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2.7. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

2.7.1. Սոցիալական ոլորտ 
 

Հավաքագրվող վիճակագրական ցուցանիշներն եվրոպական և միջազգային 
ստանդարտներին և դասակարգիչներին համապատասխանեցնելու, Հայաստանի 
Հանրապետության նախարարությունների, գերատեսչությունների, հասարակական 
կազմակերպությունների համար հետաքրքրություն ներկայացնող նոր ցուցանիշներն (համաձայն 
այդ նպատակով Ծառայության կողմից նրանց ուղարկված նամակ-հարցումների 
պատասխանների) առավելագույն և ըստ հնարավորինս ներառելու նպատակով վերանայվել են 
բոլոր հաշվետվական ձևերը և դրանցում ներառված ցուցանիշները:  

Սոցիալական ապահովության մարմիններում երեխաներին առնչվող վիճակագրական 
տեղեկատվության ամբողջականացման նպատակով մշակվել և ներդրվել է գիշերօթիկ 
հաստատությունների գործունեության մասին պետական վիճակագրական հաշվետվության նոր 
ձև: 

Վարչական ռեգիստրների ստեղծման և կատարելագործման ուղղությամբ իրականացվել են 
հետևյալ աշխատանքները. 

-Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համակարգում 
ներդրված վարչական վիճակագրական հաշվետվական ձևերը վերանայվել են, ներառված 
ցուցանիշների կազմում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, ավելացվել են նոր 
ցուցանիշներ՝ միտված առողջապահության ոլորտի վերաբերյալ առավել համապարփակ 
տեղեկատվության հավաքագրմանը: Արդյունքում, Հայաստանի Հանրապետության 
առողջապահության նախարարության համակարգում վերանայվել են գործող 10 և ներդրվել 4 նոր 
վարչական վիճակագրական հաշվետվական ձևեր, 

-շարունակվել է գործնական օժանդակությունը Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգում վարչական 
վիճակագրական ռեգիստրների ամբողջական ձևավորման գործընթացին: Նախարարության 
համակարգում ներդրված 2 վարչական վիճակագրական հաշվետվական ձևերը վերանայվել են, 
ներառված ցուցանիշների կազմում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, 
ավելացվել են նոր ցուցանիշներ և ներդրվել են 2 նոր վարչական վիճակագրական հաշվետվական 
ձևեր, 

-Հայաստանի Հանրապետության գիտության և կրթության նախարարության համակարգում 
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն 
կրթության և գիտատեխնիկական աշխատանքների վարչական ռեգիստրների ձևավորման և 
վարչական վիճակագրության ներդրման ուղղությամբ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: 
Վիճակագրական հաշվառման ամբողջականացման նպատակով վերանայվել և 
կատարելագործվել է հանրակրթության վարչական ռեգիստրը,  

-բնակարանային ֆոնդի և կոմունալ տնտեսության ոլորտի վիճակագրության բարելավման 
նպատակով վերանայվել է վիճակագրական հաշվառման գործընթացը: 

Սպառողների պահանջների ամբողջական բավարարման, տեղեկատվության 
մատչելիության բարձրացման նպատակով հրապարակվել են.  

-«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը» վիճակագրական ժողովածուն, 
որտեղ ներառվել է կրթության, գիտության, առողջապահության, արտադրությունում դժբախտ 
պատահարների, սոցիալական ապահովության, մշակույթի, արխիվային, նոտարական, 
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արտոնագրային գործունեության, ստանդարտացման, սերտի ֆիկացման և հավատարմագրման, 
իրավական ոլորտի և այլնի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվություն և նախորդ 
տարիների դինամիկ շարքեր, 

-«Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային  ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը» 
վիճակագրական ժողովածու, որտեղ ներառված են բնակարանային  ֆոնդի, անշարժ գույքի 
շուկայի, համայնքների ջրամատակարարման, կոյուղացման, գազաֆիկացման, քաղաքային 
բնակավայրերի սանիտարական մաքրման, քաղաքային հողերի և կանաչապատ տարածքների և 
այլնի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվություն և նախորդ տարիների դինամիկ շարքեր:        

 

