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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Սույն հաշվետվությունը մշակվել է ի կատարումն «Պետական վիճակագրության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 7-րդ մասի1 և արտացոլում է 
«Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018 թվականների պետական վիճակագրական 
աշխատանքների եռամյա ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով2 (այսուհետ` 
Եռամյա ծրագիր) սահմանված պետական վիճակագրական գործունեության հիմնական 
ուղղությունների իրագործման կատարողականը: 

Եռամյա ծրագրով նախատեսված գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները 
մշակվել և իրականացվել են հաշվի առնելով երկրի ցուցանիշների` միջազգային վիճակագրական 
չափանիշների հետ համադրելիությունը, երկարաժամկետ միջակայքում միտումները 
բացահայտելու տեսանկյունով` ցուցանիշների հնարավոր կայուն պարբերականությունը, ինչպես 
նաև պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով նախատեսված 
միջոցառումների (աշխատանքների) իրագործման ենթատեքստով` պետական վիճակագրությանը 
հատկացվող ռեսուրսների (ֆինանսավորման) հետ համաչափությունը: 

Եռամյա Ծրագրով սահմանված ուղղությունների իրագործումն ապահովող միջոցառումների 
ենթատեքստով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 
(այսուհետ` Խորհուրդ) կողմից յուրաքանչյուր տարի հաստատվել են նաև պետական 
վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերը3, որոնք համաձայն «Պետական 
վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ներառել են հետևյալ 
պարտադիր բաղադրիչները. վիճակագրական աշխատանքների ցանկը, դրանց կատարման 
ժամկետները, ընդգրկման դաշտը, դիտարկումների ձևերը, վիճակագրական ցուցանիշների  
տրամադրման պարբերականությունը, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական 
կոմիտեի (այսուհետ` Արմստատ) կողմից իրականացման ենթակա հետազոտությունների, 
հրատարակվելիք վիճակագրական ժողովածուների, տեղեկագրերի և այլ հրապարակումների 
ցանկն ու պարբերականությունը, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ 
վարչական ռեգիստրների ու դրանց կողմից ներկայացվող ամփոփ վիճակագրական 
տեղեկությունների (տվյալների) ցանկը, վիճակագրական տեղեկատվության օգտագործողների 
ցանկը, թղթային կրիչներով տրամադրվող տեղեկատվության կազմը և տրամադրման կարգը: 
 

                                                            
1 2018թ. ապրիլի 9-ից ուժի մեջ է «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքը (ՀՕ-194-Ն, ՀՀՊՏ 

2018.03.28/23(1381) Հոդ.387): 
2 Ընդունված Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից` 2015թ. դեկտեմբերի 15-ին: Հրապարակված է 

Պաշտոնական տեղեկագիր, 2015.12.30/91(1180) Հոդ.1195: 
3 Պետական վիճակագրական աշխատանքների 2016, 2017, 2018 թվականների տարեկան ծրագրերը հաստատվել են 

Խորհրդի, համապատասխանաբար` 2015թ. դեկտեմբերի 23-ի թիվ 27-Ն որոշում (հրապարակվել է Հայաստանի 
Հանրապետության Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր թիվ 3(546)1, 01.02.2016թ.), 2016թ. դեկտեմբերի 
22-ի թիվ 18-Ն որոշում (հրապարակվել է Հայաստանի Հանրապետության Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 
տեղեկագիր թիվ  2(571), 16.01.2017թ.) և 2017թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 27-Ն որոշում (հրապարակվել է Հայաստանի 
Հանրապետության Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր, 1(604), 08. 01.2018թ.): 
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Ըստ այդմ, հիմք ընդունելով պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան 
ծրագրերով սահմանված աշխատանքները (միջոցառումները), հաշվետու ժամանակահատվածում 
նախատեսված և իրականացման ենթակա աշխատանքների ընդհանուր ծավալը (հաշվի առած 
պարբերականությունը) կազմել է 5 848 միավոր (այդ թվում՝ ըստ տարիների, համապատասխա-
նաբար` 1 921, 1 962 և 1 965), որոնք բոլորն էլ հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել 
են ծրագրերով սահմանված ժամկետներում և պարբերականությամբ4: 
 
 

                                                            
4 Հիմք` վերը հիշատակված տարեկան ծրագրերի կատարման հրապարակված հաշվետվությունները («2016 թվականի 

պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը»` հաստատված Խորհրդի 
2017թ. մարտի 1-ի թիվ 06-Ա որոշմամբ, Երևան-2017, «2017 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների 
ծրագրի կատարման հաշվետվությունը»` հաստատված Խորհրդի 2018թ. մարտի 1-ի թիվ 10-Ա որոշմամբ, Երևան-
2018, «2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը»` 
հաստատված Խորհրդի 2019թ.  փետրվարի 27-ի թիվ 06-Ա որոշմամբ, Երևան-2019) 
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ՄԱՍ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

 

Պետական վիճակագրության ոլորտում որդեգրված ռազմավարությունն ուղղորդված 
է «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված հիմնական 
խնդիրների իրագործման ապահովմանը և խարսխվում է Միավորված ազգերի 
կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի 47-րդ նստաշրջանում       
(15 ապրիլի 1992թ.) և Միավորված ազգերի կազմակերպության վիճակագրական 
հանձնաժողովի (14 ապրիլի 1994թ.) ընդունած ու Միավորված ազգերի 
կազմակերպության Գլխավոր վեհաժողովի հավանությանն արժանացած (29 հունվարի 
2014թ., 68/261 բանաձև) պաշտոնական վիճակագրության 10 հիմնարար սկզբունքների, 
ինչպես նաև ի լրումն այդ սկզբունքների` Եվրախորհրդի վիճակագրական ծրագրային 
կոմիտեի (24 փետրվարի 2005թ.) և Եվրոպական վիճակագրական համակարգի կոմիտեի 
(28 սեպտեմբերի 2011թ.) ընդունած՝ Եվրոպական վիճակագրության փորձառության 
օրենսգրքով սահմանված 15 սկզբունքների, Եվրոպական հանձնաժողովի և 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայության Եվրոպական վիճակագրական 
համակարգի որակի հռչակագրի (2002թ.), Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Տվյալների 
տարածման հատուկ ստանդարտի (2003թ.) պահանջների, Տվյալների որակի 
գնահատման վերաբերյալ ստանդարտների և կոդերի համապատասխանության 
Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցի (2009թ.), ինչպես նաև Եվրամիության փորձագետների 
կողմից (Եվրահանձնաժողով` Եվրոստատ, Ազատ առևտրի եվրոպական 
ընկերակցություն, Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողով) ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության ազգային համակարգի գնահատման 
արդյունքների (2008թ.) և Եվրոպական պառլամենտի ու Խորհրդի 2009թ. մարտի 11-ի N 
223/2009 Կանոնակարգով հաստատված «Եվրոպական վիճակագրության իրավական 
շրջանակ. Վիճակագրության մասին օրենքի» (2010թ.) դրույթների ու դրանց հիման վրա 
մշակված վիճակագրության միջազգային չափանիշների ու ստանդարտների վրա: 

Համաձայն պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների` 
վիճակագրությունը պետական մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների, 
հանրության, բիզնեսի պահանջմունքների բավարարման համար ծրագրային 
աշխատանքի ընթացքում պետք է ապահովի անկողմնակալություն (անկախություն), 
տեղեկատվությունից օգտվելու հավասար մատչելիություն, պրոֆեսիոնալ ստանդարտներ, 
արդյունավետություն, հաշվետվողականություն և թափանցիկություն, սկզբնական 
(անվանական) տվյալների գաղտնիություն և այլն: Հարկ է, որ օգտագործողները 
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Արմստատն ընկալեն որպես որոշակի քաղաքականության կողմնորոշված պետական 
ինստիտուտներից արմատապես տարբերվող մարմին: Անհրաժեշտ է ձևավորել 
քաղաքական, վարչական և նմանատիպ շահերի միջև առկա բախումներում 
պաշտոնական վիճակագրությունը չներքաշելու երաշխիքներ: 

 
Վերոշարադրյալը հաշվի առնելով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով Եռամյա ծրագրով 

սահմանված դրույթներն ու խնդիրները և դրանց հիմքում դրված պաշտոնական 
վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները, հաշվետու ժամանակահատվածում 
վիճակագրության զարգացումն իրականացվել է հետևյալ հիմնական միջոցառումային 
ծրագրերի շրջանակում. 

 
1) վիճակագրության միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքների պահպանման 

համատեքստում շարունակել վիճակագրական հարաբերությունները 
կարգավորող իրավական ակտերում համապատասխան փոփոխությունների 
իրականացումը: Մասնավորապես, Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և 
Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար մշակվող «Վիճակագրության մասին 
ընդհանուր օրենքը» խորագրով մոդելային օրենքի հիման վրա մշակել օրենքի 
նոր նախագիծ, որի կարգավորման շրջանակը կներառի ոչ միայն Արմստատի 
գործունեությունը, այլև ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողների՝ 
ամբողջականացնելով ՀՀ-ում պաշտոնական վիճակագրության համակարգը: 
Դրանում կնկարագրվեն վիճակագրական գործընթացի բոլոր փուլերը (մշակում, 
արտադրություն և արդյունքների տարածում), պաշտոնական վիճակագրության 
բոլոր մասնակիցները (ռեսպոնդենտներ, արտադրողներ և օգտագործողներ) և 
նրանց միջև հարաբերությունները, ինչպես նաև պաշտոնական վիճակագրության 
արտադրության գործիքակազմը՝ սկսած տեղեկատվության աղբյուրներից մինչև 
տեղեկատվության տարածման եղանակները՝ ըստ Միավորված ազգերի 
կազմակերպության պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների և 
Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքով սահմանված 
սկզբունքների: «Համատարած հաշվառումների (մարդահամար, 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում և տնտեսական համատարած 
հաշվառում) մասին» նոր օրենքի նախագծի մշակում վերոհիշյալ պահանջներին 
համապատասխան. 

 



7 

 

 
2) վիճակագրական մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործման, 

միջազգային չափանիշների հետ դրա ներդաշնակեցման ու միասնականացման, 
ինչպես նաև վիճակագրական ցուցանիշների միջազգային համադրելիության 
ապահովման նպատակով Արմստատի միջազգային համագործակցության 
շարունակում և ընդլայնում. 
 

3) վիճակագրական տվյալների որակի և թափանցիկության ապահովման 
նպատակով տեղեկատվության տարածման միջազգայնորեն ընդունված 
չափանիշների ներդրման ու կիրառման աշխատանքների շարունակում 
(մասնավորապես՝ ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշակած Տվյալների 
տարածման հատուկ ստանդարտի), որոնք ենթադրում են նաև Արմստատի 
պաշտոնական կայքի անխափան շահագործում և տեղեկատվության կազմի ու 
որակի, ինչպես նաև մեթոդաբանական տվյալների պարբերական 
արդիականացում. 

 
 

4) վիճակագրության մեթոդաբանության զարգացմանը զուգընթաց` ներկայում 
գործող վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթերում արտացոլված 
ցուցանիշների կազմի ու բովանդակության վերանայման, վիճակագրական 
դիտարկման փաստաթղթերի միասնականացման աշխատանքների 
շարունակում` նպատակ ունենալով նվազագույնի հասցնել տեղեկատվության 
որակի, ամբողջականության և արժանահավատության վրա վերջինիս հնարավոր 
բացասական ազդեցությունները, ինչպես նաև հնարավորին չափ նվազեցնել 
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների ծանրաբեռնվածությունը. 
 

5) վիճակագրական բիզնես-ռեգիստրի տվյալների բազայի (իրավաբանական 
անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի մասով) համալրում, արդիականացում և 
ամբողջականացում (նվազագույնը` ամենամյա պարբերականությամբ) և որպես 
դրա հետևանք` աստիճանական անցում կատարում տեղեկատվության 
հավաքման ընտրանքային եղանակների կիրառմանն ու ընդլայնմանը. 
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6) ՀՀ-ում 2014թ. իրականացված գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
արդյունքների հիման վրա գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսավարող 
միավորների վիճակագրական ռեգիստրի ձևավորում. 
 

7) տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգման ու 
կոդավորման միասնական համակարգի մաս կազմող ազգային 
դասակարգիչների մշակման ու ներդրման, ինչպես նաև պետական 
վիճակագրությունում արդեն իսկ ներդրված ու կիրառվող դասակարգիչների 
կատարելագործման աշխատանքների շարունակում. 
 

8) վարչական ռեգիստրների միջոցով տեղեկատվության հավաքման մեխանիզմի 
կիրառման ընդլայնում` հաշվի առնելով պետական վիճակագրական 
աշխատանքների տարեկան ծրագրերով սահմանված համապատասխան 
աշխատանքների իրականացման ապահովումը. 
 

9) տեղական (համայնքային) վարչական ռեգիստրների (ներառյալ` համայնքների 
անձնագրերի) ներդրմանը և վարմանը զուգընթաց` տարածքային 
վիճակագրության վարման համար անհրաժեշտ ցուցանիշների կազմի ու 
բովանդակության կատարելագործում և ընդլայնում. 

 
10) գենդերային կտրվածքով վարվող վիճակագրական ցուցանիշների համակազմի 

ընդլայնում. 
 

11) ցուցանիշների մշակման յուրաժամանակության ապահովման, ինչպես նաև 
աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակներով 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և կիրառմամբ միջոցառումների 
իրականացում տեղեկատվության էլեկտրոնային հավաքման ուղղությամբ. 

 
 

12) օգտագործողների պահանջների և կարիքների ավելի խորն ուսումնասիրման և 
վիճակագրության համապատասխան իրավական դաշտի ու տվյալների 
տարածման կատարելագործման միջոցով վիճակագրական տեղեկատվության 
նկատմամբ վստահության աճին նպաստելը. 
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13) երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և բնապահպանական 

վիճակը բնութագրող վիճակագրական տեղեկատվություն պարունակող, ինչպես 
նաև ոլորտային ու տարածքային առանձնահատկությունները բնութագրող 
վիճակագրական հրապարակումների (տեղեկագրերի, ժողովածուների և այլն) 
թողարկման շարունակումը, ինչպես նաև դրանց կազմի, բովանդակության ու 
թեմատիկ ընդգրկման կատարելագործումը` վիճակագրական տեղեկատվության 
օգտագործողների պահանջարկի առավել ամբողջական բավարարման 
նպատակով. 

 
 

14) վիճակագրական տեղեկատվության օգտագործողների համար Արմստատի 
պաշտոնական կայքից ժամանակի իրական ռեժիմով ամփոփ տեղեկատվության 
տարածման եղանակների կատարելագործումը: 
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ՄԱՍ 2. ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

 
 

 

Հաշվի առնելով Եռամյա ծրագրով սահմանված` վիճակագրության զարգացման առումով 
ռազմավարական ուղղությունները, հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են 
ընդհանուր գործառութային հետևյալ հիմնական միջոցառումները (աշխատանքները). 
 
 
 

2.1. ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ 
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ  

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
 
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում հրավիրվել է ՀՀ ՎՊԽ 49 նիստ (այդ թվում` 2016թ.-ին` 
15, 2017թ.-ին` 13 և 2018թ.-ին` 21): Նիստերի ընթացքում քննարկվել է 253 հարց (այդ թվում` 
2016թ.-ին` 65, 2017թ.-ին` 68 և 2018թ.-ին` 120) և արդյունքում ընդունվել 238 որոշում (այդ թվում` 
2016թ.-ին` 64, 2017թ.-ին` 69 և 2018թ.-ին` 105), որից` 127 նորմատիվ  (այդ թվում` 2016թ.-ին` 19, 
2017թ.-ին` 41 և 2018թ.-ին` 67) և 111 անհատական (այդ թվում` 2016թ.-ին` 45, 2017թ.-ին` 28 և 
2018թ.-ին` 38) որոշում: 

 
 1. «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

դրույթների պահանջների կատարման, ինչպես նաև պետական վիճակագրության բնագավառը 
կարգավորող իրավահարաբերությունների հստակեցման ու կանոնակարգման նպատակով 
հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են, մասնավորապես, հետևյալ 
միջոցառումները (մինչև «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 2018 թվականի մարտի 21-ի 
ՀՕ-194 օրենքն ուժի մեջ մտնելը). 

 
ա) ի կատարումն «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի հոդված 11-ի 7-րդ մասով սահմանված պահանջի, Խորհրդի 2016 թվականի ապրիլի 22-ի 
թիվ 13-Ա որոշմամբ հաստատվել և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով է 
ներկայացվել «Հայաստանի Հանրապետության 2013-2015 թվականների պետական 
վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի կատարման հաշվետվությունը» 1 : 
                                                            
1 https://www.armstat.am/am/?nid=359 
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Հաշվետվությունն արտացոլում է «Հայաստանի Հանրապետության 2013-2015 թվականների 
պետական վիճակագրական աշխատանքների  եռամյա ծրագրի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով

 
սահմանված պետական վիճակագրական գործունեության 

հիմնական ուղղությունների իրագործման կատարողականը:  
 
2. Շարունակվել են վիճակագրության բնագավառը կարգավորող ենթաօրենսդրական 

դաշտի կատարելագործման, ամբողջականացման, ինչպես նաև արդեն իսկ ընդունված ու 
կիրառվող իրավական ակտերի` օրենսդրության մեջ տեղի ունեցած փոփոխություններին 
համապատասխանեցման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները: Ընդհանուր առմամբ, 
հարկ է փաստել, որ վիճակագրության բնագավառը կարգավորող ենթաօրենսդրական դաշտն 
արդեն իսկ ձևավորված է, և աշխատանքներն ուղղորդված են դրանց կատարելագործմանը:  

 
3. Խորհրդի անհատական որոշումներով կարգավորվել են տարաբնույթ հարցեր, որոնք 

մասնավորապես վերաբերում են վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերին 
հավանություն տալուն, վարչական ռեգիստրներից վիճակագրական տեղեկատվության ստացման 
նպատակով պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևերի, հետազոտությունների 
հարցաթերթերի, դասակարգիչների հաստատմանը, Արմստատի հաշվեկշռի, գույքի կազմի 
հաստատմանը, միջազգային վիճակագրական համագործակցությանը և այլ ընթացիկ 
աշխատանքային հարցերի:  

 
4. Հաշվի առնելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 13-րդ հոդվածի 8-րդ մասի (ուժի մեջ էր մինչ 2018թ. ապրիլի 9-ը), ինչպես նաև Խորհրդի 
2002 թվականի մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից 
տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված 
կարգի դրույթները, հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում Խորհուրդն անհատական 
որոշումներով հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների և 
գերատեսչությունների կողմից հավաքագրվող թվով 6 վարչական վիճակագրական 
հաշվետվությունների ձևերի և դրանց լրացման հրահանգների, որոնք վերաբերում են 
առողջապահության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության և այլ 
ոլորտներին:  

 
 
5. Մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 

օրենքի նախագիծը: Օրենքն ընդունվել է 2018 թվականի մարտի 21-ին1: «Պաշտոնական 

                                                            
1 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120755 
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վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր 
«Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը միջազգային՝ 
հատկապես ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական տարածաշրջանի երկրների համար սահմանված 
ստանդարտներին և 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ: Այն մշակվել էր «Արևելյան 
Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար՝ ՄԱԿ-ի զարգացման հաշվի 
նախագծի» շրջանակում մշակված «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» մոդելային օրենքի 
հիման վրա (մոդելային օրենքը մշակվել է ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժնի՝ Նյու-Յորք, ՄԱԿ-ի 
եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի վիճակագրության բաժնի՝ Ժնև, Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության (Եվրաստատ)՝ Լյուքսեմբուրգ, Եվրոպայի ազատ առևտրի 
ասոցիացիայի՝ Լյուքսեմբուրգ, փորձագետներից կազմավորված խմբագրական խորհրդի կողմից, 
որի կազմում ներառվել էին մեկական ներկայացուցիչներ Ուկրաինայից և Հայաստանից: 
Մոդելային օրենքը հավանության է արժանացել Եվրոպայի վիճակագիրների կոնֆերանսի 64-րդ 
լիագումար նստաշրջանի կողմից (27-29 ապրիլի 2016թ. Փարիզ), (Եվրոպայի վիճակագիրների 
կոնֆերանսի 64-րդ լիագումար նստաշրջանի զեկույց, ՄԱԿ, Տնտեսական և Սոցիալական 
Խորհուրդ, Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով, Եվրոպայի վիճակագիրների կոնֆերանս, 
փաստաթուղթ՝ ECE/CEC/91, բաժին VIII, էջ 18-19, Ժնև, 30.06.2016թ.)): Օրենքի նպատակն 
այնպիսի իրավական հիմքի ապահովումն է, որը հնարավորություն կտա պաշտոնական 
վիճակագրության արտադողներին տարածել բարձր որակի վիճակագրական տվյալներ:  

Բացի այդ, տվյալների հավաքման հետ կապված հարաբերությունները մեկ միասնական 
օրենքում կարգավորելու անհրաժեշտությունից ելնելով՝ օրենքում ներառվել են համատարած 
հաշվառման հետ կապված հարաբերությունները, և ուժը կորցրած են ճանաչել «Մարդահամարի 
մասին» և «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին» օրենքները: 

Հարկ է նշել նաև, որ «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքն ընդունվել էր 
դեռևս 2000 թվականի ապրիլի 4-ին և դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում նշանակալի 
զարգացումներ են արձանագրվել վիճակագրության միջազգային սկզբունքներում և 
ստանդարտներում: Օրինակ՝ ՄԱԿ-ի պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների 
հիման վրա մշակված Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքով սահմանված 
սկզբունքները նախատեսված են պարտադիր կիրառության համար ոչ միայն երկրների ազգային 
վիճակագրական ծառայությունների, այլև ազգային վիճակագրական ողջ համակարգի համար՝ 
ներառյալ երկրներում պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողներին: Նշված և 
կիրառական բնույթի այլ հարցեր լուծում են ստացել օրենքում:  

 
Օրենքով սահմանվել են հետևյալ հիմնական կարգավորումները. 
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1) Օրենքի 1-ին գլխով հստակեցվել են օրենքում օգտագործվող հիմնական 
հասկացությունները և համապատասխանեցվել են միջազգային պահանջներին: Սահմանվել է 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրության արտադրողներից բաղկացած 
ազգային վիճակագրական համակարգի կառուցվածքը, որը բաղկացած է Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեից և պաշտոնական վիճակագրության այլ 
արտադրողներից: 

 
2) Օրենքի 2-րդ գլուխը վերաբերում է պաշտոնական վիճակագրության հիմնական 

սկզբունքներին: Դրանք Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից ընդունված (ՄԱԿ-ի 
Գլխավոր Վեհաժողովի 8/68/261 Բանաձև) պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար 
սկզբունքներն են, որոնց հիման վրա ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները 
պարտավոր են մշակել, արտադրել և տարածել ՀՀ պաշտոնական վիճակագրությունը: 

 
3) Օրենքի 3-րդ գլուխը վերաբերում է ազգային վիճակագրական համակարգին, 

մասնավորապես՝ 
 
ա) 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով Սահմանադրությանը 

համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությունից ելնելով՝ հստակեցվել է Վիճակագրական 
կոմիտեի տեղը պետական իշխանության մարմինների համակարգում: Օրենքով սահմանվել է, որ 
Վիճակագրական կոմիտեն ՀՀ կառավարությանը ենթակա պետական մարմին է, որն իր 
լիազորություններն իրականացնելիս անկախ է, ղեկավարվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ,         
ՀՀ միջազգային պայմանագրերով, սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով: Վիճակագրական 
կոմիտեն հանդիսանում է ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության գլխավոր արտադրողը և 
համակարգում է ազգային վիճակագրական համակարգում պաշտոնական վիճակագրության 
մշակման, արտադրության և տարածմանն ուղղված ողջ գործունեությունը, բացառությամբ 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի:  

 
բ) Վիճակագրական կոմիտեն որոշակի քաղաքական ուղղվածությամբ պետական 

ինստիտուտներից արմատապես տարբերվող պետական մարմին է: Քաղաքական, վարչական, 
գերատեսչական շահերի միջև առկա բախումներում պաշտոնական վիճակագրությունը 
չներքաշելու երաշխիքները սահմանված են պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար 
սկզբունքներով:  

 
գ) Վիճակագրական կոմիտեի վրա չեն կարող դրվել պարտականություններ, որոնք 

հակասում են վիճակագրական կոմիտեի լիազորությունները սահմանող հոդվածին, ինչպես նաև 
պաշտոնական վիճակագրության սահմանված հիմնարար սկզբունքներին: 
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դ) Սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում վերանայվել է 

վիճակագրական կոմիտեի նախագահի և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամների 
նշանակման կարգը: 

 
4) Օրենքով նախատեսված կարևոր նորամուծություններից է հանդիսանում 

պաշտոնական վիճակագրության օգտագործողների խորհրդատվական մարմինների 
ձևավորումը: Պաշտոնական վիճակագրության օգտագործողների հանրային խորհուրդը 
հանդիսանում է ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի, Վիճակագրական կոմիտեի 
նախագահի և պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողների հասարակական 
հիմունքներով գործող հիմնական խորհրդատվական մարմինը՝ ՀՀ պաշտոնական 
վիճակագրության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցերի մասով:  

 
5) Օրենքի մյուս գլուխների դրույթները լրացուցիչ երաշխիքներ են նախատեսել 

վիճակագրական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների գաղտնիությունն ապահովելու 
ուղղությամբ, բարձրացվել են պաշտոնական վիճակագրության որակին ներկայացվող 
պահանջները, մասնավորապես՝ պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները պարտավոր 
են մշտապես գնահատել և բարելավել պաշտոնական վիճակագրության որակը՝ 
արդիականության, ճշգրտության, հուսալիության, օպերատիվության, ճշտապահության, 
թափանցիկության, պարզության, ներդաշնակության և համադրելիության տեսանկյունից: 
Նախատեսվել են որակի ապահովման նաև այլ երաշխիքներ, ինչպես նաև օրենքով 
կարգավորվել են պաշտոնական վիճակագրության մշակման, արտադրման և տարածման հետ 
կապված այլ հարաբերություններ: 
 

2.2. ՄԵԹԱՏՎՅԱԼՆԵՐ 
 

Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վիճակագրական վարչությունը տարբեր երկրների 
վիճակագրական տեղեկատվության որակի, թափանցիկության, տվյալների համադրելիության 
ապահովման, միջազգային հանրությանը դրանց օգտագործման ավելի լայն 
հնարավորությունների ընձեռնման, կիրառվող մեթոդաբանության և դրա հետագա զարգացման 
ծրագրերին տեղեկացնելու նպատակով, հիմնել է Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգ` 
ՏՏԸՀ (1997 թվականի դեկտեմբեր) և Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտ` ՏՏՀՍ (1996 
թվականի մարտ): Թվարկվածներից ՏՏԸՀ-ին Հայաստանի Հանրապետությունն անդամագրվել է 
դեռևս 2001 թվականի մարտի 29-ին: 

Ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ու 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասնագետների կողմից իրականացված 
համատեղ աշխատանքների արդյունքում, 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ին Հայաստանի 
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Հանրապետությունն անդամակցեց ՏՏՀՍ-ին (դառնալով այդ ստանդարտին անդամագրվող 54-
րդ երկիրը), կատարելով կարևոր քայլ` ուղղված երկրի վիճակագրական համակարգի 
համապատասխանեցմանը վիճակագրության ոլորտում միջազգային կարևոր ստանդարտներից 
մեկին: 

ՏՏՀՍ-ն պարունակում է մշտական պահպանման խիստ պահանջներ, ինչի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը հրապարակայնորեն առկա է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) 
Ստանդարտների տարածման տեղեկագրում` https://dsbb.imf.org/: Ստանդարտների տարածման 
տեղեկագիրը ներկայումս ներառում է համապարփակ փաստաթղթեր (մեթատվյալներ, ինչպես 
նաև դրանց համառոտ մեթոդաբանությունը) անգլերենով ՏՏՀՍ-ի տվյալների կատեգորիաների 
մասով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական փորձառության վերաբերյալ, որը 
վկայակոչում է Ծառայության կողմից վարվող Ազգային ամփոփ տվյալների էջում ներառված 
երկրի արդիական տվյալները` https://armstat.am/nsdp/:  

Ծառայության պաշտոնական կայքէջի «Դասակարգիչներ և մեթոդաբանություն» 
հատվածի «Մեթատվյալներ» ենթահատվածում զետեղված են նաև մեթատվյալների հայերեն 
տարբերակները: 

ՏՏՀՍ-ն ներառում է 22 խումբ ցուցանիշներ, որոնք ընդգրկված են իրական, 
դրամավարկային, ֆինանսական, արտաքին և սոցիալ-ժողովրդագրական հատվածներում: Այդ 
ցուցանիշների արդիականացումն իրականացվում է ամսական և եռամսյակային, իսկ 
մեթատվյալների և դրանց համառոտ մեթոդաբանության արդիականացումը` առնվազն տարեկան 
կտրվածքով: Տվյալների արդիականացման ժամկետները ներկայացված են Ծառայության կողմից 
վարվող նախապես տարածման օրացույցի էջում` https://armstat.am/nsdp/arc/: 

2009 թվականի փետրվարի 10-ին ԱՄՀ-ի պաշտոնական կայքէջում 
(http://www.imf.org/external/NP/rosc/rosc.aspx) զետեղվել է Հայաստանի վերաբերյալ ԱՄՀ-ի 
Ստանդարտների և կոդերի պահպանման զեկույցը, որը ներառում է տվյալների որակի 
գնահատման ձևաչափի օգտագործմամբ մանրամասն գնահատումը: 

 
2.3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ ԵՎ ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻՍՏՐ 

 

Տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգման և 
կոդավորման միասնական համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, 
հաշվետու ժամանակահատվածում Արմստատի կողմից շարունակվել են համապատասխան 
դասակարգիչների մշակման և ներդրման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները, 
մասնավորապես. 

