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ՄԱՍ 10. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԵՐԿՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ

ä²ÞîàÜ²Î²Ü ìÆÖ²Î²¶ðàôÂÚ²Ü ²è²øºÈàôÂÚàôÜÀ, 

Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü ÐÆØÜ²ð²ð êÎ¼´àôÜøÜºðÀ, 

ºðÎðàôØ Ð²Þì²èØ²Ü ºì îºÔºÎ²îì²Î²Ü

Ð²Ø²Î²ð¶ºðÆ ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÜ Àêî

ìÆÖ²Î²¶ð²Î²Ü ºì ì²ðâ²Î²Ü Üä²î²ÎÜºðÆ

1. ä³ïß³×áõÃÛáõÝ, ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÇó
û·ïí»Éáõ Ñ³í³ë³ñ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ

2. äñáý»ëÇáÝ³É ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ ¨ ¿ÃÇÏ³

3. Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¨ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ

4. êË³É û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³ÝËáõÙ

5. ä³ßïáÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñ

6. ¶³ÕïÝÇáõÃÛáõÝ

7. úñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ

8. ²½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ

9. ØÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ

10. ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ

ä³ßïáÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ
(ÁÝ¹áõÝí³Í Ø²Î-Ç ºíñáå³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ

47-ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝáõÙª ÄÝ¨, 15.04.1992Ã. ¨ Ø²Î-Ç íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇóª 14.04.1994Ã.)

 
ºíñáå³Ï³Ý  íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³éáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáí

ë³ÑÙ³Ýí³Í ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ
(ÁÝ¹áõÝí³Í íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇóª 24.02.2005Ã)

1.    Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ
2.      îíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ
3.      ´³í³ñ³ñ é»ëáõñëÝ»ñ
4.       àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ
5.       ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝ
6.       ²Ý³ã³éáõÃÛáõÝ ¨ úμÛ»ÏïÇíáõÃÛáõÝ
7. Ø»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ
8. ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ
9.       è»ëåáÝ¹»ÝïÝ»ñÇ Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý  ã³÷³íáñáõÃÛáõÝ
10. ²ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ
11. ²ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
12. Öß·ñïáõÃÛáõÝ ¨ Ðáõë³ÉÇáõÃÛáõÝ
13. Úáõñ³Å³Ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¨ Ößï³å³ÑáõÃÛáõÝ
14. öáËÏ³å³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ Ð³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛáõÝ
15. Ø³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ ¨ ä³ñ½áõÃÛáõÝ

§ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý, ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ßí»ïáõ ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÙáõÝÇÏ³ïÁ
ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ä³éÉ³Ù»ÝïÇÝ ¨ ÊáñÑñ¹ÇÝ, ´ñÛáõë»É, 25.05.2005

ä³ßïáÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ

• Î»ÝïñáÝ³óí³Í 

åÉ³Ý³ÛÇÝ 

ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ

ä»ïáõÃÛ³Ý 

Ñ³ßí»ï³ñ

• ²½³ï³Ï³Ý 

ïÝï»ë³Ï³ñ·Ç 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 

Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕ 

áÕç

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ

ºí° íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý, ¨° 

í³ñã³Ï³Ý 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 

Ù³ï³Ï³ñ³ñ

ØÇ³ÛÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 

Ù³ï³Ï³ñ³ñ

(í³ñã³Ï³Ý 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 

û·ï³·áñÍáÕ)
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ÉÇ³Ï³ï³ñ

ÙÇçÇÝ

Ã»ñÇ

²ÙμáÕç³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝ

í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ

áñáßáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

½áõï ÙÇïáõÙÝ»ñÇ
Ù³ëáí ûå»ñ³ïÇí 
í×ÇéÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

ú·ï³í»ïáõÃÛáõÝÁ1

(ÏÇñ³é³Ï³Ý

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ)