2.7.2. Բնապահպանություն 
 

Իրականացվել են աշխատանքներ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական և 
տարածաշրջանների զարգացման ու կենսագործունեության առանձնահատկություններով պայմա-
նավորված ոլորտին առնչվող մարզային տեղեկատվական բազաների վարման և վարչական 
ռեգիստրների կատարելագործման ուղղությամբ, մասնավորապես, աշխատանքներ են իրակա-
նացվել ջերմոցային գազերի կադաստրի վիճակագրական տեղեկատվության 
ամբողջականացման ուղղությամբ: 

Շարունակվել են բնապահպանական սատելիտային հաշիվների ներդրման աշխա-
տանքները, մասնավորապես բնական պաշարների շարժի ֆիզիկական ծավալների հաշիվների, 
բնապահպանական ծախսերի հաշվառման միասնական համակարգի ներդման աշխատանքները:  

Շարունակվել են բնակչության առողջության վրա շրջակա միջավայրի գործոնների 
ազդեցության գնահատման ցուցանիշների սահմանման և համապատասխան վարչական 
տեղեկատվական ռեգիստրների կատարելագործման աշխատանքները: 

Աշխատանքներ են տարվել վիճակագրական հրապարակումներում աշխարհագրական 
տեղեկատվական համակարգի ներդրման, էկոլոգիական ատլասների կազմման ուղղությամբ:  

Շարունակվել են աշխատանքները կայուն զարգացման գնահատման, «կանաչ էկոնոմիկայի» 
բնութագրիչ վիճակագրական ցուցանիշների սահմանման և համապատասխան մեթոդաբա-
նական մշակումների ուղղությամբ: 

Գործնական օժանդակություն է ցուցաբերվել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպա-
նության, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության և Հայաստանի Հանրապետու-
թյան էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունների համակարգերում վարչական 
վիճակագրական ռեգիստրների ամբողջական ձևավորման գործընթացին:  

Տեղեկատվության որակի բարձրացման և հաշվետվություն ներկայացնողների աշխատանքը 
թեթևացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և գյուղատնտե-
սության նախարարությունների համակարգերում վերանայվել է 3 պետական վիճակագրական 
ամփոփ հաշվետվական ձև, իսկ 4 պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվական ձև վերա-
նայվել և միավորվել են մեկ պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության նոր ձևում: 
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության համա-
կարգում ներդրվել է բնական պաշարների և օգտակար հանածոների հաշվառման 4 վարչական 
վիճակագրական հաշվետվային ձև: 
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Հանքային ջրերի արդյունահանման և օգտագործման վերաբերյալ վիճակագրական 
տեղեկատվության ամբողջականացման նպատակով մշակվել և ներդրվել է պետական 
վիճակագրական հաշվետվության նոր ձև: 

Սպառողների պահանջների ամբողջական բավարարման, տեղեկատվության մատչելիու-
թյան բարձրացման նպատակով ամեն տարի հրապարակվել է «Բնական պաշարները և շրջակա 
միջավայրը Հայաստանի Հանրապետությունում» վիճակագրական ժողովածուն, որը ներառել է 
տեղեկատվություն հիդրոօդերևութաբանական պայմանների, անտառային տնտեսության և 
բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, երկրաբանահետախուզական աշխատանքների, 
պահպանության կարիք ունեցող հողերի, մթնոլորտային արտանետումների, ջրօգտագործման և 
ջրհեռացման, թափոնների շարժի, բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների, բնապահ-
պանական ընթացիկ ծախսերի և հիմնական միջոցների, շրջակա միջավայրի մշտադիտարկման, 
բնապահպանական իրավախախտումների, արտակարգ իրավիճակների և այլնի վերաբերյալ 
վիճակագրական տեղեկատվություն և նախորդ տարիների դինամիկ շարքեր: 

