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ՀՀ

ազգային

վիճակագրական

ծառայության

առաքելությունն է հանրության համար պաշտոնական
վիճակագրության հավաքագրումը, հրապարակումը և
տարածումը:
Տվյալների որակը, սպառողների վստահությունը
և պրոֆեսիոնալ անկախությունը կան և կմնան մեր
նախապատվային խնդիրները:
The mission of the National Statistical Service of RA is
to collect, publish and disseminate official statistics for
public use.
Data

quality

and

users’

trust,

professional

independence are and will remain our priority tasks.

Հարգելի ընթերցող, վիճակագրական
տեղեկատվություն սպառողների համար
վիճակագրական
հրապարակումներից
ավելի արդյունավետ օգտվելու համար
նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու
նկատառումով, ՀՀ ազգային վիճակագրական
ծառայությունը
(ՀՀ
ԱՎԾ)
նախաձեռնել
է
<<Վիճակագրական
հրապարակումների համացանկ, 2011>>-ի
մշակումն ու հրապարակումը:
<<Պետական
վիճակագրության
մասին>> ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի
համաձայն, ՀՀ տարածքում պետական
վիճակագրության իրագործման հիմքը
պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրն է, որը ներառում է երկրի
տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և բնապահպանական իրավիճակի
դիտարկման համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվությունը` հաշվի
առնելով առկա ռեսուրսների սահմանափակումները, վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա դրվող
պարտականությունների
ծավալը
և
ծախսերի արդյունավետությունը: Ծրագիրը մշակվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից վիճակագրական տեղեկատվություն սպառողների պահանջարկի ուսումնասիրության
հիման վրա և այլ բաղադրատարրերի հետ
միասին ներառում է նաև հրապարակվելիք վիճակագրական ժողովածուների,
տեղեկագրերի և այլ հրապարակումների
ցանկը և պարբերականությունը:
Վիճակագրական տեղեկատվություն
սպառողների ուշադրությանը ներկայացվող <<Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2011>>-ը, որպես Ծրագ-
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Dear reader, the National Statistical
Service of RA (NSS RA) has launched
developing
and
publishing
of
“CATALOGUE of Statistical Publications,
2011” to create advantageous conditions
for statistical information users to use the
statistical publications more efficiently.

According to the 11th Article of the
RA Law “On State Statistics’’, the State
Statistical Work Program is the basis for
implementation of state statistics on the
territory of the Republic of Armenia. The
Program includes statistical information
necessary for the observation of the
economic, demographic, social and
environmental situation in country, taking
into account the availability of resources,
the burdens on respondents and the costeffectiveness. The program is developed
by NSS RA based on the study of the
demand of statistical information users
and along with other components also
includes the list of statistical handbooks,
bulletins and other publications that
should be published and their periodicity.

“CATALOGUE
of
Statistical
Publications, 2011” presented to the
attention of statistical information users,
as an addition to the above-mentioned
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րի վերոնշյալ մասի լրացում, նպատակ
ունի հանրությանը մանրամասնեցված
տեղեկատվություն տրամադրել 2011թ.
վիճակագրական
հրապարակումների
ցանկի, դրանց պարբերականության և
համառոտ բովանդակության վերաբերյալ:
Վիճակագրական տեղեկատվության
որակի, թափանցիկության, տվյալների
համադրելիության ապահովման, միջազգային հանրությանը դրանց օգտագործման ավելի լայն հնարավորությունների
ընձեռման, կիրառվող մեթոդաբանության
և դրա հետագա զարգացման ծրագրերին
տեղեկացնելու նպատակով Արժույթի
միջազգային հիմնադրամի վիճակագրության վարչությունը հիմնել է Տվյալների
տարածման ընդհանուր համակարգ և
Տվյալների
տարածման
հատուկ
ստանդարտ:
Թվարկվածներից` Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգին (հիմնվել է
1997թ. դեկտեմբերի 19-ին) ՀՀ ԱՎԾ-ն
անդամագրվել է 2001թ. մարտի 29-ին, իսկ
2003թ. նոյեմբերի 7-ից` նաև Տվյալների
տարածման հատուկ ստանդարտին, դրանով իսկ դառնալով վիճակագրության
բնագավառում կիրառվող միջազգային
ամենախիստ ստանդարտին անդամագրված 54-րդ երկիրը:
Հայաստանն ընտրվել է Միավորված
ազգերի կազմակերպության վիճակագրական հանձնաժողովի նոր անդամ չորս
տարի
ժամկետով`
սկսած
2009թ.
հունվարի 1-ից (Տնտեսական և սոցիալական խորհրդի 2008թ. ապրիլի 29-ի
նստաշրջան):
ՀՀ ԱՎԾ-ն շնորհակալ է տվյալների
տրամադրման գործընթացում համագործակցող բոլոր գործընկերներին, տվյալներ
տրամադրողներին և սպառողներին:
Վիճակագրական տեղեկատվությունը
կատարելագործելու
նպատակով
ՀՀ
ԱՎԾ-ն ակնկալում է սպառողների
հետադարձ արձագանքը:

Ս.ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

part of the Program, aims to provide the
public with the most detailed information
on the list, periodicity and brief content of
2011 statistical publications.
Statistics
department
of
the
International Monetary Fund (IMF)
developed General Data Dissemination
System (GDDS) and Special Data
Dissemination Standard (SDDS) on
purpose to ensure quality, transparency
of statistical information and data
comparability and to inform the
international
public
about
wider
possibility of their use, applying
methodology and its further development
of projects.
Of the above-mentioned Armenia has
been subscribed to the GDDS (developed
on December 19, 1997) since March 29,
2001, and since November 7, 2003, it has
been subscribed to the SDDS, and on this
occasion Armenia became the 54th
subscriber to the SDDS which is the
strongest international standard applying
in the field of statistics.
Armenia has been elected as a new
member of the United Nations Statistical
Commission for a four-year period
beginning 1 January 2009 (Session of the
Economic and Social Council on 29 April
2008).
We would like to thank you all the
partners cooperating with us in the
process of producting data, data providers
and users.
The NSS RA is grateful to get users
feedback and suggestions to improve the
availability of statistical information.
S. MNATSAKANYAN
PRESIDENT
NATIONAL STATISTICAL SERVICE
REPUBLIC OF ARMENIA
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