
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ (ԱՐՄՍՏԱՏ) 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
 

 
 

         Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ,0010, ºñ¨³Ý, Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý åáÕ., Î³é³í³ñ³Ï³Ý ïáõÝ, 3 
                                        Ð»é³Ëáë:(+37411) 524 213,  ü³ùë: (+37411) 521 921,  

                          E-mail: armstat@sci.am,info@armstat.am, 
                          URL:    http://www.armstat.am ,  http://www.armstatbank.am  

 

ՄԱՄՈՒԼԻ   ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ք. Երևան                                                                                      05.08.2019թ. 

 

«2 0 1 9 թվականի վիճակագրական  ծրագրի»  
կատարման ընթացքի մասին 

 
Առաջնորդվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10 և 11-րդ 

հոդվածներով սահմանված պահանջներով  (ՀՕ-194-Ն, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 
(ՊՏ), 28.03.2018թ. թիվ 23(1381) Հոդ.387) և «Հայաստանի Հանրապետության               
2019-2023 թվականների  վիճակագրական հնգամյա  ծրագիրը  հաստատելու  մասին»               
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի (այսուհետ` ՀՀ ՎՊԽ) 2018թ. թիվ 61-Ն 
որոշմամբ (ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր (ԳՏ), 15.11.2018թ. թիվ 
28(631) Հոդ.255) սահմանված ուղղությունների իրագործումն ապահովող միջոցառում-
ներով, 2019 թվականի համար նախատեսված միջոցառումներն արտացոլվել են               
«2019 թվականի վիճակագրական ծրագրում» (այսուհետ՝ Ծրագիր), ինչը հաստատվել է 
ՀՀ ՎՊԽ կողմից 30.11.2018թ.-ի թիվ 70-Ն որոշմամբ (ՀՀ ԳՏ, 26.12.2018թ., թիվ 
32(635).1,  Հոդ. 286.14): 

Հիմք ընդունելով Ծրագրով սահմանված աշխատանքները (միջոցառումները), 
2019թ.-ի առաջին կիսամյակում նախատեսված և իրականացման ենթակա 
աշխատանքների ընդհանուր ծավալը կազմել է 312 միավոր (հաշվի առած 
պարբերականությունը` 1 040),  ինչն  ամբողջությամբ  կատարվել է:   

Հաշվետու ժամանակահատվածում Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները 
ֆինանսավորվել են ՀՀ պետական բյուջեից: 

Վիճակագրական կոմիտեի (այսուհետ` ԱՐՄՍՏԱՏ) համար առ 01.07.2019թ. 
դրությամբ ՀՀ պետական բյուջեից ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական 
դասակարգման ծրագրերի հատկացվել է 894 723.69 հազար դրամ: Բյուջետային 
հայտերի հիման վրա առ 01.07.2019թ. դրությամբ դրամարկղային ծախսը կազմել է 
792 366.44 հազար դրամ: Դրամարկղային ծախսը  ճշտված նախահաշվի նկատմամբ 
կազմել է 88.6%: 

2019թ.-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում ԱՐՄՍՏԱՏ-ի կողմից հրապարակվել է          
63 անուն վիճակագրական հրապարակում և զետեղվել 1999թ. ապրիլից գործող             
ԱՐՄՍՏԱՏ -ի պաշտոնական կայքում: 

Ըստ Google Analytics հաշվիչի գրանցումների, 2019թ.-ի առաջին կիսամյակի 
ընթացքում ԱՐՄՍՏԱՏ-ի www.armstat.am պաշտոնական կայքում գրանցվել է                
3 133 դիտում և ընթերցվել  10 218 էջ, իսկ www.armstatbank.am պաշտոնական կայքում՝ 
9 392 դիտում, ինչը 21.0%-ով ավել է 2018թ.-ի համապատասխան ժամանակահատվածի 
համեմատ  և  ընթերցվել  49 768 էջ: 
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Տեղեկատվության միջազգային փոխանակման շրջանակում 2019թ.-ի առաջին 
կիսամյակում իրականացվել է վիճակագրական տեղեկատվության թվով 880 
փոխանակություն և թղթակցության վարում:  Էլեկտրոնային փոստով պատասխանվել է 
տարբեր երկրների ազգային վիճակագրական ծառայությունների և միջազգային 
կազմակերպությունների թվով 135  հարցումների: 

2019թ.-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում ԱՐՄՍՏԱՏ-ի կողմից լրացվել և 
նախատեսված պարբերականությամբ ԱՊՀ Միջպետական վիճակագրական կոմիտեին 
տրամադրվել է 222, իսկ ԵԱՏՀ վիճակագրության դեպարտամենտին՝ 167 
վիճակագրական  հարցաթերթ:   

2019թ.-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում ԱՐՄՍՏԱՏ է այցելել միջազգային 
կազմակերպությունների և օտարերկրյա ազգային վիճակագրական  ծառայությունների 
23 հանձնախումբ և 32 փորձագետ, իսկ ընդհանուր առմամբ միջազգային համա-
գործակցության շրջանակում տեղի է ունեցել 91 պաշտոնական հանդիպում:    
ԱՐՄՍՏԱՏ-ի 83 աշխատակից մասնակցել է արտասահմանյան 25 երկրում 
կազմակերպված վերապատրաստման և վիճակագրության տարբեր  բնագավառներին  
առնչվող դասընթացների, աշխատանքային հանդիպումների, միջազգային   
համաժողովների, նստաշրջանների, սեմինարների և այլ միջոցառումների:  

Հայաստանում կազմակերպված նմանատիպ և միջգերատեսչական բնույթի ու այլ 
կազմակերպությունների միջոցառումներին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի աշխատակիցների 
մասնակցությունը կազմել է  150 միավոր:  

ԱՐՄՍՏԱՏ-ում կազմակերպվել է 9 սեմինար-շնորհանդես` նվիրված 
վիճակագրության  տարբեր  բնագավառներին,  ԱՐՄՍՏԱՏ այցելած  միջազգային  
փորձագետների մասնակցությամբ, ինչպես նաև արդի վիճակագրական 
գործիքակազմի կիրառման շնորհանդեսներ, որոնց ԱՐՄՍՏԱՏ-ի աշխատակիցների 
կողմից այցեմասնակցությունների թիվը կազմել է 183 միավոր: 

2019թ.-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում ԱՐՄՍՏԱՏ-ում ուսումնա-
արտադրական պրակտիկա է կազմակերպվել Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում գործող 4 բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 53 
ուսանողների  համար:  

2019թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում հրավիրվել է ՀՀ ՎՊԽ 8 նիստ: Նիստերի 
ընթացքում քննարկվել է 33 հարց և արդյունքում ընդունվել է 51 որոշում, որոնցից  33-ը՝ 
նորմատիվ և 18-ը` անհատական: Նորմատիվ որոշումները գրանցվել են ՀՀ 
արդարադատության նախարարության կողմից և հրապարակվել:  

Ընդունված նորմատիվ որոշումներով հաստատվել են վիճակագրական 
դիտարկման փաստաթղթեր, փոփոխություններ են կատարվել գործող վիճակագրական 
փաստաթղթերում, ուժը կորցրած են ճանաչվել արդիականությունը կորցրած 
վիճակագրական փաստաթղթեր, ինչպես նաև կարգավորվել են վիճակագրական 
բնագավառի այլ հարցեր:  
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