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 Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ ՅՈ ՒՆ 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ (ԱՐՄՍՏԱՏ) ԿՈՂՄԻՑ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
ԸՍՏ «2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  

  

Վիճակագրական կոմիտեն (Կոմիտե) «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 14, 
15 և 16-րդ հոդվածների, ինչպես նաև «ՀՀ 2019-2023 թվականների հնգամյա վիճակագրական 
ծրագրով»1 (Հնգամյա ծրագիր) սահմանված պահանջներին համապատասխան, իրականացրել է 
«2020 թվականի վիճակագրական ծրագիրը»2 (Ծրագիր):  

Կոմիտեն ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության գլխավոր արտադրողն է և համակարգում է 
ազգային վիճակագրական համակարգում պաշտոնական վիճակագրության մշակմանը, արտադրու-
թյանը և տարածմանն ուղղված ողջ գործունեությունը, բացառությամբ Կենտրոնական բանկի (ԿԲ): 
ՀՀ տարածքում պաշտոնական վիճակագրության իրագործման հիմքը վիճակագրական ծրագրերն 
են (Ծրագրեր), որոնք ներառում են երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և բնա-
պահպանական իրավիճակի դիտարկման համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվու-
թյունը` հաշվի առնելով առկա ռեսուրսների սահմանափակումները, վիճակագրական տեղեկություն-
ներ տրամադրողների վրա դրվող պարտականությունների ծավալը և ծախսերի արդյունավետու-
թյունը: Ծրագրերով նախատեսված գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները հաշվի են 
առնում երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջազգային վիճակագրական չափանիշներին, 
երկարաժամկետ միջակայքում միտումները բացահայտելու նպատակով ապահովում են դրանց 
հնարավոր կայուն պարբերականությունը և տարեկան կտրվածքով պաշտոնական վիճակագրու-
թյանը հատկացվող ռեսուրսների հետ համաչափությունը: Ծրագրերը մշակվում են պաշտոնական 
վիճակագրության օգտագործողների պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա: Դրանք մշակ-
վում են որպես արդյունավետ ռազմավարական և օպերատիվ կառավարման ու համակարգման 
առանցքային գործիքներ՝ ողջ ազգային վիճակագրական համակարգի համար: Տարեկան ծրագիրը 
պարունակում է տարածման ենթակա ողջ պաշտոնական վիճակագրության ցանկը՝ ըստ յուրա-
քանչյուր արտադրողի, տեսակների և հաճախականության:  

22002200  ԹԹՎՎԱԱԿԿԱԱՆՆԻԻՆՆ  ԿԿԱԱՏՏԱԱՐՐՎՎԱԱԾԾ  ՄՄԻԻՋՋՈՈՑՑԱԱՌՌՈՈՒՒՄՄՆՆԵԵՐՐՆՆ  ԸԸՍՍՏՏ  
««22002200  ԹԹՎՎԱԱԿԿԱԱՆՆԻԻ  ՎՎԻԻՃՃԱԱԿԿԱԱԳԳՐՐԱԱԿԿԱԱՆՆ    ԾԾՐՐԱԱԳԳՐՐԻԻ»»  

Հիմք ընդունելով Ծրագրով սահմանված վիճակագրական աշխատանքները (միջոցառում-
ները), 2020թ. նախատեսված և իրականացման ենթակա աշխատանքների ընդհանուր ծավալը 
փաստացի կազմել է 477 միավոր, իսկ պարբերականությունը հաշվի առած՝ 2061 միավոր, ինչն 
ամբողջությամբ կատարվել է: Վիճակագրական աշխատանքները (ցուցանիշները) իրականացվում 
(հաշվարկվում) են ԱՄՀ հիմնած և վիճակագրական տվյալների հավաքման, մշակման որակի, 
պարբերականության, ինչպես նաև տեղեկատվության տարածման միասնական չափորոշիչներ 
սահմանող «Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտին» (ՏՏՀՍ) համապատասխան:  

Ազգային հաշիվներ, համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) ցուցանիշ: Իրականացված 
աշխատանքների մասով ամսական պարբերականությամբ հաշվարկվել է տնտեսական ակտիվու-
թյան ցուցանիշը(ՏԱՑ), եռամսյակային պարբերականությամբ՝ ՀՆԱ-ի ցուցանիշն օպերատիվ և 
նախնական տվյալներով, ՀՆԱ-ի ցուցանիշը մեկ շնչի հաշվով, ինչպես նաև տարեկան պարբերակա-
նությամբ՝ ՀՆԱ-ի ցուցանիշի հաշվարկներն ընթացիկ և նախորդ տարվա գներով (արտադրական 
եղանակով` տնտեսական գործունեության տեսակներով և ծախսային եղանակով` ըստ ծախսային 
բաղադրիչների), համախառն ավելացած արժեքի հաշվարկն արտադրական եղանակով՝ ըստ աշ-
խատողների թվաքանակով որոշվող կազմակերպությունների չափերի և տնտեսական գործունեու-
թյան տեսակների, ազգային հարստության բաղադրիչների հաշվարկը: 

Արդյունաբերություն (ներառյալ՝ էներգետիկա): Շարունակվել է արդյունաբերության ոլորտի 
կազմակերպությունների վիճակագրական դաշտի արդիականացումը և դրանով պայմանավորված` 
մշտադիտարկման մեջ ընդգրկված նոր կազմակերպությունների գործունեության տեսակների վերա-

                                                            
1 Տես՝ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի  2018թ. հոկտեմբերի 31-ի № 61-Ն որոշում, ՀՀԳՏ 2018.11.15/28(631) Հոդ.255 
2 Տես`  ՀՀ ՎՊԽ 2019թ. դեկտեմբերի 27-ի № 61-Ն որոշում, ՀՀԳՏ 2020.01.15/3(671) Հոդ.14: 
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ծածկագրման աշխատանքները: Ընտրանքային դիտարկման մեխանիզմների կիրառմանը զուգա-
հեռ, առանձին արտադրությունների գծով (ըստ ցածր առաձգականությամբ արտադրանքների ար-
տադրության բազային ցուցանիշների) շարունակվել է իրականացվել չդիտարկվող (չհաշվառվող) 
դաշտի գնահատումը` օգտագործելով տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջաց-
ված հետազոտությունների արդյունքները: 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և պարենի ապահո-
վություն: 2020թ. ընթացքում գյուղատնտեսության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման 
դաշտից (186 գյուղական համայնք/բնակավայր, 12090 գյուղացիական տնտեսություն) 5 հարցաթեր-
թերի միջոցով հավաքվել է տեղեկատվություն բուսաբուծության և անասնաբուծության՝ արտադրված 
բուսաբուծական և անասնաբուծական արտադրանքի ծավալի, միջին բերքատվության, տնտեսու-
թյուններում արտադրված արտադրանքի իրացման՝ ըստ ուղղությունների, և դրանց արտադրության 
վրա կատարված ընթացիկ ծախսերի վերաբերյալ և այլն:       

