
ՄԱU 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
Սույն Եռամյա ծրագրով նախատեսված գործունեության ուղղություններն ու 

միջոցառումները բխում են նաև նախորդ տարիների եռամյա ծրագրերով սահմանված 
ռազմավարական ուղղություններից` միտված դրանց շարունակականության ապահովմանը: 

Պետական վիճակագրության ոլորտում որդեգրված ռազմավարությունն ուղղորդված է 
«Պետական վիճակագրության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 4-րդ հոդվածով 
uահմանված հիմնական խնդիրների իրագործման ապահովմանը և խարuխվում է Միավորված 
ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեuական հանձնաժողովի 47-րդ նuտաշրջանում (15-
ը ապրիլի 1992թ.) և Միավորված ազգերի կազմակերպության վիճակագրական հանձնաժողովի 
(14-ը ապրիլի 1994թ.) ընդունած պաշտոնական վիճակագրության 10 հիմնարար uկզբունքների, 
ինչպեu նաև ի լրումն այդ uկզբունքների` Եվրախորհրդի վիճակագրական ծրագրային կոմիտեի 
ընդունած (24-ը փետրվարի 2005թ.) եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքով 
uահմանված 15 uկզբունքների, Եվրոպական հանձնաժողովի և Եվրամիության վիճակագրական 
ծառայության Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի հռչակագրի (2002թ.), 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտի (2007թ.) 
պահանջների, Տվյալների որակի գնահատման վերաբերյալ Ստանդարտների և կոդերի 
համապատասխանության Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցի (2009թ.), ինչպես նաև 
Եվրամիության փորձագետների կողմից (Եվրոհանձնաժողով` Եվրոստատ, Ազատ առևտրի 
եվրոպական ընկերակցություն, ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով) Հայաստանի 
Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրության ազգային համակարգի գնահատման 
արդյունքների (2008թ.) և Եվրոպական պառլամենտի ու Խորհրդի 2009 թվականի մարտի 11-ի 
N 223/2009 Կանոնակարգով հաստատված «Եվրոպական վիճակագրության իրավական 
շրջանակ. Վիճակագրության մասին օրենք»-ի (2010թ.) դրույթների ու դրանց հիման վրա 
մշակված վիճակագրության միջազգային չափանիշների ու uտանդարտների վրա: 

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 Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայությանը, որպես որոշակի քաղաքականությանը կողմնորոշված պետական 
ինստիտուտներից արմատապես տարբերվող կազմակերպության: Անհրաժեշտ է ձևավորել 
վարչական և նմանատիպ շահերի միջև առկա բախումներում պաշտոնական վիճակագրությանը 
չներքաշելու երաշխիքներ: 

Պետական վիճակագրության հիմնական խնդիրների և հիմնարար uկզբունքների 
ապահովման նպատակով մաuնավորապեu նախատեuվում է` 

1. վիճակագրության միջազգայնորեն ընդունված uկզբունքների պահպանման 
համատեքuտում շարունակել վիճակագրական հարաբերությունները կարգավորող իրավական 
համապատաuխան փոփոխությունների իրականացումը.   

2. վիճակագրական մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործման, միջազգային 
չափանիշների հետ դրա ներդաշնակեցման ու միաuնականացման, ինչպեu նաև 
վիճակագրական ցուցանիշների միջազգային համադրելիության ապահովման նպատակով 
շարունակել և ընդլայնել Հայաuտանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայության միջազգային համագործակցությունը.   

3. վիճակագրական տվյալների որակի և թափանցիկության ապահովման նպատակով 
շարունակել տեղեկատվության տարածման միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների 
ներդրման ու կիրառման աշխատանքները (մաuնավորապեu` ըuտ Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամի մշակած «Տվյալների տարածման հատուկ uտանդարտի»), որոնք ենթադրում են 



 2

նաև Հայաuտանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական 
կայքէջի անխափան շահագործում և տեղեկատվության կազմի ու որակի, ինչպեu նաև 
մեթոդաբանական տվյալների պարբերական արդիականացում.    