1. «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի 2-րդ խմբագրության» (ՏԳՏԴ 
խմբ.2) կիրառման ուղղությամբ իրականացվել է մեթոդաբանական աջակցում Արմստատի 
համար վարչական ռեգիստր հանդիսացող պետական մարմիններին և վիճակագրական 
տեղեկատվություն ներկայացնողներին: 
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2.ՏԳՏԴ խմբ.2-ի 5-րդ՝ ազգային նիշի մակարդակում իրականացվել են 
համապատասխան փոփոխություններ ու լրացումներ, որի արդյունքում մանրամասնեցվել են նոր 
տնտեսական գործունեության տեսակներ՝ շահագրգիռ մարմինների կողմից ներկայացված 
առաջարկությունների ու դիտողությունների հիման վրա:  

 
3.Եվրոպական համայնքի Արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության 

տեսակների դասակարգչի 2008թ. վերանայված տարբերակի (CPA-2008) հիման վրա և հաշվի 
առնելով ոլորտի ազգային առանձնահատկությունները մշակվել է «Մեծածախ և մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ, ավտոտրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլների նորոգման 
ծառայություններ (9-նիշ մակարդակով) դասակարգիչը»: 

 
4.CPA-2008-ի հիման վրա մշակված «Արդյունաբերական արտադրանքի դասակարգումն 

ըստ գործունեության տեսակների (9-նիշ մակարդակով) դասակարգչի» ազգային նիշերի 
մակարդակում իրականացվել են փոփոխություններ ու լրացումներ և դրանց ներդրման 
աջակցման հետ կապված աշխատանքներ: 

 
5. «Ազգային հաշիվների համակարգ-2008» (ԱՀՀ-2008) սահմանումներին 

համապատասխան և պայմանավորված հիմնական ֆոնդերի միօրինակ կոդավորման 
նկատմամբ պահանջով, մշակվել է «Հիմնական ֆոնդերի վիճակագրական դասակարգիչը»: 
Աշխատանքներ են տարվել վերջինիս ներդրման աջակցման ուղղությամբ: 

 
6. Իրականացվել են ԱՀՀ-2008 մեթոդաբանության հիման վրա մշակված «Տնտեսության 

ինստիտուցիոնալ հատվածների դասակարգչի» ներդրման աջակցման աշխատանքներ: 
2016-2018թթ. ընթացքում, պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան 

ծրագրերով նախատեսված վարչական ռեգիստր հանդիսացող պետական մարմիններից (ՀՀ 
արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 
գործակալություն, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե) ստացվել են իրավաբանական անձանց 
և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ տվյալներ (բիզնես ռեգիստրի անուղղակի 
աղբյուրներ): Միաժամանակ, Արմստատի մարզային վարչություններից, ինչպես նաև 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներից ստացվել, համադրվել, ստուգաճշտվել և ամփոփվել է 
վիճակագրական մշտադիտարկումներում առկա իրավաբանական անձանց և անհատ 
ձեռնարկատերերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը (բիզնես ռեգիստրի ուղղակի աղբյուրներ): 
Արդյունքում, արդիականացվել է նախորդ տարվա տնտեսական գործունեության տարեկան 
արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը (գտնվելու վայրի, գործունեության հիմնական և 
ոչ հիմնական տեսակների, աշխատողների թվաքանակի, շրջանառության և այլնի վերաբերյալ 
տվյալներ). մասնավորապես, 2016 թվականին՝ շուրջ 65 000 իրավաբանական անձանց և 
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անհատ ձեռնարկատերերի, 2017 թվականին՝ շուրջ 67 900, 2018 թվականին՝ շուրջ 67 300 
իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ տվյալներ:   

 
Բիզնես ռեգիստրի կատարելագործման ուղղությամբ իրականացվել են հետևյալ 

աշխատանքները. 
1. անհրաժեշտ փոփոխությունների ու լրացումների է ենթարկվել բիզնես ռեգիստրի 

վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման գործընթացը կարգավորող Արմստատի 
նախագահի և ՀՀ ՊԵԿ նախագահի համատեղ հրամանը, ինչի արդյունքում այն 
համալրվել է Արմստատին ներկայացման ենթակա նոր ցուցանիշներով: 
 

2. փոփոխությունների են ենթարկվել բիզնես ռեգիստրի վերաբերյալ վիճակագրական 
հաշվետվությունների թղթային և էլեկտրոնային ձևերը, որոնք համապատասխանեցվել են 
վիճակագրության մասին գործող օրենսդրությանը:  
 

3. կատարելագործվել են տեղեկատվության ստուգաճշտման և մուտքագրման համակարգ-
չային ծրագրերը:  
 

4. պարբերաբար կատարելագործվել են ընտրանքային համակցությունների ձևավորման 
գործիքակազմերը, ինչը հանգեցրել է վիճակագրական տեղեկատվություն 
ներկայացնողների (ռեսպոնդենտների) ծանրաբեռնվածության նվազեցման:  
 
 

5. ռեսպոնդենտների հետ տարվող աշխատանքի դյուրացման նպատակով մշակվել և 
Արմստատի պաշտոնական կայքում տեղադրվել է Վիճակագրական 
հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգ բաժինը, ինչը հնարավորություն է 
ստեղծել ռեսպոնդենտներին պարզեցված տարբերակով ծանոթանալ Վիճակագրական 
փաստաթղթերի ներկայացման ընթացակարգին, ըստ ՏԳՏԴ խմբ.2-ի Արմստատին 
ներկայացման ենթակա հաշվետվություններին, դրանց լրացման հրահանգների 
փնտրման համակարգին, ինչպես նաև դասակարգիչներին, վարչարարությանը և այլն: 
 
Բիզնես ռեգիստրի ուղղակի և անուղղակի աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվության 

օգտագործման ուղղությամբ իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.  
 

1. ամսական պարբերականությամբ նախապատրաստվել են ամփոփ տվյալներ 
իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում իրավաբանական 
անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի սկզբնական գրանցումների և փոփոխությունների 
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վերաբերյալ, որոնք հրապարակվել են «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույցներում: 
 

2. տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) և 
Եվրոստատի մեթոդաբանության հիման վրա, Դանիայի, Լիտվայի ու ՏՀԶԿ 
փորձագետների աջակցությամբ նախապատրաստվել և հրապարակվել է Փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018 վիճակագրական 
տեղեկագիրը, ինչը բովանդակում է տնտեսավարողների քանակի, վարձու 
աշխատողների թվաքանակի ու աշխատավարձի, շրջանառության, ավելացված արժեքի, 
ինչպես նաև բիզնես ժողովրդագրության ցուցանիշների վերաբերյալ ամփոփ 
տեղեկատվությունը: 
 

3. բիզնես ռեգիստրի տվյալներն ըստ անհրաժեշտության օգտագործվել են Արմստատի 
կողմից համատարած հաշվառումների և ընտրանքային դիտարկումների 
(հետազոտությունների) անցկացման նպատակով: 
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2.4. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

2.4.1. Ազգային հաշիվների համակարգ 
 

Հայաստանում ազգային հաշիվների համակարգի մեթոդաբանությունը հիմնված է Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի, Միավորված ազգերի կազմակերպության, Համաշխարհային բանկի, 
Եվրոպական հանձնաժողովի ու Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության կողմից համատեղ մշակված և որպես միջազգային ստանդարտ ընդունված 
«Ազգային հաշիվների համակարգ 2008», ինչպես նաև «Եվրոպական հաշիվների համակարգ 
2010» միջազգային մեթոդաբանությունների հիմքերի վրա: 

Ազգային հաշիվների համակարգի ցուցանիշների կազմման առումով իրականացվել են 
հետևյալ միջոցառումները. 

 Հայաստանի ազգային հաշիվների, համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) և այլ 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների ըստ ամբողջ տնտեսության, ինչպես նաև ըստ 
տնտեսության կառուցվածքային հատվածների և տնտեսական գործունեության 
տեսակների մակարդակով վիճակագրության վարում և հաշիվների կազմում, 

 ըստ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի 2015-2016թթ.-ի ՀՆԱ-ի 
տվյալների հաշվարկի իրականացում,  

 ըստ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ձեռնարկատիրական գործունեություն 
ունեցող կազմակերպությունների չափերի 2016-2017թթ.-ի համախառն ավելացված 
արժեքի հաշվարկի իրականացում, 

 ազգային հարստության բաղադրիչների վիճակագրության վարում և կատարելագործում, 
մասնավորապես վիճակագրական դիտարկման դաշտում ընդգրկված ոչ ֆինանսական 
կազմակերպությունների, պետական հիմնարկների, ֆինանսական 
կազմակերպությունների և ապահովագրական ընկերությունների հիմնական միջոցների 
հաշվեկշիռի կազմում՝ ըստ հաշվետու տարիների (հաշվեկշռային և մնացորդային 
արժեքներով) և տնտեսական գործունեության տեսակների,  

 ազգային հաշիվների տվյալների վիճակագրության վարում տնտեսական գործունեության 
տեսակների դասակարգչի (ՏԳՏԴ խմբ.2) դասակարգմանը համապատասխան, 

 ազգային հաշիվների ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների 
հատվածների` ըստ ենթահատվածների, ավելացված արժեքի (արտադրական եղանակով) 
տարեկան ծավալների հաշվարկների մեթոդաբանության կատարելագործման ուղղությամբ 
աշխատանքների իրականացում, 

 ՀՆԱ-ի ամբողջականության ապահովման նպատակով «Չդիտարկվող տնտեսության» 
չափերի գնահատում եվրոպական «Աղյուսակային մոտեցմամբ»,  

 ԱՀՀ 2008-ի ներդրման շրջանակներում՝ ֆինանսական միջնորդության անուղղակիորեն 
չափվող ծառայությունների գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործման 
միջոցառումների իրականացում, 
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 «սպառողի ծախսերի մեթոդի» կիրառմամբ «սեփական բնակարանում ապրելու 
պայմանականորեն հաշվարկվող վարձակալության արժեքի» գնահատման իրականացում 
և Հայաստանի ազգային հաշիվներում ներառում, 

 ազգային հաշիվների համակարգում «ծախսեր-թողարկում» աղյուսակների կազմման 
աշխատանքների իրականացում, 

 Հայաստանի ազգային հաշիվների բաղադրիչների տվյալների (տարեկան և եռամսյակային 
կտրվածքով) 2016-2018թթ. հայերեն և անգլերեն վիճակագրական ժողովածուների 
հրապարակում, ինչպես նաև զետեղում Արմստատի պաշտոնական կայքում (հայերեն, 
անգլերեն և ռուսերեն)` Excel ձևաչափով:   
  

2.4.2. Արդյունաբերություն 
 
Հաշվետու ժամանակաշրջանում արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության 

վարումն իրականացվել է ըստ «Տնտեսական գործունեության տեսակների (ՏԳՏՀԴ-ի խմբ. 2-ի)» և 
«Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների (ԱԴԳՏ)» Հայաստանի 
դասակարգիչներին համապատասխան: 

«Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչով» սահմանված գործունեության 
տեսակներին համապատասխան իրականացվել են վիճակագրական դիտարկման դաշտում նոր 
ընդգրկվող արդյունաբերական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործունեության 
տեսակների ծածկագրման աշխատանքներ և վիճակագրական հաշվառման դաշտի 
արդիականացում:  

Սահմանված պարբերականությամբ (ամսական, եռամսյակային, տարեկան) հավաքվել և 
ամփոփվել են արդյունաբերությունն ու էներգետիկան բնութագրող հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
հանրապետության, ք. Երևանի և մարզերի, տնտեսական գործունեության տեսակների և 
արտադրատեսակների, ինչպես նաև տարեկան պարբերականությամբ` ըստ աշխատողների 
թվաքանակով որոշվող չափերի: 

Բնեղեն արտահայտությամբ արդյունաբերական արտադրանքի վիճակագրության 
բարելավման նպատակով ռեսպոնդենտների հետ տարվել են նախապատրաստական 
աշխատանքներ «Արտադրանքի տեսակների դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների 
(CPA - 2008) դասակարգչի» հիման վրա «Արդյունաբերական արտադրանքի դասակարգում ըստ 
գործունեության տեսակների (9-նիշ մակարդակով) դասակարգչի» ներդրման նպատակով 
հաշվարկների իրականացման ուղղությամբ: 

Վիճակագրական գործիքակազմի արդիականացման և կիրառվող դասակարգիչներին 
համապատասխանեցման նպատակով 2018թ. ընթացքում վերանայվել են թվով 5 պետական 
վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերն ու դրանց լրացման հրահանգները:  

Կատարելագործվել են տեղեկատվության հավաքման, մշակման և ներկայացման 
մեթոդներն ու ձևերը, այդ թվում՝ ցուցանիշների հաշվարկման համար հաշվողական տեխնիկայի, 
տեղեկատվական ցանցերի և համակարգչային ծրագրերի լայն օգտագործմամբ: Նշված 
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աշխատանքների իրականացումը հնարավորություն է ընձեռել զգալիորեն նվազեցնել ինչպես 
ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածությունը, այնպես էլ համապատասխան աշխատանքների 
կատարման (մշակման) ժամկետները: 

Ընտրանքային դիտարկման մեխանիզմների կիրառմանը զուգահեռ որոշ 
արտադրատեսակների արտադրության գծով (ըստ ցածր առաձգականությամբ արտադրանքների 
արտադրության բազային ցուցանիշների) շարունակվել է իրականացնել չդիտարկվող 
(չհաշվառվող) դաշտի գնահատում՝ օգտագործելով ինչպես տնային տնտեսությունների, այնպես էլ 
ընտրանքային հետազոտությունների արդյունքները: 

Բարելավվել և ամբողջականցվել է վարչական տեղեկատվությունը Հայաստանի 
Հանրապետության էներգետիկ հաշվեկշիռների կազմման ուղղությամբ: 

Հայաստանի Հանրապետության էներգահաշվեկշռի կազմման ուղղությամբ իրականացվող 
աշխատանքների շրջանակում Ձև թիվ 1-էներգետիկա (տարեկան) «Էներգակիրների 
արտադրության, սպառման և պահուստների մասին» պետական վիճակագրական հաշվետվական 
ձևով արդյունաբերության, շինարարության և տրանսպորտի ոլորտի սուբյեկտներից հավաքվել և 
ամփոփվել են իրենց կողմից արտադրված, գնված, ըստ առանձին ուղղությունների սպառված 
էներգակիրների և այլնի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Արմստատի  և ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության կողմից հավաքված և 
ամփոփված այլ տեղեկատվության հիման վրա հրապարակվել են ՀՀ ԷԵԲՊՆ-ի կողմից կազմված 
Հայաստանի Հանրապետության 2015թ., 2016թ., 2017թ. էներգահաշվեկշիռները: Առաջին անգամ 
կազմվել և հրապարակվել է Հայաստանի էներգետիկ տեղեկաթերթիկը:  

 
2.4.3. Գյուղատնտեսություն 

 

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնորսության և ձկնաբուծության գծով 
վիճակագրական տեղեկությունները հավաքվել և մշակվել են ամսական, եռամսյակային և 
տարեկան պարբերականությամբ՝ պետական վիճակագրական (թվով 18), վարչական 
վիճակագրական (թվով 2) հաշվետվությունների ձևերով  և այլ ձևաչափերով (թվով 13): Ոլորտը 
բնութագրող վիճակագրական տվյալները հրապարակվել են վիճակագրական ժողովածուներում, 
տարեգրքերում, տեղեկագրերում (յուրաքանչյուր տարի թվով 5), մամուլի 
հաղորդագրություններում և տեղեկատվական ամսական զեկույցներում: 
 Գյուղատնտեսության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման դաշտից (2016թ.-ին 
189 գյուղական համայնքի՝ 7 560, 2017թ.-ին 187 գյուղական համայնքի՝ 7 480, իսկ 2018թ.-ի 
հունվարի 1-ից՝ 186 համայնք/բնակավայր, 12 090 անհատական (գյուղացիական) տնային 
տնտեսություններից) հարցաթերթերի միջոցով (թվով 5) հավաքվել է տեղեկատվություն 
գյուղացիական տնտեսությունների կողմից արտադրված բուսաբուծական և անասնաբուծական 
արտադրանքի ծավալների, ցանքային տարածությունների (տարածությունների), միջին 
բերքատվության, արտադրված արտադրանքի իրացման ուղղությունների, արտադրության վրա 
կատարված ընթացիկ ծախսերի և այլնի վերաբերյալ: Վիճակագիրների աշխատանքը 
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կանոնակարգելու և նրանց կողմից իրականացվող աշխատանքներն առավել արդյունավետ 
դարձնելու նկատառումներից ելնելով պատրաստվել է գյուղատնտեսության վիճակագրության 
ընտրանքային դիտարկման դաշտում ընդգրկված վիճակագիրների (հաշվարարների)    
աշխատանքների կազմակերպման կարգը: 2018թ.-ից արդիականացվել են ընտրանքային 
դիտարկման դաշտից հավաքվող, ոլորտը բնութագրող վիճակագրական հարցաթերթերը (թվով 5՝ 
2-ն ամսական և 3-ը՝ տարեկան պարբերականությամբ) և դրանց լրացման հրահանգները: 
Մասնավորապես, արդիականացվել են ցուցանիշների ցանկը, հարցաթերթերի ձևաչափը, 
հարցաթերթի լրացման ու ամփոփման գործընթացը և լրացված տվյալների ստուգման ու 
ճշգրտման աշխատանքները, դրանք ավելի դյուրին դարձնելու նպատակով:  

Գյուղատնտեսության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման դաշտում ընդգրկված 
վիճակագիրների կողմից յուրաքանչյուր տարի անց է կացվել հացահատիկային մշակաբույսերի 
բերքահավաքի ընթացքում առաջացած կորուստների հաշվառման հետազոտություն: 

Յուրաքանչյուր տարի հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում համայնքների 
կողմից անցկացված գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի համատարած հաշվառման 
արդյունքների  ճշգրտման համար անցկացվել են ընտրանքային ստուգաճշտումներ` թիվ 1 ու թիվ 
2 տեղեկանքներով:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը 
մեթոդաբանական աջակցություն է ցուցաբերվել գյուղատնտեսության ոլորտում վարչական 
ռեգիստրների վարման շուրջ տարվող աշխատանքներում: 

Գյուղատնտեսության ոլորտի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգի 
հետ կապված հարաբերությունները 2018 թվականի ապրիլի 9-ին ուժի մեջ մտած «Պաշտոնական 
վիճակագրության մասին» ՀՕ-194-Ն ՀՀ օրենքին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությունից 
ելնելով պատրաստվել են գործող մի շարք վիճակագրական հաշվետվական ձևերի և դրանց 
լրացման հրահանգների նոր տարբերակներ, որոնք, համաձայն գործող կարգի, ներկայացվել են 
ՀՀ արդարադատության նախարարություն և պետական-իրավական փորձագիտական 
եզրակացություն ստանալուց հետո հաստատվել ՀՀ ՎՊԽ համապատասխան որոշումներով:   

2018թ.-ին մեկնարկել է ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) 
Գյուղատնտեսական ինտեգրացված հետազոտությունների /AGRIS/ ծրագիրը, որի շրջանակում 
ՊԳԿ փորձագետների  հետ համատեղ պատրաստվել են հետազոտությունների իրականացման 
համար եռամսյակային և տարեկան հարցաթերթեր, կազմվել են դրանց լրացման հրահանգը: 
Իրականացվել  է  վերը  նշված  հարցաթերթերի  դաշտային  փորձարկում (2018թ. դեկտեմբերին 
ՀՀ Արմավիրի, Կոտայքի և Տավուշի մարզերում, յուրաքանչյուր մարզում 5-ական համայնք/ 
բնակավայր՝ յուրաքանչյուրում 10 անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսություն), 
ստացված արդյունքների հիման վրա լրամշակվել է հարցաթերթը և պատրաստվել է 
համակարգչային մուտքագրման ծրագիր: 
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2.4.4. Շինարարություն 
 

 Շինարարության գծով վիճակագրական տեղեկությունները հավաքվել և մշակվել են 
ամսական և տարեկան պարբերականությամբ թվով 8 վիճակագրական հաշվետվական ձևերով: 
Ոլորտը բնութագրող վիճակագրական տվյալները հրապարակվել են վիճակագրական 
ժողովածուներում, տարեգրքերում, տեղեկագրերում, տեղեկատվական ամսական զեկույցներում: 

 Սահմանված պարբերականությամբ (ամսական, տարեկան) մշակվել և ամփոփվել են 
շինարարությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշներն ըստ հանրապետության, մարզերի և 
Երևան քաղաքի, ֆինանսավորման աղբյուրների, տնտեսական գործունեության տեսակների: 

 Վիճակագրական ցուցանիշների ամբողջականության ապահովման նպատակով 
իրականացվել են բնակչության միջոցների հաշվին անհատական բնակելի շենքերի 
շինարարության դիտարկումները (շրջագայությունների միջոցով)՝ ձևավորելով ու պարբերաբար 
արդիականացնելով  շինարարական օբյեկտների ցանկը և շինարարության տեսանկյունից դրանց 
պատրաստվածության աստիճանը:  

  Շարունակվել են աշխատանքները շինարարության վիճակագրության տեղեկատվական 
բազաների առավել ամբողջականացման նպատակով, ռեգիստրների ձևավորման և հաշվառման 
ցանցի արդիականացման ուղղությամբ: 

 Շինարարության ոլորտի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգի հետ 
կապված հարաբերությունները 2018թ. ապրիլի 9-ին ուժի մեջ մտած «Պաշտոնական 
վիճակագրության մասին» ՀՕ-194-Ն ՀՀ օրենքին համապատասխանեցնելու, ցուցանիշների 
փոփոխությունների, լրացման հրահանգում այդ ցուցանիշների սահմանումների և 
հասկացությունների հստակեցման անհրաժեշտությունից ելնելով, արդիականացվել և ՀՀ ՎՊԽ 
կողմից հաստատվել են գործող վիճակագրական հաշվետվական ձևերի և դրանց լրացման 
հրահանգների նոր տարբերակները: 

 Վիճակագրական հաշվետվական ձևերի փոփոխմամբ պայմանավորված և 
վիճակագրական տվյալների մշակման և ամփոփման աշխատանքների մեքենայացման 
նպատակով՝ վերանայվել են համակարգչային ծրագրերը, որոնք հնարավորություն են տվել 
նվազեցնել ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածությունը: 
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2.4.5. Տրանսպորտ և կապ 
 

«Տնտեսական գործունեության տեսակների խմբ. 2» և Արտադրանքի դասակարգում` ըստ 
գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգիչներին համապատասխան` տրանսպորտի 
և կապի ոլորտների վիճակագրության վարման նպատակով աշխատանքներ են իրականացվել 
տրանսպորտի և կապի ոլորտի բիզնես ռեգիստրի բազայի պարբերաբար արդիականացման, 
հաշվառման և ապահովման ուղղությամբ (այսպես, ընդլայնվել է ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
բեռնափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների մշտադիտարկման դաշտը՝ 2016թ. 
թվով 122 կազմակերպության փոխարեն 2018թ.-ին կազմելով 199 կազմակերպություն): 

Սահմանված պարբերականությամբ (ամսական, եռամսյակային, տարեկան) մշակվել և 
ամփոփվել են տրանսպորտը և կապը բնութագրող հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
հանրապետության, մարզերի և Երևան քաղաքի, տնտեսական գործունեության տեսակների, 
ինչպես նաև 2016-2017թթ.-ին եռամսյակային պարբերականությամբ` ըստ աշխատողների 
թվաքանակով որոշվող չափերի: 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի հիմնական ցուցանիշների (բեռնաուղևորափոխադրումների, 
բեռնաուղևորաշրջանառության) գծով չդիտարկվող (չհաշվառվող) դաշտի գնահատման 
գործիքների կիրառման և դրանց ըստ միջազգային չափորոշիչների մեթոդաբանության 
կատարելագործման նպատակով ավտոմոբիլային տրանսպորտի ոլորտում ամփոփ հիմնական 
ցուցանիշների համար կիրառվել են չհաշվառված դաշտի ճշգրտման գործակիցներ: Վերջիններս 
կիրառվել են յուրաքանչյուր ամիս` ավտոմոբիլային տրանսպորտի հիմնական ցուցանիշների 
(բեռնաուղևորափոխադրումներ, բեռնաուղևորաշրջանառություն, ստացված հասույթներ) 
ծավալների ճշգրտման նպատակով:  

Տրանսպորտի և կապի ծառայությունների ոլորտի վիճակագրության մեթոդաբանության 
գործող միջազգային չափանիշներին ու ստանդարտներին համադրելիության ապահովման և 
հավաքվող ցուցանիշների արդիականացման, հաշվետվական ձևերը պարզեցնելու, ինչպես նաև 
ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու նպատակով 2016-2018թթ.-ին 
պարբերաբար փոփոխվել և կատարելագործվել են ոլորտի հաշվետվական ձևերը: Ընդ որում, 
2018թ.-ին փոփոխված տրանսպորտի և կապի ոլորտի վիճակագրական հաշվետվությունները 
կազմել են 14` տրանսպորտի գծով` 12 և կապի գծով` 2:  
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2.4.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ 
 

«Տնտեսական գործունեության տեսակների խմբ. 2» և «Արտադրանքի դասակարգում ըստ 
գործունեության տեսակների» Հայաստանի դասակարգիչների ներդրմամբ, ինչպես նաև 
վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգի հետ կապված հարաբերությունները 2018թ. 
ապրիլի 9-ին ուժի մեջ մտած «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՕ-194-Ն ՀՀ օրենքին 
համապատասխանեցնելու, հաշվետվական ձևերում առկա ոչ արդիական ցուցանիշների 
փոփոխման, հաշվետվական ձևերը հստակեցնելու և պարզեցնելու հանգամանքով 
պայմանավորված, ոլորտի բոլոր վիճակագրական հաշվետվությունները ենթարկվել են 
վերանայման, ինչպես նաև ներդրվել է համացանցի (ինտերնետի) միջոցով իրականացվող 
առևտրի և ծառայությունների ծավալի վերաբերյալ նոր ցուցանիշ: 

Կատարվել են վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների մուտքագրման, մշակման և 
ամփոփ ելքային աղյուսակների ստացման համար համակարգչային ծրագրերի փոփոխություններ 
և լրացումներ: 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու, ինչպես նաև կարևորելով 
վարչական ռեգիստրների ներդրումն ու կատարելագործումը դադարեցվել է տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտի տեղեկատվության հավաքումը ռեսպոնդենտներից և անցում է 
կատարվել այդ ոլորտի վիճակագրական տեղեկատվության ստացմանը վարչական ռեգիստրից: 

Ամբողջականացվել է ֆինանսական ծառայությունների ոլորտի վիճակագրության վարումը 
վարչական ռեգիստրից և դադարեցվել՝ հավաքագրումը ռեսպոնդենտներից:  

Առաջնորդվելով Եվրոստատի մեթոդաբանությամբ և հիմք ընդունելով «Տնտեսական 
գործունեության տեսակների խմբ. 2» Հայաստանի դասակարգիչը, ՏՏ ոլորտի վիճակագրությունն 
իրականացվում է նոր ձևաչափով:                                       

Շարունակվել են աշխատանքները առևտրի և այլ ծառայությունների ոլորտի 
կազմակերպությունների վիճակագրական դաշտի արդիականացման ուղղությամբ: 

Մանրածախ առևտրի շրջանառության ամբողջականության ապահովման և 
արժանահավատության բարձրացման նկատառումներով, պարբերաբար անց են կացվել 
հանրապետությունում հաշվառված սպառողական ապրանքների շուկաների ընտրանքային 
դիտարկումներ` ըստ ապրանքային խմբերի (պարենային, ոչ պարենային), վաճառատեղերի 
քանակի, մեկ վաճառատեղի օրական ապրանքաշրջանառության ծավալի: Ստացված 
արդյունքներն այնուհետ կիրառվել են առևտրի վիճակագրության գործիքակազմի ու 
մեթոդաբանության կատարելագործման համար: 
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2.4.7.Գներ և սակագներ 
 

2017թ. հունվարից սպառողական գների դիտարկման նոր հարցաթերթերի և լրացման 
հրահանգների, սպառողական գների դիտարկման նոր կարգի, Հայաստանի 
Հանրապետությունում սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման նոր մեթոդաբանությանն 
անցմամբ պայմանավորված իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.  

 ընդլայնվել է ապրանք-ծառայությունների ներկայացուցիչների դիտարկման համար 
ընտրված քանակը (յուրաքանչյուր առևտրի և ծառայության բազային օբյեկտում 
դիտարկվող յուրաքանչյուր ապրանք-ծառայության տեսակի համար ընտրվել է 2-3 
ներկայացուցիչ՝ նախկին մեկի փոխարեն), 

 ելնելով վերոնշյալից, առանձնացվել և ընդլայնվել է դիտարկման հարցաթերթում 
դիտարկվող ապրանք (ծառայություն)-ներկայացուցչի բնութագրի նկարագրման 
հատվածը՝ հնարավորություն ընձեռելով դիտարկող մասնագետին կարիքն առաջանալուն 
պես արդիականացնել դրա տեսակները և համապատասխան բնութագրերը: Ներառվել են 
մի շարք այլ տվյալների մուտքագրման հատվածներ, 

 հաշվի առնելով պարենային, ոչ պարենային ապրանքների գների և ծառայությունների 
սակագների դիտարկման ու գների արձանագրման յուրահատկությունները, պարենային և 
ոչ պարենային ապրանքների, ծառայությունների գների (սակագների) դիտարկման 
համար գործող մեկ միասնական հարցաթերթի փոխարեն կազմվել են երկու 
առանձնացված հարցաթերթեր,  

 գնադիտարկման աշխատանքների օպտիմալացման նպատակով առևտրի և ծառայության 
յուրաքանչյուր օբյեկտում ամսական երեք գնադիտարկման փոխարեն իրականացվել է 
մեկանգամյա գնադիտարկում, բացառությամբ վառելիք և բարձր սեզոնայնությամբ միրգ 
ու բանջարեղեն ապրանքային խմբերի, 

 մշակվել են ապրանք (ծառայությունների) գների (սակագների) վիճակագրական 
հարցաթերթի լրացման հրահանգներ: 

Հիմք ընդունելով «Սպառողական գների ինդեքսի ձեռնարկ. Տեսություն և կիրառում, 2004» 
(ԱՄԿ/ԱՄՀ/ՏՀԶԿ/ՄԱԿ ԵՏԽ/Եվրոստատ/ՀԲ) ձեռնարկի պահանջները, գների վիճակագրության 
ոլորտում աշխարհի առաջավոր երկրների գործող ՍԳԻ-ի մեթոդաբանություններում կատարված 
առաջընթացները, Եվրամիության երկրների կողմից կիրառվող նոր հնգանիշ «Անհատական 
սպառում ըստ նպատակների դասակարգիչ»-ի հիման վրա ստեղծված հայրենական 
դասակարգիչը՝ իրականացվել է ՀՀ ՍԳԻ-ի համար գործող դասակարգչի և դրան 
համապատասխան հրապարակման ձևաչափերի վերանայում՝ արդիականացում: 

Առաջնորդվելով ԵՄ Թվինինգ ծրագրի շրջանակում գների վիճակագրության գծով 
օգնություն ցուցաբերած փորձագետների առաջարկների և խորհուրդների վրա, իրականացվել է 
ՀՀ սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման գործող մեթոդաբանության կատարելագործում և 
նոր մեթոդաբանության մշակում: Այսպես, վերանայվել և արդիականացվել է ՀՀ ՍԳԻ-ի 
հաշվարկման համար դիտարկվող ապրանք-ծառայությունների կազմն ու կառուցվածքը, ինչպես 
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նաև վերահաշվարկվել են զամբյուղում ներառված ապրանք-ծառայությունների կշիռները, 
կատարվել է բազիսային ժամանակահատվածի փոփոխություն՝ գործող 3-5 տարի 
պարբերականության վերանայման փոխարեն անցում է կատարվել տարեկան 
պարբերականությամբ վերանայմանը:   

Սկսած 2018թ. հունիսից սպառողական շուկայի ապրանքների և ծառայությունների 
գնադիտարկման աշխատանքների կազմակերպման համար կիրառվում են փոքր (շարժական) 
համակարգիչներ:  

Իրականացվել են արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրանքների, արտաքին և 
փոխադարձ առևտրի գների, բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսների հաշվարկման 
մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում, հետազոտման դաշտի ընդլայնում, 
դիտարկվող արդյունաբերական կազմակերպությունների և գյուղացիական տնտեսությունների 
ընտրանքի վերանայում, գների հետազոտության կազմակերպում` միջազգային չափանիշներին ու 
դասակարգումներին համապատասխան: 

Աշխատանքներ են իրականացվել արդյունաբերական արտադրատեսակների ընտրանքն ու 
դասակարգումը «Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների» Հայաստանի 
դասակարգչի 9-նիշ մակարդակին համապատասխան կազմակերպելու նպատակով: 

Հրապարակվել են ԱՊՀ երկրների տարածաշրջանում իրականացված ՀՆԱ-ի և ազգային 
արժույթի գնողունակության համարժեքության հաշվարկման միջազգային համադրումների 
ծրագրով 2014թ. ցուցանիշների վերջնական արդյունքները:  

Միջազգային համադրումների ծրագրի 2017թ. Գլոբալ փուլի աշխատանքների 
իրականացմամբ պայմանավորված՝ կազմակերպվել են Հայաստանի Հանրապետությունում 
սպառողական ապրանքների և ծառայությունների, ներդրումային սարքավորումների, 
շինարարական նյութերի, ոչ շուկայական ծառայությունների, բնակֆոնդի գների և սակագների 
դիտարկման, հավաքված գնային տեղեկատվության վերլուծության աշխատանքները: 
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2.4.8. Աշխատանքի շուկա 
 

Կազմակերպություններից հավաքվող հաշվետվային ձևերի և դիտարկման հարցաթերթի, 
գործող ցուցանիշների և կիրառվող հասկացությունների, սահմանումների լրամշակման, ՀՀ 
օրենսդրությանը, միջազգային ստանդարտներին հնարավորինս համապատասխանեցման և 
(կամ) դրանց տեղայնացման, աշխատանքի շուկան բնութագրող տեղեկատվության 
ամբողջականացման և նոր ցուցանիշների ընդգրկման նկատառումներից ելնելով, վերանայվել են 
տվյալների հավաքման գործիքները:  

Ընդլայնվել է էլեկտրոնային փոստով տեղեկատվություն ներկայացնող և սկզբնական 
տվյալները (միկրոտվյալների բազան) էլեկտրոնային բազաներով ներկայացնող ռեսպոնդենտների 
քանակը, որի արդյունքում աճել է տեղեկատվության ներկայացման օպերատիվության 
մակարդակը, կրճատվել` համապատասխան հաշվետվային ձևերի տպաքանակը, բարձրացվել 
հավաքվող տվյալների որակը և աշխատանքի արտադրողականությունը: 

Շարունակաբար կատարելագործվել են տվյալների մուտքագրման, սխալների 
հայտնաբերման, տրամաբանական ստուգման, ելքային աղյուսակների ստացման ալգորիթմները 
և համակարգչային մշակման ծրագրերը: Արդյունքում` ընդլայնվել է ելքային աղյուսակների ցանկը, 
ցուցանիշների դեզագրեգացման աստիճանը՝ հարստացնելով ոլորտը բնութագրող ցուցանիշների 
կազմը և բովանդակությունը:  

Տնային տնտեսություններում իրականացվող աշխատուժի հետազոտության (ՏՏԱՀ) 
արդյունքներով ՀՀ աշխատաշուկան բնութագրող առանցքային ցուցանիշները հրապարակվել են 
եռամսյակային պարբերականությամբ «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը տեղեկատվական ամսական զեկույցում»: Հետազոտության տարեկան արդյունքները 
զետեղվել են «Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում» ժողովածուներում, 
«Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքում» և բազմաթիվ այլ ժողովածուներում: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ, տարեկան 
պարբերականությամբ իրականացվել է «Աշխատողների և աշխատավարձի դիտարկումն 
առևտրային փոքր և գերփոքր կազմակերպություններում» ընտրանքային հետազոտությունը, որի 
արդյունքներն օգտագործվել են վարձու աշխատողների անվանական միջին աշխատավարձը և 
զբաղվածների թվաքանակն ըստ տնտեսության հատվածների, գործունեության տեսակների և ՀՀ 
մարզերի հաշվարկելու համար: 

Մի շարք ծրագրեր են իրականացվել միջազգային համագործակցության շրջանակում: 
Մասնավորապես. 

- Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության ու Եվրոստատի 
միջազգային համադրման ծրագրի շրջանակում, 2017թ. գնային հարաբերությունների կազմման և 
ազգային արժույթի գնողունակության համարժեքության հաշվարկման նպատակով 2018թ.-ին 
պետական կառավարման ոլորտի 25 հիմնարկներից հավաքվել, մշակվել և ամփոփվել է ըստ 
զբաղմունքի տեսակների վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրության վերաբերյալ  
տեղեկատվությունը: 
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- ԱՄԿ և ԱՄՆ աշխատանքի դեպարտամենտի «Հայաստանում 2015թ. երեխայի 
աշխատանքի ազգային հետազոտության իրականացման և դրա արդյունքների վերաբերյալ 
զեկույցի կազմման մասին» ծրագրի շրջանակում ամփոփվել են ՀՀ բոլոր մարզերում և քաղաք 
Երևանում 5-17 տարեկան երեխաների շրջանում 6 520 տնային տնտեսություններում 
իրականացված միանվագ հետազոտության արդյունքները: Պատրաստվել է «Հայաստան. 
երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն, 2015» խորագրով (հայերեն, անգլերեն) 
վերլուծական-վիճակագրական զեկույց, որն իր խորությամբ երեխաների զբաղվածության 
հիմնահարցերին վերաբերող նմանօրինակ առաջին զեկույցն է ՀՀ-ում, կարևոր փաստագրական 
աղբյուր է ոլորտի օրենսդրական կարգավորումների համար և արժեքավոր ներդրում՝ երեխայի 
արգելված համարվող աշխատանքի վիճակագրական չափման միջազգային մեթոդաբանության 
կատարելագործման առումով: Զեկույցը ներկայացվել է ազգային և միջազգային բազմաթիվ 
հարթակներում և առայսօր շարունակում է քննարկումների առարկա լինել: 

- ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ)-ի առաջարկությամբ և տեխնիկա-
կան օժանդակությամբ սկզբունքորեն վերանայվել է «Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» վիճա-
կագրական գրքույկը (հայերեն, անգլերեն)` ներկայացվող ցուցանիշների ոլորտային ընդգրկվա-
ծության, ցուցանիշների շրջանակի, բովանդակության, հաշվարկման մեթոդաբանության, ցուցա-
նիշների ներկայացման ձևաչափի առումով` հնարավորինս համապատասխանեցնելով միջազ-
գային ստանդարտների պահանջներին` հաշվի առնելով ազգային առանձնահատկությունները: 
Արդյունքում` գրքույկը դարձել է իր հիմնական առաքելությանն առավել համահունչ` ոլորտները և 
նրանցում ցուցանիշները` համակարգված, նոր ցուցանիշներով հարստացած, գենդերային զգայու-
նություն չունեցող ցուցանիշներից բեռնաթափված, ցուցանիշների ներկայացման ձևաչափը ճիշտ 
ընտրված, ցուցանիշները հակիրճ վերլուծությամբ ուղեկցված` նպատակ ունենալով ցուցանիշները 
դարձնել դյուրըմբռնելի, հետևապես՝ ճիշտ մեկնաբանելի և խթանել դրանց օգտագործումը: 
Աշխատանքի իրականացման համար որպես ուղեցույց ծառայել են Եվրոպայի վիճակագիրների 
2010թ. համաժողովի կողմից ստեղծված հանձնաժողովի կողմից ՄԱԿ-ի ԵՏՀ համատեղ մշակված 
«Գենդերային հավասարության ցուցանիշներ» և ԵՏՀ կողմից մշակված «Գենդերային վիճակա-
գրության կիրառումը.տվյալներ օգտագործողների վերապատրաստման գործիքակազմ» ձեռնարկ-
ները, ուսումնասիրվել է բազմաթիվ երկրների նույնանուն գրքույկների պատրաստման փորձը: 

- «Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական գրքույկը հարստացվել է նաև 
Կայուն զարգացման 2030 օրակարգում ներառված 5-րդ նպատակի՝ «Հասնել սեռային 
հավասարության և հզորացնել բոլոր կանանց ու աղջիկներին», ներքո սահմանված մի շարք 
ցուցանիշներով: Գրքույկի միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցմանն ուղղված 
աշխատանքները շարունակելի են: 

- «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» Եվրա-
միության (ԵՄ) երկամյա Թվինինգ ծրագրի «Աշխատանքի շուկայի վիճակագրություն» բաղադրիչի 
շրջանակում ԵՄ կանոնակարգերին համապատասխան Երևան քաղաքի 100 կազմակերպություն-
ներում էլեկտրոնային եղանակով իրականացվել է Վաստակի (աշխատավարձի) կառուցվածքի 
փորձնական հետազոտությունը: Հետազոտության նպատակն աշխատողների միջին ժամային 
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աշխատավարձի չափի, կառուցվածքի, աշխատողների անհատական բնութագրիչների (սեռ, 
տարիք, կրթական մակարդակ, աշխատանքային փորձ, պաշտոն և այլն) և գործատուի 
բնութագրիչների (գործունեության ոլորտ, կազմակերպության չափ, գտնվելու վայր` մարզ, գյուղ/ 
քաղաք և այլն) փոխկապվածության վերաբերյալ տեղեկատվության ապահովումն է: Փորձնական 
հետազոտության արդյունքներով պատրաստվել է Վաստակի (աշխատավարձի) կառուցվածքի 
փորձնական հետազոտություն, 2016 խորագրով երկլեզու մամուլի հաղորդագրություն: 
Կազմակերպություններում միջին ժամային վաստակի (աշխատավարձի) չափի ու կառուցվածքի 
հետազոտությունը՝ եռամյա պարբերականությամբ, ներառվել է վիճակագրական աշխատանքների 
ծրագրում: 

- Նույն ծրագրի շրջանակում ԵՄ կանոնակարգերին համապատասխան ներդրվել է 
Աշխատանքի գնի և միջին ժամային աշխատավարձի ինդեքսների եռամսյակային ցուցանիշների 
հաշվարկը՝ մշտադիտարկելու միավոր աշխատուժի անվանական միջին ժամային արժեքի 
կարճաժամկետ փոփոխությունները,  գործատուի ծախսեր վրա «աշխատավարձ» գործոնի 
ազդեցությունը: Ներդրվել է նաև Դիմետրա ծրագրային փաթեթը, որը թույլ է տալիս գնահատել 
ցուցանիշների սեզոնային տատանումները: 2018թ.-ից ցուցանիշների հաշվարկը ներառվել է 
վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրում՝ որպես կանոնավոր իրականացվելիք 
եռամսյակային աշխատանք: 

-  Ի շարունակություն ԵՄ Թվինինգ ծրագրի, 2018թ. վերանայվել է աշխատանքի 
/աշխատուժի գնի վիճակագրությունը՝ ուսումնասիրելով հսկայածավալ միջազգային 
մեթոդաբանություն, այլ երկրների գործիքակազմ և փորձ, ազգային օրենսդրություն, գնահատվել 
են դրանց ներդրման և տեղայնացման հնարավորությունները և սահմանափակումները: 
Արդյունքում՝ ազգային գործիքակազմի, այն է՝ հաշվետվային ձևի և դրա լրացման հրահանգի 
վերանայման/մշակման համար հիմնականում հիմք են ընդունվել «Աշխատանքի գնի 
տեղեկատվության սահմանման և փոխանցման մասին» Եվրամիության հանձնաժողովի թիվ 1737 
/ 2005 կանոնակարգի դրույթները և Ազգային հաշիվների համակարգ-2008-ի համապատասխան 
մեթոդաբանությունը՝ տեղայնացված ազգային օրենսդրության պահանջներով: Վերոնշյալ 
վերանայման շրջանակում, ի նպաստ ռեսպոնդենտների, զգալիորեն նվազեցվել են նաև այն 
ցուցանիշների կրկնորդումները, որոնք հնարավոր է մեքենայական մշակման արդյունքում 
ինտեգրել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի բազայից: Մյուս կողմից՝ հավաքվող 
ցուցանիշների ամբողջականության ապահովման նպատակով, ընդլայնվել է ռեսպոնդենտների 
ծածկույթը՝ որպես գլխավոր համակցություն կիրառելով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
բազան: Հաշվետվային վերոնշյալ ձևի էական փոփոխությունը հանգեցրել է տվյալների ստուգման, 
ամփոփման ալգորիթմների ամբողջովին նորացման:  

-  Աշխատուժի հետազոտության վիճակագրության հատվածի գնահատում իրականացնելու 
նպատակով ԵՄ վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից հաստատված անկախ 
փորձագետների կողմից ուսումնասիրվել է Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության բիզնես 
գործընթացը՝ տվյալների հավաքման, ռեսուրսների համարժեքության, ծախսարդյունավետության, 
անձնակազմի մասնագիտական հմտությունների, հետազոտության գործիքակազմի, կիրառվող 
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հասկացությունների ու սահմանումների, մեթոդաբանության, ընթացակարգերի, ընտրանքի 
կառուցման, տվյալների կշռման և գնահատման մեթոդաբանության, տվյալների ճշգրտության, 
արժանահավատության, ամբողջականության, ժամկետայնության, հասանելիության և մատչելիու-
թյան, հրապարակումների ձևաչափի, հիմնական սպառողների հետ համագործակցության թույլ և 
ուժեղ կողմերը: Գնահատման արդյունքում  ներկայացվել են ոլորտի կատարելագործմանն 
ուղղված կարճաժամկետ և միջինժամկետ առաջարկություններ: Գնահատման գործընթացն 
իրականացվել է աշխատանքի վիճակագրության բաժնի և աշխատուժի հետազոտության 
անձնակազմի գործուն մասնակցությամբ: 

- Հաշվետու ժամանակաշրջանում ներդրվել և վերանայվել են աշխատավարձի և 
աշխատանքի շուկայի վիճակագրությունների մի շարք այլ ուղղություններ ևս: Մասնավորապես. 

-  ՀՀ կառավարության 30.11.2017թ-ի 1582-Ն ՀՀ կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 
20-ի N 1676-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման հիման 
վրա Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրության մասին Ձև N 1-Ա (ամսա-
կան) հաշվետվության և Առևտրային կազմակերպություններում աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատավարձի մասին հետազոտության միջոցով հավաքվող տեղեկատվությունը փոխարինվել 
է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավոր-
ված հաշվառման վարչական վիճակագրական տվյալներով՝ առավել ամբողջական, ծախսարդյու-
նավետ և որակյալ տեղեկատվությամբ: Ժամանակի պահանջներին համահունչ աշխատավարձի 
վիճակագրության իրականացման նպատակով՝ առաջնորդվելով առաջավոր միջազգային 
փորձով, 2018թ. իրականացվել են ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի եկամտային հարկի և 
սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազայի ներդրման, տեղայնացման և 
վիճակագրական նպատակով օգտագործման հսկայածավալ աշխատանքները: Տեղեկատվական 
նոր աղբյուրի ներդրման արդյունքում ամբողջապես նորացվել է տվյալների ստուգման, 
ամփոփման, ամսական բազաների միասնական շտեմարանում ինտեգրման ալգորիթմները, ի 
լրումն ավանդական ցուցանիշների, մշակվել և հաշվարկվել են բոլորովին նոր բազմաթիվ 
ցուցանիշներ՝ ընդլայնելով ֆորմալ հատվածի վարձու աշխատողների թվաքանակի և միջին 
աշխատավարձի վիճակագրության մանրամասնեցման աստիճանը և շրջանակը՝ սպառողների 
պահանջարկին ընդառաջ և ի նպաստ՝ միջազգային համադրելիության բարձրացման: Արդյուն-
քում՝ բարձրացել է աշխատավարձի վիճակագրության հավաքման և մշակման ծախսարդյունավե-
տությունը, նվազեցվել ռեսպոնդենտների վիճակագրական պարտավորությունների բեռը և 
կրկնորդումները: 

-  2018թ. վերանայվել է ՀՀ աշխատանքի շուկայի վիճակագրությունը՝ «Աշխատանքի, 
զբաղվածության, աշխատուժի թերօգտագործման վիճակագրության» վերաբերյալ 2013թ. Աշխա-
տանքի վիճակագիրների միջազգային 19-րդ համաժողովի Առաջին բանաձևի առաջարկություն-
ներին համահունչ: ՏՏԱՀ նոր գործիքը հնարավորություն է ընձեռել ապահովել աշխատանքային 
գործունեության չորս ձևերի, աշխատուժի թերօգտագործման վերաբերյալ բազմաչափ 
ցուցանիշների ընդգրկվածություն՝ հնարավորինս ներդաշնակեցված աշխատանքի վիճակա-
գրության, ազգային հաշիվների համակարգի, գենդերային վիճակագրության միջազգային վերջին 
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ստանդարտների հետ: Վերանայման արդյունքում ընդլայնվել է ՀՀ աշխատանքի շուկայի, երկրի 
տնտեսության համակողմանի վերլուծության և կանխատեսումներ իրականացնելու տեսանկյունից 
առանձնակի կարևորություն ունեցող, աշխատանքի շուկայի մշտադիտարկման առանցքային 
վիճակագրական ցուցանիշների շրջանակը: Միջազգային ստան-դարտի վերոնշյալ փոփոխության 
հետևանքով աշխատաշուկայի զարգացման միտումները մշտադիտարկելու նպատակով, 
զուգահեռաբար, նոր մեթոդաբանությամբ վերահաշվարկվել են 2017թ. ցուցանիշները, իսկ 2018թ. 
նախնական ցուցանիշնեռրը՝ նաև նախկին մեթոդաբանությամբ:  

- ՏՏԱՀ թեմատիկ բազմազանությամբ և աշխատանքի շուկայի ցուցանիշների 
բազմաֆունկցիոնալությամբ պայմանավորված, նոր ցուցանիշների նկատմամբ սպառողների 
հարաճուն պահանջարկի բավարարման և  աշխատանքի շուկայի վիճակագրությամբ 
համակողմանի վերլուծության նպատակով մշակվել են տասնյակ նոր փոփոխականներ: 

-  2018թ.-ին Աշխատուժի պահանջարկի վիճակագրության կատարելագործման 
նպատակով կազմակերպություններից հավաքվող աշխատատեղերի վիճակագրության տարեկան 
պարբերականությունից անցում է կատարվել եռամսյակային պարբերականության: Այդ նպատա-
կով ներդրվել է «Թափուր աշխատատեղերի, աշխատողների թվաքանակի և աշխատատեղերի 
շարժի մասին» Ձև 1- ԹԱՇ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ 
ֆորմալ հատվածի աշխատողների և աշխատատեղերի շարժի եռամսյակային, սեզոնային 
տատանումների մշտադիտարկման, և դրանք աշխատուժի առաջարկի եռամսյակային գնահա-
տականների հետ համադրելու նպատակով: Տեղեկատվության ամբողջականության ապահովման 
համար ներդրվել է նաև «Առևտրային կազմակերպություններում թափուր աշխատատեղերի, 
աշխատողների թվաքանակի և աշխատատեղերի շարժի մասին» ընտրանքային հետազոտության 
հարցաթերթը, որի ծածկույթը միայն փոքր կազմակերպություններն են: Վերոնշյալ աշխատանք-
ների իրականացման նպատակով ուսումնասիրվել է հսկայածավալ միջազգային մեթոդաբա-
նություն, Եվրամիության, ԱՊՀ տարածաշրջանի երկրների գործիքակազմեր և փորձ, գնահատվել 
են դրանց ներդրման և տեղայնացման հնարավորությունները և սահմանափակումները: Արդյուն-
քում՝ ազգային գործիքակազմը մշակվել է՝ հիմնականում առաջնորդվելով «Համայնքի Թափուր 
աշխատատեղերի վերաբերյալ եռամսյակային վիճակագրության մասին» Եվրապառլամենտի և 
ԵՄ հանձնաժողովի թիվ 453/2008 կանոնակարգի դրույթները՝ տեղայնացված ազգային 
օրենսդրության պահանջներով: Առաջին անգամ ռեսպոնդենտների ծածկույթի ձևավորման 
համար որպես գլխավոր համակցություն օգտագործվել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազան: 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել են Հայաստանի Հանրապետության 
պետական, համայնքների և համախմբված բյուջեների վերաբերյալ վարչական վիճակագրություն 
իրականացնող մարմնից (ՀՀ ֆինանսների նախարարություն) համապատասխան բյուջեների 
հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների (հաշվարկված Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի «Կառավարության ֆինանսների վիճակագրություն-2001» (GFS-2001) 
ձեռնարկի մեթոդաբանությամբ սահմանված սկզբունքների ու հասկացությունների հիման վրա) 
ստացման, ամփոփման և հրապարակման աշխատանքները: Բացի այդ, ՀՀ ֆինանսների 
նախարարությունից եռամսյակային պարբերականությամբ ստացվել, մշակվել, ամփոփվել և 
հրապարակվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի (ներքին և 
արտաքին) վերաբերյալ վիճակագրական ցուցանիշներն` ըստ վարկատուների, վարկառուների, 
գործիքների, ռեզիդենտության և գործառնությունների:  

Ֆինանսական միջնորդության հատվածի վիճակագրության մասով՝ ՀՀ կենտրոնական 
բանկից (որպես համապատասխան բնագավառի վարչական վիճակագրություն իրականացնող 
մարմնի), պարբերաբար ստացվել, ամփոփվել և հրապարակվել են դրամավարկային և բանկային 
համակարգի, ֆինանսական շուկայում ձևավորված արտարժույթների ամենօրյա և ամսական 
միջին փոխարժեքների, ֆինանսական միջնորդության ոչ բանկային կազմակերպությունների 
ենթահատվածի հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկությունները: Նույն 
ժամանակահատվածում, Արմստատի և ՀՀ կենտրոնական բանկի միջև տեղեկատվության 
փոխանակման համաձայնագրի համաձայն` սահմանված պարբերականությամբ վերջինիս է 
տրամադրվել կազմակերպությունների ֆինանսների վերաբերյալ վիճակագրական ամփոփ 
տեղեկատվությունը:            

Կազմակերպությունների ֆինանսների վիճակագրության մասով` նորացվել են գործող 
հաշվետվական ձևերը (ձև 3-Ֆ(տարեկան), 1-ՏԳ (տարեկան) և 1-բորսա (եռամսյակային)), 
հստակեցվել են լրացման հրահանգներում ցուցանիշների սահմանումները և հասկացությունները, 
դրանք համապատասխանեցնելով Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենքներին և 
միջազգայնորեն ընդունված և կիրառվող մեթոդաբանություններին:       

Մասնավորապես` «Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև 3-Ֆ 
(տարեկան) և «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների 
վերաբերյալ» Ձև 1-ՏԳ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևում կատարվել են 
փոփոխություններ: Այսպես, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի «Ազգային հաշիվների 
համակարգ, 2008» ձեռնարկին համապատասխան վիճակագրություն վարելու հանգամանքով 
պայմանավորված՝ նոր ձևերում ավելացվել են տողեր, որոշ դեպքերում էլ վերանայվել են 
գոյություն ունեցող ցուցանիշները:  
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2016-2018թթ.-ին տնտեսության ոչ ֆինանսական հատվածի միավորներից 
տեղեկատվության հավաքումն իրականացվել է ընտրանքային մեթոդով վիճակագրական 
դիտարկման դաշտում ընդգրկված միավորներից վիճակագրական հաշվետվությունների 
հավաքման միջոցով: Կազմակերպությունների ընտրանքը կատարվել է Արմստատի բիզնես-
ռեգիստրի գործող տնտեսավարողների արդիականացված բազայից: Միավորներն ըստ 
աշխատողների թվաքանակի և տարեկան հասույթի չափերի բաժանվել են 2 խմբի` խոշոր ու 
միջին և փոքր ու գերփոքր: Որպես խոշոր և միջին դասակարգված միավորները հետազոտվել են 
համատարած, իսկ փոքր և գերփոքրերի բազայից (ընտրանքի գլխավոր համակցությունից) 
շերտավորված ընտրանքի մեթոդով` ըստ մարզերի, հիմնական գործունեության տեսակի և 
աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակի, ընտրվել են հետազոտման ենթակա փոքր և 
գերփոքր միավորները: Հետազոտված փոքր և գերփոքր միավորների տվյալները տարածվել են 
ընտրանքի գլխավոր համակցության վրա: Հետազոտությունների արդյունքում ստացված 
տեղեկատվության մշակման (տվյալների ստացման, թվաբանական և տրաամաբանական 
ստուգման, ճշգրտման, մուտքագրման) արդյունքում ստացվել են ամփոփ տեղեկություններ 
միավորների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ, ամփոփված՝  

  ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի (ՏԳՏԴ, խմբ. 2) տարբեր 
մակարդակների, 

 ըստ «Փոքր և միջին ձեռնակատիրության աջակցման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 
չափորոշիչների, 
 որոշ ցուցանիշներ՝ ըստ մարզային բաշխվածության, ըստ ֆինանսական գործիքների,: 

Ստացված տվյալների հիման վրա իրականացվել են. 
 կազմակերպությունների վճարունակության, ֆինանսական կայունության, ինչպես նաև 
արտադրանքի և ակտիվների շահութաբերության ցուցանիշների հաշվարկումը և նաև 
դրանց «Տնտեսական գործունեության տեսակների» Հայաստանի դասակարգչին 
համապատասխան ներկայացումը,  
 ազգային հաշիվների համակարգի ցուցանիշների հաշվարկներում օգտագործվող 
տեղեկատվության մշակումը և տրամադրումը, 
 կառուցվածքային բիզնես վիճակագրության ցուցանիշների հաշվարկման համար 
համապատասխան տեղեկատվության մշակումը և տրամադրումը: 

Մշակվել են վիճակագրական հաշվետվությունների էլեկտրոնային տարբերակները, 
դրանցում ներառելով որոշ թվաբանական և տրամաբանական ստուգումների 
հնարավորություններ:  

Արդիականացվել են տվյալների մուտքագրման, մշակման, ստացված արդյունքների 
տարածման և ամփոփ ելքային աղյուսակների ստացման համակարգչային ծրագրերը: 

Պետական ֆինանսների, կազմակերպությունների ֆինանսների, դրամավարկային 
միջնորդության համակարգի ցուցանիշների, արտարժութային փոխարժեքների դինամիկայի, 
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ապահովագրական ընկերությունների և արժեթղթերի շուկայի գործունեությունը բնութագրող 
տվյալների հիման վրա յուրաքանչյուր տարի հրապարակվել է «Հայաստանի ֆինանսների 
վիճակագրություն» վիճակագրական ժողովածուն` ցուցանիշների դինամիկ շարքերով: 

ԱՄՀ ՏՏՀՍ-ին անդամակցության շրջանակում ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից 
ստացվել են ՀՀ կենտրոնական և ընդհանուր կառավարության, արտաքին պետական պարտքի, 
իսկ ՀՀ կենտրոնական բանկից` կենտրոնական բանկի և բանկային համակարգի ամփոփ 
հաշվեկշռային ցուցանիշների և միջազգային պահուստների վերաբերյալ ամփոփ տվյալները և 
տեղադրվել Արմստատի կողմից ՏՏՀՍ ձևաչափով վարվող Հայաստանի Ազգային ամփոփ 
տվյալների էջում, իսկ դրանց մեթոդաբանական նկարագրությունները (մեթատվյալները)` ԱՄՀ 
Ստանդարտների տարածման տեղեկագրում ու Արմստատի պաշտոնական կայքում: 

«Ֆինանսական հաշվի» վիճակագրության ներդրման շրջանակում` վիճակագրական 
հաշվետվական ձևերով հավաքված և վարչական ռեգիստրներից ստացված տվյալների հիման 
վրա կատարվել են հաշվարկներ «Եվրոպական հաշիվների համակարգ, 2010»-ի և «Ազգային 
հաշիվների համակարգ, 2008» ձեռնարկի սկզբունքներին համապատասխան «Ֆինանսական 
հաշվի» կազմման ուղղությամբ: 

«Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ» ձև 3-Ֆ (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա անցումային բանալիների միջոցով 
ստացվել են ամփոփ տվյալներ՝ ըստ ազգային հաշիվների համակարգի ֆինանսական հաշվի 
ֆինանսական գոործիքների և ըստ տնտեսության հատվածների բաշխվածության: 

Կազմվել է վերոնշյալ չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան ֆինանսական 
հաշվի և ֆինանսական ակտիվների ու պարտավորությունների հաշվեկշիռների կազմման 
էլեկտրոնային մատրիցաների նախագծերը: 
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2.6. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 
 

Համաձայն Արմստատի և ՀՀ կենտրոնական բանկի միջև 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ին 
ստորագրված երկկողմանի փոխըմբռնման հուշագրի դրույթների, 2011 թվականից սկսած ՀՀ 
վճարային հաշվեկշռի, միջազգային ներդրումային դիրքի և արտաքին պարտքի (արտաքին 
հաշիվների) վիճակագրության վարումը (վերջնական կառուցումը) Արմստատից տեղափոխվել է 
ՀՀ կենտրոնական բանկ: Համաձայն փոխըմբռնման հուշագրի, ՀՀ արտաքին հաշիվների որոշ 
հոդվածների վերաբերյալ (հիմնականում մասնավոր հատվածի գծով) տեղեկատվությունը 
հավաքվելու է Արմստատի կողմից և ամփոփ տեսքով (ըստ վճարային հաշվեկշռի ստանդարտ 
հոդվածների) տրամադրվելու է ՀՀ կենտրոնական բանկին: Միևնույն ժամանակ, Արմստատը 
կազմել է ՀՀ վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի «Ապրանքներ» և «Ծառայություններ» 
հոդվածները, իսկ վճարային հաշվեկշռի, միջազգային ներդրումային դիրքի և համախառն 
արտաքին պարտքի վերաբերյալ վերջնական ցուցանիշները ՀՀ կենտրոնական բանկը 
տրամադրել է Արմստատին` վիճակագրական հրապարակումներում և տվյալների բազաներում 
զետեղելու համար: Մասնավորապես, հաշվետու ժամանակահատվածում կազմվել են. 

-2015 թվականի IV եռամսյակի և տարեկան, 2016 թվականի I,II,III և IV եռամսյակների և 
տարեկան, 2017 թվականի I,II,III և IV եռամսյակների և տարեկան, 2018 թվականի I,II,III 
եռամսյակների ՀՀ վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի «Ապրանքներ և ծառայություններ» 
հոդվածները: 

ՀՀ վճարային հաշվեկշռի, միջազգային ներդրումային դիրքի և համախառն արտաքին 
պարտքի վերաբերյալ ցուցանիշները հաշվարկվել են համաձայն Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամի «Վճարային հաշվեկշռի և միջազգային ներդրումային դիրքի ձեռնարկ 6»-ի 
մեթոդաբանության: 

Աշխատանքներ են իրականացվել օտարերկրյա (ներառյալ` օտարերկրյա ուղղակի) 
ներդրումների միջազգային ծառայությունների և զբոսաշրջության վիճակագրության վարման 
բարելավման և ցուցանիշների գնահատման կատարելագործման ուղղությամբ: 

Սկսած 2018 թվականի առաջին եռամսյակից ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների 
արտաքին պարտավորությունների սպասարկման վերաբերյալ վիճակագրության վարման 
նպատակով ներդրվել է նոր հաշվետվական ձև: 

Արմստատի պաշտոնական կայքում, ամսական կտրվածքով, տեղադրված է ՀՀ արտաքին 
առևտրի ցուցանիշների (արտահանում և ներմուծում` ըստ ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ 
դասակարգման, ապրանքի ծագման երկրի, առևտուր անող երկրի և արտահանող երկրի 
հատկանիշների) շարժընթացը, սկսած 1995թ.-ից` ըստ գործընկեր երկրների, 2010թ. հուլիսից` ՀՀ 
վճարային հաշվեկշռի, իսկ դեկտեմբերից` ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքի և ՀՀ համախառն 
արտաքին պարտքի, 2014թ.-ից՝ օտարերկրյա ներդրումների, իսկ 2016թ.-ից՝ նաև միջազգային 
զբոսաշրջության ցուցանիշների շարքերը: Տեղեկատվությունն արդիականացվում է ամսական և 
եռամսյակային պարբերականությամբ: 
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Տարեկան պարբերականությամբ հրապարակվել են` 
1.«Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը» վիճակագրական ժողովածուն 

(ըստ ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ 
դասակարգման), որն արտացոլում է 2012-2017թթ. արտահանման և ներմուծման ծավալները 
(բնաիրային և արժեքային արտահայտությամբ) ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության 
ապրանքային անվանացուցակի բաժինների և խմբերի, ըստ առանձին երկրների, ամփոփ` ԱՊՀ 
երկրներով, արտաքին աշխարհի և Եվրոպական միության երկրներով, ըստ «Միջազգային 
առևտրի ստանդարտ» և «Ընդլայնված տնտեսական կատեգորիաների» դասակարգման: 

2.«Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը» վիճակագրական ժողովածուն 
(ըստ ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ 
դասակարգման), որն արտացոլում է արտահանման և ներմուծման ծավալները (բնաիրային և 
արժեքային արտահայտությամբ) ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացուցակի դիրքերի (ենթախմբերի), ինչպես նաև առանձին` ըստ բեռնամաքսային 
հայտարարագրերի տվյալների (իրավաբանական անձինք), ըստ ֆիզիկական անձանց կողմից 
կազմակերպած առևտրի տվյալների: 

3.«Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը» վիճակագրական ժողովածուն 
(ըստ ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 10-նիշ 
դասակարգման), որն արտացոլում է արտահանման և ներմուծման ծավալները (բնաիրային և 
արժեքային արտահայտությամբ) ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացուցակի բաժինների և խմբերի: 

4.«Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվները» վիճակագրական ժողովածուն, 
որն արտացոլում է հանրապետության արտաքին տնտեսական գործառնությունների վերաբերյալ 
տվյալները և երկրի ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների պաշարների 
մակարդակը ժամանակահատվածի սկզբի և վերջի դրությամբ: 
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2.7. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

2.7.1. Սոցիալական ոլորտ 
 

Հավաքվող վիճակագրական ցուցանիշները եվրոպական և միջազգային ստանդարտներին 
և դասակարգիչներին համապատասխանեցնելու, վիճակագրական տեղեկատվության 
օգտագործողների համար հետաքրքրություն ներկայացնող նոր ցուցանիշներն առավելագույնս և 
ըստ հնարավորույն ներառելու, վիճակագրական տեղեկատվության որակի բարձրացման և 
ամբողջականացման, ինչպես նաև մշտադիտարկման զարգացման, վիճակագրական տվյալների 
հավաքման կարգի հետ կապված օրենդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու, 
ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու, ներկայացվող վիճակագրական 
փաստաթղթերի ցուցանիշների հստակեցման նպատակով վերանայվել և որոշ մասնագիտական 
փոփոխություններ ու լրամշակումներ է կատարվել թվով 32 անուն հաշվետվային ձևերում:  

Մշակույթի ոլորտին առնչվող վիճակագրական տեղեկատվության ամբողջականացման 
նպատակով ներդրվել է պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական 
հաշվառման վերաբերյալ տեղեկանք՝ տարեկան պարբերականությամբ: 

Սոցիալական ոլորտի ինովացիոն գործունեության վիճակագրության ներդրման և վարման 
նպատակով «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» ԵՄ 
Թվինինգ ծրագրի «Ինովացիայի վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում իրականացվել է 
«Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ինովացիոն գործունեության» 
փորձնական հետազոտություն:  

Վարչական ռեգիստրների ստեղծման և կատարելագործման ուղղությամբ բաժինը 
համագործակցել է համապատասխան ոլորտները համակարգող նախարարությունների և 
գերատեսչությունների հետ:  

Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 
- ՀՀ առողջապահության նախարարության համակարգում ներդրված վարչական 

վիճակագրական հաշվետվային ձևերը վերանայվել են, ներառված ցուցանիշների կազմում 
կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, ավելացվել են նոր ցուցանիշներ, 
որոնք հնարավորություն կընձեռեն առողջապահության ոլորտի վերաբերյալ ամբողջական 
տեղեկատվության հավաքմանը: Արդյունավետ կանխարգելիչ ծրագրեր և 
ռազմավարություններ նախագծելու, վնասվածքների մակարդակի, տարածվածության, 
բնույթի, աճի միտումների վերաբերյալ վերլուծություններ իրականացնելու, վնասվածքների 
մասին վիճակագրական տեղեկատվության ամբողջականացման նպատակով ՀՀ 
առողջապահության նախարարության մասնագետների հետ համատեղ մշակվել է 
հաշվետվության նոր ձև: 
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- շարունակվել է գործնական օժանդակությունը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարության համակարգում վարչական վիճակագրական ռեգիստրների 
ամբողջական ձևավորման գործընթացին:  

- ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության համակարգում նախնական 
մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն 
կրթության և գիտատեխնիկական աշխատանքների վարչական ռեգիստրների ձևավորման 
և վարչական վիճակագրության ներդրման ուղղությամբ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: 
Վիճակագրական հաշվառման ամբողջականացման նպատակով վերանայվել և 
կատարելագործվել է հանրակրթության վարչական ռեգիստրը:  

- Բնակարանային ֆոնդի և կոմունալ տնտեսության ոլորտի վիճակագրության 
բարելավման նպատակով վերանայվել է վիճակագրական հաշվառման գործընթացը: 

Օգտագործողների պահանջների ամբողջական բավարարման, տեղեկատվության 
մատչելիության բարձրացման նպատակով տարեկան պարբերականությամբ հրապարակել են.  