μ³ñÓñ»ñÏ³ñ
å³Ï³ë                      

³ñ¹Ç³Ï³Ý

ÙÇçÇÝÙÇçÇÝ
ÙÇçÇÝ

ûå»ñ³ïÇí

ó³ÍñùÇã

·»ñûå»ñ³ïÇí

àñ³ÏÄ³Ù³Ý³Ï

²ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

ìÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, áñ³ÏÇ, ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ 
û·ï³í»ïáõÃÛ³Ý ÷áËÏ³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý μÝáõÃ³·ÇñÁ

1§ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ÷áËÏ³å³ÏóÙ³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ï³ñáÕ »Ý ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí»É ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï áã Ù»Í 
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ¦-ëÏ½μáõÝù 14-ñ¹` öáËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛáõÝ, §ºíñáå³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý 
í³ñù³Ï³ÝáÝ¦ (ÁÝ¹áõÝí³Í 24.02.2005Ã. ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ç ÝÇëïÇ Å³Ù³Ý³Ï ¨ Ñ³ëï³ïí³Í ºíñáå³Ï³Ý 
Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó (´ñÛáõë»É, 25.05.2005Ã. COM(2005) 217)): 

- ä»ï³Ï³Ý íÇճ³Ï³·ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝãíáÕ ëáõμÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³ÏáõÙÝ»ñÁ:

- ²Û¹ ëáõμÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ»ï »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ å³ñï³¹Çñ Ï³å»ñÁ:

¶Í³å³ïÏ»ñ. ä»ï³Ï³Ý 
íÇճ³Ï³·ñáõÃÛ³Ý և ³ÛÝ 
³å³ÑáíáÕ ëáõμÛ»ÏïÝ»ñÇ
փáËÏ³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³¹Çñ
μÝáõÛÃÁ:

²·ñ»·³óÙ³Ý ó³Íñ` ÙÇÏñá³ëïÇ×³ÝÇ Í³í³ÉáõÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÁ ³í»Éáñ¹ Ñá·ë
(³ßË³ï³Ýù) ¿

²ÛÉ Í³Ëë»ñÝ ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ 
¨ ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ »Ý

ä»ï³Ï³Ý

íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝ

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý 
ï»Õ»Ï³ïíáõ-

ÃÛ³Ý ëå³éáÕÝ»ñ

Ð³ñÏ³ïáõÝ»ñ 
(å»ï³Ï³Ý 
μÛáõç»)

êÏ½μÝ³Ï³Ý 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕÝ»ñ 
(é»ëåáÝ¹»ÝïÝ»ñ)

 

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ýå³ï³Ïáí ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÁ

1. Ð³Ù³ï³ñ³Í Ñ³ßí³éáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÇù

I. Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÝ»ñ
II. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï³ñ³Í Ñ³ßí³éáõÙÝ»ñ
III. îÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³ï³ñ³Í Ñ³ßí³éáõÙÝ»ñ

2. ä³ñμ»ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÇù
I. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ
II. ä»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
III. î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ

3. ÀÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ßí³éáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÇù
I.  üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù (Ý»ñ³éÛ³É ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñ)
II. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ

III. ä»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
IV. î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý é»ëåáÝ¹»ÝïÝ»ñÁª ëÏ½μÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕÝ»ñÁ

I.  üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù (Ý»ñ³éÛ³É ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñ)

II. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ

III. ä»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ

IV. î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
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êÏ½μÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕÝ»ñÇª 
é»ëåáÝ¹»ÝïÝ»ñÇ, ëÏ½μÝ³Ï³Ý (ÇÝùÝáõñáõÛÝ³μ³ñ) Ñ³ßí³éÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ
1. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù

1.1 ù³Õ³ù³óÇ³Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ        
μÝáõÃ³·ñáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ

1.2 Ï³Ù³íáñ ¨ Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÝ»ñ, μ³Ý³íáñ 
å³ï³ëË³ÝÝ»ñ

2. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ

2.1 Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ

2.2 Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ

2.3 Ù³ùë³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ

2.4 ùí³½ÇýÇëÏ³É áÉáñïÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ é»·ÇëïñÝ»ñ

2.5 ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç, ·áñÍ³í³ñ³Ï³Ý,  
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ

êÏ½μÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕÝ»ñÇª 
é»ëåáÝ¹»ÝïÝ»ñÇ, ëÏ½μÝ³Ï³Ý (ÇÝùÝáõñáõÛÝ³μ³ñ) Ñ³ßí³éÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ

3. ä»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
3.1 å»ï³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ Ó¨³íáñí³Í

í³ñã³Ï³Ý é»·ÇëïñÝ»ñ
3.2 ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç, ·áñÍ³í³ñ³Ï³Ý, 

Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ

4. î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
4.1 ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 

ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ Ó¨³íáñí³Í
í³ñã³Ï³Ý é»·ÇëïñÝ»ñ

4.2 ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç, ·áñÍ³í³ñ³Ï³Ý, 
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ԳԼԽԱՎՈՐ
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

• Հասարակության ներքին և արտաքին
անվտանգության ապահովում

• Հասարակության յուրաքանչյուր անդամի կայուն
զարգացման համար նախադրյալների ձևավորում

• Հասարակության այն անդամների նվազագույն
կարիքների ապահովում, որոնք դեռ և/կամ արդեն
ի վիճակի չեն դրանք ինքնուրույնաբար հոգալու

Ի՞նչ է վարչական ռեգիստրը

• Վարչական լիազորությունների տիրապետող

պետական մարմիններ (նախարարություններ, 

գերատեսչություններ և այլն)

• Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

• Հանրային ծառայություններ մատուցող (ոչ

վարչական բնույթի) պետական մարմիններ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ
ԻՐԱՑՆՈՂՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
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• Իրավունքների և պարտավորությունների
գրանցում ու հաշվառում,

• Գործունեության արտոնումներ, 
թույլատրություն, արգելում և կանխարգելում,

• Խրախուսում ու խաթարում,

• Կարգավորում,

• Վերահսկողություն,

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ
(ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԻՐԱՑՄԱՆ) ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

• Ստուգում, ստուգաճշտում, տեսչական զննում և

դիտազննում,

• Վեճերի քննարկում ու լուծում,

• Պատժի և սահմանափակումների կիրառում,

• Արտոնություններ, փոխհատուցումներ և

անհատույց օժանդակության տրամադրում,

• Այլ գործիքներ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ (շարունակություն)

 

• Հասկացությունների և չափորոշիչների սահմանում

• Դասակարգումներ (կարգավիճակների, 
գործունեության տեսակների, արտադրանքի, 
վարչատարծքային և այլ միավորների)

• Կոդավորում (միասնական` նույնականացման
հնարավորություններով)

• Անվանական հասցեական տեղեկատվություն
(վարչական գործիքների կիրառման արդյունքում
ձևավորված)

ՎԱՐՉԱԿԱՆՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Վարչական ռեգիստրները պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների կողմից վարվող
անվանական` հասցեական տվյալների բազաներ
(շտեմարաններ) են, որոնք հիմք են և հետևանք
վարչական ներգործությունների համար:

ՎԱՐՉԱԿԱՆՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ
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• Վարչական ռեգիստրները ձևավորող մարմիններ
(իրենց վերապահված անվանական` հասցեական
վարչական ներգործության լիազորության իրացում) 

• Այլ վարչական լիազորությունների տիրապետող
մարմիններ (նույնականացնելով այլ վարչական
ռեգիստրների անհատական տվյալների հետ)

• Վիճակագրական մարմիններ (վիճակագրական
բնույթի հանրային ծառայություններ մատուցելու
համար)

• Գիտակրթական հաստատություններ և անհատ
հետազոտողներ (գիտահետազոտական և կրթական
ծառայություններ մատուցելու համար)

ՎԱՐՉԱԿԱՆՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

Պաշտոնական վիճակագրությունը, որպես վիճակագրական
տեղեկատվություն մատակարարող, իրավասու է օգտագործել
և ձևափոխել վարչական ռեգիստրներից ստացված
տեղեկատվությունը` վիճակագրական սահմանումներին և
դասակարգիչներին դրանց համապատասխանությունն ու
համադրելիությունըապահովելու նպատակով:

Այդ եղանակով ստացված տվյալները չեն փոխանցվում
սկզբնական տեղեկատվությունը տնօրինողին (վարչական
ռեգիստրին) կամ տրամադրվում երրորդ անձանց վարչական
նպատակներով օգտագործելու համար:

Աղբյուրը`ՄԱԿ‐ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով, 
Համաշխարհային բանկ, ECE‐WORLDBANK/2003/W1/2, 11.08.2003

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

• íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ¨ í³ñã³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³Ýù Ï³½ÙáÕ 

ëáõμÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñëï³Ï ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³½³ïáõÙ,

• »ñÏñáõÙ ³ÙμáÕç³Ï³Ý í³ñã³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñáõÙ,

• íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí í³ñã³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³Ý³ñ·»É 

û·ï³·áñÍÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ,

• ³ñ¹Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ ÏáÙáõÝÇÏ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 

í³ñã³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ËÃ³ÝáõÙ,

• í³ñã³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ μ³ñ»É³íáõÙ ¨ Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛ³Ý 

½³ñ·³óáõÙ,

• íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí í³ñã³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý 

íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙ ¨ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ:

ì³ñã³Ï³Ý é»·ÇëïñÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý 
Ñ»ï Ï³åí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ

²ÕμÛáõñÁª Ø²Î-Ç å³ßïáÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ   ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ 
Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ø²Î-Ç ºíñáå³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí, Ð´, 2003

ì³ñã³Ï³Ý é»·ÇëïñÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý 

Ñ»ï Ï³åí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ

• êå³éáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÁÝÏ³É»Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 

Ù³ïáõóáÕÝ»ñÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñå»ë áñáß³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÝáñáßí³Í 

å»ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇó ³ñÙ³ï³å»ë ï³ñμ»ñíáÕ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ,

• í³ñã³Ï³Ý ¨ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ÙÇç¨ Ï³å»ñÇ 

μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñëï³Ï ë³ÑÙ³ÝáõÙ,

• í³ñã³Ï³Ý ¨ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï ß³Ñ»ñÇ ÙÇç¨ ³éÏ³ μ³ËáõÙÝ»ñáõÙ 

å³ßïáÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³ÝÁ ãÝ»ñù³ß»Éáõ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ 

³å³ÑáíáõÙ,

²ÕμÛáõñÁª Ø²Î-Ç å³ßïáÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ   ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ 
Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ø²Î-Ç ºíñáå³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí, Ð´, 2003
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ì»ñáÝßÛ³É ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý 
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É.

• »ñÏñáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ¨ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ,

• »ñÏñÇ í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,

• »ñÏñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÇ 
³í³ñïáõÝáõÃÛáõÝÁ,

• »ñÏñÇ í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ áõ
Ù³ëßï³μ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ,

• ÇÝãå»ë ³½·³ÛÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ÏÇñ³éíáÕ 
Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³åÇï³ÝÇáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ 
Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ,

• å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý, ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý, ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ  μ³ñ¹áõÃÛ³Ý (å³ñ½áõÃÛ³Ý) ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ 
·áñÍÇùÝ»ñÁ,

• ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ÇÝùÝ³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ:
²ÕμÛáõñÁª Ð´, üñ³ÝëÇ³ÛÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ (INSEE),2003

 

Î³åÁ í³ñã³Ï³Ý é»·ÇëïñÝ»ñÇ Ñ»ï
Ð³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ é»·Çëïñ (ÐÐ 

áëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝ և ³ÛÉ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ)