Իրականացվել են հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ-ում անցկացված գյուղատնտեսական կեն-
դանիների գլխաքանակի համատարած հաշվառման արդյունքների ընտրանքային ստուգաճշտում-
ներ: Ստացված տվյալներն օգտագործվել են համատարած հաշվառման արդյունքում հավաքված 
տվյալների ճշգրտման համար:  

ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) Գյուղատնտեսական ինտե-
գրացված հետազոտությունների (ԱԳՌԻՍ) իրականացման ծրագրի շրջանակում ՀՀ Արմավիրի, 
Կոտայքի, Շիրակի և Տավուշի մարզերի ընտրանքում ընդգրկված անհատական (գյուղացիական) 
տնային տնտեսություններում և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց մոտ 
իրականացվել են մեկնարկային (գույքագրման) և եռամսյակային՝ թվայնացված հարցաթերթերի 
միջոցով ընտրանքային դիտարկումներ: Աշխատանքների ընթացքում բացահայտվել և խմբավորվել 
են հարցումների ընթացքում ծագած խնդիրները, որոնք յուրաքանչյուր փուլում ստացել են իրենց 
լուծումները: Նշված ծրագրի շրջանակում պատրաստվել է անհատական (գյուղացիական) տնային 
տնտեսությունների հետազոտման համար նախատեսված տարեկան թվայնացված հարցաթերթ:  

Շինարարություն: 2020թ. ընթացքում սահմանված պարբերականությամբ մշակվել և ամփոփ-
վել են շինարարությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշներն ըստ հանրապետության, մարզերի, 
ֆինանսավորման աղբյուրների, տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի (ՏԳՏԴ    
2-րդ խմբ.) ու արտացոլվել են վիճակագրական հրապարակումներում: 

Երևանի քաղաքապետարանի կողմից եռամսյակային պարբերականությամբ տրամադրվող 
տեղեկատվության հիման վրա արդիականացվել են կառուցապատման ընթացքում գտնվող 
օբյեկտների ցուցակները: Իրականացվել է կառուցապատողների (պատվիրատու) և շինարարական 
կազմակերպությունների (կապալառու) ցանկերի ճշգրտում:   

Ընդլայնվել է բնակչության միջոցների հաշվին կառուցվող նոր անհատական բնակելի շենքերի 
ցանկը, համաձայն Երևանի քաղաքապետարանից ստացվող անհատական բնակելի շենքերի 
շինարարության թույլտվությունների ցուցակի (հասցեական տեղեկատվություն), որի հիման վրա 
իրականացվել են  անհատական բնակելի շենքերի դիտարկումներ: 
 Տրանսպորտ: Պայմանավորված ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածության նվազեցման ուղ-
ղությամբ մշտապես իրականացվող աշխատանքների անհրաժեշտությամբ, ինչպես նաև պաշտոնա-
կան վիճակագրություն օգտագործողների պահանջներին համապատասխանեցնելու, հաշվետվութ-
յունների ձևերն արդիականացնելու, հստակեցնելու և պարզեցնելու հանգամանքով՝ տրանսպորտի 
ոլորտի թվով 3 վիճակագրական հաշվետվություններ ենթարկվել են փոփոխության, մասնավորա-
պես՝ ՀՀ ՎՊԽ 28.12.2020թ. N24-Ն, N28-Ն և N29-Ն որոշումներով փոփոխություններ են կատարվել 
3 հաշվետվությունների ձևերում ու լրացման հրահանգներում: 
 Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների գործունեության վերաբերյալ շրջանառության 
ծավալները համալրվել են վարչական աղբյուրից՝ Պետական եկամուտների կոմիտեից (ՊԵԿ) 
Կոմիտեին տրամադրված տեղեկատվությամբ: 
          Կապ: Սահմանված պարբերականությամբ և ժամկետներում ՇՄՆ-ին է տրամադրվել ավտո-
մոբիլային տրանսպորտի ոլորտում ծախսված դիզելային վառելիքի, բենզինի, նավթային հեղուկ 
գազի և բնական սեղմված գազի քանակների վերաբերյալ տեղեկատվությունն ըստ հանրապետու-
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թյան, մարզերի և ք.Երևանի՝ մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի պետական հաշվա-
ռումը՝ մասնավորապես՝ ավտոտրանսպորտային միջոցներից արտանետումների հաշվառումն իրա-
կանացնելու և ՀՀ միջազգային պարտավորություններից բխող տեղեկությունը պատրաստելու հա-
մար: Սահմանված պարբերականությամբ մշակվել և ամփոփվել են կապի ոլորտը բնութագրող հիմ-
նական ցուցանիշներն ըստ հանրապետության, մարզերի և ք. Երևանի, տնտեսական գործունեու-
թյան տեսակների, ինչպես նաև տարեկան` ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի: 

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների գործունեության վերաբերյալ շրջանառության 
ծավալները համալրվել են վարչական աղբյուրից՝ ՊԵԿ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվությամբ: 

Առևտուր և այլ ծառայություններ: Սույն ոլորտի գծով սահմանված պարբերականությամբ 
մշակվել և ամփոփվել  են առևտուրը և ծառայությունները բնութագրող հիմնական ցուցանիշներն 
ըստ հանրապետության,ք.Երևանի և մարզերի: Պայմանավորված ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվա-
ծության նվազեցման ուղղությամբ մշտապես իրականացվող աշխատանքների անհրաժեշտությամբ, 
ինչպես նաև հաշվի առնելով Հարկային օրենսգրքում 2020թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած փոփո-
խությունները, կապված միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների տնտեսական գործունեության 
վերաբերյալ հարկային պարտավորությունների՝ հարկային հաշվետվությունների ամսական/ եռամս-
յակային պարբերականությամբ հավաքման դադարեցման հետ, հաշվարկել են ոլորտի մշտադի-
տարկման դաշտում ընդգրկված ռեսպոնդենտների տարեկան շրջանառությունների շեմեր, որոնք 
հիմք են հանդիսացել ռեսպոնդենտներից հաշվետվությունների հավաքման նոր ձևաչափի  համար: 