Հայաստանը մասնակցել է 2010 թվականի նոյեմբերից մեկնարկած «Եվրոպական հարևա-
նության և գործընկերության գործիքի Բնապահպանական միասնական տեղեկատվական 
համակարգ» չորսամյա ծրագրին: Այդ ծրագիրն իրականացվել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի Շրջակա 
միջավայրի մոնիթորինգի և գնահատման, Բնապահպանական վիճակագրական ցուցանիշների  
նպատակային աշխատանքային խմբերի հետ համատեղ: Ծրագրի ավարտից հետո, տեղեկատվու-
թյան տրամադրման, առցանց հասանելիության և հաշվետվողականության նոր հայեցակարգի 
համաձայն՝ մոնիթորինգի ընտրված 67 ցուցանիշների համացանկի կիրառմամբ կատարվել է 
հաշվետու բոլոր մասնակից երկրների հաշվետվողականության արդյունքների ամփոփում և 
ներդրված բնապահպանական միասնական տեղեկատվական համակարգի գնահատում: Համա-
ձայն այդ գնահատման, զգալիորեն բարելավվել է Ծառայության պաշտոնական կայքէջի 
«ArmStatBank.am» էլեկտրոնային էջի բնապահպանական տեղեկատվության բաժինը, 
առավելագույնս ամբողջականացվել է հրապարակվող տեղեկատվությունը, և 2014 թվականի հաշ-
վետվողականության արդյունքներով այն զիջել է միայն Շվեդիային (Շվեդիա` 99%, Հայաստան` 
91%:Տես`  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/17thMeeting/ece.cep.ac.10.2015.5.e.pdf: 
Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը տես՝ Error! 
Hyperlink reference not valid.language=hy): 

 
 
 

2.7.3. Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ 
 
 
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել են տնային տնտեսությունների ընտրան-
քային հետազոտությունները` վերանայված մեթոդաբանություն: 2013-2015 թվականներին անց են 
կացվել տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություններ 
(ՏՏԿԱՀ), կիրառելով աղքատության մակարդակի գնահատման առավել ճշգրտված մեթոդներ:  

Բնակչության աղքատությունը և կենսապայմանները բնութագրող հիմնական ցուցանիշների 
ամբողջականացման և արդիականացման նպատակով ապահովվել է տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների ընտրանքի ներկայացուցչականությունը, որն էլ հնարավորություն է ընձեռել 
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այդ ցուցանիշները հաշվարկել և հրապարակել մարզային կտրվածքով:  
2013-2015 թվականներին իրականացված ՏՏԿԱՀ-ն իրականացվել են տարեկան 5 184 

տնային տնտեսություն ընտրանքով: 
Հետազոտության հարցաթերթի համապատասխան հարցերի վերանայման և փոփոխման 

միջոցով շարունակաբար կատարելագործվել է աղքատության ոչ նյութական ցուցանիշների 
(կրթություն, առողջապահություն, անվտանգ խմելու ջրի մատչելիություն, բնակարանային 
պայմաններ և այլն) մշտադիտարկումը:  

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ համատեղ առաջին անգամ 2013 թվականի հուլիսի     
1-ից մինչև 2014 թվականի հունիսի 30-ը (շեղված տարի) անց է կացվել «Երեխաների կարիքները» 
հատուկ մոդուլով հետազոտություն, որի արդյունքները տպագրվել են «Հայաստանի սոցիալական 
պատկերը և աղքատությունը, 2015» վիճակագրական-վերլուծական զեկույցում, որտեղ 
նկարագրվում է երեխաների կարիքները, բնակչության կարծիքը սոցիալական ծառայությունների 
և ներառական կրթության վերաբերյալ: Նույն զեկույցում տպագրվել է նաև մինչև 6 ամսական 
հասակը կրծքով սնուցվող երեխաների մասնաբաժինն ըստ աղքատության մակարդակի:  

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ համատեղ 2014 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 
դեկտեմբերի 31-ն անց է կացվել տնային տնտեսություններում առկա մինչև 5 տարեկան 
երեխաների քաշի և հասակի չափումը: Երեխաների սնուցման կարգավիճակի մասին տվյալներն 
առաջին անգամ զետեղվել են վերոնշյալ զեկույցում: 

2014 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2015 թվականի հունիսի 30-ն անց է կացվել «Երեխաների 
կարիքները» հատուկ մոդուլով երկրորդ հետազոտությունը կատարելագործված հարցաթերթով, 
որի արդյունքները կամփոփվեն «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2016» 
վիճակագրական-վերլուծական զեկույցում:          