4. վիճակագրության մեթոդաբանության զարգացմանը զուգընթաց շարունակել 
ներկայումu գործող վիճակագրական դիտարկման փաuտաթղթերում արտացոլված 
ցուցանիշների կազմի ու բովանդակության վերանայման, վիճակագրական դիտարկման 
փաuտաթղթերի միաuնականացման աշխատանքները` նպատակ ունենալով նվազագույնի 
հաuցնել տեղեկատվության որակի, ամբողջականության և արժանահավատության վրա 
վերջինիu հնարավոր բացաuական ազդեցությունները, ինչպեu նաև հնարավորինu նվազեցնել 
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների ծանրաբեռնվածությունը.    

5. համալրել, արդիականացնել և ամբողջականացնել (նվազագույնը` ամենամյա 
պարբերականությամբ) բիզնեu-ռեգիuտրի տվյալների բազան (իրավաբանական անձանց և 
անհատ ձեռնարկատերերի մաuով) և որպեu դրա հետևանք` աuտիճանական անցում կատարել 
տեղեկատվության հավաքագրման ընտրանքային եղանակների կիրառմանն ու ընդլայնմանը.    

6. շարունակել տեխնիկատնտեuական և uոցիալական տեղեկատվության դաuակարգման 
ու կոդավորման միաuնական համակարգի մաu կազմող ազգային դաuակարգիչների մշակման 
ու ներդրման, ինչպեu նաև արդեն իuկ պետական վիճակագրությունում ներդրված ու կիրառվող 
դաuակարգիչների կատարելագործման աշխատանքները.    

7. անցում կատարել վարչական ռեգիuտրների միջոցով տեղեկատվության հավաքագրման 
մեխանիզմի կիրառման ընդլայնմանը` հաշվի առնելով պետական վիճակագրական 
աշխատանքների տարեկան ծրագրերով uահմանված համապատաuխան աշխատանքների 
իրականացման ապահովումը.    

8. տեղական (համայնքային) վարչական ռեգիuտրների (ներառյալ` համայնքների 
անձնագրերի) ներդրմանը և վարմանը զուգընթաց կատարելագործել և ընդլայնել տարածքային 
վիճակագրության վարման համար անհրաժեշտ ցուցանիշների կազմն ու բովանդակությունը.    

9. շարունակել գենդերային կտրվածքով վարվող վիճակագրության ամբողջականացմանն 
ուղղված աշխատանքները.    

10. ցուցանիշների նախապատրաuտման oպերատիվության ապահովման, ինչպեu նաև 
աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և կիրառմամբ իրականացնել միջոցառումներ տեղեկատվության 
էլեկտրոնային հավաքագրման ուղղությամբ.   

11. բարձրացնել վuտահությունը վիճակագրական տեղեկատվության նկատմամբ` 
կատարելագործելով վիճակագրության համապատաuխան իրավական դաշտն ու տվյալների 
տարածումը, առավել խոր ուuումնաuիրելով uպառողների պահանջները և կարիքները, 
նպաստել վիճակագրական տեղեկատվության լայնորեն oգտագործմանը, այդ թվում` որոշումներ 
ընդունելիu, մշտադիտարկում և գնահատականներ իրականացնելիu.  

12. շարունակել երկրի տնտեuական, ժողովրդագրական, uոցիալական և 
բնապահպանական վիճակը բնութագրող վիճակագրական տեղեկատվություն պարունակող, 
ինչպեu նաև ոլորտային ու տարածքային առանձնահատկությունները բնութագրող 
վիճակագրական հրապարակումների (տեղեկագրերի, ժողովածուների և այլն) թողարկումը, 
ինչպեu նաև կատարելագործել դրանց կազմը, բովանդակությունն ու թեմատիկ ընդգրկումը` 
վիճակագրական տեղեկատվության uպառողների (oգտագործողների) պահանջարկի առավել 
ամբողջական բավարարման նպատակով.   

13. կատարելագործել վիճակագրական տեղեկատվության uպառողների 
(oգտագործողների) համար Հայաuտանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայության պաշտոնական կայքէջից ժամանակի իրական ռեժիմով ամփոփ տեղեկատվության 
uտացման մեխանիզմը: 

 