Կազմակերպությունների տնտեսական գործունեություն: Սույն ոլորտի վիճակագրական 
աշխատանքների կատարման համար տվյալների հավաքումն իրականացվել է ընտրանքային եղա-
նակով վիճակագրական հաշվետվություններ ներկայացնողների ցանկում ընդգրկված կազմակեր-
պություններից հաշվետվությունների հավաքման միջոցով: Կազմակերպությունների ընտրանքը 
կատարվել է Կոմիտեի բիզնես-ռեգիստրի գործող կազմակերպությունների արդիականացված 
բազայից: Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններն ըստ աշխատողների թվաքանակի բաժանվել են 
2 խմբի` խոշոր ու միջին և փոքր ու գերփոքր կազմակերպություններ: 964 խոշոր և միջին համարվող 
կազմակերպություններ համատարած ընդգրկվել են վիճակագրական հաշվետվություններ ներկա-
յացնողների ցանկում, իսկ փոքր և գերփոքր կազմակերպություններից ընտրվել են նախորդ տարում 
100 մլն. և ավելի շրջանառություն ունեցող 2875 կազմակերպություն: Մնացածի մասով (որոնց 
ընդամենը շրջանառությունն ընդհանուրի մեջ կազմել է մոտ 10%)՝ տրվել է գնահատական՝ հիմք 
ընդունելով ՊԵԿ-ի կողմից Կոմիտեին տրամադրված տեղեկատվությունը: 

Գներ և սակագներ: Գործող մեթոդաբանության համաձայն 2020թ. ընթացքում հաշվարկվել են  
7 գների ինդեքսներ: Ազգային հաշիվներում, տնտեսության ճյուղերի ֆիզիկական ծավալների դեֆ-
լյատորներ հաշվարկելու համար իրականացվել են տնտեսության առանձին ոլորտների գների 
ինդեքսների լրացուցիչ հաշվարկներ:  

2020թ. հունվարից ՀՀ սպառողական գների դիտարկման գործընթացն իրականացվում է ՀԲ 
կողմից տրամադրված պլանշետներով, ինչի շնորհիվ աճել է ինդեքսի արտադրողականությունն և 
ցուցանիշի ճշգրտությունը:  

2020թ. հունվարից իրականացվել է ԱՍԸՆ դասակարգչի «Պայմանական հաշվարկված 
վարձավճար բնակարանի սեփականատիրոջ համար» հատվածում ներառված ծառայությունների 
տեսակների սակագների դիտարկում և միջին գների հաշվարկ: 2020թ. մարտից՝ հաշվարկվել և 
հրապարակվել է վերը նշված հատվածի գների ինդեքսը: 

Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի հաշվարկման համար (ըստ պարենային 
զամբյուղի ապրանքացանկի 11 անվանումների և տնային տնտեսությունների փաստացի հետա-
զոտության արդյունքների) իրականացվել է միջին հանրապետական գների հաշվարկ: 

Արտակարգ իրավիճակների՝ «Covid-19» համավարակի պայմաններում ԱՄՀ և Եվրոստատի 
կողմից առաջարկված և այլ երկրների վիճակագրական կազմակերպությունների կողմից առկա 
իրավիճակին համապատասխան դրույթների կիրառմանը համահունչ՝ վերանայվել են սպառողական 
ապրանքների և ծառայությունների գնադիտարկումների և ՍԳԻ-ի հաշվարկման մեթոդաբանական 
մոտեցումները: Դրան զուգահեռ, իրականացվել են նաև փոփոխություններ գործող ինդեքսների 
հաշվարկման համակարգչային ծրագրերում:  
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          Աշխատանքի շուկա (զբաղվածություն և գործազրկություն): Շարունակվել են աշխատանքի 
վիճակագրության հիմնականում բոլոր ոլորտների և ենթաոլորտների հիմնադրութային մեթոդաբանա-
կան, տվյալների հավաքման, մշակման, ամփոփման վիճակագրական գործընթացների բարելավման 
աշխատանքները՝ մշտապես առաջնորդվելով միջազգային ուղեցույցներով, մեթոդաբանական ձեռ-
նարկներով՝ հաշվի առնելով ՀՀ-ում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները և համապատաս-
խան ռեսուրսներով զինվածությունը:  
        2019թ. տարեկան արդյունքներով ձևավորված ԱՀ-ի միկրոտվյալների բազան ենթարկվել է 
խորացված ստուգաճշտման և վերլուծության, ճշգրտվել են հրապարակված նախնական գնահա-
տականները, հաշվարկվել, աղյուսակավորվել է աշխատանքի շուկայի ցուցանիշների ընդլայնված 
շրջանակը՝ ըստ աշխատաշուկայի առանձին ենթաոլորտների: Հրապարակումներում զետեղվել են 
բազմաթիվ նոր ցուցանիշներ՝ մանրամասնեցված ըստ տարբեր սոցիալ-ժողովրդագրական բնութա-
գրիչների: Վավերացվել և արխիվացվել են աշխատանքի շուկայի վիճակագրության վերոնշյալ բոլոր 
աշխատանքների միկրոտվյալների էլեկտրոնային բազաները: Հետազոտողների լայն շրջանակի 
համար 2019թ. ԱՀ-ի անվանազերծված միկրոտվյալների բազան Կոմիտեի պաշտոնական կայքում 
հասանելի դարձնելու նպատակով փոխակերպվել է՝ համապատասխանեցնելով տվյալների պաշտ-
պանության և գաղտնիության ապահովման սահմանված ձևաչափին:  
 Աշխատանքի վարձատրություն: Շարունակվել են ՊԵԿ-ի եկամտային հարկի և սոցիա-
լական վճարի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազայի հիման վրա վիճակագրական 
նպատակով օգտագործման աշխատանքները: Մասնավորապես, ամսական պարբերականությամբ 
ձևափոխվել են շուրջ 30 հատվող փոփոխականներ և ցուցանիշներ պարունակող տվյալների բազայի 
ծրագրային ապահովման տիրույթը՝ համապատասխանեցնելով վիճակագրական նպատակով 
օգտագործման ձևաչափին:  

Շարունակվել են աշխատանքի/աշխատուժի գնի վիճակագրության բարելավման աշխատանք-
ները ևս՝ բարձացնելու արդյունքային ցուցանիշների որակը և միջազգային համադրելիությունը: Վա-
վերացվել և արխիվացվել են աշխատանքի վարձատրության և աշխատանքի գնի վիճակագրության 
վերոնշյալ բոլոր աշխատանքների միկրոտվյալների էլեկտրոնային շտեմարանները: Աշխատողների 
թվաքանակի, կազմակերպությունների թվի, աշխատավարձի վիճակագրական ցուցանիշներում 
«Covid-19» համավարակի տնտեսական ազդեցության գնահատման նպատակով, գործատուների 
կողմից մասամբ կամ ամբողջությամբ չվճարվող պարապուրդ ուղարկված աշխատողների վերաբեր-
յալ հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով, ՊԵԿ-ի հետ համատեղ վերանայվել են աշ-
խատողների թվաքանակի և վարձատրության փոփոխականների ստացման ալգորիթմները, իսկ Կո-
միտեի կողմից հաշվարկային կարգով մոտարկվել են խիստ անհրաժեշտ տվյալները՝ հարկային 
մարմնի տեղեկատվական շտեմարանում համապատասխան տվյալների բացակայությամբ պայմա-
նավորված: 