ԲÝ³ÏãáõÃÛ³Ý (ëáóÇ³É³Ï³Ý) é»·Çëïñ (ÐÐ 
³ßË³ï³ÝùÇ և ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ

Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ և ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ)

¼μ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý և
·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý é»·Çëïñ (ÐÐ 

½μ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ)

ÐÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ և
³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ

é»·Çëïñ
(ÐÐ  ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý 

Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ)

²ÛÉ í³ñã³Ï³Ý íÇճ³Ï³·ñ³Ï³Ý 
é»·ÇëïñÝ»ñ (Áëï Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í

ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ)

î³ñ³Íù³ÛÇÝ (Ù³ñ½³ÛÇÝ և Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ) 
é»·ÇëïñÝ»ñ

ԳÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý é»·Çëïñ

²ñï³ùÇÝ áõÕևáñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý 
é»·Çëïñ (ÐÐ ØÇ·ñ³óÇáÝ  

·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ)

²½·³ÛÇÝ íÇճ³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
(ìÇճ³Ï³·ñ³Ï³Ý é»·ÇëïñÝ»ñ)

Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ
é»·Çëïñ (Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó

å»ï³Ï³Ý é»·Çëïñ)

Ð³ñÏ³ÛÇÝ
é»·Çëïñ

Ø³ùë³ÛÇÝ
é»·Çëïñ

ä»ï³Ï³Ý և Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ áõ Í³Ëë»ñÇ é»·Çëïñ

(ÐÐ Գ³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý)

¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ և
μ³ÝÏ³ÛÇÝ é»·Çëïñ

(ÐÐ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ)

ê»փ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
é»·Çëïñ (ÐÐ Ï³¹³ëïñÇ å»ï³Ï³Ý 

ÏáÙÇï»)

ÎñÃáõÃÛ³Ý և ·ÇïáõÃÛ³Ý é»·Çëïñ
(ÐÐ ÎԳ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ)

Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ é»·Çëïñ
(ÐÐ μÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý 

Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ)

øí³½ÇýÇëÏ³É áÉáñïÇ
é»·ÇëïñÝ»ñ

(¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³, ·³½, 
çáõñ, Ï³å)

Գործող Դեռևս չձևավորված

ä³ñï³¹Çñ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý é»·Çëïñ (ÐÐ 
ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý 

å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù)

²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ
é»·Çëïñ (ÐÐ ÎԲ)

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ
é»·Çëïñ (ÐÐ ÎԲ)

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ï³óáõÃÛ³Ý 
é»·Çëïñ (ÐÐ 

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ï³óáõÃÛ³Ý 
³Ïï»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ù³ñÙÇÝ, ÐÐ 
àëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÓÝ³·ñ³ÛÇÝ 

μ³ÅÇÝ)

ú¹³ÛÇÝ ïñ³ÝëåáñïÇ
é»·Çëïñ (ÐÐ 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³íÇ³óÇ³ÛÇ
·ÉË³íáñ í³ñãáõÃÛáõÝ)

 

Պաշտոնական վիճակագրության
նկատմամբ վստահության պակասուրդի

օբյեկտիվպատճառներն են` 

1. Տարբերությունների տեսությունը,
2. Սպառողների տարաբնույթ շահերը,
3. Շրջակա միջավայրի մասնակիցների տարամետ

հակումները,
4. Մեթոդաբանության բազմաշերտությունը,
5. Պետական ինստիտուտների նկատմամբ

պատմականորեն ձևավորված վստահության
պակասուրդը:

2

* Կազմված է ըստ միջազգային գիտաժողովներումխնդրոառարկայի վերաբերյալ
քննարկումների ամփոփումների:

 

