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 1.1 Կարիքների 

բացահայտում 

Մարդահամարի արդյունքներովվիճակագրական 

տվյալների վարման անհրաժեշտությունը 

պայմանավորված է առաջին հերթին ՀՀ բնակչության 

թվաքանակի, դրա սեռատարիքային կառուցվածքի և 

ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշների 

հաշվարկների պարբերական արդիականացումն 

ապահովելու տեսանկյունից՝ ըստ վարչատարածքային 

բաշխման, ինչպես նաև Արմստատի վիճակագրություն 

վարող կառուցվածքային ստորաբաժանումների և 

վիճակագրական տեղեկատվություն օգտագործողների 

շարունակաբար աճող պահանջով:  

Մարդահամարի արդյունքներով վիճակագրական 

տվյալներն ըստ անհրաժեշտության տրամադրվում են 

վիճակագրական տեղեկատվություն 

օգտագործողներին` ՀՀ պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին, գիտական, 

կրթական հաստատություններին, միջազգային 

կազմակերպություններին և դրանց պահանջարկն 

ունեցող այլ սուբյեկտերին` պահպանելով տվյալների 

գաղտնիությանը վերագրվող օրենսդրական 

պահանջները: Մարդահամարի արդյունքներով 

ստացված տեղեկատվությունը կիրառվում է երկրի 

ինչպես սոցիալ-ժողովրդագրական, այնպես էլ 

տնտեսական ու ֆինանսական բնագավառներում 

ռազմավարությունների մշակման, մարտավարական 

խնդիրների լուծման, զարգացման միտումների 

բացահայտման և այլ նպատակներով: 

 1.2 Խորհրդակցում և 

կարիքների 

հաստատում 

Տեղեկատվության նկատմամբ օգտագործողների 

պահանջարկն ուսումնասիրելու նպատակով տարեկան 

վիճակագրական ծրագրի նախագիծը կարծիքի է 

ներկայացվում ընտրանքային կարգով ընտրված 

(ֆինանսական միջոցների սղությամբ 

պայմանավորված) 147 հիմնական վիճակագրական 

տեղեկատվության օգտագործողների (պետական 

մարմիններ, գիտակրթական հաստատություններ, 

դատաիրավական մարմիններ, բանկային համակարգ, 

գործարար շրջաններ, հասարակական և միջազգային 

կազմակերպություններ և զանգվածային 



լրատվամիջոցներ): Տեղեկատվության (տվյալների) 

հավաքման, օգտագործման, հրապարակման և 

պահպանման գործընթացում խստորեն պահպանվում 

են «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ 

օրենքում վիճակագրական տվյալների գաղտնիությանը 

վերագրվող դրույթները  

(տես`http://www.armstat.am/file/doc/99486043.pdf 

հղումը): 

 1.3 Արտադրանքի 

նպատակների 

սահմանում 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

պաշտոնական վիճակագրության իրագործման հիմքը 

վիճակագրական ծրագիրն է: Պաշտոնական 

վիճակագրական գործունեության ուղղությունները 

սահմանելու համար մշակվում է Հնգամյա Ծրագիր, իսկ 

այդ ուղղությունների իրագործումն ապահովող 

միջոցառումների որոշման համար` Տարեկան Ծրագիր: 

Ծրագիրը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրական կոմիտեի, ինչպես նաև մյուս 

պետական մարմինների` Հայաստանի 

Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի, կողմից 

ընդհանուր համակարգման միջոցով իրականացվող 

պաշտոնական վիճակագրական դիտարկումներում 

ընդգրկված ցուցանիշների (և դրանց հավաքման, 

մշակման, ամփոփման, հրապարակման 

աշխատանքների) ցանկը, ինչպես նաև դրանց 

հաշվարկման կատարելագործմանն ուղղված 

աշխատանքները: 

