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29.Ստանդարտացումը, համապատասխանության գնահատումը  
և հավատարմագրումը 2020 թվականին1 

 
 2020թ. ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հավատարմագրման և նորմատիվ 

փաստաթղթերի պարտադիր պահանջների պահպանման պետական վերահսկողության 
ոլորտներում իրականացված գործունեությունը բնութագրվել է հետևյալ ցուցանիշներով. 
 
 

Ստանդարտացման, համապատասխանության գնահատման և հավատարմագրման   
գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2020թ. 

միավոր 
 2020թ. 

Ստանդարտացում 
Ընդունված և գործողության մեջ դրված ազգային ստանդարտների քանակը 296 
                                                              այդ թվում` 
     ՀՀ ստանդարտների 9 
     միջպետական ստանդարտների 227 
     միջազգային և եվրոպական ստանդարտների  18 
     այլ երկրների ստանդարտների 42 
Թողարկված տեղեկատվական նյութերի քանակը 16 

Համապատասխանության գնահատում 
Տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների քանակը 342 

այդ թվում`  
ներմուծվող արտադրանքի 264 
արտահանվող արտադրանքի  25 
ՀՀ արտադրվող արտադրանքի  53 

դրանցից՝  
              սերիական արտադրանքի 29 
              արտադրանքի խմբաքանակի 24 

Անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերի քանակը - 
Գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի քանակը 9 805 
                                                              այդ թվում` 

ներմուծվող արտադրանքի 6 531 
արտահանվող արտադրանքի  202 
ՀՀ արտադրվող արտադրանքի  3 072 

                                                            դրանցից՝ 
            սերիական արտադրանքի - 
            արտադրանքի խմբաքանակի  - 

Անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերի քանակը  - 
Պետական գրանցման վկայականների քանակը 962 
                                                               այդ թվում` 

ներմուծվող արտադրանքի 931 
արտահանվող արտադրանքի  10 
ՀՀ արտադրվող արտադրանքի  21 

Անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերի քանակը  2 
Տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված համապատասխանության 
գնահատման այլ փաստաթղթերի քանակը - 
                                                               այդ թվում` 

ներմուծվող արտադրանքի - 
արտահանվող արտադրանքի  - 
ՀՀ արտադրվող արտադրանքի  - 

դրանցից՝  
              սերիական արտադրանքի - 
              արտադրանքի խմբաքանակի - 

Անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերի քանակը - 

                                                 
1 Ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության ամփոփ տեղեկատվության: 
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 2020թ. 
Հավատարմագրում 

ՀՀ տարածքում հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմինների քանակը 9 
ՀՀ տարածքում հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաների քանակը 14 
ՀՀ տարածքում հավատարմագրված հսկողություն իրականացնող մարմինների 
քանակը - 
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Հավելված 28 
 

Ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հավատարմագրման գործունեության 
հիմնական ցուցանիշները, 2016-2020թթ. 

միավոր 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Ստանդարտացում 
Ընդունված և պետական գրանցում ստացած ազգային 
ստանդարտների քանակը 677 471 458 409 296 

այդ թվում`      
ՀՀ ստանդարտներ 15 10 11 12 9 
միջպետական  ստանդարտներ 454 332 322 281 227 
միջազգային  և եվրոպական ստանդարտներ 208 129 125 116 18 

Թողարկված տեղեկատվական նյութերի քանակը 17 16 17 16 16 
Սերտիֆիկացում 

Տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների քանակը 812 679 665 960 342 
որից`      

ներմուծվող արտադրանքի համար 411 422 516 594 264 
արտահանվող արտադրանքի  համար 18 16 42 39 25 

Արտադրանքի սերտիֆիկացման մերժված հայտերի քանակը 4 - - - - 
որից` արտադրանքի անհամապատասխանության պատճառով - - - - - 

Հավատարմագրում 
ՀՀ տարածքում հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմինների 
քանակը 4 12 3 6 9 
ՀՀ տարածքում հավատարմագրված լաբորատորիաների քանակը 6 20 12 10 14 
ՀՀ տարածքում հավատարմագրված տեխնիկական հսկողություն 
իրականացնող մարմիններ - - - 4 - 
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