1. Տարբերությունների
տեսությունը

Ցանկացած ամփոփ ցուցանիշ, իր բնույթով կարող է
չհամընկնել առանձին ռեսպոնդենտի փորձառությանը,
ավելին` դրսևորել նրա փորձառությանը հակադարձ
ուղղություն: Միջինացված ցուցանիշներն ու անհատական
ցուցանիշները կարող են էապես տարբերվել, ինչի
հետևանքով անհատական փորձառության հեղինակը
կարող է չհամաձայնել միջինացված փորձառության
արդյունքներին (տարբերությունների տեսության
սահմանումը`այնքանով, որքանով մեզանից յուրաքանչյուրը
ֆիզիկապես նույնական չէ, այդքանով էլ գոյություն ունեն
տարբերություններ: Դրանք ոչ միայն սեռատարիքային են,
ազգային, կրոնական, սովորույթային, հակումնային, այլև
հաճելի –տհաճ,տանելի –անտանելի և այլն):
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2. Սպառողների տարաբնույթ
շահերը

Վիճակագրական տեղեկատվության սպառողները ոչ միայն
հանրության տարաբևեռ հատվածների ներկայացուցիչներ
են, այլև կոնկրետ անհատներ: Նրանք օբյեկտիվորեն կրում
են քաղաքական, տնտեսական և այլ բնույթի տարաբևեռ
շահեր, հետևաբար և վիճակագրական ցուցանիշների
նկատմամբ տարաբևեռ սպասումներ: Այս իմաստով,
ցանկացած ամփոփ ցուցանիշ նրանցից մեկի համար, ըստ իր
սպասումների, լավ լուր է, մյուսի համար` վատ լուր, այլոց
համար` որևէ արժեք չներկայացնող լուր:

 

3. Շրջակա միջավայրի մասնակիցների
տարամետ հակումները **

Շրջակա միջավայրից պաշտոնական վիճակագրության մասնակիցները 3‐ն
են` ռեսպոնդենտներ, վիճակագրական տեղեկատվության սպառողներ և
հարկատուներ: Նրանք ունեն տարաբևեռ հակվածություններ:

Ռեսպոնդենտը հակված է, որ տեղեկատվություն տրամադրելն ավելորդ
հոգս (աշխատանք) է: Վիճակագրական տեղեկատվության սպառողը
հակված է պահանջելու ագրեգացման ցածր միկրոաստիճանի ծավալուն և
յուրաժամանակ տեղեկատվություն: Պետական բյուջեն (հարկատուն) ունի
համոզմունք, որ այլ ծախսերն ավելի կարևոր և անհետաձգելի են, քան
վիճակագրության համար ծախսերը: Պարադոքսն այն է, որ ցանկացած անձ
միաժամանակ և՛ ռեսպոնդենտ է, և՛ վիճակագրական տեղեկատվության
սպառող և՛ հարկատու: Հետևաբար նրա վերաբերմունքը
վիճակագրությանը վերջինիս հետ շփվելու պահին (պարագայում)
ուղղակիորեն կախված է այն հանգամանքից, թե նա այդ պահին որ
կարգավիճակով է հանդես գալիս:

** Տե՛սէջ 59, 2‐րդպատկեր: 

4. Մեթոդաբանության
բազմաշերտությունը

• Գոյություն ունեն վիճակագրության բազմաթիվ
մեթոդաբանություններ, և դրանց բացարձակ մեծամասնությունը
գիտականորեն հիմնավորված է, սակայն ոչ բոլորն են կիրառելի
(կիրառական): Դրանց զգալի մասը քաղաքական, տնտեսական և
այլ շահերին են հարմարեցված: Այդ իսկ պատճառով,
վիճակագրության մեջ կիրառելի են միայն միջազգային
մեթոդաբանությունները, և այդ խնդրի լուծումը սկսվել է 1947թ.‐ից`
ՄԱԿ‐ի վիճակագրական հանձնաժողովի գործունեության սկզբից:

• Մեթոդաբանությունը բաղկացած է 4 տարրերից`
– Սահմանումներ,
– Դասակարգումներ,
– Տեղեկատվությանաղբյուրներ,
– Տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման և տարածման