Բիզնես ռեգիստր: Վարչական ռեգիստր հանդիսացող Արդարադատության նախա-րարու-
թյան (ԱՆ) իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից և ՊԵԿ-ից, սահ-
մանված կարգով, ստացվել են իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ 
տվյալներ, որոնք մշակվել և համադրվել են՝ բիզնես ռեգիստրի տվյալների համալրման և արդիա-
կանացման նպատակով: Այդ նպատակով Կոմիտեի վիճակագրություն վարող համապատասխան 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներից ստացվել, համադրվել և ամփոփվել են վերջիններիս 
վիճակագրական մշտադիտարկումներում առկա իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնար-
կատերերի վերաբերյալ տվյալների շտեմարանները: 
 Բիզնես ռեգիստրի ուղղակի (բիզնես ռեգիստրի հարցաթերթ) և անուղղակի (ՊԵԿ) աղբյուր-
ներից ստացված տեղեկատվության հիման վրա արդիականացվել է 2019թ. ընթացքում տնտե-
սական գործունեություն իրականացրած թվով 33298 իրավաբանական անձանց և 57727 անհատ 
ձեռնարկատերերի տարեկան արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

  Մասնավորեցում: Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից ներակայացվող 
մասնավորեցման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը զետեղվել է «ՀՀ սոցիալ-տնտե-
սական վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույցներում: 
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Վիճակագրական դասակարգիչներ: Իրականացվել են աշխատանքներ՝ կապված ՏԳՏԴ 
խմբ.2-ի 2019թ. վերանայված տարբերակի ներդրման աջակցման հետ՝ պետական մարմիններին, 
ռեսպոնդենտներին, Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին և այլ շահագրգիռ սուբ-
յեկտներին անհրաժեշտ պարզաբանումներ ներկայացնելու միջոցով: ՏԳՏԴ խմբ.2-ի 5-րդ՝ ազգային 
նիշի մակարդակում իրականացվել են փոփոխություններ ու լրացումներ՝ ԷՆ-ի հետ համատեղ և 
կիրառության մեջ է 2021թ. հունվարի 1-ից: Իրականացվել են աշխատանքներ՝ կապված Եվրոպա-
կան համայնքի Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների դասակարգչի 
2008թ. վերանայված տարբերակի» (ԱԴՏԳՏ-2008) հիման մշակված ազգային առանձնահատկու-
թյուններն արտահայտող Արդյունաբերական արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության 
տեսակների (9-նիշ մակարդակ) դասակարգչի ներդրման աջակցման ուղղությամբ: 

Պետական ռեգիստր: ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալու-
թյունից ստացված նոր գրանցված իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերա-
բերյալ առցանց տեղեկատվությունը զետեղվել է «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատ-
վական ամսական զեկույցներում: 

ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ 
2020թ.-ին ամսական պարբերականությամբ ՖՆ-ից ստացվել են վիճակագրական տեղե-

կություններ պետական բյուջեի նախնական ամփոփ ցուցանիշները, իսկ եռամսյակային պարբերա-
կանությամբ` տեղեկատվություն պետական և համայնքների բյուջեների եկամուտների և ծախսերի 
փաստացի կատարողականի վերաբերյալ: 

2020թ.-ին ՖՆ-ից ստացվել են ամսական հաճախականությամբ վիճակագրական տեղեկու-
թյուններ ՀՀ պետական պարտքի (ներքին և արտաքին) վերաբերյալ ըստ վարկառուների, պարտքի 
գործիքների և ռեզիդենտության, ինչպես նաև եռամսյակային պարբերականությամբ՝ ըստ պարտքի 
գործիքների և պետական պարտքի գծով կատարված գործառնությունների: 

ԿԲ-ից ստացվել են վիճակագրական տեղեկություններ դրամավարկային ու բանկային համա-
կարգի, ապահովագրական ընկերությունների,արժեթղթերի շուկայի,գրավատների,վճարահաշվար-
կային կազմակերպությունների, արժութային դիլերների, փոխանակման կետերի և պարտադիր կեն-
սաթոշակային ֆոնդերի գործունեության վիճակագրական հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ: 

ԱՄՀ ՏՏՀՍ-ին ՀՀ անդամակցության շրջանակում, ՖՆ-ից ստացվել են ՀՀ կենտրոնական և 
ընդհանուր կառավարության, արտաքին պետական պարտքի, իսկ ԿԲ-ից` կենտրոնական բանկի և 
բանկային համակարգի ամփոփ հաշվեկշռային ցուցանիշների և միջազգային պահուստների վե-
րաբերյալ ամփոփ տվյալները և տեղադրվել Կոմիտեի կողմից ՏՏՀՍ-ի ձևաչափով վարվող Հայաս-
տանի ազգային ամփոփ տվյալների էջում: ԿԲ-ից ստացվել և հրապարակվել են նաև ֆինանսական 
շուկայում ձևավորված ամենօրյա և ամսական միջին փոխարժեքների վերաբերյալ տեղեկություններ:  

ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
        Արտաքին և փոխադարձ առևտրի, վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի «Ապրանքներ և 
ծառայություններ» հոդվածների գծով ցուցանիշների հաշվարկման համար օգտագործվել են վարչա-
կան ռեգիստրների` մասնավորապես ՊԵԿ-ից ստացվող բեռնամաքսային հայտարարագրերի, ֆիզի-
կական անձանց կողմից կատարված առևտրի և «Ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճա-
կագրական ձևի» տվյալների բազաները, ինչպես նաև ԿԲ-ից ստացված տեղեկանքները: Կազմվել են 
2019թ. IV եռամսյակի և տարեկան, ինչպես նաև 2020թ. I, II եռամսյակների ՀՀ վճարային 
հաշվեկշիռների ընթացիկ հաշիվների «Ապրանքներ և ծառայություններ» հոդվածները:  
 Հավաքվել են. ամսական պարբերականությամբ` տվյալներ արտաքին և փոխադարձ 
առևտրի, մասնավորապես բեռնամաքսային հայտարարագրերի, ֆիզիկական անձանց կողմից 
կատարվող առևտրի և «Ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձևի», բնական 
գազի արտահանման ու ներմուծման և էլեկտրաէներգիայի արտահանման ու ներմուծման ծավալ-
ների վերաբերյալ, եռամսյակային պարբերականությամբ` տվյալներ միջազգային ծառայությունների 
առևտրի (կապ, զբոսաշրջություն, տրանսպորտ, մշակույթ և այլն), օտարերկրյա ներդրումների 
(ուղղակի, պորտֆելային և այլ` ներառյալ միջազգային վարկերը) և ոչ ֆինանսական կազմա-
կերպությունների արտաքին պարտավորությունների սպասարկման վերաբերյալ: 
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 Կոմիտեի պաշտոնական կայքում, ամսական կտրվածքով, ՀՀ արտաքին առևտրի ցուցանիշ-
ները (արտահանում և ներմուծում` ըստ ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման, ապ-
րանքի ծագման երկրի, առևտուր անող երկրի և արտահանող երկրի հատկանիշների) տեղադրվել 
են ըստ գործընկեր երկրների, ՀՀ վճարային հաշվեկշռի, ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքի և ՀՀ 
համախառն արտաքին պարտքի ցուցանիշները և միջազգային զբոսաշրջության ցուցանիշների 
շարքերը: 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
          Ժողովրդագրություն: Շարունակվել են աշխատանքները բնական շարժի, միգրացիայի, 
բնակչության սեռատարիքային կազմի հաշվարկի, ծնելիության և մահացության ցուցանիշները բնու-
թագրող ելքային աղյուսակների ստացման համակարգի լրամշակման ուղղությամբ:  
  01.01.2020թ. դրությամբ գյուղապետարանների կողմից անցկացված ՀՀ գյուղական բնակչու-
թյան սեռատարիքային կազմի հաշվառման արդյունքներով` ըստ Ձև 9-Ս վիճակագրական հաշվետ-
վության, տվյալներ են ստացվել բոլոր գյուղական վայրերից: Դրանցում ամփոփվել են տնային 
տնտեսությունների քանակի, մշտական բնակչության  թվաքանակի, առկա բնակչության առանձին 
տարիքների և տարիքային խմբերի, տնային տնտեսությունների զբաղված անդամների՝ գյուղա-
տնտեսական և այլ ոլորտներում զբաղվածների թվաքանակի վերաբերյալ ցուցանիշները: 
 ԱՆ Քաղաքացիական կացության ակտերի (ՔԿԱԳ) ռեգիստրի միասնական էլեկտրոնային 
կառավարման համակարգից ամսական պարբերականությամբ ձևավորվող՝ ծննդյան, մահվան, 
ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ գրանցումների տվյալների մշակման արդյունքում 
ստացվել են ամենամսյա օպերատիվ տվյալներ` ՀՀ մարզերի և տարածաշրջանների բաշխմամբ: 
Տվյալների վիճակագրական մշակման գործընթացում կատարվել են բազային ցուցանիշների 
տրամաբանական ստուգման, ճշգրտման և խմբագրման ամենամսյա աշխատանքներ: 
   ՀՀ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից տրամադրվող «եկողների» և 
«մեկնողների» բազային տվյալների դասակարգման, ճշգրտման և  խմբագրման աշխատանքների 
արդյունքում ձևավորված ցուցանիշների հիման վրա ստացվել են 2019թ. տարեկան ամփոփ ելքային 
աղյուսակները, իսկ 2020թ.-ի եռամսյակային պարբերականությամբ ստացվող էլեկտրոնային տեղե-
կատվական բազայի մշակման արդյունքում ամփոփվել են բնակչության տեղաշարժերի օպերատիվ 
տվյալներն առաջին 3 եռամսյակների համար:  

Սոցիալական ոլորտի վիճակագրություն:  Հավաքվող վիճակագրական ցուցանիշները մի-
ջազգային չափանիշներին և դասակարգմանը համապատասխանեցնելու, վիճակագրական տեղե-
կատվության օգտագործողների պահանջարկն ամբողջությամբ բավարարելու նպատակով, վերա-
նայվել են առողջապահության և իրավական ոլորտներին առնչվող վիճակագրական հաշվետ-
վությունների ձևերը և համապատասխան փոփոխություններ կատարվել ներառված ցուցանիշների 
կազմում: Վարչական ռեգիստրների ներդրման և կատարելագործման ուղղությամբ Կոմիտեն հա-
մագործակցել է համապատասխան ոլորտները համակարգող նախարարությունների և գերատեսչու-
թյունների հետ: Շարունակվել են առողջապահության և բնակարանային ֆոնդի ցուցանիշների հաշ-
վառման համակարգի մշակման աշխատանքները: Աշխատանքներ են տարվել սոցիալական վիճա-
կարության ոլորտներում համապատասխան ցուցանիշների վերանայման և ներդրման ուղղությամբ: 

Բնական պաշարներ և շրջակա միջավայր: Սույն ոլորտի վարչական ռեգիստրների ներդրման 
և կատարելագործման ուղղությամբ Կոմիտեն համագործակցել է ոլորտը համակարգող նախարա-
րությունների և գերատեսչությունների հետ: Տեղեկատվության որակի բարձրացման և ամբողջակա-
նացման նպատակով, գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նկա-
տառումից ելնելով շարունակվել են աշխատանքները ոլորտի համար վիճակագրական տվյալների 
մարզային բազաների կատարելագործման  ուղղությամբ: 
       Շարունակվել են շրջակա միջավայրի ցուցանիշների հաշվառման համակարգի մշակման 
աշխատանքները: Աշխատանքներ են տարվել շրջակա միջավայրի վիճակագրության ոլորտում 
համապատասխան ցուցանիշների վերանայման և ներդրման ուղղությամբ:  Ընթացքի մեջ են նաև 
ԱՀՀ-ում բնապահպանական հաշիվների ներդրման աշխատանքները:   
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       Տնային տնտեսությունների հետազոտություն:  Համաձայն Ծրագրի, ՀՀ պետական բյու-
ջեի ֆինանսավորմամբ, 2020թ. ընթացքում անց է կացվել Տնային տնտեսությունների կենսապայ-
մանների ամբողջացված հետազոտություն (ՏՏԿԱՀ): Ինչպես 2019, այնպես էլ 2020թ.-ին ՏՏԿԱՀ-ն 
իրականացվել է CAPI տարբերակով: Թղթային տարբերակից անցումը CAPI տարբերակին 
զգալիորեն բարելավել է հավաքված տվյալների որակը, քանի որ գործնականում նվազագույնի է 
հասցվել հարցաթերթի լրացման փուլում սխալ պատասխան մուտքագրելու հնարավորությունը: 
 2020թ. տնային տնտեսությունների հետազոտության ընտրանքի չափը կազմել է 5184 տնա-
յին տնտեսություն: Յուրաքանչյուր ամիս հետազոտվել է 432 տնային տնտեսություն: Հետազո-
տությունն իրականացվել է 1 տարվա ընթացքում` տնային տնտեսությունների և բնակավայրերի 
ամենամսյա փոխարինմամբ (ռոտացիայով): Հետազոտության տվյալներն ապահովել են նվա-
զագույն ներկայացուցչականություն՝ մարզային կտրվածքով: Հետազոտության արդյունքների հիման 
վրա կատարելագործվել են 2021թ.-ի ՏՏԿԱՀ-ի գործիքները` հարցաթերթն ու օրագիրը: 
 Իրականացվել են 2019թ.-ի ՏՏԿԱՀ-ի տվյալների բազայի տրամաբանական ստուգման և 
կազմավորման աշխատանքներ: Ձևավորված բազայի անվանազերծված տարբերակը հետագա 
վերլուծության համար տրամադրվել է ՀԲ-ին, որն աջակցություն է ցուցաբերել Կոմիտեին 2019թ. 
սպառման ազգային ագրեգատի և աղքատության գծերի ձևավորման ու վերանայման մասով:  
          Որակի կառավարում: 2020թ. իրականացվել են թվով 138 որակի հռչակագրերի արդիակա-
նացման և բարելավման աշխատանքներ, ինչպես նաև մշակվել են «Հանքային ջրերի օգտագործում 
և արդյունահանում», «Հողերի բարելավում», «Ջրի հաշիվներ» նոր որակի հռչակագրերը, որոնք 
թարգմանվել են հայերենից անգլերեն և զետեղվել Կոմիտեի պաշտոնական կայքում: Իրականացվել 
են նաև վերոնշյալ արտադրանքների վիճակագրական գործընթացների գծապատկերներով տեսա-
պատկերավորումների արդիականացման, բարելավման և խմբագրական աշխատանքներ, ինչպես 
նաև դրանց հայերենից անգլերեն թարգմանություններ:  
 Մշակվել են GSBPM–ի հենքով փաստաթղթավորված վիճակագրական արտադրանքների 
վիճակագրական գործընթացների սխեմատիկ պատկերները և զետեղվել Կոմիտեի պաշտոնական 
կայքում հայերեն և անգլերեն: Իրականացվել են Կոմիտեի պաշտոնական կայքում առկա եռալեզու 
վիճակագրական բառարանի, որակի բառարանի և Փորձառության օրենսգրքի բառարանի ար-
դիականացման, խմբագրման, նոր հասկացություններով համալրման և թարգմանության աշխա-
տանքներ: Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի ապահովման շրջանակի (ԵՎՀ ՈԱՇ) 
2019թ. հրատարակությունը (տարբերակ 2.0) թարգմանվել է անգլերենից հայերեն, հաստատվել ՀՀ 
ՎՊԽ կողմից և զետեղվել Կոմիտեի պաշտոնական կայքում:  

