
  Որակի հռչակագիր  Նորածինների անունները 
 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1  Անվանումը  Նորածինների անունները 

0.2  Ոլորտը  Բնակչություն 

0.3  Պատասխանատու 

մարմինը, բաժինը, 

անձը և այլն 

Արմստատ

Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժին  

Բաժնի պետ 

Կարինե Կույումջյան 

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, 

Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3  

Հեռախոս` +374 11 524 528 

Էլ. փոստ` demography@armstat.am, info@armstat.am 

0.4  Նպատակը և 

պատմությունը 

Հիմնական  նպատակն  է  հավաքագրել  և  հրապարակել

նորածիններին  ավելի  հաճախ  տրվող  50  անունների  ցանկը` 

տղաների և աղջիկների համար: Այս վիճակագրությունը հիմնադրվել 

է 2003 թվականից և առաջին անգամ հրապարակվել է 2004թ: 

0.5  Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական օգտագործողներն են 

զանգվածային  լրատվամիջոցները,  պետական  կառավարման 

մարմինները, հասարակական, գիտական կազմակերպությունները և 

այլն: 

0.6  Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

Քաղաքացիական  կացության  ծննդյան  (կենդանի)  վերաբերյալ 

ակտերում անունների վերաբերյալ գրառումները: 

0.7  Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 

օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական  ծրագրի» հիման վրա, ինչպես 

նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի  2016թ. հունիսի 20-ի 

«Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 05-Ն և «Տարեկան վիճակագրական  ծրագիրը 

հաստատելու մասին» որոշումների հիման վրա: 

0.8  Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1  Բովանդակության 

նկարագիրը 

Տես՝ կետ 1.2

1.2  Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Ծնունդների  մասին  տեղեկությունները  ստացվում  են  ծննդյան 

վերաբերյալ  ակտերի  հիման  վրա,  որոնք  ստացվում  են  ՀՀ 

արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման ռեգիստրից:  Ընդ որում,  2005թ. հոկտեմբերի  16‐

ից կիրառության մեջ են դրվել  «կենդանածնության, մեռելածնության 



և  պերինատալ  շրջանի»  Առողջապահության  համաշխարհային 

կազմակերպության  սահմանումները`  հիվանդությունների 

միջազգային դասակարգման 10‐րդ վերանայմանը համապատասխան 

(ՀՀ կառավարության 2005թ. հունիսի 16‐ի թիվ 949 ‐Ն որոշում): 
 

Կենդանածնություն  է  համարվում  մոր  օրգանիզմից  բեղմնավորման 

արգասիքի  լրիվ արտամղումը կամ դուսբերումն անկախ հղիության 

ժամկետից,  որից  հետո պտուղը  շնչում  կամ  ցուցաբերում  է  կյանքի 

որևէ այլ նշան` ինչպիսիք են սրտխփոցը, պորտալարի անոթազարկը 

կամ  կամային  մկանների ակնհայտ  շարժումները, անկախ  նրանից, 

թե  արդյոք  կտրված  է  պորտալարը,  և  կամ  անջատված  է  ընկերքը: 

Այդպիսի ծննդի յուրաքանչյուր արգասիք համարվում է կենդանածին: 

 

ՔԿԱԳ տարածքային  մարմիններում  գրանցման  են  ենթակա  500գ  և 

ավելի քաշով կենդանածնության բոլոր դեպքերը: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1  Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Կիսամյակային, տարեկան 

2.2  Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Կիսամյակային  և  տարեկան  ցուցանիշները  հրապարակվում  են 

հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 35‐րդ օրը: 

2.3  Ճշտապահություն  Տվյալները  հրապարակվում  են  տարեկան  ծրագրերով 

հրապարակման  ժամանակացույցին  համապատասխան  և 

սահմանված ժամկետներից ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4  Հաճախականությունը  Կիսամյակային, տարեկան 

3 .Ճշգրտություն 

3.1  Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Ընդհանուր  ճշգրտությանն  առնչվող  կոնկրետ  քանակական 

չափումներ չեն իրականացվում: 

Վիճակագրական  տեղեկությունների  պարտադիր  տրամադրումն 

ամրագրված  է  վիճակագրության  ոլորտը  կարգավորող  իրավական 

փաստաթղթերում: 

3.2  Անճշտության 

աղբյուրները 

Անճշտության աղբյուր առկա չէ: 

3.3  Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Ընթացիկ  տարվա  հաշվետու  ժամանակահատվածում  ստացվող 

տվյալների ճշգրտությունն իրականացվում է նախորդ տարվա տվյալ 

ժամանակաշրջանի համապատասխան տվյալների հետ համադրման 

միջոցով: 

4 .Համադրելիություն 

4.1  Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Նորածիններին տրված անունների վերաբերյալ ժամանակագրական 

շարքն առկա է սկսած 2003թ.‐ից: 

4.2  Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ  

Համադրելիություն այլ վիճակագրության հետ առկա չէ: 

4.3  Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

Նախնական  են  համարվում  առաջին  թողարկման  տվյալները: 

Համպատասխան հրապարակումներում տվյալները նշվում են որպես 

օպերատիվ  (նախնական),  ճշգրտված  կամ  վերջնական:  Փոփոխված 



փոխկապվածությունը  տվյալներն  ուղեկցվում  են  բացատրական  ծանոթագրություններով 

(տողատակի): Վերջնական տվյալները  ներկայացվում  են տարեկան 

հրապարակումներում: 

5 .Մատչելիություն 

5.1  Տարածման ձևաչափ  Հրապարակումներ

Եռամսյակային հրապարակումներ 

«Հայաստանի  Հանրապետության  սոցիալ‐տնտեսական  վիճակը» 

տեղեկատվական  ամսական  զեկույցում  (հայերեն  և  ռուսերեն)` 

Տարեկան հրապարակումներ  

«Հայաստանի  կանայք  և տղամարդիկ»  վիճակագրական  ժողովածու 

(հայերեն և անգլերեն): 

«Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու» (հայերեն և անգլերեն): 

Տվյալների բազա 
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf‐531f‐4ed9‐
b9ad‐42a1c546a1b6 

Ինտերնետային հասցե 

Հրապարակումների  էլեկտրոնային  տարբերակները  հասանելի  են 

հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն և անգլերեն, հետևյալ հասցեով.  
http://www.armstat.am/am/?nid=82:

5.2  Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

Հավաքվող  վիճակագրական  տվյալները  պահպանվում  են 

էլեկտրոնային  եղանակով՝  Էլեկտրոնային  շտեմարաններով,  իսկ 

ծննդյան  և  մահվան  վերաբերյալ  ակտերի  երկրորդ  օրինակները` 

վիճակագրական  մշակման  գործառույթներն  ավարտելուց  հետո, 

վերադարձվում են ՔԿԱԳ արխիվ: 

5.3  Այլ տեղեկատվություն  Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 
https://www.armstat.am/am/?nid=673: 

5.4  Այլ տեղեկատվություն Մեթոդաբանական պարզաբանումներն առկա են համապատասխան 

թեմատիկ հրապարակումներում: 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1    Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չէ: 

 