- «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը» վիճակագրական 
ժողովածուն, որում ներառվել են կրթության, գիտության, առողջապահության, 
արտադրությունում դժբախտ պատահարների, սոցիալական ապահովության, մշակույթի, 
արխիվային, նոտարական, արտոնագրային գործողությունների, ստանդարտացման, 
սերտիֆիկացման և հավատարմագրման, իրավական ոլորտի և այլնի վերաբերյալ 
վիճակագրական տեղեկատվություն և նախորդ տարիների դինամիկ շարքեր, 

- «Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ 
տնտեսությունը» վիճակագրական ժողովածուն, որում ներառվել են բնակարանային ֆոնդի, 
անշարժ գույքի շուկայի, համայնքների ջրամատակարարման, կոյուղացման, 
գազաֆիկացման, քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրման, քաղաքային 
հողերի և այլնի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվություն և նախորդ տարիների 
դինամիկ շարքեր:        

 
2.7.2. Բնապահպանություն  

 
Աշխատանքներ են իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական և 

տարածաշրջանների զարգացման ու կենսագործունեության առանձնահատկություններով 
պայմանավորված ոլորտին առնչվող մարզային տեղեկատվական բազաների վարման և 
վարչական ռեգիստրների կատարելագործման ուղղությամբ: 

Բնապահպանական-տնտեսական հաշիվների ներդրման և վարման նպատակով 
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» ԵՄ Թվինինգ 
ծրագրի «Ջրի հաշիվներ» բաղադրիչի շրջանակում իրականացվել են ջրի հաշիվների 
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մեթոդաբանության տեղայնացման աշխատանքներ, ներդրվել են ջրի հաշիվները, հրապարակվել 
է «Հայաստանում ջրի սատելիտային հաշիվների համակարգի ձևավորումը» զեկույցը:  

Շարունակվել են բնապահպանական-տնտեսական մյուս հաշիվների ներդրմանը, ինչպես 
նաև բնապահպանական միասնական տեղեկատվական համակարգի և էկոպորտալի ձևավորման 
աշխատանքները: 

Շարունակվել են ջրավազանային կառավարման և զարգացման նախագծերին 
համապատասխան տվյալների բազաների ձևավորման և վարման, ինչպես նաև կայուն 
զարգացման և «կանաչ էկոնոմիկայի» բնութագրիչ վիճակագրական ցուցանիշների ներդրման 
ուղղությամբ տարվող աշխատանքները: 

Շարունակվել են բնակչության առողջության վրա շրջակա միջավայրի գործոնների 
ազդեցության գնահատման ցուցանիշների սահմանման և համապատասխան վարչական 
տեղեկատվական ռեգիստրների կատարելագործման աշխատանքները: 

Վիճակագրական հրապարակումներում ներդրվել են աշխարհագրական տեղեկատվական 
համակարգով ձևավորված քարտեզները: 

Օգտագործողների պահանջների ամբողջական բավարարման, տեղեկատվության 
մատչելիության բարձրացման նպատակով տարեկան պարբերականությամբ հրապարակվել է 
«Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում» 
վիճակագրական ժողովածուն և «Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը և 
ցուցանիշների շարժընթացը» վիճակագրական տեղեկագիրը, որոնք ներառել են 
տեղեկատվություն հիդրոօդերևութաբանական պայմանների, անտառային տնտեսության և 
բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, երկրաբանական ուսումնասիրությունների, 
բարելավման կարիք ունեցող հողերի, մթնոլորտային արտանետումների, ջրօգտագործման և 
ջրհեռացման, թափոնների շարժի, բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների, 
բնապահպանական ընթացիկ ծախսերի և հիմնական միջոցների, շրջակա միջավայրի 
աղտոտվածության մշտադիտարկման, բնապահպանական իրավախախտումների, արտակարգ 
իրավիճակների և այլնի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվություն և նախորդ տարիների 
դինամիկ շարքեր: 

Շարունակվել է գործնական օժանդակությունը ՀՀ բնապահպանության, ՀՀ էներգետիկայի 
և բնական պաշարների, ՀՀ գյուղատնտեսության և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարությունների համակարգերում վարչական վիճակագրական ռեգիստրների ամբողջական 
ձևավորման գործընթացին, համագործակցությունը կառավարական այլ մարմինների ու 
գերատեսչությունների հետ:  

Կատարվել են նորմատիվային փաստաթղթերի համատեղ մշակում, հաշվետվություն 
ներկայացնողների շրջանակի ճշտում, դասակարգիչների ճշգրտում և ներդրում, համատեղ 
տեղեկագրերի և վերլուծականների պատրաստում: Աշխատանքներն իրականացվել են ինչպես 
պաշտոնական, այնպես էլ աշխատանքային կարգով` գործող օրենսդրության սահմաններում: 
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2.7.3. Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ 
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել է տնային տնտեսությունների 
ընտրանքային հետազոտությունների իրականացումը և մեթոդաբանության կատարելագործումը 
Համաշխարհային բանկի մշակած մեթոդաբանական զարգացումների ներքո: 2016 և 2018թթ.-ին 
տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությունները (ՏՏԿԱՀ) 
իրականացվել են ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով՝ տարեկան 5 184 տնային տնտեսություն 
ընտրանքով, իսկ 2017թ.-ին` ֆինանսավորվել է ՀՀ պետական բյուջեի և Համաշխարհային բանկի 
կողմից և ընտրանքի չափը կազմել է 7 776 տնային տնտեսություն:             

Համաշխարհային բանկի կողմից լրացուցիչ ֆինանսավորման նպատակը Հայաստանում 
սոցիալական բարեկեցության մշտադիտարկման ամրապնդումն է` Արմստատի կողմից տնային 
տնտեսությունների և անհատների մակարդակով հետազոտությամբ հավաքագրված տվյալների 
որակի բարելավման միջոցով: Համաշխարհային բանկի նպատակներից է նաև տարածաշրջանի 
մակարդակով ստանալ բարեկեցության հստակ և հուսալի գնահատականներ (ի թիվս այլ 
գնահատականների, որոնք հաճախ օգտագործվում են որպես դրամական բարեկեցության 
գնահատական), որոնց շնորհիվ ՀՀ կառավարությունը վերահսկում է երկրում զարգացման 
առաջընթացը և համակարգում տարածաշրջանային տնտեսական զարգացման մակարդակը:            

Բնակչության աղքատությունը և կենսապայմանները բնութագրող հիմնական ցուցանիշների 
ամբողջականացման և արդիականացման նպատակով ապահովվել է տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների ընտրանքի ներկայացուցչականությունը, որն էլ հնարավորություն է ընձեռել 
այդ ցուցանիշները հաշվարկել և հրապարակել մարզային կտրվածքով:         

Համաշխարհային բանկի փորձագետների աջակցությամբ իրականացվել է աղքատության 
բազմաչափ համաթվի գնահատում և դրա՝ որպես աղքատության չափման այլընտրանքային 
մեթոդի կիրառման շարունակական կատարելագործում:          

Հետազոտության հարցաթերթի համապատասխան հարցերի վերանայման և փոփոխման 
միջոցով կատարելագործվել է աղքատության նյութական և ոչ նյութական (կրթություն, 
առողջապահություն, անվտանգ խմելու ջրի մատչելիություն և բնակարանային պայմաններ և այլն) 
ցուցանիշների մշտադիտարկումը:           

Հայաստանի բազմաչափ աղքատության ազգային չափումը սկսվել է 2016թ. Արմստատի 
կողմից և 2017 թվականին ուղեկցվել է աշխատանքային փաստաթղթով և առցանց ինտերակտիվ 
վահանակով (Մարտիրոսովա և ուրիշներ. 2017)` առցանց վահանակի կարճ URL՝  

https://goo.gl/fyhKfJ:          
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» ԵՄ Թվինինգ 

ծրագրի շրջանակում Սոցիալական բացառումների վիճակագրության մշակման նպատակով 
2017թ.-ից սկսած մոդուլային հարցաթերթի բոլոր հարցերը ներառվել են ՏՏԿԱՀ-ի հարցաթերթի 
մեջ: Ընդհանուր առմամբ, սոցիալական բացառումների ուսումնասիրությունը լրացնում է և 
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դրամային, և բազմաչափ աղքատության վերաբերյալ վերլուծությունը, ինչպես նաև վկայում է այս 
երեք տարբեր հասկացությունների միջև հստակ արտահայտված կապերի մասին: 2017թ.-ին 
անցկացված ՏՏԿԱՀ միջոցով ստացված արդյունքները ցույց են տալիս նյութական 
զրկվածության աստիճանը Հայաստանում:           

Երեխաների աղքատությունն ավելի խորացված գնահատելու նպատակով, 2017թ,-ին ՄԱԿ-ի 
մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ, բոլոր տնային տնտեսություններում, որոնք նշված 
ժամանակաշրջանում ընդգրկվել են ՏՏԿԱՀ ընտրանքի մեջ, անց է կացվել «Երեխաների 
կարիքները» հատուկ մոդուլով հետազոտություն, որի արդյունքները տպագրվել են «Հայաստանի 
սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2018» վիճակագրական վերլուծական զեկույցում:           

2018թ.-ը վերջին տարին էր, որ Եվրոստատը պահանջում է հավաքել զրկվածության 
տարածվածությունն ըստ 9 հիմնական ցուցանիշների: 2019թ.-ից 9-ը ցուցանիշներից կազմված 
հին հավաքածուն այլևս չի կիրառվի Եվրոստատի կողմից երկրների հետ համադրելու 
նպատակով: Այսպիսով, Եվրոստատի հետ համադրելիությունն ապահովելու նպատակով 2019թ.-
ից սկսած պետք է անցնել 13 ցուցանիշներից բաղկացած նոր հավաքածուին:           

2016-2018թթ.ին կազմակերպվել են «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական զեկույցի շնորհանդեսները և պատրաստվել են 
մամուլի հաղորդագրությունները: 

 
2.7.4. Պարենային ապահովություն 

 

Պարենային ապահովության վիճակագրության վարումն իրականացվել է Եռամյա ծրագրով, 
ինչպես նաև 2003 և 2005 թվականներին ՀՀ կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի 
միջև ստորագրված «Պարենային ապահովության ծրագրի» փոխըմբռնման հուշագրով 
սահմանված նախապայմաններով: 

Հավաքվել, մշակվել և ամփոփվել են պարենային ապահովության վիճակագրությանն 
առնչվող մակրոտնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական ոլորտների, աշխատանքի 
վիճակագրության, դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների համար իրականացված 
խնամքի և պաշտպանության միջոցառումների, գների և գների ինդեքսների, 
գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական հողերի բարելավման, գյուղատնտեսական 
կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների, բույսերի կարանտինի և պաշտպանության 
միջոցառումների, ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվության, պարենամթերքի արտաքին 
առևտրի, անտառպահպանության, անտառպաշտպանության և անտառվերականգնման 
միջոցառումների և տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված ընտրանքային 
հետազոտության արդյունքների, աղքատության վերաբերյալ ցուցանիշները, որոնք 
եռամսյակային պարբերականությամբ հրապարակվել են «Պարենային ապահովություն և 
աղքատություն» վիճակագրական տեղեկագրում: 
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Հիմք ընդունելով միջազգային կազմակերպությունների կողմից կիրառվող 
մեթոդաբանությունը` կազմվել են 2015-2017թթ. առանձին ապրանքախմբերի ազգային 
պարենային հաշվեկշիռները: ՀՀ ազգային պարենային հաշվեկշիռներ են կազմվել թվով 21 
ապրանքախմբի (ըստ ապրանքատեսակների՝ 46) համար: 

 

2.7.5. Ժողովրդագրություն 
 

2016-2018թթ.-ին շարունակվել են հանրապետության գյուղական բնակչության 
սեռատարիքային կազմի հաշվառման աշխատանքները: Հանրապետության գյուղական 
բնակավայրերից՝ 2016, 2017 և 2018թթ. հունվարի 1-ի դրությամբ, հավաքվել են Ձև թիվ 9-Ս 
«Համայնքների գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմի մասին» պետական 
վիճակագրական հաշվետվությունները, որոնցում ամփոփվել են առանձին բնակավայրերում 
տնային տնտեսությունների քանակի, մշտական բնակչության թվաքանակի, առկա բնակչության՝ 
առանձին տարիքների և տարիքային խմբերի, տնային տնտեսությունների զբաղված անդամների՝ 
գյուղատնտեսական և այլ ոլորտներում զբաղվածների թվաքանակի վերաբերյալ վիճակագրական 
տվյալները:  

ՀՀ մարզերի առանձին տարածաշրջանների գյուղական բնակավայրերի (955) 
հաշվետվություններից՝ հիմնական ցուցանիշներն ամփոփվել են Արմստատի մարզային 
վարչությունների կողմից կազմված «Ամփոփ տեղեկագրերում»: Արմստատի մարզային 
վարչություններում մուտքագրված Ձև թիվ 9-Ս վիճակագրական հաշվետվություններով 
ձևավորվել են տվյալների հիմնապաշարներ, որոնց ծրագրային մշակման արդյունքում ստացվել 
են՝ գյուղական բնակավայրերի առկա և մշտական բնակչության թվաքանակի, առկա 
բնակչության սեռատարիքային կազմի, հաշվառված և հաշվետու պահի դրությամբ առկա 
տնային տնտեսությունների քանակի և ՀՀ մարզերի ու տարածաշրջանների զբաղված 
բնակչության թվաքանակների ցուցանիշները բնութագրող ելքային աղյուսակներ, 2016, 2017 և 
2018թթ. տարեսկզբի դրությամբ: Դրանց արդյունքներով, հրապարակման համար պատրաստվել 
են՝ ՀՀ մարզերի գյուղական բնակավայրերի մշտական բնակչության թվաքանակի տվյալները:  

ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի (ՔԿԱԳ) 
ռեգիստրի միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգից ամսական 
պարբերականությամբ ստացված ծննդյան, մահվան, ամուսնության, ամուսնալուծության 
վերաբերյալ գրանցումների մշակման արդյունքում ստացվել են ամենամսյա օպերատիվ տվյալներ` 
ՀՀ մարզերի և տարածաշրջանների բաշխմամբ: Տվյալների վիճակագրական մշակման 
գործընթացում կատարվել են բազային ցուցանիշների տրամաբանական ստուգման, ճշգրտման և 
խմբագրման ամենամսյա աշխատանքները և ծրագրային մշակման արդյունքում ձևավորված 
բազային ցուցանիշների մշակմամբ ստացվել են Տարեկան ծրագրերով (2016, 2017, 2018թթ.) 
նախատեսված 22-ական ելքային աղյուսակները: 

 



 

44 

 

ՀՀ կառավարության 2011թ. սեպտեմբերի 22-ի  «Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրությանը բնակչության պետական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգից տվյալներ 
տրամադրելու կարգը» հաստատելու մասին թիվ 1333-Ն որոշման համաձայն, եռամսյակային 
պարբերականությամբ «եկողների» և «մեկնողների» վերաբերյալ 2016-2018թթ. տվյալները 
ստացվել են էլեկտրոնային ձևաչափով, որոնց մշակման արդյունքում ստացված օպերատիվ 
տվյալների հիման վրա ստացվել են բնակչության միգրացիոն տեղաշարժերի վերաբերյալ 
վարչական վիճակագրական տվյալները: Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնոլոգիաների վարչության հետ համատեղ լրամշակումներ են կատարվել միգրացիոն 
տեղաշարժերի էլեկտրոնային բազաների վիճակագրական մշակման ծրագրերում և ապահովվել 
տարեկան ծրագրերով սահմանված ձևաչափերով ամփոփ ելքային տվյալների ստացումը՝ 2016, 
2017, 2018թթ. համար (թվով 12 աղյուսակներ): 

Բնակչության բնական և մեխանիկական շարժերը բնութագրող եռամսյակային օպերատիվ 
ցուցանիշների, ինչպես նաև տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտության արդյունքներով գնահատված միգրացիայի ցուցանիշների հիման վրա, 
եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ հաշվարկվել են 2016-2018թթ. մշտական 
բնակչության թվաքանակի ցուցանիշները ՀՀ մարզերի, տարածաշրջանների, քաղաքային, 
գյուղական բաշխումով, ք. Երևանի վարչական շրջաններով և թողարկվել են «Հայաստանի 
Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը» վիճակագրական տեղեկագրերը: 

Արդիականացվել է ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի մշտական բնակչության 
սեռատարիքային կազմը (ՀՀ 2011 թվականի մարդահամարի հիմքով) 2016, 2017, 2018թթ. 
տարեսկզբի դրությամբ` քաղաքային և գյուղական կտրվածքով, ինչը զետեղվել է Արմստատի 
պաշտոնական կայքի «Ժողովրդագրական տվյալների բազա» հատվածում: Վերջինս համալրվել է 
նաև ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի բնական շարժի ցուցանիշներով:  

2016-2018թթ.-ին ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության 
Միգրացիոն ծառայությունից ստացված՝ թիվ 1-Ապաստան, կիսամյակային և թիվ 2-Ապաստան, 
տարեկան պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություններով համալրվել են 
Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց 
վերաբերյալ տվյալները և զետեղվել համապատասխան հրապարակումներում:  

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունից 2016-2018թթ.-ին ստացվել են՝ Ձև թիվ        
1-կացություն (կիսամյակային) և Ձև թիվ 2-կացություն (տարեկան) ամփոփ հաշվետվությունները՝ 
Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ ստացած օտարերկրացիների 
վերաբերյալ, որոնք զետեղվել  են համապատասխան հրապարակումներում:  

Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ՏՏՀՍ-ին Հայաստանի Հանրապետության 
անդամակցության շրջանակում, եռամսյակային պարբերականությամբ, «Բնակչություն» 
ենթաբաժինը համալրվել է բնակչության թվաքանակի միջին ցուցանիշի վերաբերյալ 
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հաշվարկված տեղեկատվությամբ, որը զետեղվել է Արմստատի պաշտոնական կայքի 
համապատասխան հատվածում: 

ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի, ԵՏՀ-ի, Եվրոստատի, ԵԱՀԿ, ԱՊՀ վիճակագրական 
կոմիտեի, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ինչպես նաև մի շարք այլ միջազգային 
կազմակերպությունների հայցերով պատրաստվել է տեղեկատվություն` բնակչության 
թվաքանակի, սեռատարիքային կազմի, ծնելիության, մահացության և դրա պատճառների, 
ամուսնության և ամուսնալուծության, կյանքի սպասվող տևողության, ինչպես նաև միգրացիոն 
տեղաշարժերի և դրանց առանձին բնութագրիչների մասին:  

«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II» ԵՄ Թվինինգ 
երկամյա ծրագրի «ժողովրդագրական վիճակագրություն» բաղադրիչի գործողությունների 
շրջանակում ներգրավված ԵՄ միջազգային փորձագետների աջակցությամբ 2016-2017թթ.-ին 
արդիականացվել է կենսական և միգրացիոն վիճակագրության մեթոդաբանությունը, 
մասնավորապես, ծնունդների, մահերի, եկողների և մեկնողների վիճակագրական տվյալների 
էլեկտրոնային համակարգով արտադրման, դասակարգման, խմբագրման, մշակման ու ելքային 
տվյալների ստացման գործընթացները, դրանց փաստաթղթագրումը, ձևաչափը և 
բովանդակությունը: Նույն բաղադրիչի շրջանակում, վիճակագրական բազային տվյալների 
խմբագրման և բացակայող արժեքների համալրման (իմպուտացիայի) ընթացակարգերի, ինչպես 
նաև հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշների մեկնաբանության և վերլուծության գործիքների 
հարցերով ԵՄ փորձագետների կողմից իրականացվել են Արմստատի համապատասխան 
մասնագետների ուսուցում (վերապատրաստում): 

Տարեկան պարբերականությամբ թողարկվել են «Ժողովրդագրական ժողովածուի» 2016, 
2017, 2018թթ. թողարկումները, որոնցում զետեղված են բնակչության թվաքանակի, բնական 
շարժի, ամուսնությունների ու ամուսնալուծությունների, միգրացիայի և ժողովրդագրական այլ 
ցուցանիշների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ (այդ թվում` դինամիկ շարքերի տեսքով): 
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ՄԱՍ 3. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել է Արմստատի մարզային (նաև Երևան 
քաղաքի) վարչությունների մեթոդաբանական կարողությունների ամրապնդման գործընթացը: 
Տարածքային վիճակագրության վարման արդյունավետության բարձրացման, վիճակագրության 
վարման միջազգային չափանիշներին իրազեկ լինելու նպատակով, վերոնշյալ 
գործակալությունների համար կազմակերպվել են սեմինարներ և խորհրդակցություններ: 

Շարունակվել են ՀՀ մարզերի կտրվածքով վիճակագրական ցուցանիշների բազայի 
ձևավորման աշխատանքները:           

Արմստատի պաշտոնական կայքի «Սկիզբ/Հրապարակումներ/(ըստ տարիների և/կամ ըստ 
տեսակի, թեմայի) ենթաբաժնում զետեղվել են «Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և 
քաղաք Երևանը թվերով» 2016, 2017 և 2018 թվականների երկլեզու (հայերեն և անգլերեն) 
վիճակագրական ժողովածուները, «Սկիզբ/ Վիճակագրություն/ Տարածքային վիճակագրություն» 
ենթաբաժնում քարտեզային, ինչպես նաև աղյուսակային պատկերմամբ զետեղվել է Հայաստանի 
Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի 2013-2017 թվականների վերաբերյալ եռալեզու 
(հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն) վիճակագրական ամփոփ տեղեկատվություն, իսկ 
«Սկիզբ/Հրապարակումներ/Ատլասներ» ենթաբաժնում` «Ատլաս Հայաստանի Հանրապետությունը 
մարզերով և քաղաք Երևանով»՝ 2016, 2017 և 2018թթ. եռալեզու (հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն) 
քարտեզային վիճակագրական էլեկտրոնային հրապարակումները (որոնցում Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքային վիճակագրության հիմնական ցուցանիշները հրապարակվել են 
նաև ըստ «Վիճակագրության համար տարածքային միավորների Հայաստանի դասակարգչի» 
ձևաչափի), ինչպես նաև «Սկիզբ/ Հրապարակումներ/ Տարածքային վիճակագրություն» 
ենթաբաժնում՝ 2016, 2017 և 2018 թվականների կտրվածքով 11 վիճակագրական էլեկտրոնային 
հրապարակումներ ՀՀ յուրաքանչյուր մարզի և Երևան քաղաքի վերաբերյալ:  
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ՄԱՍ 4. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 

 
2016-2018 թվականների ընթացքում տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 

տեխնոլոգիաների զարգացման ուղղությամբ աշխատանքներն իրականացվել են Խորհրդի կողմից 
ընդունված «Միասնական տեղեկատվական վիճակագրական համակարգի զարգացման 
հայեցակարգ»-ին համապատասխան: 

Համակարգչային սարքավորումների անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով 
շարունակվել են նոր համակարգչային սարքավորումների տեղադրման և անսարք 
համակարգչային սարքավորումների ախտորոշման, նորոգման, տեղադրման աշխատանքներ:  

Իրականացվել է Արմստատի ցանցային, ֆայլային և այլ սերվերների կառավարում, որը 
կրում է շարունակական բնույթ, ինչպես նաև կատարվել են կլաստերային համակարգի ստեղծման 
և տեղադրման աշխատանքներ: Շարունակվել է վիճակագրական և վարչական տվյալների 
արխիվացումը:  

Կատարվել են կառուցվածքային ստորաբաժանումների, Երևան քաղաքի և մարզային 
գործակալությունների միջև կորպորատիվ ցանցի ստեղծման աշխատանքներ, ինչպես նաև ցանցն 
ընդլայնվել է և համալրվել նոր՝ ավելի ժամանակակից սարքավորումներով, արդիականացվել են 
ծրագրային փաթեթները, թարմացվել են հակավիրուսային ծրագրերը, կարգավորվել են տեղային 
ցանցերը և համացանցը:  

Սկսվել են Մարդահամարի վարչության նոր ցանցի ստեղծման նախնական 
աշխատանքները՝ սենյակներում մոնտաժվել են ցանցային մալուխներ, համացանցին միացվել են 
նոր ստացված համակարգիչներ, որոնց վրա տեղակայվել են աշխատանքային անհրաժեշտ 
ծրագրային փաթեթներ և կատարվել են համապատասխան կարգավորումներ:  

Շարունակվել են պաշտոնական և ներքին ծառայողական կայքերի կառավարման, 
սպասարկման և արդիականացման, ինչպես նաև տեղեկատվական նյութերի տեղադրման աշխա-
տանքները:  

ԵՄ Թվինինգ ծրագրի շրջանակում 2016թ.-ին իրականացվել են գործող www.armstat.am 
պաշտոնական կայքի փոփոխություններ, արդիականացվել են կայքի կառուցվածքը և «Գլխավոր 
էջ»-ի տեսքը՝ օգտվելու համար այն դարձնելով առավել դյուրին և հարմարավետ:  

Նույն ժամանակահատվածում ներդրվել է www.armstatbank.am կայքով հանրությանը 
հասանելի դարձած ArmStatBank տեղեկատվական համակարգի նոր՝ PX-Web հավելվածը, և 
մշակվել է հավելվածի հայերեն տարբերակը:  

Շարունակվել են PC Axis ձևաչափով բազմաթիվ վիճակագրական աղյուսակների 
(բազաների) թարմացման և ստեղծման աշխատանքները:  

Իրականացվել է տեղեկատվության տարածում՝ Արմստատի ֆեյսբուքյան էջի 
www.facebook.com/armstat.am/ միջոցով, ինչպես նաև պարբերաբար կատարվել է օգտատերերին 
տեղեկատվության տրամադրում՝ ըստ իրենց հարցման: 
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Ստեղծվել է տեղեկատվական համակարգ` Հայաստանի Կայուն զարգացման նպատակների 
ցուցանիշներն առցանց տարբերակով ներկայացնելու համար: 

Իրականացվել է CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) համակարգի ներդնումը, որը 
հնարավորություն է տալիս հետազոտությունների թղթային տարբերակից անցում կատարել 
պլանշետայինի և ներառում է նոր սարքավորումների շահագործում և համապատասխան  
ծրագրային փաթեթների մշակում, տեղադրում և փորձարկում: 

Ներդրվել է «Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգը, որում  
էլեկտրոնային ստորագրության ապահովման համար համակարգիչներում տեղադրվել են 
համապատասխան ծրագրեր և կատարվել անհրաժեշտ կարգավորումներ:  

Շարունակաբար բարելավվել են վիճակագրական դիտարկման աշխատանքներում 
օգտագործվող համակարգչային ծրագրերը: 2018թ.-ի դրությամբ շահագործվել են թվով 56 
տարբեր ոլորտների ծրագրային համակարգեր, որտեղ կատարվել են ուղղումներ, 
փոփոխություններ և ավելացումներ, որոնք նաև պատրաստվել են Երևան քաղաքի և մարզային 
գործակալությունների համար: Իրականացվել է Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտությունն ապահովող ծրագրային փաթեթների վարում: Բազմաբնույթ 
հաշվարկների կատարման, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների հարցումների և 
նամակների պատասխանների համար մշակվել են մոդուլներ SPSS ծրագրի միջավայրում: 
Կառուցվել և վերամշակվել են բազմաթիվ աղյուսակներ` «Սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը» զեկույցի պատրաստման համար:  

Պարբերաբար ստեղծվել և փոփոխության են ենթարկվել վիճակագրական հաշվետվու-
թյունների ձևեր, որոնք Word ձևաչափից փոխարինվել են MS Excel ձևաչափով: Զետեղված բոլոր 
ֆայլերում ներդրվել են ցուցանիշների տրամաբանական և թվաբանական ստուգման համար 
նախատեսված անհրաժեշտ բանաձևեր, փոխվել են տիտղոսաթերթերը, ինչպես նաև ավելացվել 
են տարբեր տեղեկագրքեր՝ ըստ մարզերի, համայնքների, բնակավայրերի, կազմակերպա-
իրավական և գործունեության տեսակների: 

ժողովածուների համար ԱրգԳԻՍ(ArcGIS)-ի ծրագրային փաթեթով պատրաստվել են 
քարտեզներ, ինչպես նաև ցուցաբերվել է օժանդակություն այլ ստորաբաժանումների 
աշխատակիցներին՝ քարտեզների ստեղծման աշխատանքներում: 

2016թ.-ին գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման (ԳՀՀ) ծրագրի ավարտով 
պայմանավորված, ԳՀՀ վարչության բոլոր ժամանակակից համակարգչային սարքավորումները 
բաշխվել են ստորաբաժանումների միջև՝ վերատեղակայվելով համապատասխան փաթեթներով և 
ծրագրերով:  

Սեմինարների, տեսակոնֆերանսների ժամանակ ապահովվել է համակարգչային 
տեխնիկայի և սարքավորումների անխափան աշխատանքը, ինչպես նաև տեղադրվել են 
անհրաժեշտ ծրագրերը: 

Իրականացվել է անհրաժեշտ մասնագիտական օգնություն Արմստատի կառուցվածքային և 
առանձնացված ստորաբաժանումներին՝ ծրագրային համակարգերի շահագործման ընթացքում ի 
հայտ եկած տարբեր խնդիրների դեպքում: 
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5. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Վիճակագրության բնագավառում համագործակցությունը ներառել է տեղեկատվության և 
փորձի փոխանակումը, ինչպես նաև ներուժ ստեղծելու նպատակով` դրանց տարածումը 
վիճակագրական տվյալների հետագա օգտագործման համար: Միջազգային վիճակագրական 
համագործակցությունը ներառել է ինչպես միջազգային փորձագետների և աշխատանքային 
խմբերի այցելությունները, այնպես և համագործակցության կատարելագործմանն ուղղված 
համապարփակ ծրագրերը:  

Արմստատը շարունակել է ակտիվ մասնակցությունը միջազգային համագործակցության 
շրջանակում համաշխարհային մասշտաբով վիճակագրական մեթոդաբանության և 
գործիքակազմի կատարելագործման, ներդաշնակեցման ու միասնականացման, տարբեր 
երկրների վիճակագրական ծառայությունների կողմից պաշտոնապես հրապարակվող 
տնտեսական,սոցիալական, ժողովրդագրական, շրջակա միջավայրի վիճակի և բնակչության 
կենսամակարդակի վերաբերյալ ցուցանիշների համադրելիության ու փոխանակման 
ապահովման ուղղությամբ, որոնց շրջանակում Արմստատին է տրամադրվել նաև 
տեխնիկական, ֆինանսական, խորհրդատվական և աշխատանքային օգնություն: 

Ըստ այդմ, հաշվետու ժամանակահատվածում Արմստատի կողմից իրականացվել են 
հետևյալ նախագծերը.  

1. ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագիր «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդում - II փուլ» 

-  Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ 
-  Ժողովրդագրական վիճակագրություն 
-  Աշխատանքի շուկայի վիճակագրություն 
-  Աղքատության վիճակագրություն 
-  Ինովացիոն վիճակագրություն 
-  Ջրի հաշիվներ, 
2. ԵՄ ԹԱՅԵՔՍ գործիքի շրջանակում. 
- Փորձագիտական առաքելություն Վիճակագրական կազմակերպության կառուցվածքի և 

կառավարման վերաբերյալ, 
- Գյուղացիական տնտեսությունների ռեգիստրի ձևավորում 
- Վիճակագրական նպատակներով վարչական տվյալների օգտագործման ԵՄ լավագույն 

փորձառության ներկայացում, 
3.ԵՄ-Գերմանական դաշնային տնտեսական համագործակցության և զարգացման 

նախարարության/Միջազգային համագործակցության համար 
Գերմանական ընկերակցության (GIZ) օժանդակությամբ և Դանիայի ու Լիտվայի 

վիճակագրական ծառայությունների հետ համագործակցությամբ. 
- «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» ծրագիր, 
4. ԵՄ օժանդակությամբ. 
- ԻՆՈԳԵՅԹ (INOGATE) միջազգային համագործակցության նախագիծ էներգետիկայի 

ոլորտում, 
- EU4Energy միջազգային համագործակցության նախագիծ էներգետիկայի ոլորտում, 
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5. ԵՄ օժանդակությամբ. 
       - Աջակցություն գյուղատնտեսության և գյուղական զարգացմանը ԻՆՊԱՐԴ (ENPARD) 

Հայաստան (բյուջետային աջակցություն),  
6. Եվրոպական շրջակա միջավայրի գործակալության օժանդակությամբ. 
       - ԵՀՔ – ՇՄՄՏՀ (Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգ) 

նախագիծ, 
7. Համաշխարհային բանկի խորհրդատվական օժանդակությամբ. 
      - Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն,      
8. Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ.  
 - 2017թ. ցուցանիշներով միջազգային գլոբալ համադրումների ծրագիր ԱՊՀ 

տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե),  
9. Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ. 
- Աշխատանքի վիճակագրության զարգացում ԱՊՀ տարածաշրջանում (համակարգող` 

ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե), 
10. Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ. 
- «Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային 

ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT դրամաշնորհային ծրագիր,  
11. Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ. 
- Հայաստանի Հանրապետություն TFSCB դրամաշնորհ թիվ TF0A3852 «Հայաստանի 

տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության (ՏՏԿԱՀ) 
ընդլայնում» ծրագիր 

12. ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի օժանդակությամբ. 
- Մանկական աղքատություն,  
13. ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի օժանդակությամբ. 
- 2016, 2017 և 2018 թ. «ՏՐԱՆՍՄՈՆԵԵ» ծրագիր, 
14. ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ. 
- Կայուն Զարգացման Նպատակների (ԿԶՆ) ազգայնացված ցուցանիշների 

շրջանակներում Երեխաներին վերաբերող ելակետային տվյալների համակարգի մշակում, 
15. ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի օժանդակությամբ. 
- Աջակցություն 2019թ. փորձնական մարդահամարին, 
16. ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի աջակցությամբ. 
- ԿԶՆ ցուցանիշների ազգային հաշվետվողականության հարթակի կատարելագործում, 
17.ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության 

կազմակերպության օժանդակությամբ և Ավստրիական Զարգացման Գործակալության 
ֆինանսավորմամբ. 

- Աջակցություն գյուղատնտեսական համատարած հաշվառմանը, 
18. ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (UNECE) օժանդակությամբ. 
- ՄԱԿ-ի զարգացման հաշվի (UNDA) 9-րդ տրանշի նախագիծ «Ազգային 

կարողությունների հզորացում UNECE-ի առավել խոցելի երկրներում վիճակագրության կայուն 
զարգացման համար», 
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19.ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության/ICF ինթերնեյշնլ կազմակերպության, 
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 
հարցերի համատեղ ծրագրի օժանդակությամբ.   

       -«2015թ. Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջության հետազոտություն», 
20. ԱՄՆ-ի Գյուղատնտեսության դեպարտամենտի օժանդակությամբ և ԱՄՆ միջազգային 

զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ. 
       -Աջակցություն Հայաստանի Կառավարությանն անցկացնելու Հայաստանի 

Գյուղատնտեսական Համատարած Հաշվառումը, 
21. Գլոբալ հետազոտություն Երեխաների աշխատանքի չափման և քաղաքականության 

մշակման/Երեխաների աշխատանքի վերացման միջազգային ծրագրի շրջանակում 
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության օժանդակությամբ և ԱՄՆ աշխատանքի 
դեպարտամենտի ֆինանսավորմամբ. 

- Հայաստանում 2015 թ. երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն: 
22. ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպության օժանդակությամբ. 
       - Գյուղատնտեսական ինտեգրված հետազոտություն (AGRIS): 
Վիճակագրության զարգացման միջազգային միտումներին իրազեկ լինելու նպատակով, 

հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել է նաև Արմստատի անձնակազմի 
մասնագիտական ներուժի զարգացմանը նպատակաուղղված համագործակցությունը: 
Արմստատի աշխատակիցները մասնակցել են արտասահմանյան երկրներում կազմակերպված 
և վիճակագրության բոլոր բնագավառներին առնչվող վերապատրաստման դասընթացների, 
աշխատանքային հանդիպումների, միջազգային համաժողովների, նստաշրջանների, 
սեմինարների, առանձին թեմատիկ քննարկումների և այլ միջոցառումների 
(այցեմասնակցությունների թիվը` 332, այդ թվում` 2016թ.` 114 (27 արտասահմանյան երկրում), 
2017թ.` 105 (31 արտասահմանյան երկրում), 2018թ.` 113 (33 արտասահմանյան երկրում):  

Նշված միջոցառումների համար նախապատրաստվել և հրապարակվել է 96 զեկույց մոտ 
1337 էջ ընդհանուր ծավալով, (այդ թվում, 2016թ.` 30 (333 էջ), 2017թ.` 29 (368 էջ), 2018թ.` 37 
(636 էջ)): 

Նշվածից զատ, Արմստատի աշխատակիցները մասնակցել են նաև տարբեր 
կազմակերպությունների (նախարարություններ, միջազգային կազմակերպություններ և այլն) 
կողմից կազմակերպված 342 տեղային սեմինարների, դասընթացների, շնորհանդեսների, 
աշխատանքային հանդիպումների և այլն (այցեմասնակցությունների թիվը` 1 017, այդ թվում` 
2016թ.` 192 (80), 2017թ.` 544 (143), 2018թ.` 281 (119)):  

Կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման գործընթացի արդյունավետությունը 
բարձրացնելու նպատակով, շարունակվել են նաև Արմստատում պարբերաբար կազմակերպվող 
սեմինար-խորհրդակցությունները Արմստատի աշխատակիցների դասավանդմամբ և 
մասնակցությամբ: Ըստ այդմ, հաշվետու ժամանակահատվածում Արմստատում կազմակերպվել 
են ընդհանուր թվով 68 սեմինար-խորհրդակցություններ, որոնց Արմստատի աշխատակիցների 
կողմից այցեմասնակցությունների թիվը կազմել է 1 548, այդ թվում` 2016թ.` 29 (317), 2017թ.` 32 
(889), 2018թ.` 17 (342)):  
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Հաշվետու ժամանակահատվածում Արմստատ են այցելել թվով 96 հանձնախմբեր և 229 
փորձագետներ (այդ թվում, 2016թ.` 40 (71), 2017թ.` 37 (85), 2018թ.` 19 (73)), ի մասնավորի.  

2016թ. ՀՀ ՎԿ է այցելել 40 հանձնախումբ, 71 փորձագետ ԱՄՆ-ի «ICF International»  
կազմակերպությունից, Համաշխարհային բանկից, Դանիայի վիճակագրական ծառայությունից, 
Իտալիայի վիճակագրական ծառայությունից, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովից, 
Ֆինլանդիայի վիճակագրական ծառայությունից, Լիտվայի վիճակագրական ծառայությունից, 
ԱՄՆ գյուղատնտեսության դեպարտամենտից, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպությունից, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունից, ՄԱԿ-ի 
արդյունաբերական զարգացման կազմակերպությունից (UNIDO), Եվրահանձնաժողովից, 
Ավստրիայի վիճակագրությունից, Էներգետիկայի միջազգային գործակալությունից, 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայությունից, Ռուսաստանի դաշնային պետական 
վիճակագրական ծառայությունից, Հայաստանի Ժողովրդագրության և առողջապահության 
հարցերի հետազոտության (DHS) վերաբերյալ խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու, 
ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի ներքո ընդգրկված ընթացիկ գործունեության ներկայացման և դրա 
իրականացման համար վարչա-կան կարգավորման, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Աշխատանքի վիճակագրություն» 
բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ջրի հաշիվներ» բաղադրիչի 
շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, Ապրանքների արտահանման և ներմուծման գների 
ինդեքսների և ֆիզիկական ծավալի ինդեքսների հաշվարկման մեթոդների փորձի 
փոխանակման և խորհրդատվության անցկացման, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի բաղադրիչներին և կառավարող 
կոմիտեի երկրորդ նիստին առնչվող հարցերի քննարկման և կառավարող կոմիտեի երկրորդ 
նիստին մասնակցելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II 
փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ժողովրդագրական վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում 
աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրա-
պնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ինովացիայի վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջա-
նակում աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման համակարգ» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, Հայաստանի 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման գծով խորհրդատվական աջակցություն 
ցուցաբերելու, «ENPARD տեխնիկական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
գյուղատնտեսության նախարարությանը» ծրագրի շրջանակում գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառմանը աջակցություն ցուցաբերելու, «Երեխայի արգելված աշխատանքի 
ազգային տվյալների վերլուծության և ազգային զեկույցի մշակման կարողությունների 
ձևավորում» խորագրով ուսուցողական սեմինար անցկացնելու, «Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի 
«Ժողովրդագրական վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, 
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ 
ծրագրի «Ջրի հաշիվներ» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի 
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ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի 
Կառավարող կոմիտեի երրորդ նիստին մասնակցելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Աշխատանքի վիճակագրություն» 
բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, ԱՊՀ երկրների համար Հարմոնիզացված 
արդյունաբերական վիճակագրության գծով տարածաշրջանային նախագծի վերաբերյալ 
քննարկումներ իրականացնելու, ՀՀ գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների 
ստուգման և վերլուծության գծով խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու, 
Համաշխարհային բանկի ECASTAT բազմադոնոր Տրաստ հիմնադրամի միջոցով Արմստատին 
աջակցություն ցուցաբերելու հետ կապված քննարկումներ իրականացնելու, Հայաստանում 
աղքատության քարտեզավորման և աղքատության բազմաչափ ինդեքսի վերաբերյալ քննար-
կումներ իրականացնելու և աշխատանքային հանդիպում կազմակերպելու, Հայաստանի գյուղա-
տնտեսական համատարած հաշվառման գծով խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու և 
ԱՄՆ-ում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների տարածման թեմայով 
շնորհանդեսի ներկայացման, «ENPARD տեխնիկական աջակցություն Հայաստանի 
Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը» ծրագրի շրջանակում գյուղա-
տնտեսական համատարած հաշվառման գծով աջակցություն ցուցաբերելու, ԱՊՀ երկրների 
համար Հարմոնիզացված արդյունաբերական վիճակագրության գծով տարածաշրջանային 
նախագծի շրջանակում խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի 
«Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ» բաղադրիչի «Որակի 
ապահովում» ենթաբաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, Հայաստանի 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման գծով խորհրդատվական աջակցություն 
ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» 
ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ» 
բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման համակարգ» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն 
ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» 
ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի կառավարող կոմիտեի չորրորդ նիստին մասնակցելու, «Հայաստանի 
ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի 
«Ինովացիայի վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, 
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ 
ծրագրի արդյունքներին ուղղված մոնիթորինգ իրականացնելու, աղքատության և 
հավասարության գնահատման վերաբերյալ քննարկումներ իրականացնելու, «Հայաստանի 
ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի 
«Աշխատանքի վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, 
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ 
ծրագրի «Ժողովրդագրական վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն 
ցուցաբերելու, Վիճակագրական կազմակերպության կառուցվածքի և կառավարման 
վերաբերյալ քննարկումներ իրականացնելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
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համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի կառավարող կոմիտեի հինգերորդ 
նիստին մասնակցելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II 
փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ջրի հաշիվներ» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն 
ցուցաբերելու, EU4Energy Data ծրագրի մեկնարկման, Ազգային վիճակագրական ծառայության 
տուրիզմի վիճակագրության հատվածի գնահատում իրականացնելու, «ՀՀ 2014թ. 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հիմնական արդյունքները» շնորհանդեսին 
մասնակցելու, Արդյունաբերական արտադրանքի և էներգետի-կայի վիճակագրության և 
Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև 2020թ. Երկարաժամկետ 
տնտեսական համագործակցության ծրագրի իրականացման 2014-2017թթ. Միջոցառումների 
պլանի «Ծրագրի իրականացման տեղեկատվական-վիճակագրական ապահովում» գլխի 
կատարման շրջանակում երկկողմանի համագործակցությանն առնչվող հարցերի քննարկման 
նպատակով:  

2017թ. Արմստատ է այցելել 37 հանձնախումբ, 85 փորձագետ Համաշխարհային բանկից, 
Դանիայի վիճակագրական ծառայությունից, Իտալիայի վիճակագրական ծառայությունից, 
Լիտվայի վիճակագրական ծառայությունից, Ֆինլանդիայի վիճակագրական ծառայությունից, 
ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպությունից (UNIDO), Աշխատանքի 
միջազգային կազմակերպությունից, «HENDYPLAN SA» կազմակերպությունից, EMS Consulting 
կազմակերպությունից, Մոլդովայի ազգային վիճակագրական բյուրոյից, «Hrvoje Pozar» 
Էներգետիկայի ինստիտուտից, Չեխիայի վիճակագրական գրասենյակից, Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամից, Ավստրիայի վիճակագրությունից, Կանադայի վիճակագրությունից, 
Խորվաթիայի Հանրապետության վիճակագրության կենտրոնական բյուրոյից, Միացյալ 
Թագավորության ազգային վիճակագրության գրասենյակից, ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովից, ԱՊՀ Միջպետական վիճակագրական կոմիտեից, Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայությունից, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպությունից, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունից, ԱՄՆ 
գյուղատնտեսության դեպարտամենտից` «Ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT  
դրամաշնորհային ծրագրի (թիվ TF0A4543) միջոցով Արմստատին աջակցություն ցուցաբերելու և 
ծրագրի շրջանակում քննարկումներ իրականացնելու (3 առաքելություն), «Հայաստանի 
ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի 
«Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ» (3 առաքելություն), «Ջրի 
հաշիվներ» (4 առաքելություն), «Ժողովրդագրական վիճակագրություն» (2 առաքելություն), 
«Աշխատանքի վիճակագրություն» (2 առաքելություն), «Ինովացիոն վիճակագրություն» (2 
առաքելություն), «Աղքատության վիճակագրություն» (2 առաքելություն) բաղադրիչների, 
«Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համա-կարգ» բաղադրիչի «Որակի 
ապահովում» ենթաբաղադրիչի (1 առաքելություն), «Ժողովրդա-գրական վիճակագրություն» 
բաղադրիչի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հզորությունը» ենթաբաղադրիչի (1 
առաքելություն) շրջանակներում աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի Կառավարող 
Կոմիտեի վեցերորդ, յոթերորդ, ութերորդ նիստերին և ծրագրի փակման արարողությանը 
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մասնակցելու, ԱՊՀ երկրների համար Հարմոնիզացված արդյունաբերական վիճակագրության 
գծով տարածաշրջանային նախագծի շրջանակում «R ծրագրային ապահովումը տվյալների 
մշակման և վերլուծության համար» խորագրով դասընթաց և «Հայաստանի արդյունաբերության 
վիճակագրության հարմոնիզացումը միջազգային ստանդարտներին» խորագրով սեմինար 
անցկացնելու ու «Արդյունաբերության վիճակագրության կատարելագործում և ԱՊՀ երկրներում 
արդյունաբերության զարգացման վերլուծության համար վիճակագրական ցուցանիշների 
մշակում» ներքո արդյունաբերության վիճակագրության բարելավման հարցերը քննարկելու, 
«Աշխատավարձի գլոբալ հաշվետվություն 2016/17» զեկույցի ներկայացման և աշխատավարձի 
վիճակագրության վերաբերյալ հարցեր քննարկելու, SDMX ստանդարտի ներդրման և 
կիրառման վերաբերյալ շնորհանդես ներկայացնելու, ԵՄ Բնապահպանական միասնական 
տեղեկատվական համակարգ II ծրագրի շրջանակում թափոնների վիճակագրության 
վերաբերյալ քննարկումներ իրականացնելու, Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
տվյալների հավաքագրման համար CAPI համակարգի ներդրման պատրաստակամության 
գնահատման, տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
հարցաթերթը և մեթոդաբանությունը վերանայելու և թարմացնելու, ինչպես նաև 
վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպելու, «EU4Energy Data» ծրագրի շրջանակում 
քննարկումներ իրականացնելու, ԹԱՅԵՔՍ գործիքի ներքո Գյուղացիական տնտեսությունների 
ռեգիստր ձևավորելու վերաբերյալ քննարկումներ իրականացնելու, «Կարողությունների 
զարգացման բարելավում գների վիճակագրության բնագավառում» նախագծի շրջանակում 
իրականացվելիք աշխատանքների նախագծելու և պլանավորելու, Եվրոպական 
վիճակագիրների կոնֆերանսի Բյուրոյի նիստին մասնակցելու, ազգային սեմինար Ընդհանուր 
Վիճակագրական Բիզնես Գործընթացի Մոդելի (GSBPM) և Վիճակագրական Կազմակերպու-
թյունների համար Ընդհանուր Գործունեության Մոդելի (GAMSO) վերաբերյալ և խորհրդակցու-
թյուն Սեռային վիճակագրության գծով, «Հայաստանում ԿԶՆ-ի վիճակագրությունը. 
Ճանապարհային քարտեզի մշակում հիմնական շահառուների հետ» խորագրով ազգային 
սեմինար անցկացնելու, Հայաստանի Հանրապետություն TFSCB դրամաշնորհ №TFOA3852 
«Հայաստանի տնային տնտեսությունների ամբողջական հետազոտության ընդլայնում» ծրագրի 
շրջանակում քննարկումներ իրականացնելու, Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
ծառայության աշխատուժի հետազոտության վիճակագրության հատվածի գնահատում 
իրականացնելու, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության 
գյուղատնտեսական ինտեգրված հետազոտությունների (AGRIS) ծրագրի ներկայացնելու, 
«Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական վերլուծական 
զեկույցի շնորհանդեսին մասնակցելու նպատակով:  

2018թ. Արմստատ է այցելել 19 հանձնախումբ, 73 փորձագետ Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամից, Լիտվայի վիճակագրական ծառայությունից, Դանիայի վիճակագրական 
ծառայությունից, Համաշխարհային բանկից, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովից, 
ԱՄՆ Գյուղատնտեսության դեպարտամենտից, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպությունից, ԱՊՀ երկրների վիճակագրական ծառայություններից, ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովից, Եվրոստատից, Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի` 
տարածաշրջանային ՀՆԱ-ի, ՀՆԱ-ում փոքր և միջին բիզնեսի մասնաբաժնի, ՖՄԱՉԾ 



56 
 

գնահատման և 2008թ. ՀՆԱ-ի ժամանակային շարքերի վերաբերյալ քննարկումներ 
իրականացնելու, «Աջակցություն Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 
զարգացմանը» ծրագրի շրջանակում խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու (3 
առաքելություն), «Ազգային վիճակագրական համակարգի հզորացման համար ազգային 
ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում 
քննարկումներ իրականացնելու (3 առաքելություն), ԱՄՀ-ի «Կարողությունների զարգացման 
բարելավում գների վիճակագրության բնագավառում» նախագծի շրջանակում իրականացվելիք 
աշխատանքների նախագծման և պլանավորման, ԵԱՏՀ Վիճակագրության Խորհրդատվական 
կոմիտեի արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճակագրության ենթակոմիտեի 12-րդ նիստն 
անցկացնելու, Վիճակագրական նպատակներով վարչական տվյալների օգտագործման ԵՄ 
լավագույն փորձառության ներկայացման, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության գյուղատնտեսական ինտեգրված հետազոտության (AGRIS) ծրագրի 
շրջանակում քննարկումներ իրականացնելու, «Աջակցություն Հայաստանում փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության զարգացմանը» ծրագրի շրջանակում խորհրդատվական աջակցություն 
ցուցաբերելու նպատակով, ԱՊՀ երկրների վիճակագրական ծառայությունների փորձագետների 
հանդիպմանը գյուղատնտեսական վիճակագրության հարցերի վերաբերյալ՝ աշխատանքի 
ներկայիս իրավիճակը և գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հարցեր քննարկելու և 
միաժամանակ սեպտեմբերի 19-ին՝ ԱՊՀ մասնակից պետությունների վիճակագրական 
ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական 59-րդ նիստ անցկացնելու նպատակով, 
ԵԱՏՄ «ծախսեր-թողարկում» միջպետական աղյուսակի կազմման և պետական կառավարման 
հատվածի կազմի ձևավորման հարցերով ՀՀ-ի շահագրգիռ նախարարությունների և գերատես-
չությունների հետ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից խորհրդակցության 
անցկացման նպատակով, Սպառողական գների ինդեքսի դիտարկումը և տնային տնտե-
սությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությունը Համակարգչի կիրառմամբ 
անհատական հարցազրույց վարելու (CAPI) տարբերակով իրականացնելու վերաբերյալ 
խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, ՄԱԿ-ի Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից իրականացվող ԵՀԳԳԶԾ (ENPARD) 
«Տեխնիկական օժանդակություն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության 
նախարարությանը» ծրագրի կողմից «Գյուղատնտեսական վիճակագրության տվյալներ 
օգտագործողների կարիքները» և «AGRIS Մեթոդաբանություն» խորագրով կազմակերպված 
աշխատաժողովների անցկացման նպատակով, «Կարողությունների զարգացման բարելավում 
գների վիճակագրության բնագավառում» նախագծի շրջանակներում իրականացվելիք 
աշխատանքների նախագծման և պլանավորման նպատակով, ԿԶՆ ազգային  
հաշվետվողականության հարթակի կատարելագործման և «ԿԶՆ-ի  համար Բաց զետեղման» 
(«Open Post for SDGs» or OPS) հարցման գործիքի փորձարկման ուղղությամբ աջակցություն 
ցուցաբերելու նպատակով, Գործընկերների կողմից փորձագիտական գնահատում (Peer Review) 
իրականացնելու նպատակով:  

Բոլոր այցելություններն եղել են արդյունավետ և դրական ազդեցություն են գործել 
Արմստատի աշխատանքների հետագա բարելավման և զարգացման վրա:  
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Եվրոպական հարևանության ծրագրի շրջանակում վիճակագրության մասով. «ԵՄ 
ստանդարտներին համապատասխանող վիճակագրական մեթոդների ընդունում – Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության արդիականացում. 

 -մշակել - իրականացնել կարճաժամկետ - միջնաժամկետ ռազմավարություն 
վիճակագրական համապատասխան ոլորտներում եվրոպական ստանդարտներին 
համապատասխանելու նպատակով, հիմնվելով ԵՄ փորձագետների կողմից Հայաստանի 
վիճակագրական համակարգի ընդհանուր գնահատման վրա, 

- բարելավել բիզնես-ռեգիստրի որակը - ընդգրկումը, 
- նախապատրաստել- իրականացնել գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 

Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության ուղեցույցների համաձայն,» 
2016թ.-ին շարունակվել է 2011-2013թթ. իրականացված «Աջակցություն Հայաստանի 

ազգային վիճակագրական ծառայությանը Թվինինգ ծրագրի միջոցով» ԵՄ Թվինինգ ծրագրի 
արդյունքներով մշակված ճանապարհային քարտեզների իրականացումն ըստ ծրագրի 
բաղադրիչների: 

2016-2017թթ. շարունակվել է «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդում - II փուլ» ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն էր` աջակցել 
Արմստատին ինստիտուցիոնալ Թվինինգ ծրագրի միջոցով արդիականացնել պաշտոնական 
վիճակագրության հայաստանյան համակարգի կոնկրետ տարրեր: Սույն նպատակն իրագործվել 
է՝ ներդնելով ԵՄ ստանդարտներին համապատասխանեցված համապարփակ տարածման 
ռազմավարություն և կազմման մեթոդաբանություններ: Ծրագրի իրականացման ընթացքում 
առանցքային էր վիճակագրական տեղեկատվության արտադրման նպատակով առկա 
վարչական ռեգիստրների օգտագործումը: 

Ծրագիրն աջակցել է Հայաստանին արտադրելու ԵՄ մեթոդաբանությանը 
համապատասխան վիճակագրություն, հետևաբար, վիճակագրությունն ուղղակիորեն 
համադրելի դարձնելու եվրոպական երկրների վիճակագրության հետ, ինչպես նաև աշխարհով 
մեկ:  Բարելավված վիճակագրությունը հետագայում կապահովի արժեքավոր տեղեկատվություն 
հայաստանյան լայն հանրության և, մասնավորապես, քաղաքականություն մշակողների համար: 

«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» 
ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի բաղադրիչներն էին. 

-  վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ/որակի ապահովում, կայքի 
բարելավում, 

-  ժողովրդագրական վիճակագրություն/վարչական տվյալներ և ՏՏ ներուժ, 
-  աշխատանքի շուկայի վիճակագրություն, 
-  աղքատության վիճակագրություն, 
-  ինովացիոն վիճակագրություն, 
-  ջրի հաշիվներ: 
          Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներն էին. 
-մշակված տարածման ռազմավարություն, սպառողների ուժեղացված ներգրավվածություն 

և տարածման համակարգի ընդհանուր բարելավում, 
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-կենսական վիճակագրության համար բարելավված հավաքագրման մեխանիզմներ և 
միգրացիայի վիճակագրության վերակազմակերպված համակարգ, 

-հաշվարկված և հրապարակված աշխատանքի գին, աշխատանքի գնի ինդեքս, ինչպես 
նաև վաստակների վերաբերյալ կառուցվածքային վիճակագրություն, 

-ներդրված, հաշվարկված և հրապարակված սոցիալական բացառումների 
վիճակագրություն, 

-ներդրված և հրապարակված նորարարական վիճակագրության մեթոդաբանություն, 
-ջրի կազմված հաշիվներ: 
Ծրագիրն իրականացվել է Դանիայի վիճակագրության և Ֆինլանդիայի, Իտալիայի, 

Լիտվայի վիճակագրությունների հետ համագործակցությամբ: 
2016-2017թ. ընթացքում իրականացվել են ուսումնական այցելություններ և 

առաքելություններ ծրագրի բոլոր բաղադրիչների շրջանակներում: Բոլոր բաղադրիչների 
շրջանակներում կազմակերպվել են նաև հանդիպումներ համապատասխան շահառուների հետ 
քննարկելու Արմստատի հասանելիությունը վարչական տվյալներին, քանզի այստեղ առկա է 
վարչական տվյալների օգտագործման մեծ ներուժ, սակայն ողջ ներուժի օգտագործման 
ճանապարհը երկար է և բարդ: 

Արմստատը բարելավել է համագործակցությունը վարչական ռեգիստրների հետ` մշակելով 
Արմստատին տվյալների փոխանցման և վարչական տվյալների որակի վերաբերյալ 
համագործակցության համաձայնագրի նոր ձևաչափ: Նշյալ ձևաչափով ստորագրվել է 
Համաձայնագիր Հայպետհիդրոմետ ծառայության հետ: Ներկայում տարվում են 
աշխատանքներ ՀՀ բնապահպանության նախարարության հետ: 

Արմստատը «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» 
խորագրով երկրորդ ԵՄ Թվինինգ ծրագրի ներքո իրականացրել է ԵՄ 10 կանոնակարգերի 
(ժողովրդագրական վիճակագրություն, աշխատանքի շուկայի վիճակագրություն, աղքատության 
վիճակագրություն, ինովացիոն վիճակագրություն) և ջրի հաշիվների գծով «Ներքին ջրերի  
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) և 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) համատեղ հարցաշարի համար 
տվյալների հավաքման ձեռնարկի (տարբերակ 3.0, 2014թ.)» ու «Ֆիզիկական ջրային հոսքի 
հաշիվների ձեռնարկի (նախագծի տարբերակ, 2014թ. նոյեմբերի 18-ը)» ուսումնասիրման, 
փորձարկման և տեղայնացման ուղղությամբ աշխատանքները:        

Մշակվել են Հայաստանում ջրի սատելիտային հաշիվները, ինչպես նաև 2016թ. 
իրականացված իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ինովացիոն 
գործունեության փորձնական հետազոտության արդյունքում մշակվել է ձեռնարկ 
«Մեթոդաբանական նշումներ ինովացիայի վիճակագրության վերաբերյալ» 
(https://www.armstat.am/file/article/met__notes_for_innovation_statistics_arm.pdf):  

2016թ. տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
(ՏՏԿԱՀ) միջոցով իրականացվել է սոցիալական բացառումների հիմնական հետազոտությունը 
(2016թ. հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը), ստեղծվել է տվյալների բազան, վերլուծվել են 
արդյունքները և սահմանվել ցուցանիշները: Սոցիալական բացառումների հարցերը ամբողջովին 
ներգրավված են եղել ՏՏԿԱՀ-ի հարցաշարում: 
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2016թ. Սոցիալական բացառումների հետազոտության արդյունքները ներառվել են 
«Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2017թ.» վիճակագրական 
վերլուծական տարեկան զեկույցում որպես նոր բաժին՝ «3.10. Սոցիալական բացառումներ 
Հայաստանում» ենթագլխում:   

Անգլերենից հայերեն է թարգմանվել Եվրոպական վիճակագրության փորձառության 
օրենսգրքի ցուցանիշների իրականացման ինքնագնահատման հարցաթերթը, որը 
փորձարկվելու է 2 վիճակագրական ոլորտներում: 

Մշակվել է մամուլի հաղորդագրություն Վաստակի (աշխատավարձի) կառուցվածքի 
փորձնական հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ հայերեն և անգլերեն ու տեղադրվել 
Արմստատի կայքում: Առաջին անգամ հաշվարկվել են Աշխատանքի գնի ինդեքսի (ԱԳԻ) 
եռամսյակային ժամանակագրական շարքերը՝ սեզոնային ճշգրտմամբ և առանց դրա: ԱԳԻ 
2010-2016թթ. ժամանակագրական շարքերը հրապարակվել են «Աշխատանքի շուկան 
Հայաստանի Հանրապետությունում, 2017թ.» վիճակագրական ժողովածուում և ArmStatBank-
ում:  

Արդիականացվել է կենսական վիճակագրության և միգրացիայի վիճակագրության 
մեթոդաբանությունը, իրականացվել է արդիականացված մեթոդաբանությունը բարելավված 
կենսական վիճակագրության համար էլեկտրոնային վարչական տվյալների օգտագործմամբ և 
հրապարակվել Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածուում ու Armstatbank.am-ում: 
Վերջնական տեսքի են բերվել կենսական և միգրացիայի վիճակագրության տեխնիկական 
բնութագրիչների փաստաթղթերը: 

Ծրագրի շրջանակում Արմստատը մշակել է նոր պաշտոնական կայք և արդիականացրել 
սպառողների բավարարվածության հետազոտության հարցաթերթը, որն այժմ հնարավոր է 
լրացնել առցանց: Արմստատը մշակել և գործարկել է «Հաճախակի տրվող հարցեր» կայքէջի 
մասը, https://www.armstat.am/am/?nid=107: 

Արմստատի կայքում բացված «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդում-II փուլ» խորագրով ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի էջում 
(https://www.armstat.am/am/?nid=76) շարունակվել են զետեղվել ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի 
վերաբերյալ բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը և նյութերը հայերեն և անգլերեն, ինչպես 
նաև կանոնավոր կերպով թարմացվել է ծրագրի ֆեյսբուքյան էջը:  

 2017թ. հուլիսի 7-ին տեղի է ունեցել ծրագրի փակման արարողությանը, որի ընթացքում 
ներկայացվել են ծրագրի առավել կարևոր արդյունքները, ինչպես նաև Դանիայի 
վիճակագրության տնօրենի կողմից ներկայացվել է շնորհանդես «Վարչական տվյալների 
արժեքը վիճակագրության և ընդհանուր առմամբ ՀՀ-ի համար» խորագրով:  

Ոսումնասիրելով ԱՄՆ-ի ԿԶՆ-ի ցուցանիշների համար Ազգային հաշվետվողական 
հարթակ մշակելու փորձը և ուսուցողական նյութերը, Արմստատը մշակել է նմանատիպ հարթակ 
Հայաստանի համար, որը հանդիսանում է ինտեգրված կայքէջ (տվյալների բազաներ և ՏՏ 
ենթակառուցվածք, միտված տեղեկատվության հավաքագրմանը, պահպանմանը և 
տարածմանը): Հարթակը գլոբալ կայուն զարգացման նպատակների ցուցանիշների համար 
ազգային վիճակագրության, մեթատվյալների և հարակից տեղեկատվության գործիք է: 
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ՄԱԿ-ի պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքներին 
համապատասխանելու համար հարթակն ունի հետևյալ նվազագույն հատկանիշները. 