Հնգամյա և Տարեկան ծրագրերով նախատեսված 

գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները 

հաշվի են առնում երկրի ցուցանիշների 

համադրելիությունը միջազգային վիճակագրական 

չափանիշներին, երկարաժամկետ միջակայքում 

միտումները բացահայտելու տեսանկյունով ապահովում 

են դրանց հնարավոր կայուն պարբերականությունը և 

տարեկան կտրվածքով պաշտոնական 

վիճակագրությանը հատկացվող ռեսուրսների հետ 

համաչափությունը:  

Ծրագիրը մշակվում է վիճակագրական 

տեղեկատվության օգտագործողների պահանջարկի 

ուսումնասիրության հիման վրա, որի արդյունքում 

ամփոփվում են վերջիններիս կողմից ներկայացվող 

առաջարկություններն ու դիտողությունները: 

 1.4 

Հասկացությունների 

Բնակչության թվաքանակի ընթացիկ գնահատականը 

տրվում է բնակչության վերջին մարդահամարի 

http://www.armstat.am/file/doc/99486043.pdf


որոշում արդյունքների հիման վրա, որոնց ամեն տարի 

գումարվում են կենդանի ծնվածների և եկողների 

(հաշվառվածների) թվաքանակի ու հանվում` 

մահացածների և տվյալ տարածքից մեկնածների 

(հաշվառումից դուրս գրվածների) թվաքանակի 

ցուցանիշները: Ընդ որում, բնակչության միգրացիայի 

(հաշվառում /դուրս գրում) վերաբերյալ ՀՀ ոստի-

կանությունից ստացված տվյալները ենթարկվում են 

վերագնահատման (վիճակագրական ճշգրտման), հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ դրանք ամբողջապես չեն 

ընդգրկում բնակչության տեղաշարժերը` հիմք 

ընդունելով հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող 

տարվա տնային տնտեսությունների 

կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 

արդյունքներով ստացված միգրացիայի 

գնահատականները: 

Բնակչության թվաքանակի ընթացիկ 

գնահատականները միջմարդահամարային տարիների 

համար ճշգրտվում են` կատարելով հետադարձ 

վերահաշվարկ, հիմք ընդունելով վերջին 

մարդահամարի արդյունքները: 

 Բնակչության բաշխումը քաղաք/գյուղ կտրվածքով 

կատարվում է ըստ նրանց բնակության (հաշվառման) 

վայրի: Քաղաքային են համարվում այն բնակավայրերը, 

որոնք «Հայաստանի Հանրապետու-թյան 

վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված են որպես 

քաղաքներ, մնացած  բնակավայրերը, որոնք օրենքով 

սահմանված են որպես գյուղեր` համարվում են 

գյուղական: Մարդահամարի պահին հաշվի է առնվում 

բնակչության երկու կատեգորիա:  

• Մշտական բնակչություն, որը ձևավորվում է` 

տվյալ տարածքում մշտապես բնակվող ու 

հաշվառման պահին ներկա և ժամանակավոր 

բացակայող բնակչության թվաքանակի 

ցուցանիշների հանրագումարից,  

• Առկա բնակչություն, որը ձևավորվում է` տվյալ 

տարածքում մշտապես բնակվող ու հաշվառման 

պահին ներկա և ժամանակավոր բնակվող 

բնակչության թվաքանակի ցուցանիշների 

հանրագումարից: 

Ժամանակավոր բացակա բնակչություն է համարվում` 



մարդահամարի պահին իրենց հիմնական (մշտական) 

բնակության վայրից մինչև մեկ տարի ժամկետով 

բացակա բնակչությունը: Ժամանակավոր բնակվող 

բնակչություն է համարվում մարդահամարի պահին 

տվյալ տարածքում ոչ ավել քան մեկ տարի ժամկետով 

ներկա գտնվող և մշտապես չբնակվող բնակչությունը: 