Համաշխարհային բանկի փարձագետների աջակցությամբ առաջին անգամ 2013 և 2014 
թվականներին իրականացված ՏՏԿԱՀ-ի տվյալների հիման վրա գնահատվել և հրապարակվել է 
աղքատության բազմաչափ փորձնական համաթիվը, որպես այլընտրանքային աղքատության 
չափման մեթոդ: 

Եվրոպական միության Թվինինգ ծրագրի ներքո 2015 թվականի հոկտեմբեր ամսին 48 
տնային տնտեսություններում անց է կացվել տնային տնտեսությունների անդամների 
ուսումնասիրություն՝ «Սոցիալական ներառումներ» փորձնական հետազոտություն հատուկ 
մոդուլով: Հետազոտության արդյունքներն ամփոփվել են և հիմք հանդիսացել կատարելագործելու 
հիմնական հետազոտության հարցաթերթը: 

2013-2015 թվականներին կազմակերպվել են «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական զեկույցի շնորհանդեսներ և պատրաստվել են 
մամուլի հաղորդագրություններ: 
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2.7.4. Պարենային ապահովություն 
 
 
 

 

Պարենային ապահովության վիճակագրության վարումն իրականացվել է 2013-2015 
թվականների եռամյա ծրագրով, ինչպես նաև 2003 և 2005 թվականներին ՀՀ Կառավարության և 
Եվրոպական հանձնաժողովի միջև ստորագրված «Պարենային ապահովության ծրագրի» 
Փոխըմբռման հուշագրով սահմանված նախապայմաններով: 

Հավաքագրվել, մշակվել և ամփոփվել են պարենային ապահովության վիճակագրությանն 
առնչվող մակրոտնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական ոլորտների, աշխատանքի 
վիճակագրության, երեխաների խնամքի և պաշտպանության միջոցառումների, գների և գների 
ինդեքսների, գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական հողերի բարելավման, 
գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների, բույսերի կարանտինի և 
պաշտպանության միջոցառումների, ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվության, 
պարենամթերքի արտաքին առևտրի, անտառպահպանության, անտառպաշտպանության և 
անտառվերականգման միջոցառումների և տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված ընտրանքային հետազոտության արդյունքները, աղքատության վերաբերյալ 
ցուցանիշները, որոնք եռամսյակային պարբերականությամբ հրապարակվել են «Պարենային 
ապահովություն և աղքատություն» վիճակագրական տեղեկագրում: 

Հիմք ընդունելով միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունված չափանիշները` 
կազմվել են 2012-2014 թվականների առանձին ապրանքախմբերի ազգային պարենային 
հաշվեկշիռները: 

Հայաստանի Հանրապետության ազգային պարենային հաշվեկշիռներ են կազմվել թվով 
42   ապրանքախմբի   հ ամար`   նախկին  21  ապրանքախմբի  փոխարեն: 

«Աջակցություն Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությանը» խորագրով ԵՄ 
ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի շրջանակում` Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի հռչակագրի 
պահանջներին համապատասխան պատրաստված պարենային հաշվեկշռի (տարեկան) Որակի 
հռչակագրում իրականացվել են արդիականացման աշխատանքներ (զետեղված է Ծառայության 
պաշտոնական կայքէջում, «Փաստաթղթավորում» բաժնում): 

Ծառայության www.armstatbank.am պաշտոնական կայքէջում լրամշակվել են առանձին 
ապրանքախմբերի ազգային պարենային հաշվեկշիռների տվյալները: 
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2.7.5. Ժողովրդագրություն 
 
Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել են հանրապետության գյուղական 