-կառավարվում է ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից, 
-պարունակում է պաշտոնական վիճակագրություն և մեթատվյալներ (համաձայն 

հաստատված ստանդարտ մեթոդաբանության), 
-հրապարակայնորեն հասանելի է, 
-հետադարձ կապի հնարավորություն է ընձեռում սպառողների համար, 
-հանդիսանում է բաց աղբյուր (անվճար) տեխնոլոգիա: 
Սույն հարթակը մշակվել է Արմստատի կողմից ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի 

հայաստանյան գրասենյակի օժանդակությամբ և զետեղվել ՀՀ ՎԿ կայքում 2017թ. դեկտեմբերի 
29-ին հայերեն և անգլերեն (https://www.armstat.am/am/?nid=655, 
https://www.armstat.am/en/?nid=655): 

ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի աջակցությամբ ԿԶՆ-ի ցուցանիշների ազգային 
հաշվետվողականության հարթակի արդիականացման և կատարելագործման (ՏՏ ռեսուրսներ, 
տվյալների կառուցվածք, կայքի գործունակություն, վիզուալիզացիա, տվյալների 
անվտանգություն, տվյալների հոսք և առցանց մուտք վարչական ռեգիստրների կողմից) 
նպատակով ձեռք է բերվել սերվեր: 

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ մշակվել է ԿԶՆ-ի ազգայնացված 
ցուցանիշների շրջանակներում Երեխաներին վերաբերող ելակետային տվյալների համակարգ: 

Որակի կառավարման հետ կապված Արմստատում իրականացվել են հետևյալ 
գործողությունները: Մշակվել է Արմստատի «Որակի քաղաքականությունը» փաստաթուղթը, որը 
հաստատվել է ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի թիվ 17-Ա 
որոշմամբ և զետեղվել է Արմստատի կայքում մշակված «Փաստաթղթավորում և որակ» 
բաժնում: Արմստատի որակի քաղաքականությունն ուղղված է համապատասխան 
մեթոդաբանությունների և գործիքների մշակման միջոցով վիճակագրական արտադրանքի և 
գործընթացների համակարգված բարելավմանը, շեշտը դնելով բարձր որակի ծառայությունների 
մատուցմանը, աշխատանքի և ծախսերի արդյունավետության բարձրացմանը:  

Արմստատի որակի համակարգը հիմնված է Եվրոպական վիճակագրության 
փորձառության օրենսգրքի 15 սկզբունքների վրա` 

1. Պրոֆեսիոնալ անկախություն  
1.1. Համակարգում և համագործակցություն  
2. Մանդատ տվյալների հավաքագրման համար  
3. Ռեսուրսների համապատասխանություն  
4. Որակի հանձնառություն  
5. Վիճակագրական գաղտնիություն  
6. Անկողմնակալություն և օբյեկտիվություն  
7. Հիմնավորված մեթոդաբանություն  
8. Համապատասխան վիճակագրական ընթացակարգեր  
9. Ռեսպոնդենտների ոչ ավելորդ ծանրաբեռնվածություն  
10. Ծախսերի արդյունավետություն  
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11. Համապատասխանություն  
12. Ճշգրտություն և արժանահավատություն  
13. Յուրաժամանակություն և ճշտապահություն 
14. Համաձայնեցվածություն և համադրելիություն  
15. Մատչելիություն և պարզություն: 
Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգիրքը սահմանում է Եվրոպական 

վիճակագրության մշակման, արտադրման և տարածման ստանդարտը: Նպատակն է` 
բարձրացնել ազգային վիճակագրական մարմինների հանդեպ վստահությունը, խթանել 
միջազգային վիճակագրական սկզբունքների, մեթոդների և փորձի կիրառումը 
վիճակագրության բոլոր արտադրողների կողմից` վիճակագրության որակը բարձրացնելու 
համար:  

Անգլերենից հայերեն է թարգմանվել Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի 
ապահովման շրջանակի 1.2 տարբերակը, որը հաստատվել է ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2016թ. նոյեմբերի 21-ի թիվ 31-Ա որոշմամբ և զետեղվել է Արմստատի պաշտոնական 
կայքում: Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի ապահովման շրջանակը 
օժանդակող փաստաթուղթ է նպատակաուղղված Եվրոպական փորձառության օրենսգրքի 
(ԵՓՕ) իրականացման աջակցմանը: Այն սահմանում է հնարավոր գործողությունները, 
մեթոդները և գործիքները, որոնք կարող են ուղեցույց և ապացույց հանդիսանալ ԵՓՕ 
ցուցանիշների իրականացման համար:  

Իրականացվել են Արմստատի յուրաքանչյուր արտադրանքի համար մշակված, պաշտոնա-
կան կայքում առկա թվով 140 որակի հռչակագրերի արդիականացման և բարելավման 
աշխատանքները, ինչպես նաև մշակվել են «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում», 
«Մարդահամար», «Ինովացիայի վիճակագրություն», «Առևտրային կազմակերպությունների 
ֆինանսական ցուցանիշներ», «Առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն» նոր որակի 
հռչակագրերը, որոնք թարգմանվել են հայերենից անգլերեն և զետեղվել Արմստատի 
պաշտոնական կայքում:  

Շարունակվել են ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. նոյեմբերի 21-ի թիվ 
30-Ա որոշմամբ հաստատված Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդելի 
(GSBPM տարբերակ 5.0) ներդրման աշխատանքները: Իրականացվել են ընդհանուր 
վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդելի (GSBPM, տարբերակ 5.0) հենքով 
փաստաթղթավորված թվով 140 (որոնցից 117-ը խմբավորված են 32 խմբերով) վիճակագրական 
արտադրանքների վիճակագրական գործընթացների արդիականացման և խմբագրման 
աշխատանքները: «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում», «Մարդահամար» 
«Ինովացիայի վիճակագրություն», «Առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական 
ցուցանիշներ», «Առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն» վիճակագրական 
արտադրանքները փաստաթղթավորվել են GSBPM–ի հենքով: 

2015-2017թթ. ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի խնայողությունների հաշվին «Վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման համակարգ» բաղադրիչի ներքո նախաձեռնվել է լրացուցիչ 
ենթաբաղադրիչ՝ «Որակի ապահովում», որի շրջանակում կազմակերպվել են Դանիայի 
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վիճակագրության փորձագետ Կարին Բլիքսի Արմստատ պաշտոնական այցերը /2016թ. 
օգոստոսի 23-26-ը և 2017թ. մայիսի 10-12-ը/: 

Կարին Բլիքսի Արմստատ պաշտոնական այցերի նպատակն էր ցուցաբերել 
խորհրդատվական աջակցություն որակի ապահովման շրջանակի, Ընդհանուր վիճակագրական 
բիզնես գործընթացի մոդելի (GSBPM), Վիճակագրական Կազմակերպությունների Ընդհանուր 
Գործունեության Մոդելի (GAMSO), ինչպես նաև Արմստատում որակի ինքնագնահատումներ 
իրականացնելու ուղղությամբ:  

2017թ. մայիսի 11-ին Կարին Բլիքսը ներկայացրեց «Վիճակագրական 
Կազմակերպությունների համար Ընդհանուր Գործունեության Մոդել (GAMSO)» խորագրով 
շնորհանդես, որի ժամանակ քննարկվեցին նաև Արմստատում GAMSO-ի ներդրման հետ 
կապված հարցերը:  

Դանիայի վիճակագրության օրինակով մշակվել է ներքին որակի աուդիտի իրականացման 
ինքնագնահատման հարցաթերթը, որի հիման վրա գնահատվել են տրանսպորտի 
վիճակագրության ոլորտի «Էլեկտրատրանսպորտ« և «Պետական պարտք» վիճակագրական 
արտադրանքների որակը համաձայն Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի 
ապահովման շրջանակի միտված Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի 
սկզբունքների իրականցմանը՝ հիմնվելով համապատասխան ցուցանիշների վրա: 

Վերոնշյալ գնահատումները իրականացվել են 2017թ. նոյեմբերի 16-ին ընդունված 
Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի հիման վրա, որը հաստատվել է ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2018թ. օգոստոսի 28-ի թիվ 21-Ա որոշմամբ:  

Իրականացվել է «Էլեկտրատրանսպորտի վիճակագրություն» վիճակագրական 
արտադրանքի Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի ցուցանիշների 
իրականացման ինքնագնահատման հարցաթերթի վերաբերյալ վերլուծական աշխատանքը և 
մշակվել փաստաթուղթ, որը ներկայացնում է կոնկրետ վիճակագրական ոլորտի բացերն, 
առավելությունները և նաև ոլորտի բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունները:  

Ներդրվել է GSBPM-ի տեսապատկերավորման գործիք հանդիսացող «լողավազան» 
մոդելը, որի նպատակն է GSBPM-ի գործընթացները առավել մանրամասնեցված 
գծապատկերներով պատկերելը: Վիճակագրական գործընթացների տեսապատկերավորումն 
իրականացվել է Excel ձևաչափով: GSBPM–ի հենքով փաստաթղթավորված 140 
վիճակագրական արտադրանքների վիճակագրական գործընթացները տեսապատկերավորվել 
են (վիզուալիզացվել են) գծապատկերներով: 

Իրականացվել են որակի ապահովման շրջանակի ներդրման աշխատանքները: 2017թ. 
մարտի 21-ին Արմստատի աշխատակիցների համար կազմակերպվել էր «Որակի ապահովման 
շրջանակ» խորագրով սեմինար, որի ընթացքւմ ներկայացվել են «Որակի կառավարման վերջին 
զարգացումները», «Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի ապահովման 
շրջանակը», «Որակի հռչակագրերը» և «Վիճակագրական արտադրանքների 
տեսապատկերավորումը» խորագրերով շնորհանդեսները, ինչպես նաև ներկայացվել և 
քննարկվել են որակի կառավարմանն առնչվող այլ հարցեր: Սեմինարին մասնակցում էր 
Արմստատի թվով 25 աշխատակից:  
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Արմստատի Երևան քաղաքի գործակալության և մարզային գործակալությունների պետե-
րին ուղղված պաշտոնական գրություններով ներկայացվել ու տրամադրվել է Եվրոպական 
վիճակագրական համակարգի կոմիտեի կողմից ընդունված Եվրոպական վիճակագրության 
փորձառության օրենսգիրքը՝ տպագրված գրքույկի տեսքով հայերեն «Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի շրջանակում:  

2017թ. հոկտեմբերի 9-ին Արմստատում կազմակերպել էր ազգային սեմինար Ընդհանուր 
Վիճակագրական Բիզնես Գործընթացի Մոդելի (GSBPM) և Վիճակագրական 
Կազմակերպությունների համար Ընդհանուր Գործունեության Մոդելի  (GAMSO) վերաբերյալ, 
որը վարում էին ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի փորձագետներ Սթիվեն Վեյլը 
և Թերեզա Լահորը: Ազգային սեմինարին ներկայացվեցին և քննարկվեցին GSBPM-ի 
համատեքստը՝ ստանդարտների վրա հիմնված մոդերնիզացում, GSBPM-ի ներկայացում՝ 
պատմությունը, օգտագործումն ու ազգային իրականացումները, Տվյալների արտադրման 
գործընթացների քարտեզագրումը համաձայն GSBPM-ի, GSBPM-ը փաստաթղթավորման, 
որակի և մեթատվյալների կառավարման մեջ, GAMSO–ի ներկայացում, GSBPM-ի և GAMSO-ի 
հետագա զարգացումները, ինչպես նաև հարակից ստանդարտները և մոդելները` Ընդհանուր 
Վիճակագրական Տեղեկատվության Մոդել (GSIM) և Ընդհանուր Վիճակագրության 
Արտադրության Ճարտարապետություն (CSPA): Սեմինարին մասնակցում Արմստատի թվով 84 
աշխատակից:  

Իրականացվել են Արմստատի պաշտոնական կայքում առկա եռալեզու վիճակագրական 
բառարանի արդիականացման, խմբագրման, նոր հասկացություններով համալրման և 
թարգմանության  աշխատանքները:      

Մշակվել և ներդրվել է որակի հասկացությունների վերաբերյալ նոր առանձնացված 
բառարան և իրականացվել են թարգմանության աշխատանքները: 

Արմստատում ներդրման նպատակով խորապես ուսումնասիրվել է Վիճակագրական 
կազմակերպությունների համար ընդհանուր գործունեության մոդելը (GAMSO) և տեղայնացման 
նպատակով իրականացվել է մոդելի անգլերենից հայերեն թարգմանությունը: Վիճակագրական 
կազմակերպությունների համար ընդհանուր գործունեության մոդելը (GAMSO) նկարագրում և 
սահմանում է վիճակագրական կազմակերպության շրջանակներում տեղի ունեցող 
գործողությունները: Այն ընդլայնում և լրացնում է ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-
գործընթացի մոդելին (GSBPM), ավելացնելով լրացուցիչ միջոցառումներ, որոնք անհրաժեշտ են 
վիճակագրական արտադրությանը օժանդակելու համար:  

Սկսվել են նախապատրաստական աշխատանքներ Ընդհանուր վիճակագրական 
տեղեկատվական մոդելի (GSIM) և Միասնական վիճակագրական արտադրության 
ճարտարապետություն մոդելի (CSPA) ուսումնասիրությունների ուղղությամբ:  

Արմստատում տեղայնացնելու և ներդնելու նպատակով ուսումնասիրվել է ԵՄ Միասնական 
ինտեգրացված մեթատվյալների կառուցվածքը (SIMS), որն իր մեջ ներառում է Եվրոպական 
վիճակագրական տվյալների և մեթատվյալների փոխանակման ատանդարտով (SDMX) 
մեթատվյալների կառուցվածքը (ESMS) և Որակի հաշվետվությունների կառուցվածքների 
Եվրոպական վիճակագրական համակարգի ստանդարտը (ESQRS), որոնք հանդիսանում են 
որակի հաշվետվությունների ներկայացման ստանդարտներ: ESMS-ը սպառողին ուղղված 
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որակի հաշվետվությունների ներկայացման ստանդարտ է, իսկ ESQRS-ը արտադրողին ուղղված 
կառուցվածք է, առավել մանրամասնեցված է և ընդգրկում նաև ճշգրտության վերաբերյալ 
տեղեկատվություն: 

2016թ. իրականացվել են Համաշխարհային բանկի «Ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում” 
ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքները, որը մեկնարկել 
է 2017թ:  

2018թ. շարունակվել է Համաշխարհային բանկի «Ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT 
դրամաշնորհային ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակում 2018թ. ձեռք է բերվել 99 պլանշետ 
Արմստատի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի և գների 
վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի հետազոտությունները Համակարգչի 
կիրառմամբ անհատական հարցազրույց վարելու (CAPI) համակարգով իրականացնելու 
նպատակով: Ծրագրի շրջանակում CAPI համակարգի ներդրմանն աջակցելու և 
համապատասխան բաժինների աշխատակիցների կարողությունները զարգացնելու նպատակով 
Արմստատ էին ժամանել Համակարգչի կիրառմամբ անհատական հարցազրույց վարելու (CAPI) 
համակարգի տեխնիկական և ուսուցման փորձագետները:  

Ծրագրի շրջանակում հայտարարվել էր մրցույթ «ՀՀ ՎԿ-ի կենտրոնական գրասենյակի և 
չորս մարզային գրասենյակների վերանորոգման աշխատանքների և կորպորատիվ ու 
տեղական ՏՏ ցանցերի արդիականացման նախագծման» համար: Ստացված առաջարկների 
գնահատման արդյունքում հաղթող կազմակերպության հետ ստորագրվել է պայմանագիր:  

Ծրագրի շրջանակում հայտարարվել է միջազգային մրցույթ «Թվինինգ Գործընկերություն 
ՀՀ ՎԿ-ի հետ Ծրագրի իրականացման համար»: Ստացված տեխնիկական առաջարկների 
գնահատման և ֆինանսական առաջարկների արդյունքում Գնահատող հանձնաժողովի 
անդամների որոշումով առավելագույն համակցված տեխնիկական/ֆինանսական միավորներ 
ստացած Խորհրդատուին շնորհվել է պայմանագիր, որը ստորագրվել է: 

2016թ. ընթացքում նաև բանակցություններ են վարվել և փաստաթղթեր են մշակվել 
Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացված Հայաստանի Հանրապետություն 
TFSCB դրամաշնորհ թիվ TF0A3852 «Հայաստանի տնային տնտեսությունների կենսապայման-
ների ամբողջացված հետազոտության ընդլայնում» ծրագրի վերաբերյալ, որն իրականացվել է 
2017թ.-ին: 

2016թ. նոյեմբերի 10-ին տեղի է ունեցել ԵՄ ԹԱՅԵՔՍ գործիքի շրջանակում Արմստատում 
պաշտոնական այցով գտնվող Ավստրիայի ազգային վիճակագրական ծառայության գլխավոր 
տնօրեն՝ Կոնրադ Պեսենդորֆերի հանդիպումը ՀՀ Վարչապետի հետ: Վարչապետը կարևորել է 
պաշտոնական վիճակագրության դերը որոշումների կայացման գործում և արդյունավետ 
համարել Հայաստանի ու Ավստրիայի ազգային վիճակագրական ծառայությունների 
համագործակցությունն ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափով: Նշելով, որ 
յուրաքանչյուր հարթակ կարևոր է մասնագիտական շփումների, փորձի փոխանակման համար՝ 
ՀՀ վարչապետը օգտակար է համարել Եվրոպական Միության աջակցությամբ                
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ՀՀ վիճակագրական համակարգում ԵՄ չափանիշների ներդրումը, ինչպես նաև ԵՄ Թվինինգ 
ծրագրի շրջանակում ներկայումս շարունակվող աշխատանքները:  

2018թ. հունիսի 11-12-ը Դանիայի վիճակագրության գլխավոր տնօրեն Յ. Էլմեսկովի 
գլխավորած պատվիրակությունը ԵՄ ԹԱՅԵՔՍ գործիքի շրջանակում այցելել էր Արմստատ՝ 
ներկայացնելու վիճակագրական նպատակների համար վարչական տվյալների օգտագործման 
ԵՄ լավագույն փորձը և առաջարկություններ ամրապնդելու Արմստատի ներուժը պաշտոնական 
վիճակագրությունում վարչական տվյալների ինտեգրման համատեքստում, ինչպես նաև 
բարելավելու և զարգացնելու վարչական տվյալների տնօրինողների հետ համագործակցությունը 
ու վարչական տվյալների որակը: 

2018թ. հունիսի 12-ին ՀՀ վարչապետն ընդունեց Դանիայի վիճակագրության գլխավոր 
տնօրեն Յ. Էլմեսկովին:  Այնուհետ սեմինարի ձևաչափով   տեղի  է ունեցել հանդիպում                
ՀՀ նախարարների հետ: Հանդիպմանը պարոն Էլմեսկովը ներկայացրել է «Բարելավված 
վիճակագրական արտադրանքի համար վարչական տվյալների օգտագործումը» խորագրով 
շնորհանդես, որին հաջորդել են ակտիվ քննարկումներ հարց ու պատասխանի տեսքով:  

2018թ. մայիսի 22-24-ը Արմստատում տեղի է ունեցել Եվրասիական տնտեսական 
հանձնաժողովի վիճակագրության գծով Խորհրդատվական կոմիտեի արտաքին և փոխադարձ 
առևտրի վիճակագրության գծով Ենթակոմիտեի նիստը, որին մասնակցում էին 
ներկայացուցիչներ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովից, Հայաստանի 
Հանրապետությունից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Բելառուսի Հանրապետությունից, 
Ղազախստանի Հանրապետությունից և Ղրղզստանի Հանրապետությունից: 

2018թ. սեպտեմբերի 19-ին ք. Երևանում տեղի է ունեցել ԱՊՀ մասնակից պետությունների 
վիճակագրական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական 59-րդ նիստը: Նույն 
օրը ԱՊՀ մասնակից պետությունների վիճակագրական ծառայությունների ղեկավարները 
հանդիպեցին ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ:  

2016թ. դեկտեմբերի 5-9-ը Եվրոստատի փորձագետների կողմից իրականացվել է Արմ-
ստատի զբոսաշրջության վիճակագրության հատվածի գնահատումը, որի հիմնական 
նպատակն էր գնահատել ՀՀ զբոսաշրջության վիճակագրության ընթացիկ իրավիճակը, 
կազմակերպել զբոսաշրջության վիճակագրության բարելավմանն ուղղված մեթոդաբանական 
հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ, ինչպես նաև ներկայացնել առաջարկություններ 
զբոսաշրջության վիճակագրության հետագա բարելավման ուղղությամբ: Գնահատման 
գործընթացը նախաձեռնվել էր Եվրոստատի կողմից՝ Արմստատի խնդրանքով և հիմնված էր 
Արմստատի կողմից լրացված ինքնագնահատման հարցաթերթի վրա: Գնահատման 
արդյունքում պատրաստված հաշվետվությունը զետեղված է Արմստատի կայքում (տե'ս 

https://www.armstat.am/file/doc/99501893.pdf  հղումը): 
2017թ. նոյեմբերի 21-24-ը Եվրոստատի փորձագետների կողմից իրականացվել է 

Արմստատի աշխատուժի հետազոտության վիճակագրության հատվածի գնահատումը, որի 
հիմնական նպատակն էր գնահատել աշխատուժի հետազոտության վիճակագրության ընթացիկ 
իրավիճակը, կազմակերպել աշխատուժի հետազոտության վիճակագրության բարելավմանն 
ուղղված մեթոդաբանական հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ, ինչպես նաև ներկայացնել 
առաջարկություններ աշխատուժի հետազոտության վիճակագրության հետագա բարելավման 
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ուղղությամբ: Գնահատման գործընթացը նախաձեռնվել էր Եվրոստատի կողմից՝ Արմստատի 
խնդրանքով և հիմնված էր Արմստատի կողմից լրացված ինքնագնահատման հարցաթերթի 
վրա: Գնահատման արդյունքում պատրաստված հաշվետվությունը գտնվում է նախագծային 
փուլում և պատրաստ լինելուն պես կզետեղվի Արմստատ կայքում: 

2018թ. նոյեմբերի 26-30-ը տեղի է ունեցել Գործընկերների կողմից փորձագիտական 
գնահատումը (Peer Review): Գնահատման գործընթացը նախաձեռնվել է Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից՝ Արմստատի խնդրանքի հիման վրա: 
Գնահատումն իրականացվել է Եվրոստատի փորձագետներ Հ. Սնորրասոնի և Մ. Հյուջի, 
Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի վիճակագրական գրասենյակի տնօրեն Վ. Տաուբեի 
և ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի փորձագետ Ս. Վեյլի կողմից: 

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

Եզրափակիչ հանդիպմանը փորձագետների կողմից հատուկ նշվեց, որ Հայաստանն 
աշխարհում այն տասը երկրների շարքում է, որոնք օգտագործում են Ընդհանուր 
վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդելը (GSBPM): Ընդգծվեց նաև, որ Արմստատը 
հիմնականում համահունչ է Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքին 
(https://www.armstat.am/file/doc/99508963.pdf): Նշվեցին նաև Արմստատի թույլ և ուժեղ 
կողմերը, որ Արմստատը պետք է բարձրացնի «Պաշտոնական վիճակագրության մասին»        
ՀՀ նոր օրենքի վերաբերյալ հանրության իրազեկվածությունը: Առաջարկվեց                
«ՀՀ վիճակագրական կոմիտե» անվանումը փոխարինել «Արմստատ»-ով, ապահովել տարեկան 
և հնգամյա ծրագրերի պարբերական արդիականացում, ստեղծել հանրային խորհուրդ, 
ավելացնել անձնակազմը և ռեսուրսները (մասնավորապես աշխատուժի հետազոտության և ՏՏ 
ոլորտներում), իրականացնել ուսուցման ծրագրեր,ապահովել երիտասարդ անձնակազմի 
շարժունակությունը, նվազեցնել աշխատակիցների ծանրաբեռնվածությունը, ներդնել որակի 
առավել համակարգված գնահատում, որոշ դեպքերում և որոշ պայմաններում տրամադրել նաև 
անվանազերծված տվյալներ, իրականացնել երրորդ ԵՄ Թվիննինգ ծրագիր, ամրապնդել        
ՀՀ բնակչության վարչական ռեգիստրը և որ այն լինի առանձին կառույց, այլ ոչ թե                
ՀՀ ոստիկանության ներքո, զարգացնել վարչական ռեգիստրները և դարձնել առավել հասանելի 
և պարզ, հրապարակումների օրացույցը հրապարակել ավելի շուտ, օրինակ՝ նոյեմբերին, 
կատարելագործել տվյալների տեսապատկերավորումը, ավելացնել նախարարությունների և 
գերատեսչությունների հետ կնքված փոխըմբռնման հուշագրերի և համաձայնագրերի քանակը և 
այլն: 

Գնահատման թիմը շատ բարձր Է գնահատել լավ նախապատրաստված հանդիպումները 
և հաղորդակցության թափանցիկությունը, ինչպես Արմստատի անձնակազմի, այնպես էլ 
վիճակագրություն արտադրող այլ կառույցների, հիմնական սպառողների՝ 
նախարարությունների և հանրային/մասնավոր այլ հաստատությունների, տվյալների հիմնական 
տրամադրողների / ռեսպոնդենտների, լրատվամիջոցների,գիտական համայնքի և միջազգային 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ: Գնահատման արդյունքում կներկայացվեն 
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առաջարկություններ և բարելավման գործողություններ, որոնք կօժանդակեն առաջընթացին և 
կատարելագործմանը: 

2015թ. հունիսի 15-17-ը ք.Ժնևում տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնա-
ժողովի Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 63-րդ հերթական լիակազմ նստաշրջանը: 
Համաձայն Եվրոպական Վիճակագիրների Կոնֆերանսի և դրա Բյուրոյի աշխատանքները կա-
ռավարող կանոնների Կոնֆերանսն ընտրել է իր Բյուրոն 2 տարի ժամկետով՝ 2015թ. հունիսից 
2017թ. հունիսը: Հայաստանը, ի դեմս ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ` 
Ս.Մնացականյանի ընտրվել է Բյուրոյի փոխնախագահ: 2017թ. հունիսի 19-21-ը ք.Ժնևում տեղի 
ունեցած ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի Եվրոպական վիճակագիրների 
կոնֆերանսի 65-րդ հերթական լիակազմ նստաշրջանում Ս.Մնացականյանը կրկին վերընտրվել 
է Բյուրոյի փոխնախագահ՝ 2 տարի ժամկետով (2017թ. հունիսից 2019թ. հունիսը):  

2017թ. հոկտեմբերի 9-12-ը Բյուրոյի նիստը ք.Երևանում անցկացնելու նպատակով 
Արմստատ պաշտոնական այցով ժամանել էին Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 
Բյուրոյի անդամները հետևյալ կազմով՝ Բյուրոյի նախագահ, Ֆինլանդիայի վիճակագրության 
գլխավոր տնօրեն տ. Մարյո Բրուունը, Փոխնախագահներ՝ Ավստրիայի վիճակագրության 
գլխավոր տնօրեն պ. Կոնրադ Փեսենդորֆերը, Կանադայի վիճակագրության գլխավոր վիճա-
կագիր պ. Անիլ Արորան, Խորվաթիայի Հանրապետության վիճակագրության կենտրոնական 
բյուրոյի գլխավոր տնօրեն պ. Մարկո Կրիստոֆը, Մեքսիկայի վիճակագրության, աշխարհա-
գրության և ինֆորմատիկայի ազգային ինստիտուտի նախագահ պ. Ջուլիո Սանտաելլան, 
Միացյալ Թագավորության ազգային վիճակագրության գրասենյակի ազգային վիճակագիր պ. 
Ջոն Փուլլինգերը, ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի քարտուղարություն՝ ՄԱԿ-ի 
Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի վիճակագրական բաժնի տնօրեն տ. Լիդիա Բրատա-
նովան, Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի քարտուղար տ. Թիինա Լուիջին, Մշտա-
կան դիտորդներ՝ ԱՊՀ Միջպետական վիճակագրական կոմիտեի նախագահ պ. Վլադիմիր Սո-
կոլինը, Եվրամիության Վիճակագրական գրասենյակի (Եվրոստատ) գործող գլխավոր տնօրեն 
տ. Մարինա Կոտցևան, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վիճակագրության դեպարտամեն-
տի տնօրենի տեղակալ Ժոզե Ռոբերտո Ռոզալեսը, Տնտեսական համագործակցության և զար-
գացման կազմակերպության վիճակագրության տնօրինության տնօրեն  տ. Մարտին Դյուրանը: 

2017թ. հոկտեմբերի 10-ին ՀՀ Նախագահն ընդունել է Եվրոպական վիճակագիրների 
կոնֆերանսի Բյուրոյի անդամներին և մշտական դիտորդներին՝ Բյուրոյի նախագահ Մարյո 
Բրուունի գլխավորությամբ: 

Միաժամանակ, ի լրումն Բյուրոյի անդամների կազմի Արմստատ ժամանել էին նաև ՄԱԿ-ի 
Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի փորձագետներ Սթիվեն Վեյլը, Թերեզա Լահորը, 
Ֆիոնա Վիլլիս-Նունեզը և Անու Պելտոլան, որոնց այցելության նպատակն էր Եվրոպական 
վիճակագիրների կոնֆերանսի Բյուրոյի նիստին մասնակցությունից զատ, 2017թ. հոկտեմբերի 
9-ին՝ անցկացնել ազգային սեմինար Ընդհանուր Վիճակագրական Բիզնես Գործընթացի 
Մոդելի (GSBPM) և Վիճակագրական Կազմակերպությունների համար Ընդհանուր 
Գործունեության Մոդելի (GAMSO) վերաբերյալ, 2017թ. հոկտեմբերի 11-ին՝ անցկացնել 
Ռազմավարական խորհրդակցություն Հայաստանում սեռային վիճակագրության զարգացման 
մասին, ինչպես նաև 2017թ. հոկտեմբերի 12-ին անցկացնել «Հայաստանում ԿԶՆ-ի 
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վիճակագրությունը. ճանապարհային քարտեզի մշակում հիմնական շահառուների հետ» 
խորագրով ազգային սեմինար: 

2016թ. հունիսից Արմստատը հանդիսանում է վիճակագրական օրենսդրության ընդհանուր 
տարրերի գծով ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի անդամ 
և նշյալ ժամանակահատվածում շարունակել է մասնակցել խմբի աշխատանքներին: 

2018թ. Արմստատը դարձել է Պաշտոնական վիճակագրության արժեքը խորագրով     
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի անդամ և մասնակցել 
խմբի աշխատանքներին: 

Արմստատը՝ հանդիսանալով ՄԱԿ-ի Վիճակագրական Հանձնաժողովի կողմից 2015թ. 
մարտի 6-ին ստեղծված Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) ցուցանիշների 
միջգերատեսչական և փորձագիտական խմբի անդամ, նշված ժամանակահատվածում 
մասնակցել է խմբի աշխատանքներին: 

2016-2018թթ.-ը Արմստատը մասնակցել է Եվրոստատի «Վիճակագրական համագործակ-
ցություն ընդլայնման և ԵՀՔ երկրների հետ» շրջանակում նշված տարիների տվյալների 
հավաքագրմանը ԵՀՔ երկրներից, լրացնելով և ներկայացնելով տվյալների հավաքագրման 
համապատասխան հարցաթերթը: 

Արմստատը վիճակագրության մասով մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական 
միությանը Հայաստանի անդամակցության հետ կապված աշխատանքներին:  

Անցած ժամանակահատվածում Արմստատի կողմից իրականացվել են բանակցություններ 
և քննարկումներ հետագա համագործակցության հնարավորությունների շուրջ՝ 2016թ-ին՝ Եվրո-
ստատի, ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (UNECE), ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղա-
տնտեսության կազմակերպության, Դանիայի, Ավստրիայի, Չեխիայի, Իտալիայի, Նորվեգիայի, 
Ֆինլանդիայի ազգային վիճակագրական ծառայությունների, ԱՄՆ Գյուղատնտեսության 
դեպարտամենտի ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես վիճակագրական ծառայություն-
ների կառավարման, որակի կառավարման, Ընդհանուր Վիճակագրական Բիզնես-գործընթացի 
Մոդելի ներդրման, գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման և գյուղատնտեսության 
վիճակագրության բնագավառներում:  

2017թ. Դանիայի, Նորվեգիայի, Իտալիայի, Ավստրիայի, Լիտվայի, Ֆինլանդիայի, 
Չեխիայի վիճակագրական ծառայությունների, ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման 
կազմակերպության (UNIDO),ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության,    
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի բնակչության 
հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի միգրացիայի միջազգային կազմակերպության, Համաշխարհային բանկի, 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, ԱՄՆ գյուղատնտեսության դեպարտամենտի 
ներկայացուցիչների հետ:   

2018թ-ին՝ Դանիայի, Շվեդիայի, Լիտվայի, Իտալիայի և Նիդերլանդների վիճակագրական 
ծառայությունների, Եվրոստատի, Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի, ՄԱԿ-ի Պարենի 
և գյուղատնտեսության կազմակերպության, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի 
զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի միգրացիայի միջազգային 
կազմակերպության, ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի, Համաշխարհային բանկի, 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ:   
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Արմստատի միջազգային համագործակցությունը տարբեր երկրների ազգային 
վիճակագրական ծառայությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ իրականացվել 
է նաև վիճակագրական տեղեկատվության ընդլայնված փոխանակությամբ և թղթակցության 
վարմամբ թվով 4984 (այդ թվում` 2016թ.` 1586, 2017թ.` 1752, 2018թ.` 1646), էլեկտրոնային 
փոստով պատասխանվել է 670 հարցումների (այդ թվում` 2016թ.` 232, 2017թ.` 236, 2018թ.` 
202): Ստացվել են բազմաթիվ տարեգրքեր, տեղեկագրեր, տեղեկատուներ, մեթոդաբանական 
ձեռնարկներ, հարցաթերթեր և այլ վիճակագրական նյութեր: 

2016-2018թթ. ընթացքում միջազգային համագործակցության շրջանակում Արմստատի 
կողմից լույս է ընծայվել 19 (այդ թվում` 2016թ.` 6, 2017թ.` 9, 2018թ.` 4) մամուլի 
հաղորդագրություն: Հաշվետու ժամանակահատվածում միջազգային համագործակցության 
շրջանակում տեղի են ունեցել 468 պաշտոնական հանդիպումներ (այդ թվում` 2016թ.` 190, 
2017թ.` 174, 2018թ.` 104), որոնց վերաբերյալ կազմվել են արձանագրություններ:    

2016-2018թթ. ընթացքում Արմստատի կողմից լրացվել և նախատեսված 
պարբերականությամբ ԱՊՀ Միջպետական վիճակագրական կոմիտեին տրամադրվել են 487 
վիճակագրական հարցաթերթեր (այդ թվում` 2016թ.` 162, 2017թ.` 167, 2018թ.` 158), որոնցից` 
64-ը (այդ թվում` 2016թ.` 21, 2017թ.` 23, 2018թ.` 20)` ամսական, 74-ը (այդ թվում` 2016թ.` 25, 
2017թ.` 24, 2018թ.` 25)` եռամսյակային և 349-ը (այդ թվում` 2016թ.` 116, 2017թ.` 120, 2018թ.` 
113)` տարեկան պարբերականությամբ: 

2016-2018թթ. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վիճակագրության 
դեպարտամենտին նախատեսված պարբերականությամբ տրամադրվել են 366 
վիճակագրական հարցաթերթեր (այդ թվում` 2016թ.` 126, 2017թ.` 119, 2018թ.` 121) որոնցից` 82-ը 
(այդ թվում` 2016թ.` 28, 2017թ.` 27, 2018թ.` 27)՝ ամսական, 44-ը (այդ թվում` 2016թ.` 16, 2017թ.` 
13, 2018թ.` 15)` եռամսյակային և 240-ը (այդ թվում` 2016թ.` 82, 2017թ.` 79, 2018թ.` 79)` 
տարեկան պարբերականությամբ: 
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ՄԱՍ 6. ԿԱԴՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 
 

Արմստատի աշխատակիցների մասնագիտական որակական կազմը բնութագրվում է 
տնտեսագետների (50%), ինչպես նաև բարձրագույն կրթությամբ (93.9%) կադրերի 
գերակշռությամբ: Աշխատակիցների 79%-ը կազմել են կանայք, իսկ 21%-ը` տղամարդիկ: 

Արմստատի հաստիքների թվաքանակն ըստ տարիների (հունվարի 1-ի դրությամբ) հետևյալն 
է.  
 

