ՀՎ

SA

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF
THE REPUBLIC OF ARMENIA

Վիճակագրական հրապարակումների

ՀԱՄԱՑԱՆԿ

2018
CATALOGUE
of Statistical Publications

ԵՐԵՎԱՆ -2018-YEREVAN

Հասցեն`

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն,
Հայաստանի Հանրապետություն,
ք. Երևան, 0010, Հանրապետության պողոտա,
Կառավարական տուն, 3

Address:

National Statistical Service of RA, 3 Government House,
Republic Avenue, Yerevan, 0010, Armenia

Հեռախոս
Phone
Ֆաքս
Fax
Էլ. փոստ
E-mail
ՀՀ ԱՎԾ կայքեր`
website pages of
NSS RA:

(+374 11) 52-33-56

Գրադարան

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն,
721 սենյակ
Հանրության համար գրադարանը բաց է`
երկուշաբթիից ուրբաթ
9.00- ից 18.00-ը,
Հեռախոս` (+374 11) 52-43-03

(+374 11) 52-19-21

info@armstat.am
http://www.armstat.am,
http://www.armstatbank.am,
http://www.armdevinfo.am

Library
Address is: Room N 721,
National Statistical Service of RA,
The library is open to the general public:
Monday to Friday from 9.00 a.m. to 18.00 p.m.
Phone:
(+374 11) 52-43-03

©

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2018թ.

National Statistical Service of RA, 2018

«Պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմինը հանրային շահին ուղղված
գործառույթներ իրականացնող մարմին է, որն
իր խնդիրներն իրականացնելիս անկախ է
Հայաստանի Հանրապետության պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմիններից»:
«Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենք,
հոդված 6, երկրորդ պարբերություն

«Համաձայն պաշտոնական վիճակագրության
հիմնարար
uկզբունքների`
վիճակագրությունը պետական մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների, հանրության, բիզնեuի պահանջմունքների
բավարարման
համար
ծրագրային
աշխատանքի
ընթացքում
պետք է ապահովի անկողմնակալություն
(անկախություն),
տեղեկատվությունից
oգտվելու
հավաuար
մատչելիություն,
պրոֆեuիոնալ uտանդարտներ, արդյունավետություն, հաշվետվողականություն և
թափանցիկություն, uկզբնական (անվանական) տվյալների գաղտնիություն և
այլն: Հարկ է, որ սպառողներն ընկալեն
ՀՀ ԱՎԾ-ին, որպես որոշակի քաղաքականության կողմնորոշված պետական
ինստիտուտներից արմատապես տարբերվող կազմակերպության: Անհրաժեշտ է
ձևավորել քաղաքական, վարչական և
նմանատիպ շահերի միջև առկա բախումներում պաշտոնական վիճակագրությանը
չներքաշելու երաշխիքներ»:
«Հայաստանի Հանրապետության 2016 - 2018 թվականների
պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա
ծրագիրը» ՀՀ օրենք, Մաu 1. Ընդհանուր ռազմավարությունը,
երրորդ պարբերություն

“The body implementing the state statistics is a
body implementing functions aimed at the public
interest, that is independent from state and local
self-government bodies of the Republic of
Armenia in its activities”.

RA Law on State Statistics, Article 6, second paragraph

“According to the Fundamental Principles of
Official Statistics, statistics should ensure
impartiality (independence), equal access to
use information, professional standards,
efficiency, accountability and transparency,
confidentiality of primary (private) data, etc.
to meet requirements of state institutions,
international organizations, public, and
business during the program work. It is
needed, that users consider the National
Statistical Service of the Republic of Armenia
as an organization radically differing from
certain policy-oriented state institutions.
It is necessary to have guarantees avoiding the
involvement of the official statistics in the
existing conflicts of political, administrative
and similar interests”.

Law RA on “Three-year Program of State Statistical Work for
2016-2018”, Part 1. General strategy, third paragraph

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ - 2 0 1 8 - Catalogue of Statistical Publications 3

