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    «Պետական վիճակագրություն իրականաց-
նող մարմինը հանրային շահին ուղղված գոր-
ծառույթներ իրականացնող մարմին է, որն իր 
խնդիրներն իրականացնելիս անկախ է 
Հայաստանի Հանրապետության պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րից»: 

    «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենք, 

հոդված  6,  երկրորդ պարբերություն

 
     «Համաձայն պաշտոնական վիճակագրու-

թյան հիմնարար uկզբունքների` վիճակա-

գրությունը պետական մարմինների, միջազ-

գային կազմակերպությունների, հանրության, 

բիզնեuի պահանջմունքների բավարարման 

համար ծրագրային աշխատանքի ընթացքում 

պետք է ապահովի անկողմնակալություն 

(անկախություն), տեղեկատվությունից oգտ-

վելու հավաuար մատչելիություն, պրոֆեuիո-

նալ uտանդարտներ, արդյունավետություն, 

հաշվետվողականություն և թափանցիկու-

թյուն, uկզբնական (անվանական) տվյալների 

գաղտնիություն և այլն: Հարկ է, որ սպա-

ռողներն ընկալեն ՀՀ ԱՎԾ-ին, որպես որոշա-

կի քաղաքականությանը կողմնորոշված 

պետական ինստիտուտներից արմատապես 

տարբերվող կազմակերպության: Անհրաժեշտ 

է ձևավորել քաղաքական, վարչական և 

նմանատիպ շահերի միջև առկա 

բախումներում պաշտոնական վի-

ճակագրությանը 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  
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Հարգելի ընթերցող, վիճակագրական

տեղեկատվություն սպառողների համար  
վիճակագրական հրապարակումներից 
ավելի արդյունավետ օգտվելու համար 
նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու 
նկատառումով, ՀՀ ազգային վիճակագրա-
կան ծառայությունը (ՀՀ ԱՎԾ) նախաձեռ-
նել է «Վիճակագրական հրապարակում-
ների համացանկ, 2016»-ի մշակումն ու 
հրապարակումը:      

«Պետական վիճակագրության մասին» 
ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն, ՀՀ 
տարածքում պետական վիճակագրության 
իրագործման հիմքը պետական վիճակա-
գրական աշխատանքների ծրագիրն է, որը 
ներառում է երկրի տնտեսական, ժողո-
վըրդագրական, սոցիալական և բնապահ-
պանական իրավիճակի դիտարկման հա-
մար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղե-
կատվությունը` հաշվի առնելով առկա 
ռեսուրսների սահմանափակումները, վի-
ճակագրական տեղեկություններ տրա-
մադրողների վրա դրվող պարտականու-
թյունների ծավալը և ծախսերի արդյու-
նավետությունը: Ծրագիրը մշակվում է ՀՀ 
ԱՎԾ կողմից վիճակագրական տեղե-
կատվություն սպառողների պահանջար-
կի ուսումնասիրության հիման վրա և այլ 
բաղադրատարրերի հետ միասին ներա-
ռում է նաև հրապարակվելիք վիճակա-
գրական ժողովածուների, տեղեկագրերի 
և այլ հրապարակումների ցանկը և պար-
բերականությունը: 

Dear reader, the National Statistical 
Service of RA (NSS RA) has launched 
developing and publishing of 
“CATALOGUE of Statistical Publications, 
2016” 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 cost-
effectiveness. 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.  
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Վիճակագրական տեղեկատվություն
սպառողների ուշադրությանը ներկայաց-
վող «Վիճակագրական հրապարակում-
ների համացանկ, 2016»-ը, որպես Ծրագ-
րի վերոնշյալ մասի լրացում, նպատակ 
ունի հանրությանը մանրամասնեցված 
տեղեկատվություն տրամադրել 2016թ. 
վիճակագրական հրապարակումների 
ցանկի, դրանց պարբերականության և 
համառոտ բովանդակության վերաբերյալ:

Վիճակագրական տեղեկատվության 
որակի, թափանցիկության, տվյալների 
համադրելիության ապահովման, միջազ-
գային հանրությանը դրանց օգտագործ-
ման ավելի լայն հնարավորությունների 
ընձեռման, կիրառվող մեթոդաբանության 
և դրա հետագա զարգացման ծրագրերին 
տեղեկացնելու նպատակով Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի վիճակագրու-
թյան վարչությունը հիմնել է Տվյալների 
տարածման ընդհանուր համակարգ և 
Տվյալների տարածման հատուկ ստան-
դարտ:    

Թվարկվածներից` Տվյալների տարած-
ման 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, դրա-
նով իսկ դառնալով վիճակագրության 
բնագավառում կիրառվող միջազգային 
ամենախիստ ստանդարտին անդամա-
գրված 54-րդ  երկիրը:  

ՀՀ ԱՎԾ-ն շնորհակալ է տվյալների 
տրամադրման գործընթացում համագոր-
ծակցող բոլոր գործընկերներին, տվյալներ 
տրամադրողներին և սպառողներին:    

Վիճակագրական տեղեկատվությունը 
կատարելագործելու նպատակով ՀՀ  
ԱՎԾ-ն ակնկալում է սպառողների 
հետադարձ արձագանքը: 
ՍՍ..ՄՄՆՆԱԱՑՑԱԱԿԿԱԱՆՆՅՅԱԱՆՆ  
ՀՀԱԱՅՅԱԱՍՍՏՏԱԱՆՆԻԻ  ՀՀԱԱՆՆՐՐԱԱՊՊԵԵՏՏՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  
ԱԱԶԶԳԳԱԱՅՅԻԻՆՆ  ՎՎԻԻՃՃԱԱԿԿԱԱԳԳՐՐԱԱԿԿԱԱՆՆ  
ԾԾԱԱՌՌԱԱՅՅՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  ՆՆԱԱԽԽԱԱԳԳԱԱՀՀ

“CATALOGUE of Statistical 
Publications, 2016”  presented to the 
attention of statistical information users, 
as an addition to the above-mentioned 
part of the Program, aims to provide the 
public with the most detailed information 
on the list, periodicity and brief content of 
2016 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. 
 

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. 
 

                                                        SS..  MMNNAATTSSAAKKAANNYYAANN    
PPRREESSIIDDEENNTT  

NNAATTIIOONNAALL  SSTTAATTIISSTTIICCAALL  SSEERRVVIICCEE    
RREEPPUUBBLLIICC OOFF AARRMMEENNIIAA 
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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 user’s trust, professional independence are and will remain our 

priority tasks. 

 

 

 

 