 
1.5 Տվյալների 

առկայության 

ստուգում 

Տվյալների հավաքումն իրականացվում է 

«Մարդահամարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 

կարգով՝ տասնամյակը մեկ, ՀՀ կառավարության 

որոշմամբ սահմանված «Մարդահամարի ծրագրի 

(հարցաշարի)» հիման վրա ձևավորված 

«Մարդահամարի հարցաթերթով»՝ հաստատված ՀՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումով, ըստ 

տարեկան ու հնգամյա վիճակագրական ծրագրերի:  

Տեղեկատվության հավաքման համար առկա չեն այլ 

վարչական և ոչ վիճակագրական աղբյուրներ: 

 1.6 Բիզնես մոդելի 

նախապատրաստում 

Մինչ «Մարդահամարի հարցաթերթի» ՀՀ ՎՊԽ կողմից 

անհատական որոշմամբ հաստատումը, իրականացվում 

է դրանում ներառվելիք տվյալների վերաբերյալ 

աշխատանքային քննարկումներ տարբեր շահագրգիռ 

մարմինների, գիտական կազմակերպությունների, 

օգտագործողների հետ, ինչպես նաև հաշվի է առնվում 

ՄԱԿ-ի համապատասխան հանձնարարակնները, 

միջազգային փորձագետների  խորհրդատվությունը:  

Ուսումնասիրվում է այլ երկրների հարցաշարերը և 

փորձը : 

Նախագծում   

 2.1 Արդյունքների 

նախագծում 

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: 

 2.2 Փոփոխականների 

նկարագրությունների 

նախագծում 

Մարդահամարի արդյունքներով ձևավորվող 

փոփոխականներներն են. 

 բնակչության թվաքանակն ըստ 

վարչատարածքային բաշխման/սեռ, տարիք, 

առկա և մշտական բնակչություն, գյուղ/քաղաք/ 

 բնակչության ժողովրդագրական բնութագրերը 

/ամուսնական կարգավիճակ, ծնելիություն, 

կրթական մակարդակ, գրագիտություն/ 

 բնակչության  տնտեսական 

բնութագրերը/տնտեսական ակտիվություն, 

զբաղվածություն, տնտեսական գործունեության 



տեսակ/ 

 բնակչության ազգային  կազմ, մայրենի լեզու և 

կրոնական պատկանելիություն 

 բնակչության տեղաշարժեր/բնակվելու 

անընդհատություն, ծննդավայր, 

քաղաքացիություն/ 

 տնային տնտեսություններն ըստ տեսակի, կազմի 

և այլ բնութագրերի 

 բնակչության բնակարանային 

պայմանները/բնակելի շինության տեսակ, 

կառուցման ժամանակաշրջանի, 

բարեկարգվածության, սեփականության ձևի, 

համակարգչի առկայության/ 

 2.3 Տվյալների 

հավաքման 

նախագծում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքումն  

իրականացվում է ՀՀ կառավարության կողմից 

հաստատված «Մարդահամարի ծրագրի (հարցաշարի)» 

հիման վրա ձևավորված «Մարդահամարի 

հարցաթերթի» միջոցով, որը հաստատվում է ՀՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից: 

Տեղեկատվության հավաքումն իրականացվում է 

թղթային եղանակով: 

 2.4 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի 

նախագծում 

Տեղեկատվության հավաքումն իրականացվում է 

համատարած եղանակով՝ ընդգրկելով ինչպես 

անհատական այնպես էլ խմբային տնային 

տնտեսությունների անդամներին: 

 2.5 Մշակման և 

վերլուծության 

նախագծում 

Վիճակագրական ծրագրով սահմանված ժամկետներում 

մարդահամարի հարցաթերթերի տվյալների թվային 

ծածկագրման ու ստուգման, մուտքագրման արդյունքում 

ձևավորված էլեկտրոնային տվյալների բազայի հիման 

վրա վիճակագրական ցուցանիշները ենթարկվում 

համակարգչային մշակման (ամբողջականության և 

տրամաբանական ստուգումներ), այնուհետև ստացվում 

են մարդահամարի ծրագրով սահմանված ելքային 

տվյալներ,` ըստ ՀՀ մարզերի, տարածաշրջանների 

(քաղաք/գյուղ) կտրվածքով: 