Մարդահամար: 2020թ. իրականացվել են Ծրագրով հաստատված՝ 2021թ. մարդահամարի 
նախապատրաստման, անցկացման և նյութերի մշակմանն ուղղված միջոցառումներ: Կազմվել և 
լրամշակվել են «2021թ. մարդահամարի նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում» 
գործառնական դասակարգումով (2020-2022թթ.) բյուջետային հայտերը՝ համաձայն 28.12.2017թ. N 
1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման: 

Լրամշակվել է ՀՀ-ում 2021թ. մարդահամարի նախապատրաստման, անցկացման, նյութերի 
մեքենայական մշակման և հրապարակման աշխատանքների ժամանակացույցը՝ ըստ որի 
կազմակերպվել և իրականացվել են նախապատրաստական հետևյալ աշխատանքները. 

1.լրամշակվել են Մարդահամարի կազմակերպական պլանների կազմման վերաբերյալ 
ցուցումները և ձևերը, ՀՀ-ում 2021թ. մարդահամարի Ծրագիրը (հարցաշարը), 

     2.դասակարգիչների վրա հիմնված հարցերի լրացման կարգի վերաբերյալ ցուցումների նա-
խապատրաստում, փորձնական մարդահամարի արդյունքներով ելքային աղյուսակների ստացում, 
մարդահամարի հարցաշարի վերաբերյալ շահագրգիռ մարմիններից ստացված նախնական կար-
ծիքների քննարկում և ամփոփաթերթի կազմում, ժամանակավոր աշխատողների` մարդահամարի 
աշխատանքները համակարգողի, ցուցակագրողի, հրահանգիչ-հսկիչի, հաշվարարի պարտականու-
թյունները և գործառույթները կանոնակարգող իրավական ակտերի լրամշակում, ՀՀ բնակչության 
պետական ռեգիստրի տվյալների բազայի և ՀՀ սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկա-
տվական համակարգի սահմանահատումների տվյալների համադրման ծրագրային ապահովման 



 8

մշակման ծառայություններն իրականացնող ընկերության հետ աշխատանքների կազմակերպում, 
վերահսկում, փորձարկում և ընդունում, ելքային աղյուսակների ձևաչափերի լրամշակում և տվյալ-
ների ստացման տեխնիկական առաջադրանքների կազմում, լրամշակված հարցաշարի հիման վրա՝ 
մեթոդաբանական փաստաթղթերի վերանայում, մարդահամարի լրամշակված հարցաթերթի 
ավտոմատացված մշակումն ապահովելու համար էլեկտրոնային hարցաթերթի լրացման, տրամա-
բանական ստուգման, ուղղման և հիմնապաշարների ձևավորման ծրագրերի լրամշակում և համա-
լրում, մարդահամարի հարցաշարի վերջնական տարբերակի հիման վրա ելքային աղյուսակների 
ստացման ծրագրերի մշակում, ժամանակավոր աշխատողների հրահանգավորումների անցկացման 
միասնական էլեկտրոնային տարբերակի մշակում: 
 Վիճակագրական հետազոտություններ: Ծրագրով նախատեսված 4 վիճակագրական հե-
տազոտություններից 2-ը՝ «Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետա-
զոտություն»-ը և «Տնային տնտեսություններում իրականացվող աշխատուժի ընտրանքային հետա-
զոտություն»-ն իրականացվել են ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորման հաշվին:  

Մյուս 2 վիճակագրական հետազոտությունների՝ «Ժամանակի օգտագործման 
հետազոտություն» ֆինանավորումը՝ «ՄԱԿ Կանայք» և «Սեռով պայմանավորված ընտանեկան 
բռնության վերաբերյալ միանգամյա ընտրանքային հետազոտություն տնային տնտեսություններում» 
(ֆինանավորումը՝ Համաշխարհային բանկ), իրականացումն ապահովելու նպատակով կատարվել  
են հեռավար կազմակերպական  քննարկումներ և նախապատրաստական աշխատանքներ: 
Հետազոտությունների  ավարտը նախատեսված  է 2021 թ.-ին: 
 Տեղեկատվահրատարակչական գործունեություն: 2020թ. Կոմիտեի կողմից հրապարակ-
վել է 62 անուն վիճակագրական հրապարակում: Ընդ որում, հրապարակվել է 19 անուն վիճա-կա-
գրական ժողովածու, որից Ծրագրով նախատեսված՝ 16 անուն և Ծրագրից դուրս՝ 3 անուն վիճա-
կագրական ժողովածուներ (ՄԱԿ-ի Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ՝ 
«Միգրացիոն պատկերը ՀՀ-ում 2018 թվականին» (հայերեն և անգլերեն)) և «Հայաստանի աշխա-
տաշուկայում վարձատրության գենդերային խզվածքի և գենդերային անհավասարության վերլուծու-
թյուն»): Հրապարակվել է Ծրագրով նախատեսված 19 անուն վիճակագրական տեղեկագիր (հաճա-
խականությունը հաշվի առած՝ 67) և Ծրագրից դուրս՝ «Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019թ.» տեղեկագիրը: 
Հրապարակվել է նաև «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույցը՝ 
թվով 2 անուն (հայերեն և ռուսերեն), հաճախականությունը հաշվի առած՝ 24: ԲԲաացցիի  աայյդդ,,  ԿԿոոմմիիտտեենն  
հհրապարակել է 21 անուն մամուլի հաղորդագրություն, հաճախականությունը հաշվի առած՝ 51: 