բնակչության սեռատարիքային կազմի հաշվառման աշխատանքները` համապատասխան 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի միջոցով: 2013, 2014 և 2015 թվականների 
հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետության գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմի 
հաշվառման արդյունքներով` ըստ Ձև թիվ 9-Ս պետական վիճակագրական հաշվետվական ձևի, 
ստացվել են տվյալներ բոլոր 866 գյուղական համայնքներից: Դրանցում ամփոփվել են 
համայնքներում տնային տնտեսությունների քանակի, մշտական բնակչության թվաքանակի, 
առկա բնակչության՝ առանձին տարիքների և տարիքային խմբերի, տնային տնտեսությունների 
զբաղված անդամներից՝ գյուղատնտեսական և այլ ոլորտներում զբաղվածների թվաքանակի 
վերաբերյալ ցուցանիշները: Ծառայության մարզային գործակալությունների կողմից կազմվել են 
նաև ամփոփ տեղեկագրեր, որոնցում ամփոփված են բոլոր գյուղական բնակավայրերի հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տարածաշրջանների: Ձև թիվ 9-Ս պետական վիճակագրական հաշվետվական 
ձևի ծրագրային մշակման արդյունքում ստացվել են՝ 2013, 2014 և 2015 թվականների տարեսկզբի 
դրությամբ գյուղական առկա և մշտական բնակչության թվաքանակների, առկա բնակչության 
սեռատարիքային կազմի, հաշվառված և հաշվետու պահի դրությամբ առկա տնային 
տնտեսությունների քանակի և Հայաստանի Հանրապետության մարզերի ու տարածաշրջանների 
զբաղված բնակչության թվաքանակների ցուցանիշները բնութագրող ելքային աղյուսակներ (թվով` 
6 աղյուսակ): 

Ամսական պարբերականությամբ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարության Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման (ՔԿԱԳ) տարածքային 
բաժիններից ստացված ծննդյան, մահվան, ամուսնության, ամուսնալուծության ակտերի մշակման 
արդյունքում՝ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և տարածաշրջանների քաղաքային և 
գյուղական բաշխումով ստացվել են ամենամսյա օպերատիվ տվյալները, որոնց հիման վրա 
ամփոփվել են բնակչության բնական շարժը բնութագրող ցուցանիշների վերաբերյալ տարեկան 
վիճակագրական ցուցանիշները: Իսկ մեքենայական մշակման արդյունքում, տարեկան 
պարբերականությամբ, ստացվել են 22 ելքային աղյուսակներ:  

« «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ին ընդունված Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարությունն անցում է կատարել Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 
միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի, ինչով պայմանավորված, Ծառայության 
կողմից` ծննդյան, մահվան (նաև բժշկական վկայականների), ամուսնության, ամուսնալուծության 
վերաբերյալ ակտերի ստացման թղթային ձևաչափից էլեկտրոնայինին սահուն անցման 
գործընթացը կանոնակարգելու նպատակով հանդիպումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի 
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Հանրապետության արդարադատության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության 
առողջապահության նախարարության ազգային ինստիտուտի համապատասխան 
մասնագետների հետ և քննարկվել` մեթոդաբանական, տեխնիկական և կազմակերպչական 
հարցեր: 

2015 թվականի ապրիլի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարի և Ծառայության նախագահի միջև կնքված Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային վիճակագրական ծառայությանը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 
միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգից տվյալներ տրամադրելու և պետական 
վիճակագրական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան ամփոփ վիճակագրական 
տվյալները Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը հասանելի 
դարձնելու վերաբերյալ համագործակցության հուշագրի համաձայն, քաղաքացիական 
կացության թղթային ակտերին զուգահեռ համապատասխան տեղեկատվությունը ստացվել է նաև 
ինտերնետ հասանելիության միջոցով:  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 22-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրությանը բնակչության պետական 
ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգից տվյալներ տրամադրելու կարգը» հաստատելու մասին 
թիվ 1333-Ն որոշման համաձայն, «եկողների» և «մեկնողների» վերաբերյալ 2013-2015 
թվականների տվյալները՝ եռամսյակային պարբերականությամբ, ստացվել են էլեկտրոնային 
բազաներով, որոնց մշակման արդյունքում ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա ստացվել 
են բնակչության միգրացիոն տեղաշարժերի վերաբերյալ վիճակագրական ցուցանիշները: 
Լրամշակումներ են կատարվել միգրացիոն տեղաշարժերի էլեկտրոնային բազաների 
վիճակագրական մշակման ծրագրերում՝ միտված տարեկան կտրվածքով ամփոփ ելքային 
տվյալների ձևաչափերով թվով 12 աղյուսակների ստացումն ապահովվելուն: 