 2.6 Արտադրության 

համակարգերի և 

գործընթացի 

նախագծում 

Տեղեկատվության հավաքումից մինչև դրա 

հրապարակումը իրականացվող բոլոր գործընթացների 

մասով կատարվում են նախապատրաստական 

աշխատանքներ, մասնավորապես կապված 

բնակչությանը համապատասխան իրազեկումներով 

ապահովելու, աշխատակիցներին անհրաժեշտ 

մասնագիտական դասընթացների միջոցով 

վերապատրաստելու (դաշտային աշխատանքներն 

իրականացնող անձնակազմի համար կազմակերպվում 

է համապատասխան հրահանգավորում), քաղաքների և 

5000 ու ավելի բնակչություն ունեցող գյուղերի 

սխեմատիկ հատակագծերի պատրաստման, 

փորձնական մարդահամարի կազմակերպման և 



անցկացման և այլնի հետ: Մարդահամարի դաշտային 

աշխատանքների իրագործման համար կազմավորվում 

են մարդահամարային, հրահանգչական և հաշվային 

տեղամասեր, մարդահամարի կազմակերպչական և 

մեթոդաբանական դրույթներով սահմանված 

նորմատիվներով, ներգրավելով համապատասխան 

քանակություններով մարդահամարային տեղամասի 

վարիչներ և նրանց օգնականներ, հրահանգիչ-հսկիչներ 

և հաշվարարներ:  

 
Կառուցում 

  

 
 

3.1 Հավաքման 

գործիքի կառուցում 

ՀՀ մարդահամարի տվյալների հավաքման գործիք  են 

հանդիսանում հաշվարարների կողմից լրացված 

մարդահամարի հարցաթերթերում գրառված 

տեղեկատվությունը, որոնք վիճակագրական մշակման 

ենթարկվելուց հետո (թվային ծածկագրում և 

տրամաբանական ստուգում) մուտքագրվում են 

համակարգիչներ: Արդյունքում, ձևավորվում է 

էլեկտրոնային տվյալների շտեմարաններ, որոնք 

համապատասխան համակարգչային ծրագրերի 

միջոցով ենթարկվում են էլեկտրոնային մշակման և 

մարդահամարի ծրագրով սահմանված ձևաչափերով 

իրականացվում է ելքային տվյալների ստացումը, 

«Տարեկան վիճակագրական ծրագրով» սահմանված 

ժամկետներում:    

 3.2 Գործընթացի 

բաղադրիչների 

կառուցում կամ 

ամրապնդում 

 

 3.3 Տարածման 

բաղադրիչների 

կառուցում կամ 

ամրապնդում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական 

օգտագործողներն են ՀՀ պետական, գիտական, 

հասարակական կազմակերպությունները և ֆիզիկական 

անձինք, մարզային կառույցներն ու տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, ՎԿ տարածքային  և 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները, ինչպես նաև 

միջազգային կառույցները: 

 Վիճակագրական ծրագրի պահանջներին 

համապատասխան՝ մարդահամարի արդյունքներով 

ստացված վիճակագրական տվյալներն ամփոփվում են 

ՀՀ, մարզային և ք.Երևանի վերաբերյալ  

հրապարակումներում: 

Տեղեկատվություն տրամադրվում է նաև 

օգտագործողների պաշտոնական հայցերով, 

պահպանելով վիճակագրական գաղտնիք հանդիսացող 

տեղեկություններին վերապահվող 

սահմանափակումները:  