2016թ. 2017թ. 2018թ. 
360 342 342 

 
Հաշվետու ժամանակահատվածում Արմստատում կադրային շարժն ունեցել է հետևյալ 

պատկերը. 
 

 2016թ. 2017թ. 2018թ. 
Ընդունվել են աշխատանքի 48 36 25 
 որից` քաղաքացիական ծառայողներ  38 25 16 
Ազատվել են աշխատանքից 42 54 27 
որից` քաղաքացիական ծառայողներ 36 48 21 

 
Վերապատրաստվել են հետևյալ թվաքանակով քաղաքացիական ծառայողներ. 
 

Քաղաքացիական ծառայության 
պաշտոնների խմբերը 

2016թ. 2017թ. 2018թ. 

բարձրագույն - 1 1 
գլխավոր 25 19 29 
առաջատար և կրտսեր 73 80 74 
Ընդամենը 98 100 104 

 
Վերապատրաստման ծրագրի ընտրություն կատարելու համար վերապատրաստման 

ենթակա յուրաքանչյուր քաղաքացիական ծառայողին և նրա անմիջական ղեկավարին 
ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի 
կողմից ներկայացված ծրագրերը:            

Քաղաքացիական ծառայողների կողմից ընտրված ծրագրերի հիման վրա Արմստատի 
անձնակազմի կառավարման բաժնի կողմից կազմվել են կոնկրետ ծրագրերով 
վերապատրաստման ենթակա քաղաքացիական ծառայողների ցուցակներ, որոնք հաստատվել են 
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Արմստատի գլխավոր քարտուղարի հրամանով: Վերապատրաստումներն անց են կացվել 
բարձրակարգ մասնագետների կողմից: Վերապատրաստումների ավարտից հետո կատարվել է 
փոխադարձ գնահատում: Վերապատրաստողները գնահատել են մասնակիցների ակտիվությունը 
և կոմպետենտությունը, մասնակիցները գնահատել են վերապատրաստողների և միջավայրի 
արդյունքը: 

Արմստատի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնները համալրելու համար անց 
է կացվել 15 մրցույթ, այդ թվում`  

2016 թվականին` 6, որից 2-ը՝  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական  
                                              ծառայության գրասենյակում,  
2017 թվականին` 8, որից 1-ը՝  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական  
                                              ծառայության գրասենյակում, 
2018 թվականին` 1-ը՝                  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական  
                                              ծառայության գրասենյակում:  
Արմստատի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի կողմից շնորհվել են քաղաքացիական 

ծառայության դասային աստիճաններ`  
2016 թվականին` 29 քաղաքացիական ծառայողի,  
2017 թվականին` 19 քաղաքացիական ծառայողի,  
2018 թվականին`  11 քաղաքացիական ծառայողի:  
Ի դեմս Արմստատի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի` կնքվել են աշխատանքային 

պայմանագրեր և համաձայնագրեր:     
Ուսումնաարտադրական պրակտիկա է կազմակերպվել Երևանի պետական համալսարանի, 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարանի, Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի, ՀՀ գիտությունների 
ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի, Ռուսաստանի Դաշնության 
տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի, Ֆրանսիայի «Փարիզ 1» 
ժողովրդագրական ինստիտուտի, Հայբուսակ համալսարանի, Հյուսիսային համալսարանի, 
Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի, Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի՝ թվով 
181 ուսանողների համար: 

Բարեխիղճ աշխատանքի համար Արմստատի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի 
հրամաններով 28 աշխատակից խրախուսվել է շնորհակալագրով: 
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ՄԱՍ 7. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

2016-2018թթ.-ին Արմստատի կողմից, ըստ առանձին տարիների, հրապարակվել և 
վիճակագրական տեղեկատվության օգտագործողներին տրամադրվել է ընդհանուր թվով 177 
անուն վիճակագրական հրապարակում (ներառյալ` «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույցը (հայերեն և ռուսերեն)), որոնցից 
2016թ.-ին՝ 61, 2017թ.-ին` 62 և 2018թ.-ին` 54 անուն:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում Արմստատի վիճակագրական հրապարակումներն 
իրականացվել են ինչպես ՀՀ պետական բյուջեի, այնպես էլ արտաքին ֆինանսական 
աջակցությամբ: Ընդհանուր առմամբ, ըստ տպաքանակների դրանք կազմել են 11 հազար միավոր, 
որոնցից 2016թ.-ին` 5.5 հազար, 2017թ.-ին` 4.1 և 2018թ.-ին` 1.4 հազար. միավոր:  

Արմստատի հիմնական օպերատիվ վիճակագրական հրապարակման` «Հայաստանի 
Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույցներն 
ամսական պարբերականությամբ ներկայացվել են հակիրճ, եռամսյակային 
պարբերականությամբ` առավել մանրամասն, ընդլայնված ու ընդհանրական: Եռամսյակային 
պարբերականությամբ զեկույցներում ընդգրկվել են «Անկախ պետությունների 
համագործակցության երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային 
համադրումներ» (ըստ Անկախ պետությունների  համագործակցության Միջպետական 
վիճակագրության կոմիտեի տվյալների), «Հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն», 
«Մեթոդաբանական պարզաբանումներ» և «Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության փաստացի հրապարակումների ցանկը» հավելվածները: 

Զեկույցներում արտացոլված, ինչպես նաև վիճակագրական այլ տեղեկություններ զետեղվել 
են Արմստատի http://www.armstat.am և http://www.armstatbank.am, ինչպես նաև ԱՄՀ 
http://dsbb.imf.org կայքերում:  

Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ՏՏՀՍ տեղեկագրում առկա է Հայաստանի 
վիճակագրության համապարփակ մեթոդաբանությունն անգլերենով, իսկ նույն ստանդարտի 
Արմստատի կողմից վարվող Ազգային ամփոփ տվյալների էջում (http://docs.armstat.am/nsdp/)` 
երկրի համապատասխան տվյալները: Զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածման համար 
ամսական պարբերականությամբ պատրաստվել և տրամադրվել է «Հայաստանի 
Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ 
ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները», 
«Հայաստանի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսը», եռամսյակային 
պարբերականությամբ` «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 
բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր», «Հայաստանի սոցիալական 
պատկերը և աղքատությունը» մամուլի հաղորդագրությունները, ինչպես նաև առանձին 
թեմատիկ հաղորդագրություններ:  
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Վիճակագրական տեղեկատվության մատչելիության և միաժամանակյա հասանելիության 
ապահովման նկատառումներով բոլոր հրապարակումները զետեղվել են Արմստատի 
պաշտոնական կայքում: 

Այդ համատեքստում պարբերաբար համալրվել է նաև Արմստատի բաց գրադարանի 
գրադարանային ֆոնդը (01.01.2017թ. դրությամբ՝ 12 425 միավոր, 01.01.2018թ. դրությամբ՝ 12 350 
միավոր և 01.01.2019թ. դրությամբ՝ 12 723 միավոր): 

Վիճակագրական գրականության ֆոնդը համալրվել է ինչպես Արմստատի վիճակագրական 
հրապարակումների, այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրների վիճակագրական 
ծառայություններից և միջազգային կազմակերպություններից (մասնավորապես՝ Միավորված 
ազգերի կազմակերպության, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Համաշխարհային Բանկի, 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ), Անկախ պետությունների  
համագործակցության Միջպետական վիճակագրական կոմիտեի և այլն) ստացված 
գրականության հաշվին: 

Արմստատի բաց գրադարանում զետեղվել են նաև վիճակագրական հրապարակումների 
(ժողովածուներ, տարեգրքեր, տեղեկագրեր և զեկույցներ) օրինակները: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Արմստատի բաց գրադարանից օգտվել է 90 այցելու (այդ 
թվում 2016թ.-ին՝ 51, 2017թ.-ին՝ 21 և 2018թ.-ին՝ 18), այդ թվում գիտական հաստատություններից՝ 
11.0%, միջազգային կազմակերպություններից՝ 8.0% և կրթական ոլորտից (դասախոսական 
անձնակազմ, ուսանողներ, ասպիրանտներ)՝ 54.0%: 
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ՄԱՍ 8. ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում պետական վիճակագրության ոլորտում իրականացված` 
Եռամյա և տարեկան ծրագրերով նախանշված և այլ միջոցառումները ֆինանսավորվել են 
հետևյալ հիմնական աղբյուրներից. 

1. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե. նախատեսվել է ընդամենը                
5 605 994.92 հազար դրամ, այդ թվում ըստ տարիների` 2016 թվականին` 1 982 939.66 հազար 
դրամ, 2017 թվականին` 1 794 870.13 հազար դրամ և 2018 թվականին` 1 828 185.13 հազար դրամ: 
Փաստացի ծախսը կազմել է ընդամենը` 5 553 073.34 հազար դրամ, այդ թվում ըստ տարիների` 
2016 թվականին` 1 970 923.57 հազար դրամ, 2017 թվականին` 1 778 621.71 հազար դրամ և 2018 
թվականին` 1 803 528.06 հազար դրամ:  Ծախսը նախատեսվածի նկատմամբ կազմել է 99.1%, 
այդ թվում ըստ տարիների` 2016 թվականին` 99.4%, 2017 թվականին` 99.1% և 2018 
թվականին` 98.7%: 

         2. Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից 
տրամադրված դրամաշնորհներ. Դրամաշնորհային միջոցներով իրականացված ծրագրերի 
ֆինանսական հոսքերի կառավարումն իրականացվել է ընդամենը` 235 991.31 հազար դրամի 
չափով, այդ թվում` ըստ տարիների` 2016 թվականին` 225 330.05 հազար դրամի, 2017 
թվականին` 10  661 .26 հազար դրամի չափով, իսկ 2018 թվականին ֆինանսական հոսքեր չեն 
արձանագրվել: 
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ՄԱՍ 9. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԿՆԱՐԿ  
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 

Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ 
 
 

 
 
 

Ընդհանուր տեղեկություն 

 Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական 
վիճակագրությունը, օրենքով լիազորված մարմինների 
կողմից պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար 
սկզբունքների պահանջներին համապատասխան, 
հանրային կյանքի էական և չափակցելի երևույթների 
թվային արտահայտությամբ մշակված, արտադրված և 
տարածված, բացառապես վիճակագրական ծրագրե-
րում արտացոլված վիճակագրությունն է, որը ներկայա-
ցուցչական հիմքով նկարագրում է Հայաստանի 
Հանրապետության տնտեսական, ժողովրդագրական, 
սոցիալական և բնապահպանական երևույթները: 

 ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության արտադրող-
ներից բաղկացած ազգային վիճակագրական համա-
կարգը ներառում է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեին 
(այսուհետ՝ Արմստատ), որը ՀՀ վիճակագրական հա-
մակարգի  գլխավոր  պետական  մարմինն է,  ՀՀ կենտ-
րոնական բանկին և պաշտոնական վիճակագրության  
այլ արտադրողներին: 

Արմստատը բաղկացած է կենտրոնական ապա-
րատից և 10 մարզային ու Երևան քաղաքի վարչություն-
ներից և ֆինանսավորվում է ՀՀ պետական բյուջեից:       
Անվանումը`          ՀՀ  վիճակագրական                             

կոմիտե (Արմստատ) 
Կառավարման 
բարձրագույն 
մարմինը`                

ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհուրդ (ՀՀ ՎՊԽ) 

Ղեկավարը` Արմստատի  նախագահը,  որը         
միաժամանակ հանդիսանում է       
ՀՀ ՎՊԽ նախագահ 

Ղեկավարը և ՀՀ ՎՊԽ-ի մնացած 6 անդամները

նշանակվում են Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության  կողմից`  6  տարի  ժամկետով:    

 

  
 
 

Դիրքը պետական կառավարման համակարգում
 

 Վարչական դիրքը. Արմստատը  ՀՀ կառավարությանը 
ենթակա  պետական  մարմին է,  որն  իր լիազորու-
թյուններն իրականացնելիս անկախ է, ղեկավարվում է   
ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ միջազգային պայմանագրերով, 
«Պաշտոնական վիճակագրության մասին»  օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով: 

Արմստատը որոշակի քաղաքական ուղղվածությամբ 
պետական ինստիտուտներից արմատապես տարբերվող 
պետական մարմին է: Քաղաքական, վարչական, գերատես-
չական շահերի միջև առկա բախումներում պաշտոնական 
վիճակագրությունը  չներքաշելու երաշխիքները սահմանված 
են պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունք-
ներով:  

Արմստատի վրա չեն կարող դրվել 
պարտականություններ, որոնք հակասում են 
վիճակագրական կոմիտեի լիազորությունները սահմանող 
հոդվածին, ինչպես նաև պաշտոնական վիճակագրության 
սահմանված հիմնարար սկզբունքներին:      

Արմստատի աշխատակազմը միասնական համակարգ 
է, որն իր մեջ ներառում է գործառնական և տարածքային 
միավորներ: Անձնակազմի անդամները հիմնականում 
քաղաքացիական ծառայողներ են:  

ՀՀ-ում պաշտոնական վիճակագրության հիմքը վիճա-
կագրական ծրագրերն են: Հնգամյա և տարեկան ծրագրերը 
հաստատվում են ՀՀ ՎՊԽ կողմից և ֆինանսավորվում` 
ՀՀ պետական բյուջեից: 
        Արմստատի կառավարման բարձրագույն մարմինը 
7 անդամից բաղկացած ՀՀ ՎՊԽ-ն է, որն իրավասու է 
ընդունելու վիճակագրության բնագավառին առնչվող 
նորմատիվ բնույթի իրավական ուժ ունեցող ակտեր: 

Հայաստանի վիճակագրություն Հայաստանի վիճակագրություն 
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Համառոտ պատմություն  
 
     Հայաստանի վիճակագրական համակարգը պաշտո-
նապես սկսել է գործել 1921 թվականից, երբ ստեղծվել է 
Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրա-
պետությունը: 
       Մինչ 1990 թվականը Հայաստանի կենտրոնական 
վիճակագրության վարչության վիճակագրական 
աշխատանքն իրականացվել է ԽՍՀՄ կենտրոնական 
վիճակագրության վարչության անմիջական ղեկավա-
րության ներքո:  
       ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Արմստատի գործունեու-
թյունն անմիջականորեն իրականացվում էր  
ՀՀ  կառավարության ուղղորդմամբ: 
       2000 թվականից Արմստատը ձեռք է բերել 
հանրային շահին ուղղված գործառույթներ իրակա-
նացնող պետական մարմնի կարգավիճակ, որն իր 
խնդիրներն իրականացնելիս անկախ է այլ պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, իսկ 
2018 թվականի ապրիլի 9-ից ուժի մեջ մտած «Պաշտո-
նական վիճակագրության մասին» օրենքի համաձայն՝ 
որպես ՀՀ կառավարությանը ենթակա, սակայն իր 
լիազորություններն իրականացնելիս անկախ պետա-
կան մարմնի կարգավիճակ: 
     2008 թվականի ապրիլի 29-ին ՄԱԿ-ի Տնտեսական և 
սոցիալական խորհրդի կազմակերպական նստաշրջա-
նում ՀՀ-ն ընտրվել է ՄԱԿ-ի վիճակագրական 
հանձնաժողովի նոր անդամ: Անդամակցությունը 4 
տարի ժամկետով էր` սկսած 2009թ. հունվարի 1-ից:   
      2015-2017թթ. համար Արմստատի նախագահն 
ընտրվել է Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 
Բյուրոյի փոխնախագահ և  կրկին վերընտրվել է երկու 
տարի ժամկետով՝ 2017թ. հունիսից մինչև 2019թ. 
հունիսը:  

  
 

    Իրավական հիմքերը. 
 «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքնª 

ընդունված 21.03.2018թ.,  
 «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքն՝ 

ընդունված 23.03.2018թ.,  
 Վիճակագրական  ծրագրերը. 
       - Հնգամյա  ծրագիր (նորմատիվ գերատեսչական ակտ), 
       - Տարեկան ծրագիր (նորմատիվ գերատեսչական ակտ). 
 ՀՀ ՎՊԽ որոշումները և այլ ազգային ու վերազգային 

նորմատիվային ակտերը: 
 

 Վիճակագրական  ծրագրի կազմման սկզբունքները. 
 
- առկա ռեսուրսների սահմանափակումները, 
- վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա 
   դրվող  պարտականությունների ծավալը, 
-  ծախսերի արդյունավետությունը, 
-  համադրելիությունը միջազգային վիճակագրական  
   չափանիշներին, 
- երկարաժամկետ միջակայքում կայուն  
  պարբերականությունը, 
- տարեկան կտրվածքով պաշտոնական վիճակագրությանը  
  հատկացվող ռեսուրսների հետ համաչափությունը, 
- օգտագործողների պահանջարկի ուսումնասիրությունը:  
 
(Պաշտոնական վիճակագրության մասին օրենքի 14-րդ հոդված) 
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Հիմնական գործառույթները 
 

 պաշտոնական վիճակագրության մշակումը,  
արտադրությունը և տարածումը, 

 ազգային վիճակագրական համակարգի  գործու-
նեության համակարգումը և միասնական 
փորձառության կիրառումը, 

 միջազգայնորեն համաձայնեցված միատեսակ 
հասկացությունների, սահմանումների, դասակար-
գումների և մեթոդների կիրառման ապահովումը, 

 վիճակագրական ծրագրերի թափանցիկ գործըն-
թացներով կազմումը, հաստատումը, դրանց 
իրագործման նկատմամբ  վերահսկողության իրա-
կանացումը, դրանց կատարման հաշվետվու-
թյունների  հաստատումը և հանրությանը 
ներկայացումը, 

 համատարած հաշվառումների կազմակերպումը, 
 վիճակագրական ռեգիստրների ստեղծումը և 
վարումը, 

 տվյալների տարածման նախնական օրացույցին 
համապատասխան պաշտոնական վիճակագրու-
թյան տարածումը՝ օգտագործողների հավասար 
մատչելիության սկզբունքին համապատասխան, 

 վիճակագրական արտադրության բոլոր աղբյուր-
ների և մեթոդների մասին, ինչպես նաև տարածվող 
վիճակագրական նյութերի որակի մասին 
մեթատվյալների տարածումը, 

 համագործակցությունը միջազգային կազմակեր-
պությունների և ազգային վիճակագրական  
ծառայությունների հետ: 
 

  
 
 

 
Աշխատակիցների տոկոսային բաշխվածությունն 
ըստ մասնագիտությունների (որակավորման) 

2018 թվականին 
 
 

 
 

 

Հայաստանի վիճակագրություն 
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Անձնակազմի քանակական բաշխվածությունն  
ըստ կրթական մակարդակի 

  
2018 թվականին Արմստատի անձնակազմի 

ընդհանուր թվաքանակը կազմել է 328: 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Միջազգային համագործակցության համաձայնագրեր. 
Ղրղզստանի Հանրապետություն (ստորագրված` 21.04.97թ. 
վավերացված` 07.05.98թ.) 
Տաջիկիստանի Հանրապետություն (ստորագրված` 10.03.98թ. 
վավերացված`20.09.99թ.) 
Ռուսաստանի Դաշնություն (ստորագրված` 14.05.99թ. վավերացված`
20.09.99թ.) 
Բուլղարիա (ստորագրված` 01.12.99թ., վավերացված` 08.03.2000թ.)
Բելառուս (ստորագրված` 20.09.00թ., վավերացված` 28.12.2000թ.)  
Համաձայնագիր Եվրոստատի և ՀՀ վիճնախարարության միջև 
արտաքին առևտրին վերաբերող վիճակագրական տվյալների 
փոխանակման մասին (ստորագրված` 23.02.99թ., վավերացված` 
20.09.99թ.)  
Փոխըմբռնման Հուշագիր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի 
ազգային վիճակագրական ծառայությունների միջև (ստորագրված` 
02.10.1998թ.) 
Հուշագիր Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի ազգային 
վիճակագրական ծառայությունների միջև համագործակցության 
խորացման մասին (ստորագրված` 26.05.2000 թ.) 
Փոխըմբռնման Հուշագիր Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի 
ազգային վիճակագրական ծառայությունների միջև 
համագործակցության հետագա խորացման մասին (ստորագրված` 
15.10.2002 թ.) 
Փոխըմբռնման Հուշագիր ՀՀ ԱՎԾ, ԱՊՀ միջպետական վիճկոմի, ՌԴ 
վիճպետկոմի միջև ԱՊՀ տարածաշրջանում միջազգային 
համադրումների ծրագրի իրականացման մասին (ստորագրված` 
17.12.2003թ.)  
Փոխըմբռնման Հուշագիր ՀՀ ԱՎԾ և ԱՊՀ միջպետական վիճկոմի միջև
ԱՊՀ տարածաշրջանում միջազգային համադրման ծրագրի Գլոբալ 
ռաունդի շրջանակում 2011 թ. ՀՆԱ-ի միջազգային համադրումների 
իրականացման մասին (ստորագրված` 09.04.2010թ.) 
Փոխըմբռնման Հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության 
էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության և INOGATE
տեխնիկական քարտուղարության միջև վիճակագրական 
համագործակցության մասին (ստորագրված` 02.07.2013թ.) 
Փոխըմբռնման Հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության և Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության վիճակագրական կենտրոնի միջև 
համագործակցության մասին (ստորագրված` 06.12.2013թ.)  
Մտադրության նամակ Հայաստանի Հանրապետության 
բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության միջև մի 
կողմից և Եվրոպական բնապահպանական գործակալության՝ մյուս 
կողմից (ստորագրված` 30.06.2014թ.)   
Մտադրության նամակ Հայաստանի Հանրապետության 
բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության միջև մի 
կողմից և Եվրոպական բնապահպանական գործակալության՝ մյուս 
կողմից (ստորագրված` 13.09.2017թ.)   
 

 

Հայաստանի վիճակագրություն 
Հայաստանի վիճակագրություն  Ð ì               SA Ð ì              SA
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 Ð ì               SA

 
Հետազոտություններ 

 
   

ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ. 
 
 

1. Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտություն, 
 

2. Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի 
ընթացքում առաջացած կորուստների 
հետազոտություն, 

 
3. Աշխատուժի հետազոտություն 

 
 

  

 
 

 
Վերջին առանցքային հրապարակումներն անգլերեն. 

1. Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2018,  
2. Ազգային ամփոփ տվյալների էջ, 
3. «Ատլաս»` ՀՀ-նն ըստ  մարզերի և Երևան քաղաքի , 
                      Վիճակագրական ժողովածուներ 
4.  Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2018, 
5.  ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2018, 
6.  Հայաստանը թվերով, 2018, 
7.  Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2018,  
8.  Հայաստանի ազգային հաշիվներ, 2018, 
9. ՀՀ  արտաքին  առևտուրը 2017 թ.-ին (դաս.2-նիշ մակարդակ), 
10. ՀՀ արտաքին  առևտուրը 2017 թ.-ին (դաս. 4-նիշ մակարդակ), 
11. ՀՀ արտաքին  առևտուրը 2017 թ.-ին(դաս.10-նիշ մակարդակ), 
12. Հայաստանի ժողովրդագրական  ժողովածու, 2018,  
13. Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի  
       հետազոտություն,  2015-2016, 
14. ՀՀ առևտուրը և ծառայությունները, 2017 
15. Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում, 2018, 
16. Աշխատանքի շուկան  ՀՀ-ում, 2018, 
17. Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրությունը, 2018,  
18. Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2017թ.-ին, 
19. Հայաստանի սոցիալական պատկերը և  աղքատությունը, 2018,
                        Վիճակագրական տեղեկագրեր 
20.  Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման 
      հանրագումարները, 
21. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածու- 
      թյունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները,  
      համախառն բերքը  և միջին բերքատվությունը,  
22.Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը (օգտագործումը)  
      անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունների  
      կողմից, 
23. 2018 թվականի բերքի տակ կատարված  գյուղատնտեսական  
      մշակաբույսերի ցանքերի համատարած հաշվառման  
      հանրագումարները, 
24. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինու- 
       թյան վիճակի մասին, 
25. Հայաստանի բնապահպանական  վիճակագրությունը 2017թ.  
       և ցուցանիշների  2013-2017թթ. շարժընթացը, 
26.Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 
27. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը ՀՀ-ում, 2018 
                            Մամուլի հաղորդագրություններ 
28.ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ օպե- 
      րատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակ- 
      րոտնտեսական ցուցանիշները, 
29.ՀՀ սպառողական գների ինդեքսը,  
30.Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ հաշվեկշիռ, 2017թ.,
31. Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անունները, 
32. Ծնվածների շրջանում առավել տարածված ազգանունները,  
33.Վաստակի (աշխատավարձի) կառուցվածքի փորձնական    
      հետազոտություն, 2016

   
    

 
 

Միջազգային դասակարգումների օգտագործում. 
 