Վիճակագրական տեղեկատվության տարածումը Կոմիտեի  պաշտոնական կայքերի միջոցով  
2020թ. ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ուղղությամբ աշխա-

տանքներն իրականացվել են ՀՀ ՎՊԽ կողմից 2003թ.-ին ընդունված «Միասնական տեղեկատվա-
կան վիճակագրական համակարգի զարգացման հայեցակարգի» ու տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման համապատասխան, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտի 
գործառույթների համակարգում և գործառույթներից բխող այլ խնդիրների կառավարում: Իրակա-
նացվել են Կոմիտեի պաշտոնական և ներքին ծառայողական կայքերի տեղեկատվական նյութերի 
տեղադրման, սպասարկման, արդիականացման և շաբաթական պարբերականությամբ արխիվաց-
ման աշխատանքներ:  

Շարունակվել են կայքի վիճակագրական աղյուսակների (բազաների) ճշգրտման, լրամշակ-
ման և տեղադրման աշխատանքները՝ PX-Web ծրագրով, PC Axis ձևաչափով: 

Իրականացվել են ԿԶՆ ցուցանիշների ազգային հաշվետվողական հարթակի կառավարման 
և արդիականացման աշխատանքներ:  

Իրականացվել է գործող Ազգային տվյալների արխիվ (NADA) վեբ կայքի կառավարում` 
www.microdata.armstat.am ենթադոմեյնի ներքո: 

2020թ. ընթացքում շահագործվել է թվով 60 ծրագրային համակարգ: Տարբեր ոլորտների 
ծրագրային համակարգերում կատարվել են ուղղումներ, փոփոխություններ և ավելացումներ:   
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Վիճակագրությանը վերաբերող իրավական դաշտի բարելավում: «Պաշտոնական վիճա-
կագրության մասին» օրենքի դրույթներին համապատասխան 2020թ.-ի ընթացքում շարունակվել է 
վիճակագրությանը վերաբերող իրավական դաշտի բարելավմանն ուղղված աշխատանքների 
իրականացումը: Այդ նպատակով հրավիրվել է ՀՀ ՎՊԽ թվով 15 նիստ և արդյունքում ընդունվել 
թվով 63 որոշում, դրանցից 32-ը՝ նորմատիվ, որոնք սահմանված կարգով գրանցվել են ԱՆ-ում և 
հրապարակվել և 316-ն՝ անհատական: Ընդունված որոշումներով հաստատվել են վիճակագրական 
դիտարկման փաստաթղթեր, փոփոխություններ են կատարվել գործող վիճակագրական փաստա-
թղթերում, ուժը կորցրած են ճանաչվել արդիականությունը կորցրած վիճակագրական փաստա-
թղթեր, ինչպես նաև կարգավորվել են վիճակագրական բնագավառի այլ հարցեր: 

Վիճակագրական տեղեկություններ ներկայացնողների (ռեսպոնդենտների) ծանրաբեռն-
վածության ցուցանիշի փոփոխություն: Ռեսպոնդենտներից սկզբնական վիճակագրական հաշ-
վետվությունների ձևերով վիճակագրական տեղեկությունների ուղղակի հավաքման դադարեցման 
(վարչական աղբյուրներից նույնանուն, նույնաբովանդակ տեղեկատվության ստացմամբ պայմանա-
վորված), ինչպես նաև հաշվետվությունների ձևերի հավաքման պարբերականության և դրանցում 
առկա ցուցանիշների քանակի կրճատման արդյունքում, 2020թ.-ին ռեսպոնդենտների ծանրաբեռն-
վածության ցուցանիշը նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել է 5.89, իսկ 2010թ.-ի նկատմամբ՝ 57.2 
տոկոսային կետով: Սույն ցուցանիշի հաշվարկն իրականացվել է Եվրամիության Աջակցություն     
ՀՀ ԱՎԾ Թվինինգ ծրագրի շրջանակում` ըստ «Եվրոպական վիճակագրության փորձառության 
օրենսգրքի» 9-րդ` Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածության չափավորություն սկզբունքի պա-
հանջներով: 

Տարածքային վիճակագրության զարգացում: Շարունակվել են Կոմիտեի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների մեթոդաբանական կարողությունների ամրապնդման գործընթացը, ինչպես 
նաև տարածքային կտրվածքով վիճակագրական ցուցանիշների բազաների ձևավորման աշխա-
տանքները: Կոմիտեի պաշտոնական կայքի ««Տարածքային վիճակագրություն» բաժնի ««Հայաստան» 
ենթաբաժնում քարտեզային և աղյուսակային պատկերմամբ զետեղվել է ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի 
2015-2019թթ. վերաբերյալ եռալեզու վիճակագրական ամփոփ տեղեկատվություն, իսկ ««Հրապարա-
կումներ» ենթաբաժնում` «Ատլաս. ՀՀ մարզերով և ք. Երևանով, 2020» եռալեզու վիճակագրական 
տեղեկագիրը, ««ՀՀմարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2020» երկլեզու (հայերեն և անգլերեն) 
վիճակագրական ժողովածուն, ինչպես նաև 11 էլեկտրոնային հրապարակումներ` ՀՀ յուրաքանչյուր 
մարզի և ք.Երևանի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ: 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

Կոմիտեն շարունակել է համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների և ազ-
գային վիճակագրական ծառայությունների հետ, նրանցից ստացել տեխնիկական, ֆինանսական, 
խորհրդատվական և աշխատանքային օգնություն:  

Ընդհանուր առմամբ, միջազգային վիճակագրական համագործակցության շրջանակում 2020թ. 
իրականացվել է 249 առցանց միջոցառում, որին մասնակցությունը կազմել է 907 միավոր: Նշված 
միջոցառումների համար պատրաստվել և ներկայացվել է 20 զեկույց` 300 էջ ընդհանուր ծավալով: 