Բնական շարժի ամսական և մեխանիկական շարժը բնութագրող եռամսյակային օպերատիվ 
ցուցանիշների հիման վրա, 2013-2015 թվականների համար` տարեկան և եռամսյակային 
պարբերականությամբ, արդիականացվել են Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի 
մարդահամարի հիմքով վարվող հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակի 
ցուցանիշները` քաղաքային և գյուղական կտրվածքով և հրապարակվել են «Հայաստանի 
Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը» վիճակագրական տեղեկագրերում: 

Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամարի հիմքով` բնական շարժի և 
միգրացիայի ընթացիկ հաշվառման արդյունքներով, իրականացվել է Հայաստանի 
Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի մշտական բնակչության սեռատարիքային կազմի 
հաշվարկը` քաղաքային և գյուղական կտրվածքով: Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվական 
մարդահամարի հիմքով իրականացվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և Երևան 
քաղաքի մշտական բնակչության սեռատարիքային կազմի հաշվարկը 2013-2015 թվականների 
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տարեսկզբի դրությամբ` քաղաքային և գյուղական կտրվածքով, որոնք զետեղվել են նաև 
Ծառայության պաշտոնական կայքէջի «Ժողովրդագրական տվյալների բազա» հատվածում: 

2014 թվականից միգրացիոն վիճակագրությունը համալրվել է Հայաստանի 
Հանրապետությունում միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայությունից ստացված Ձև թիվ       
1-Ապաստան պետական վիճակագրական (կիսամյակային) և Ձև թիվ 2-Ապաստան (տարեկան) 
ամփոփ հաշվետվական ձևերով, ինչը ներառվել է համապատասխան հրապարակումներում: 

2015 թվականից միգրացիոն վիճակագրությունը համալրվել է նաև Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությունից 
ստացված Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ ստացած 
օտարերկրացիների վերաբերյալ Ձև թիվ 1-կացություն (կիսամյակային) և Ձև թիվ 2-կացություն 
(տարեկան) ամփոփ հաշվետվական ձևերով և ներառվել համապատասխան 
հրապարակումներում: 

ԱՄՀ-ի ՏՏՀՍ-ին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակում, 
եռամսյակային պարբերականությամբ, «Բնակչություն» ենթաբաժինը համալրվել է բնակչության 
թվաքանակի միջին ցուցանիշի վերաբերյալ հաշվարկված տեղեկատվությամբ, որը զետեղվել է 
Ծառայության պաշտոնական կայքէջի համապատասխան հատվածում: 

2015 թվականից ԵՄ Թվինինգ ծրագրի շրջանակում ուսումնասիրվել են կենսական և 
միգրացիոն վիճակագրության թողարկման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները՝ 
տվյալների հավաքագրումը, դրանց օրենսդրական կարգավորումները, վիճակագրական մշակման 
և ամփոփ տվյալների ձևավորման ու հրապարակման ընթացակարգերը, տեղի են ունեցել 
փորձագետների հանդիպումներ գործողությանը մասնակից շահագրգիռ կառույցների՝ 
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ-ի, Հայաստանի 
Հանրապետության առողջապահության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության, 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ներկայացուցիչների հետ:   

ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի, Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի, Եվրոստատի 
և մի շարք այլ միջազգային կազմակերպությունների հայցերով պատրաստվել և ներկայացվել է 
տեղեկատվություն` բնակչության թվաքանակի, սեռատարիքային կազմի, ծնելիության, 
մահացության և դրա պատճառների, ամուսնության և ամուսնալուծության, կյանքի սպասվող 
տևողության մասին (երկմաս), ինչպես նաև միգրացիոն տեղաշարժերի` եկողների և մեկնողների 
սեռատարիքային կազմի, կրթական մակարդակի, միգրացիայի ուղղությունների վերաբերյալ: 

Տարեկան պարբերականությամբ հրապարակվել է «Ժողովրդագրական ժողովածուն», որը 
ներառել է բնակչության թվաքանակի, բնական շարժի, ամուսնությունների ու 
ամուսնալուծությունների և ժողովրդագրական այլ ցուցանիշների վերաբերյալ վիճակագրական 
տեղեկատվությունը (այդ թվում` դինամիկ շարքերի տեսքով): 