    NACE Rev.2,   CPA,   PRODCOM,    ISCO-88,   ISCED,   HS/CN,   ICD-10,   CIS,    
    NUTS,   COICOP,   CNFEA,   ICSE-93,   ISCLC,   COFOG,   COPNI,   COPP,   CPC 
Միջազգային ստանդարտներ. 
      Հայաստանի Հանրապետությունն անդամակցում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) Տվյալների տարածման հատուկ 
ստանդարտին (ՏՏՀՍ) 2003թ. նոյեմբերի 7-ից`դառնալով այդ ստանդարտին անդամագրված 54-րդ երկիրը:  
          «…Երկրները, որոնք մասնակցում են Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգին (ԱՄՀ ՏՏԸՀ), կարող են դիտարկվել որպես 
երկրներ, որոնք պարտավորություն են ստանձնում բարելավել համապատասխան վիճակագրական ցուցանիշների որակը, մինչդեռ 
Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտին (ԱՄՀ ՏՏՀՍ) մասնակցող երկրները կարող են դիտարկվել որպես ավելի զարգացած 
վիճակագրական կարողություն ունեցողներ` ՏՏԸՀ մասնակցող և ընդհանրապես համակարգին չմասնակցող երկրների համեմատ:» 
     (Региональное развитие статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Записка Генерального Секретаря, пункт 37. ООН,    
      Экономический  и  Социальный Совет, Статистическая  комиссия, 40-ая  сессия,  24-27  февраля 2009.  документ E/CN.3/2009/15) 

Հայաստանի վիճակագրություն Հայաստանի վիճակագրություն

Հայաստանի վիճակագրություն 

 Ð ì               SA

 Ð ì               SA
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2018 թվականի ընթացքում Արմստատի  կողմից իրականացված բյուջետային  
փաստացի ծախսերի կառուցվածքը 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հայաստանի վիճակագրություն 
 Ð ì               SA
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Սահմանային ուղևորաշրջա-
նառության ռեգիստր  

(ՀՀ ազգային անվտանգության 
ծառայություն) 

Դրամավարկային, բանկային, 
արժեթղթերի շուկայի և այլ 
ֆինանսական կազմակեր-
պությունների ռեգիստր 

(ՀՀ կենտրոնական բանկ) 

Քվազիֆիսկալ ոլորտի 
ռեգիստրներ (էլեկտրաէներգիա, 

գազ, ջուր, կապ) 

Օդային տրանսպորտի ռեգիստր  
(ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի 

կոմիտե) 

Արտակարգ իրավիճակների 
ռեգիստր  (ՀՀ արտակարգ իրա-
վիճակների նախարարություն) 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների ոլորտի ռեգիստր  

(ՀՀ տրանսպորտի, կապի և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիա-

ների նախարարություն) 

գործող չգործող 

Գյուղատնտեսության 
ռեգիստր   

(ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն) 

Հայաստանի վիճակագրություն 
 Ð ì               SA

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
(ԱՐՄՍՏԱՏ)  

(ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐ) 

ԿԱՊԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

Հարկային ռեգիստր 
(ՀՀ պետական 

եկամուտների կոմիտե) 

Հանցագործությունների ռեգիստր, 
Ճանապարհատրանսպորտային 

պատահարների ռեգիստր  
(ՀՀ ոստիկանություն) 

Գործազուրկների, գործատունե-
րի, կենսաթոշակառուների, 

հաշմանդամների և  
այլ նպաստառուների ռեգիստր 

 (ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարություն) 

Մաքսային ռեգիստր 
(ՀՀ պետական 

եկամուտների կոմիտե) 

Առողջապահության ռեգիստր  
(ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն) 

Բնակչության ռեգիստր 
(ՀՀ ոստիկանություն) 

Այլ վարչական 
ռեգիստրներ 

(ըստ տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների) 

Տարածքային  
(մարզային և 
համայնքային) 
ռեգիստրներ 

Ձեռնարկատիրական իրավունքի 
ռեգիստր (ՀՀ արդարադատության 
նախարարության Իրավաբանական 

անձանց պետական ռեգիստրի 
գործակալություն) 

Շրջակա միջավայրի ռեգիստր 
(ՀՀ բնապահպանության 

նախարարություն) 

Կրթության և գիտության ռեգիստր 
(ՀՀ ԿԳ նախարարություն) 

Քաղաքացիական կացության ռեգիստր  
(ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն) 

Պետական և համայնքների 
եկամուտների ու ծախսերի ռեգիստր  
(ՀՀ ֆինանսների նախարարություն) 

Պարտադիր սոցիալական  
ապահովագրության ռեգիստր  

(ՀՀ ֆինանսների նախարարություն) 
 

Սեփականության իրավունքների ռե-
գիստր  

(ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե) 

Հեղինակային իրավունքի ռեգիստր       
(ՀՀ տնտեսական զարգացման և 

ներդրումների նախարարության մտավոր 
սեփականության գործակալություն) 

Ստանդարտացման, սերտիֆիկացման 
և հավատարմագրման ռեգիստր  
(ՀՀ տնտեսական զարգացման և 
ներդրումների նախարարություն) 
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ՏԵՍԼԱԿԱՆ 

 
ՀՀ-ում վարչական ռեգիստրների  հետագա զարգացման «Ինտեգրված պետական վարչական ռեգիստրների 

համակարգի մոդելը* ՀՀ համար» 
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածք 
Ցանցեր, Կայքեր  և  Աշխատանքային կայաններ 
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Մարդահամար 
 

            Հայաստանի Հանրապետությունում  առաջին ազգային մարդահամարն անց է կացվել 2001թ. հոկտեմբերի 10-ից -19-ը:  
Մշտական բնակչություն - 3 213 011,  
                       որից` 
          քաղաքային        - 2 066 153,                         տղամարդ        - 1 541 999         
          գյուղական          - 1 146 858,                         կին                    - 1 671 012                          
           
Առկա բնակչություն   - 3 002 594   
  «Հայաստանի Հանրապետության 2001թ. մարդահամարի արդյունքները» ըստ հանրապետության, ք.Երևանի և առանձին մարզերի 
ցուցանիշներով հրապարակումները (թվով  12), հայերեն, ռուսերեն  և անգլերեն   
  
         Հայաստանի Հանրապետությունում երկրորդ մարդահամարն անց է կացվել 2011թ. հոկտեմբերի 12-ից 21-ը:   
Մշտական բնակչություն – 3 018 854,  
               որից` 
       քաղաքային      - 1 911 287                            տղամարդ         - 1 448 052 
       գյուղական        - 1 107 567                            կին                     - 1 570 802 
Առկա բնակչություն   - 2  871 771   
«Հայաստանի Հանրապետության 2011թ. մարդահամարի արդյունքները» ըստ հանրապետության (հայերեն, ռուսերեն  և անգլերեն) և 
ք©Երևանի, առանձին մարզերի ցուցանիշներով հրապարակումները (թվով  11, հայերեն), էլեկտրոնային տարբերակներ 
 

          Հայաստանի Հանրապետությունում  առաջին գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումն  անց է կացվել 2014 թ. 
հոկտեմբերի 11-ից -31-ը ներառյալ:  

      2016թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբերին իրականացվել են ԳՀՀ արդյունքների ամփոփման, ելքային աղյուսակների կազմման աշխա-
տանքները, հրապարակվել, ինչպես նաև ՀՀ ՎԿ պաշտոնական կայքում զետեղվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 
թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հիմնական արդյունքները» վիճակագրական ժողովածուն (հայերեն, 
ռուսերեն և անգլերեն), որի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել 2016թ. դեկտեմբերի  23-ին՝ Կոնգրես հյուրանոցի Շքասրահում: 
       ՀՀ ՎԿ  պաշտոնական կայքում զետեղվել են նաև Երևան քաղաքի և ՀՀ բոլոր մարզերի (առանձին) «2014 թվականի գյուղատնտե-
սական համատարած հաշվառման հիմնական արդյունքները» վիճակագրական ժողովածուները (հայերեն, անգլերեն): 
Պաշտոնական կայքեր`   http://www.armstat. am ,   http://www.armstatbank.am     
 
 
 
 
 
Գրադարան 
        Արմստատում գործում է բաց գրադարան, որտեղ առկա են Արմստատի բոլոր վիճակագրական արտադրանքները, 
այլ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների վիճակագրական հրապարակումները, մեթոդաբանական 
ձեռնարկները և դասագրքերը, վիճակագրության ոլորտը կարգավորող ազգային և վերազգային իրավական բնույթի 
փաստաթղթերը և այլն:  
 
Գրադարանը գործում  է`  երկուշաբթիից  - ուրբաթ -  9.00 - 18.00  
 
Հեռախոս:        (+ 374 11)  56 03 49 
 
Պաշտոնական կայք`  http://www.armstat.am     
Հասցեն՝  Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 0010,  
                 Հանրապետության պողոտա,  Կառավարական  շենք 3,  
                 ՀՀ վիճակագրական  կոմիտե, 731 սեն.        

 

 

Հայաստանի վիճակագրություն 

Հայաստանի վիճակագրություն 
 Ð ì               SA

 Ð ì               SA
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Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրական կոմիտե

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ 

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԵՐԿՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ

ՄԱՍ 10. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ,  ԵՐԿՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ

 

ՄԱԿ-ի պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար 
սկզբունքները

(ընդունված ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 47-րդ նստաշրջանում`  Ժնև, 
15.04.1992թ. և ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից` 14.04.1994թ. ու հավանության

արժանացած ՄԱԿ-ի Գլխավոր Վեհաժողովի կողմից` 68/261 Բանաձև, 29.01.2014թ.)

1. նշանակալիություն, օբյեկտիվություն և մատչելիություն,
2. պրոֆեսիոնալ ստանդարտներ և էթիկա,
3. հաշվետվություն և թափանցիկություն,
4. սխալ օգտագործման կանխում,
5. պաշտոնական վիճակագրության աղբյուրներ,
6. գաղտնիություն,
7. օրենսդրություն,
8. ազգային  համակարգում,
9. միջազգային ստանդարտների օգտագործում,
10. միջազգային համագործակցություն

 

Եվրոպական  վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի 
սկզբունքները

(ընդունված վիճակագրական ծրագրային կոմիտեի կողմից` 24.02.2005թ.)
1. մասնագիտական անկախություն,
2. տվյալների հավաքագրման իրավասություն,
3. ռեսուրսների բավարարվածություն,
4. որակի ապահովման պարտավորություն,
5. վիճակագրական գաղտնիություն,
6. անաչառություն և օբյեկտիվություն,
7. մեթոդաբանության հիմնավորվածություն,
8. վիճակագրական գործընթացների հիմնավորվածություն,
9. ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածության չափավորություն,
10. արդյունավետություն,
11. արդիականություն,
12. ճշգրտություն և հուսալիություն,
13. յուրաժամանակություն և ճշտապահություն,
14. փոխկապակցություն և համադրելիություն,
15. մատչելիություն և պարզություն:

«Եվրամիության և համագործակցության անդամ երկրների վիճակագրական մարմինների
անկախության, ամբողջականության և հաշվետու լինելու մասին» հանձնաժողովի կոմունիկատը
Եվրամիության Պառլամենտին և Խորհրդին, Բրյուսել, 25.05.2005

 

Պաշտոնական վիճակագրության դերը

• Կենտրոնացված 
պլանային 

տնտեսակարգի 
պայմաններում

Պետության 
հաշվետար

• Ազատական 
տնտեսակարգի 
պայմաններում

Տեղեկատվություն 
մատակարարող 

ողջ 
հասարակությանը

Եվ´ վիճակագրական, և´
վարչական 

տեղեկատվության 
մատակարար

Միայն վիճակագրական 
տեղեկատվության 

մատակարար 
(վարչական 

տեղեկատվության 
օգտագործող)
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Ժողովրդական տնտեսության ճյուղերի համամիութենական դասակարգչի 

(ԺՏՃՀԴ) կառուցվածքը ճյուղերի մակարդակով1 

Ճյուղի 
ծածկագիրը Բովանդակություն 

10000 Արդյունաբերություն 

20000 Գյուղատնտեսություն  

30000 Անտառային տնտեսություն 

40000 Ձկնային տնտեսություն 

50000 Տրանսպորտ և կապ 

60000 Շինարարություն 

70000 Առևտուր և հասարակական սնունդ 

80000 Նյութատեխնիկական մատակարարում և իրացում 

81000 Մթերումներ 

82000 Լրատվա-հաշվողական սպասարկում 

83000 Անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ 

84000 Շուկայի գործառումն առևտրային գործունեություն 

85000 Երկրաբանություն և ընդերքի հետախուզում, գեոդեզիա և 
հիդրոօդերևութաբանական ծառայություն 

86000 Բնակչության կենցաղային սպասարկման արտադրական ձևեր 

87000 Նյութաարտադրական ոլորտի գործունեության այլ տեսակներ 

90000 Բնակարանային-կոմունալ տնտեսություն 

90300 Բնակչության կենցաղային սպասարկման ոչ արտադրական ձևեր 

91000 Առողջապահություն, ֆիզկուլտուրա և սոցիալական ապահովություն 

92000 Կրթություն 

93000 Մշակույթ և արվեստ 

95000 Գիտություն և գիտական սպասարկում 

96000 Վարկավորում, ֆինանսներ և  ապահովագրություն 

97000 Կառավարման մարմինների ապարատ 

98000 Կուսակցական և հասարակական կազմակերպություններ 

 
                                                 
1 Կիրառվել է մինչև 2000թ. ներառյալ: 

Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի Խմբ.1 (NACE 1) 

կառուցվածքը բաժինների մակարդակով2 

Բաժին Բովանդակություն 
A  Գյուղատնտեսություն, որսորդություն և անտառային տնտեսություն  

B Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն 

C Հանքագործական արդյունաբերություն 

D Մշակող արդյունաբերություն 

E Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում 

F Շինարարություն 

G Առևտուր, ավտոմեքենաների կենցաղային արտադրատեսակների և 
անձնական օգտագործման իրերի նորոգում 

H Հյուրանոցներ և ռեստորաններ 

I Տրանսպորտ և կապ 

J Ֆինանսական գործունեություն 

K Անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ, վարձակալում և 
սպառողներին ծառայությունների մատուցում

L Պետական կառավարում 

M Կրթություն 

N Առողջապահություն և սոցիալական ծառայությունների մատուցում 

O Կոմունալ, սոցիալական և անհատական ծառայությունների մատուցում 

P Տնային տնտեսությունների վարման ծառայություններ 

Q Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Կիրառվել է 2001-2009թթ. ներառյալ: 

 

ԺՏՃՀԴ-ից NACE 1-ին անցման համեմատական սխեմա 

«Արդյունաբերություն» ճյուղի օրինակով 

 

ԺՏՃՀԴ  NACE 1 

 

 

                                                                                   

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒ-
ԹՅՈՒՆ 

Մշակող արդյունաբերություն

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, 
ջրի արտադրություն և 
բաշխում

Առևտուր, ավտոմեքենաների
կենցաղային 
արտադրատեսակների և 
անձնական օգտագործման 

Հանքագործական
արդյունաբերություն

Անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ, 
վարձակալում և սպառող-
ներին ծառայությունների 
մատուցում 

ԺՏՃՀԴ-ի և NACE 1-ի համեմատական սխեմա

«Բնակարանային-կոմունալ տնտեսություն» ճյուղի օրինակով 

 

ԺՏՃՀԴ  NACE 1 

 

 

 
 
 
   
 Մշակող արդյունաբերություն

Տրանսպորտ և կապ

Անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ, 

վարձակալում և սպառողներին 
ծառայությունների մատուցում

Պետական կառավարում

Կոմունալ, սոցիալական և
անհատական ծառայությունների 

մատուցում 

Գյուղատնտեսություն, 
որսորդություն և անտառային 

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի
արտադրություն և բաշխում 

Հյուրանոցներ և ռեստորաններ

Առևտուր, ավտոմեքենաների
կենցաղային 

արտադրատեսակների և 
անձնական օգտագործման

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 

NACE 1-ի և NACE 21-ի հիմնական փոխկապվածությունը` բաժինների մակարդակով 
 
 

 

                                                 
1 Կիրառության մեջ է սկսած 2010թ.-ից: 

NACE 1 NACE 2

Բաժին Բովանդակություն Բաժի
ն Բովանդակություն 

A Գյուղատնտեսություն,  որսորդություն և անտառային 
տնտեսություն 

A Գյուղատնտեսություն,  անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն  

B Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն    
C Հանքագործական արդյունաբերություն B Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում
D Մշակող արդյունաբերություն C Մշակող արդյունաբերություն 
E Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում D 

E 
Էլեկտրականության, գազի,գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում.
Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 

F Շինարարություն F Շինարարություն 
G Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտադրա-

տեսակների և անձնական օգտագործման իրերի նորոգում 
G Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և

մոտոցիկլների նորոգում 

H Հյուրանոցներ և ռեստորաններ I Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 
I Տրանսպորտ և կապ H 

J 
Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն
Տեղեկատվություն և կապ 

J Ֆինանսական գործունեություն K Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն 
K Անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ, 

վարձակալում և սպառողներին ծառայությունների 
մատուցում 

L 
M 
N 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն 
Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն 

L Պետական կառավարում O Պետական կառավարում և պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն 

M Կրթություն P Կրթություն
N Առողջապահություն և սոցիալական ծառայությունների 

մատուցում 
Q Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում 

O Կոմունալ սոցիալական և անհատական ծառայությունների 
մատուցում 

R 
S 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ
Սպասարկման այլ ծառայություններ 

P Տնային տնտեսությունների վարման ծառայություններ T Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու. 
Տնային տնտեսություններում չտարբերակված ապրանքների և 
ծառայությունների արտադրություն սեփական սպառման համար 

Q Օտարերկրյա (էքստերիտորալ) կազմակերպությունների 
գործունեություն 

U Օտարերկրյա կազմակերպությունների և մարմինների 
գործունեություն 

 

Վիճակագրական նպատակով տեղեկատվության
հավաքման գործիքները

1. Համատարած հաշվառումների գործիք.
1.1 մարդահամարներ,
1.2 գյուղատնտեսության համատարած հաշվառումներ,

1.3 տնտեսական համատարած հաշվառումներ:

2. Պարբերական հաշվառումների գործիք.
2.1 կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր,

2.2 պետական մարմիններ,
2.3 տեղական ինքնակառավարման մարմիններ:

3. Ընտրանքային հաշվառումների գործիք.
3.1 ֆիզիկական անձինք (ներառյալ տնային տնտեսություններ),

3.2 կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր,

3.3 պետական մարմիններ,

3.4 տեղական ինքնակառավարման մարմիններ:
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Սկզբնական վիճակագրական տեղեկատվություն 
տրամադրողները (ռեսպոնդենտները)

1. ֆիզիկական անձինք (ներառյալ տնային տնտեսություններ),

2. կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր,

3. պետական մարմիններ,

4. տեղական ինքնակառավարման մարմիններ:

 

Սկզբնական տեղեկատվություն ներկայացնողների 
(ռեսպոնդենտների) սկզբնական հաշվառման համակարգեր

1.Ֆիզիկական անձինք.
1.1 քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները բնութագրող 

պաշտոնական փաստաթղթեր,
1.2 կամավոր և հայեցողական կարծիքներ, բանավոր պատասխաններ:

2. Կազմակերպություններ.
2.1 հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթեր,

2.2 հարկային հաշվառման փաստաթղթեր,
2.3 մաքսային հաշվառման փաստաթղթեր,
2.4 քվազիֆիսկալ ոլորտի հանրային ծառայություններ 

մատուցող կազմակերպությունների ռեգիստրներ,
2.5 գործառնական մշտադիտարկման, գործավարական,  

կազմակերպական և այլ փաստաթղթեր,

 

(շարունակություն)

3. Պետական մարմիններ.
3.1 պետական լիազորությունների շրջանակում ձևավորված վարչական 

ռեգիստրներ,

3.2 գործառնական մշտադիտարկման, գործավարական, 
կազմակերպական և այլ փաստաթղթեր:

4. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ.
4.1  տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների 

շրջանակում ձևավորված վարչական ռեգիստրներ,

4.2 գործառնական մշտադիտարկման, գործավարական,
կազմակերպական և այլ փաստաթղթեր:

 

Վարչական ռեգիստրների ձևավորման և օգտագործման հետ 
կապված հիմնախնդիրներ

• սպառողները պետք է ընկալեն վիճակագրական տեղեկատվություն
մատուցողներին, մասնավորապես` ազգային վիճակագրական
ծառայություններին, որպես որոշակի քաղաքականության կողմնորոշված
պետական ինստիտուտներից արմատապես տարբերվող կազմակերպություններ,

• վարչական և վիճակագրական նպատակների և դրանց միջև փոխադարձ
կապերի բովանդակության հստակ սահմանում,

• վարչական և նմանօրինակ շահերի միջև առկա բախումներում պաշտոնական
վիճակագրությանը չներքաշելու երաշխիքների ապահովում,
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• վիճակագրական նպատակներով վարչական տեղեկատվության անարգել
օգտագործման ապահովում,

• արդի տեղեկատվական և կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաների հիման վրա
վարչական տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնման խթանում,

• վարչական տեղեկատվության որակի բարելավում և մեթոդաբանության
զարգացում,

• վիճակագրական նպատակներով վարչական աղբյուրների օգտագործման
վիճակագրական մեթոդաբանության զարգացում և կատարելագործում:

(շարունակություն)

Աղբյուրը`   ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով, Համաշխարհային բանկ, 
ECE-WORLDBANK/2003/W1/2, 11.08.2003

Պաշտոնական վիճակագության տեղեկատվական աղբյուրները

• հետազոտություններ և հարցազրույցներ,
• վարչական ռեգիստրներ:

Վարչական ռեգիստրների ինտեգրացված մոդելը

Հարկային և մաքսային

Առողջապահության

Հասցեների

Քաղաքացիական
կացության

Կրթության

Զբաղվածության

´Ç½Ý»ë

Սեփականության
իրավունքի

Սոցիալական

Այլ

Բնակչության 

 

Ի՞նչ է վարչական ռեգիստրը

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 Հասարակության ներքին և արտաքին անվտանգության ապահովում

 Հասարակության յուրաքանչյուր անդամի կայուն զարգացման համար 
նախադրյալների ձևավորում 

 Հասարակության այն անդամների նվազագույն կարիքների ապահովում, 
որոնք դեռ և/կամ արդեն   ի վիճակի չեն դրանք ինքնուրույնաբար
հոգալու

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԻՐԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

• Վարչական լիազորությունների տիրապետող պետական մարմիններ 
(նախարարություններ, գերատեսչություններ և այլն)

• Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

• Հանրային ծառայություններ մատուցող (ոչ վարչական բնույթի) պետական 
մարմիններ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ (ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ) ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

• Իրավունքների և պարտավորությունների գրանցում ու հաշվառում,

• Գործունեության արտոնումներ, թույլատրություն, արգելում և 
կանխարգելում,

• Խրախուսում ու խաթարում,

• Կարգավորում,

• Վերահսկողություն,

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 
(շարունակություն)

• Ստուգում, ստուգաճշտում, տեսչական զննում և դիտազննում,

• Վեճերի քննարկում ու լուծում,

• Պատժի և սահմանափակումների կիրառում,

• Արտոնություններ, փոխհատուցումներ և անհատույց օժանդակության 

տրամադրում,

• Այլ գործիքներ

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

• Հասկացությունների և չափորոշիչների սահմանում

• Դասակարգումներ (կարգավիճակների, գործունեության 
տեսակների, արտադրանքի, վարչատարծքային և այլ միավորների)

• Կոդավորում (միասնական` նույնականացման 
հնարավորություններով)

• Անվանական հասցեական տեղեկատվություն (վարչական 
գործիքների կիրառման արդյունքում ձևավորված)

 

Վարչական ռեգիստրները պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների կողմից վարվող անվանական`
հասցեական տվյալների բազաներ (շտեմարաններ) են, որոնք հիմք են
և հետևանք վարչական ներգործությունների համար:

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

• Վարչական ռեգիստրները ձևավորող մարմիններ (իրենց 
վերապահված անվանական` հասցեական վարչական 
ներգործության լիազորության իրացում) 

• Այլ վարչական լիազորությունների տիրապետող մարմիններ 
(նույնականացնելով այլ վարչական ռեգիստրների անհատական 
տվյալների հետ)

• Վիճակագրական մարմիններ (վիճակագրական բնույթի հանրային 
ծառայություններ մատուցելու համար)

• Գիտակրթական հաստատություններ և անհատ հետազոտողներ 
(գիտահետազոտական և կրթական ծառայություններ մատուցելու 
համար)

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Պաշտոնական վիճակագրությունը, որպես վիճակագրական
տեղեկատվություն մատակարարող, իրավասու է օգտագործել և
ձևափոխել վարչական ռեգիստրներից ստացված տեղեկատվությունը`
վիճակագրական սահմանումներին և դասակարգիչներին դրանց
համապատասխանությունն ու համադրելիությունը ապահովելու
նպատակով:

 Այդ եղանակով ստացված տվյալները չեն փոխանցվում սկզբնական
տեղեկատվությունը տնօրինողին (վարչական ռեգիստրին) կամ
տրամադրվում երրորդ անձանց վարչական նպատակներով
օգտագործելու համար:

Աղբյուրը` ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով, Համաշխարհային բանկ, 
ECE-WORLDBANK/2003/W1/2, 11.08.2003

 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  

ՎՍՏԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱԿԱՍԻ  
ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ*

* Մշակված է ըստ միջազգային գիտաժողովներում խնդրո առարկայի վերաբերյալ 
քննարկումների ամփոփումների, հաշվի առնելով պարոն Լարս Թիգենսենի (Դանիայի 
Վիճակագրություն)մեկնաբանությունները:

 

Նպատակը
• Վստահության պակասի խնդիրը բնութագրական է մարդկային

գործունեության բոլոր բնագավառներին: Այս առումով
վիճակագրությունը բացառություն չէ:

• Սույն փաստաթղթի նպատակն է իրազեկել վիճակագրական
տեղեկատվության սպառողներին պաշտոնական վիճակագրական
արտադրողների անկախության անհրաժեշտության մասին: Դա
Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի առաջին
սկզբունքի էությունն է, որն ընդգծում է, որ ազգային վիճակագրական
ծառայությունները չպետք է ծառայեն հատուկ քաղաքական կամ
տնտեսական շահերին:

 



91 
 

Պաշտոնական վիճակագրության
նկատմամբ վստահության պակասի

օբյեկտիվ պատճառներն են` 

1. Սպառողների տարբեր հեռանկարները,
2. Սպառողների տարաբնույթ շահերը,
3. Շահառուների վերաբերմունքը,
4. Մեթոդաբանության բազմաշերտությունը,
5. Պետական ինստիտուտների նկատմամբ վստահության

ընդհանուր պակասը:

1. Սպառողների տարբեր հեռանկարները

Վիճակագրական տեղեկատվությունը կարող է կոնֆլիկտ ունենալ
սպառողի փորձի հետ: Վիճակագրական միջինը կարող է հաճախ
շեղվել անհատական փորձից: Հետևաբար, այնքանով, որքանով որ
անհատներն ունեն տարբեր հեռանկարներ և ֆիզիկապես նույնական
չեն, վիճակագրության որակը կարող է տարբեր գնահատականների
արժանանալ:

Տարբերությունը հեռանկարում կախված է սեռից, տարիքից,
ազգությունից, կրոնից և այլն, ինչպես նաև, առավել անձնական
բնութագրերից:

 

2. Սպառողների տարաբնույթ շահերը

Վիճակագրական սպառողները պատկանում են հանրության տարբեր
հատվածների և այդպիսով հանդիսանում են տարբեր քաղաքական,
տնտեսական և այլ շահերի կրողներ: Հետևաբար նրանց սպասումները
վիճակագրության նկատմամբ տարբեր են: Այսպիսով, վիճակագրությունն
ընկալվում է որպես լավ լուր մեկ սպառողի համար, կարող է լինել վատ լուր
մյուս սպառողի համար և ոչ տեղին` երրորդի համար:

 

3. Շահառուների վերաբերմունքը**

Պաշտոնական վիճակագրությունում շահառուների երեք խմբերն են`
ռեսպոնդենտները, վիճակագրական տեղեկատվության սպառողները և
հարկատուները: Նրանք ունեն տարաբևեռ վերաբերմունք վիճակագրության
նկատմամբ:

Ռեսպոնդենտները հակված են մտածելու, որ տեղեկատվություն
տրամադրելը լրացուցիչ աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն է:

Վիճակագրական տեղեկատվության սպառողները հակված են
պահանջելու առավել շատ և մանրակրկիտ վիճակագրություն:

Հարկատուները (պետական բյուջեն) ունեն համոզմունք, որ այլ ծախսերն
առավել հրատապ են և կարևոր, քան վիճակագրության համար ծախսերը:
Պարադոքսն այն է, որ ցանկացած անձ միաժամանակ և՛ ռեսպոնդենտ է, և՛
վիճակագրական տեղեկատվության սպառող, և՛ հարկատու: Հետևաբար, նրա
վերաբերմունքը վիճակագրության նկատմամբ կախված է նրանից, թե շփման
պահին այդ երեք դերակատարումներից որով է նա հանդես գալիս:

** Տե՛ս հաջորդ պատկերը:
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Պաշտոնական վիճակագրությանն առընչվող սուբյեկտների հակումները: 
Պաշտոնական վիճակագրությանն առընչվող սուբյեկտների հետ երկկողմանի պարտադիր կապերը: 

Գծապատկեր. 
Շրջակա միջավայրից տարաբևեռ 
հակվածությամբ մասնակիցներ 

Ագրեգացման ցածր` միկրոաստիճանի ծավալուն և
յուրաժամանակ տեղեկատվություն

Տեղեկություն տրամադրելն ավելորդ հոգս 
(աշխատանք) է

Այլ ծախսերն առավել կարևոր և 
անհետաձգելի են

Պաշտոնականան
վիճակագրություն

Վիճակագրական 
տեղեկատվության 
սպառողներ

Հարկատուներ 
(պետական 
բյուջե)

Սկզբնական 
տեղեկություններ 
ներկայացնողներ 
(ռեսպոնդենտներ)

 

4. Մեթոդաբանության բազմաշերտությունը
• Վիճակագրությունը շատ հաճախ օգտագործվել է ապակողմնորոշելու մարդկանց, և

առկա են ոչ գիտական ու սխալ վիճակագրական մեթոդաբանության օրինակներ, որոնք
միտումնաբար օգտագործվել են հարմարեցնելու հատուկ քաղաքական, տնտեսական
կամ այլ շահերին:
Դա հաղթահարելու նպատակով միջազգային հանրությունը համաձայնվել է

ստանդարտների և մեթոդաբանությունների շուրջ` սկսած ՄԱԿ-ի վիճակագրական
հանձնաժողովի ձևավորումից` 1947թ.-ին:

• Հիմնավորապես վիճակագրական մեթոդաբանությունը բաղկացած է 6 տարրերից`
- Տեսական շերտ
 Սահմանումներ,
 Դասակարգումներ
 Մաթեմատիկական տեսություն և մոդելներ,
- Գործնական շերտ
 Տվյալների աղբյուրներ, այսինքն հետազոտություններ և վարչական ռեգիստրներ
 Տվյալների հավաքագրման, մշակման գործիքակազմ,
 Տարածման քաղաքականություն, ներառյալ հրապարակման օրացույցը և 

վերանայման քաղաքականությունը:
Որպեսզի վիճակագրությունը վստահելի լինի, մեթոդաբանությունները և քաղա-

քականությունները պետք է լինեն թափանցիկ,  այսինքն փաստաթղթավորված և 
հրապարակված բոլորի համար` տեսնելու և հարցումներ կատարելու:

 

4. Մեթոդաբանության բազմաշերտությունը
(շարունակություն)

Վերոհիշյալ տարրերից յուրաքանչյուրն էլ պարունակում է գիտական
աբստրահում, ինչն էլ վստահության պակասուրդի պատճառներից է հանդիսանում:

Դրանցից առավել ակնառուն վերագրվում է ընտրանքին` շատ սպառողներ չեն
հասկանում լավ մշակված ներկայացուցչական ընտրանքների ուժը, բայց հակված են
միայն հավատալու միկրոմակարդակի տվյալներին:

Մյուս կարևոր պատճառը վերաբերում է վիճակագրության
յուրաժամանակության, որակի, ամբողջականության և օգտավետության միջև
առկա կոնֆլիկտին (Տե՛ս հաջորդ պատկերը):

Բարձր որակի վիճակագրությունն ամբողջական տվյալներով, որն ապահովում
է ցուցանիշի օգտավետությունը, պահանջում է երկարատև աշխատանք, ինչն էլ այն
դարձնում է պակաս արդիական, ի համեմատություն թերի ամբողջականությամբ
գերյուրաժամանակ շտապ հավաքագրված տվյալներով ամփոփված ցուցանիշի:

Ժամանակ 

Յուրաժամանակություն

Որակ Ամբողջա-
կանություն

Օգտավետությունը1

(կիրառական
նշանակությունը)

Քիչ

գերօպերատիվ

ցածր թերի զուտ միտումների 
մասով օպերատիվ 
վճիռների համար

Միջին

օպերատիվ

միջին միջին որոշումների համար

Երկար
պակաս                      

արդիական

բարձր լիակատար վերլուծությունների 
համար

Վիճակագրության յուրաժամանակության, որակի, ամբողջականության 
և օգտավետության համաձայնեցվածության բնութագիրը

1«Վիճակագրական տվյալները համաձայնեցված են կամ համատեղելի խելամիտ ժամանակահատվածում»` համաձայն
«Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի» սկզբունք 14-րդի` Համաձայնեցվածություն և
համադրելիություն (ընդունված 24.02.2005թ. Վիճակագրական ծրագրային կոմիտեի նիստի ժամանակ և հաստատված
Եվրոպական Համայնքների հանձնաժողովի կողմից (Բրյուսել, 25.05.2005թ. COM(2005) 217)):
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Վստահության պակասի համար այլ, բայց ոչ պակաս կարևորություն
ունեցող պատճառներից են դասակարգումները և տեղեկատվության
աղբյուրները:

Տարբեր մակարդակները դասակարգումների շրջանակում
օգտագործվում են, որպեսզի ընդգծեն տվյալների որակը և օբյեկտի
յուրահատկությունները վիճակագրության համար: Դա կարող է առաջացնել
անհասկացություն, երբ սպառողները համեմատում են այլ տվյալների հետ կամ
փորձում են ստանալ որոշակի եզրահանգումներ վիճակագրությունից:

Տվյալների աղբյուրները հաճախ լիակատար չեն և ոչ ամբողջովին են
համապատասխանում միջազգային վիճակագրական ստանդարտների և
մեթոդաբանությունների պահանջներին: Վարչական ռեգիստրները
հանդիսանալով տեղեկատվության կարևորագույն աղբյուրներից մեկը երբեմն
ոչ միայն ամբողջական չեն, այլև վարչական տեղեկությունները կարող են
կարիք ունենալ վերափոխվելու, համաձայն թափանցիկ, լավ
փաստաթղթավորված մեթոդների, որպեսզի դառնան կիրառելի
վիճակագրական փոփոխականներ:

4. Մեթոդաբանության բազմաշերտությունը
(շարունակություն)

 

5. Պետական ինստիտուտների նկատմամբ վստահության
ընդհանուր պակասը

Քաղաքակրթության ողջ պատմության մեջ, ցավոք, գերիշխում է
պետական ինստիտուտների նկատմամբ հասարակության վստահության
ցածր չափաբաժինը: Հետևաբար, ողջ աշխարհում ազգային
վիճակագրական ծառայություններն ավել կամ պակաս չափով տառապում
են հանրության վստահության պակասից: Դա նաև վերաբերում է
Եվրամիության և Տնտեսական զարգացման ու համագործակցության
կազմակերպության անդամ երկրների վիճակագրությանը: Չնայած այն
հանգամանքին, որ ազգային վիճակագրական ծառայությունները հիմնվել
են, ընդհանուր առմամբ, հանրությանը ծառայելուն ուղղված սկզբունքներին,
միևնույն է դրանք դիտվում են որպես մենաշնորհներ` առանց այլընտրանքի
կամ հանրության համար համեմատելու նպատակով մրցակցող
տեղեկատվության:
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