Հայաստանը՝ ի դեմս Կոմիտեի նախագահ Ս. Մնացականյանի, 3-րդ անգամ վերընտրվել է 
Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի Բյուրոյի փոխնախագահ 2 տարի ժամկետով՝ 2019թ. 
հունիսից 2021թ. հունիսը:  2020թ. Կոմիտեի նախագահն առցանց մասնակցել է Բյուրոյի աշխա-
տանքներին: 

2020թ. շարունակվել են Կոմիտեի պաշտոնական կայքում տեղադրված ԿԶՆ ցուցանիշների 
ազգային հաշվետվողականության հարթակի ցուցանիշների արդիականացման և կատարելագործ-
ման աշխատանքները: Ազգային ցուցանիշների համար մշակվել են ազգային մեթատվյալները և 
զետեղվել http://sdg.armstat.am/am/ հարթակում, որը հանդիսանում է ազգային վիճակագրության, 
մեթատվյալների և հարակից տեղեկատվության գործիք` գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշների համար:  

Կոմիտեի միջազգային համագործակցությունը տարբեր երկրների ազգային վիճակագրական 
ծառայությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ իրականացվել է նաև վիճակագրա-
կան տեղեկատվության ընդլայնված փոխանակությամբ և թղթակցության վարմամբ /թվով 933/, 
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էլեկտրոնային փոստով պատասխանվել է 245 հարցումների: Ստացվել են բազմաթիվ տարեգրքեր, 
տեղեկագրեր, տեղեկատուներ, մեթոդաբանական ձեռնարկներ, հարցաթերթեր և այլ վիճակագրա-
կան նյութեր: 

2020թ. հունվար-փետրվարի ընթացքում միջազգային համագործակցության շրջանակում տեղի 
են ունեցել 13 պաշտոնական հանդիպումներ, որոնց վերաբերյալ կազմվել են արձանագրություններ: 
Իրականացվել են բանակցություններ և քննարկումներ վիճակագրության տարբեր բնագավառ-
ներում հետագա համագործակցության հնարավորությունների շուրջ:   

2020թ. ընթացքում Կոմիտեի կողմից լրացվել և նախատեսված պարբերականությամբ ԱՊՀ 
Միջպետական վիճակագրական կոմիտեին տրամադրվել է 154 վիճակագրական հարցաթերթ, որոն-
ցից 25-ը` ամսական, 26-ը` եռամսյակային և 103-ը` տարեկան պարբերականությամբ, իսկ Եվրասիա-
կան տնտեսական հանձնաժողովի վիճակագրության դեպարտամենտին՝ 131 վիճակագրական հար-
ցաթերթ, որոնցից 25-ը` ամսական, 18-ը` եռամսյակային և 88-ը` տարեկան պարբերականությամբ:  

ՄՄԱԱՐՐԴԴԿԿԱԱՅՅԻԻՆՆ  ՌՌԵԵՍՍՈՈՒՒՐՐՍՍՆՆԵԵՐՐ  
 Հիմք ընդունելով ՀՀ փոխվարչապետի 11.01.2019թ. N3 որոշումը` քաղաքացիական ծառա-
յության պաշտոնների գնահատման նոր համակարգին անցնելու հետ կապված, կատարվել են հա-
մապատասխան աշխատանքներ` Կոմիտեի մասնագիտական քաղաքացիական ծառայության պաշ-
տոնների գնահատման, դասակարգման, անվանումների, քաղաքացիական ծառայության պաշտոն-
ների անձնագրերի նախագծերի կազմման, պաշտոնների ընդհանուր համակարգում տեղակայման, 
իրավունքների և պարտականությունների, ինչպես նաև տվյալ քաղաքացիական ծառայության պաշ-
տոնը զբաղեցնելու համար քաղաքացիական ծառայողին մասնագիտական գիտելիքների ու կոմպե-
տենցիաների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջներ սահմանելու ուղղությամբ: 
 Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի 20.03.2020թ. N114-Ա և N115-Ա հրամաններով  հաստատվել 
են նոր չափանիշներով գնահատված և դասակարգված քաղաքացիական ծառայության պաշտոննե-
րի անվանացանկը և պաշտոնների անձնագրերը:  
 «Covid-19»-ի կանխարգելման նպատակով իրականացվել են պարետի որոշումներով սահ-
մանված մի շարք միջոցառումներ:  
 Կոմիտեում աշխատող զինապարտների գրանցամատյանի գրառումների հիման վրա կազմ-
ված պահեստազորայինների, զինվորական տարիքի և պարտադիր զինվորական ծառայություն չան-
ցած անձանց ցուցակները և ընթացիկ փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկա-
յացվել է զինվորական հաշվառում վարող տարածքային զինկոմիսարիատներ: Վերահսկվել է մար-
տական գործողություններին կամավորական հիմունքներով և զորահավաքային զորակոչի միջոցով 
զինվորական ծառայության ներգրավված Կոմիտեի աշխատակիցների մասին տեղեկատվությունը: 

22002200թթ..  ԸԸՆՆԹԹԱԱՑՑՔՔՈՈՒՒՄՄ  ՓՓԱԱՍՍՏՏԱԱԹԹՂՂԹԹԱԱՇՇՐՐՋՋԱԱՆՆԱԱՌՌՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ,,  ՎՎԵԵՐՐԱԱՀՀՍՍԿԿՈՈՂՂՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  ՎՎԵԵՐՐՑՑՎՎԱԱԾԾ  
ՀՀԱԱՆՆՁՁՆՆԱԱՐՐԱԱՐՐԱԱԿԿԱԱՆՆՆՆԵԵՐՐԻԻ  ԿԿԱԱՏՏԱԱՐՐՄՄԱԱՆՆ    ԱԱՐՐԴԴՅՅՈՈՒՒՆՆՔՔՆՆԵԵՐՐԻԻ    ՄՄԱԱՍՍԻԻՆՆ  

 Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2020թ. ընթացքում փաստաթղթա-
շրջանառությունը հետևյալ թվային պատկերն է ներկայացնում. 

- Մտից  թղթակցություն. Ընդամենը` 5197 միավոր (2019թ.-ի՝  5 829 միավորի  դիմաց): 
- Ելից թղթակցություն.Ընդամենը` 2135 միավոր  (2019թ.-ի՝  3369  միավորի դիմաց): 

Ընդհանուր փաստաթղթաշրջանառությունը 2020թ. ընթացքում կազմել է  7332 միավոր՝ 
2019թ.՝ 9198 միավորի դիմաց: Ստացված թղթակցությունը 2020թ. 2019թ. համեմատ նվազել է 632 
միավորով, իսկ ելից թղթակցությունը՝ 1234 միավորով:  

Կոմիտեի նախագահի կողմից 2020թ. ընթացքում վերահսկողություն է սահմանվել 538 
փաստաթղթի (օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված ժամկետ պարունակող փաս-
տաթղթեր) կատարումն ապահովելու համար, որոնք կատարվել են սահմանված ժամկետներում:   