գործիքակազմ:

Մեթոդաբանությունները փաստաթղթավորվում են և
հրապարակվում: 6

 

4. Մեթոդաբանության
բազմաշերտությունը
(շարունակություն)

Վերոհիշյալ տարրերից յուրաքանչյուրն էլ պարունակում է գիտական աբստրահում,
ինչն էլ վստահությանպակասուրդիպատճառներից է հանդիսանում:

Դրանցից առավել ակնառուն վերագրվում է ընտրանքային գործիքներին, քանզի
սպառողներն ավելի շատ վստահում են անհատական անվանական տվյալներին և չեն
ընկալում ընտրանքի թույլատրելի սխալ հասկացությունը, ինչը համաշխարհային
մակարդակով դասվում է կրթական հիմնախնդիրների շարքին:

Մյուս կարևոր պատճառը կապված է վիճակագրության արդիականության, որակի,
ամբողջականության և օգտավետության փոխկախվածության մատրիցայի հետ (Տե՛ս
«Պաշտոնական վիճակագրության առաքելությունը, կազմակերպման հիմնարար
սկզբունքները, երկրում հաշվառման և տեղեկատվական համակարգերի
առանձնահատկություններն ըստ վիճակագրական և վարչական նպատակների», 5‐րդ
պատկերը): Ցուցանիշների բարձր որակը և լիակատար ամբողջականությունը, ինչը
ցուցանիշի օգտավետությունը բարձրացնում է վերլուծական մակարդակի, պահանջում
է երկարաժամկետ աշխատանք, ինչն էլ այն դարձնում է պակաս արդիական, ի
տարբերություն թերի ամբողջականությամբ գերյուրաժամանակ շտապ հավաքագրված
տվյալներովամփոփված ցուցանիշի: 7
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Այլ` ոչ պակաս, կարևորություն ունեցող պատճառներից են դասակարգումները
(դասակարգիչները) և տեղեկատվությանաղբյուրները:

Դասակարգիչներում տեսակավորումն իրագործվում է ըստ երևույթների գլխավոր
հատկանիշների, ինչն ըստ ածանցյալ հատկանիշներով դասակարգմամբ
հակադրումների հնարավորություն են ընձեռում:

Տեղեկատվության աղբյուրները հաճախ խնդրահարույց են կա՛մ դրանց
բացակայության, կա՛մ էլ միջազգային վիճակագրական մեթոդաբանության
պահանջներին չհամապատասխանության առումներով: Տեղեկատվության
կարևորագույն աղբյուր հանդիսացող վարչական ռեգիստրները հաճախ ոչ միայն
ամբողջական չեն, այլ նաև վիճակագրական նպատակներով ոչ կիրառելի, քանզի
ձևավորվում են նեղ վարչական նպատակներով և այլն:

8

4. Մեթոդաբանության
բազմաշերտությունը (շարունակություն)

5. Պետական ինստիտուտների
նկատմամբ պատմականորեն
ձևավորված վստահության

պակասուրդը
Քաղաքակրթության ողջ պատմությունը, ցավոք, կառուցված
է պետական ինստիտուտների նկատմամբ հասարակության
վստահության ցածր չափաբաժնով: Այս իմաստով, որքանով
էլ որ անցած դարի 90‐ական թվականներից սկսած
Եվրամիության և Տնտեսական զարգացման ու
համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրները
սկսեցին վիճակագրական ծառայությունների
առաքելությունները կառուցել հանրային շահ հետապնդող
ինստիտուցիոնալ կառույցների սկզբունքի վրա, միևնույն է,
այդ ծառայությունների պետական կարգավիճակը դեռևս
այլընտրանք չունի, և որպես դրա հետևանք, պետական
կառույցների նկատմամբ վստահության չափաբաժնի
պակասուրդըտարածվում է նաև վերջիններիս վրա: 9

 
 