 3.4 Գործընթացների 

կարգավորում 

Վիճակագրական արտադրանքի ստացումը 

իրականացվում է իրար հաջորդող հետևյալ փուլերով` 



1. տվյալների ստացում  

2.  տվյալների ծածկագրում և ստուգում 

3.  տվյալների մուտքաքգրումև էլեկտրոնային 

շտեմարանի ձևավորում 

4. թվաբանական և տրամաբանական ստուգումներ 

ու ճշգրտումներ 

5. դասակարգում ըստ վարչատարածքային 

բաժանման միավորների 

6. ստացված ամփոփ տեղեկատվության 

համեմատում համապատասխան դինամիկ 

շարքերի և այլ աղբյուրների հետ 

7. տեղեկատվության կիրառում Արմստատի ներքին 

աշխատանքներում 

8. հրապարակումների պատրաստում 

9. ամփոփ տեղեկատվության տրամադրում 

վիճակագրական տեղեկատվության 

օգտագործողներին 

 3.5 Արտադրության 

համակարգի 

փորձարկում 

Մարդահամարի արդյունքներով ստացված բազային 

տվյալների մշակմամբ ձևավորված տվյալների ելքային 

ցուցանիշների համեմատական արդյունքների 

պատրաստում: 

 3.6 Վիճակագրական 

բիզնես գործընթացի 

փորձարկում 

Մարդահամարի անցկացման մեթոդաբանական, 

կազմակերպչական և տվյալների մեքենայական 

մշակման ծրագրերի ու տեխնոլոգիաների 

փորձարկումն իրականացվել է փորձնական 

մարդահամարի անցկացման միջոցով, որում ընդգրկել 

է երկրի բնակչության շուրջ մեկ տոկոսը:   

 3.7 Արտադրության 

համակարգի 

վերջնականացում 

- 

 
Հավաքում 
 

  

 4.1 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի ձևավորում 

Մարդահամարի ընթացքում տեղեկատվության 

հավաքման համատարած դիտարկման արդյունքում 

ձևավորվում է տեղեկատվության գլխավոր 

համակցությունը, որն իր մեջ ներառում է մասնավոր և 

խմբային տնային տնտեսություններով հավաքված 

վիճակագրական տեղեկատվությունը: 

 4.2 Հավաքման 

կազմակերպում 

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: 

 4.3 Հավաքման 

իրականացում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքումն  

իրականացվում է  Արմստատի  Մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի միջոցով` էլեկտրոնային 

համակարգի միջոցով՝ համաձայն 20.06.2016թ. ՀՀ ՎՊԽ 

«Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն որոշման: 

 4.4 Հավաքման 

վերջնականացում 

Հավաքված տեղեկատվությունը թվաբանական և 

տրամաբանական ստուգաճշտման ենթարկվելուց հետո 

ձևավորվում է էլեկտրոնային տվյալների շտեմարան։ 

Առկա են տեղեկատվության ստուգաճշտման համար 

անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումներ ու հրահանգներ: 

https://www.armstat.am/am/?nid=48&thid=trst 

 
Մշակում 

 

 

 

 5.1 Տվյալների 

ինտեգրում 

Իրականացվում է Արմստատի մարզային 

վարչություններից ստացվող համապատասխան 

տեղեկատվության միավորում մեկ միասնական 

տվյալների բազայում: 

 
5.2 Դասակարգում և 

կոդավորում 

Ստացված տվյալները ենթարկվում են դասակարգման. 

  ՀՀ տարածաշրջաններ, քաղաքներ և գյուղեր՝ 

ըստ՝ «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման 

միավորների դասակարգչի»  

  Ազգությունները՝ ըստ Ազգությունների 

կոդավորման ձեռնարկի, Երևանի պետական 

համալսարանի Ազգագրության ամբիոնի, 

Հայաստանի Հանրապետության 

Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

Հնագիտության և ազգությունների ինստիտուտի 

և Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրական կոմիտեի կողմից համատեղ 

մշակված և Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 

10.09.2001թ. թիվ 69 որոշմամբ հաստատված 

  Զբաղմունքները՝ ըստ Զբաղմունքների 

մոդելային բառարանի 1-ին` հիմնական նիշի 

դասակարգման, Անկախ Պետությունների 

Համագործակցության միջպետական 

վիճակագրական կոմիտեի կողմից մշակված և 

Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 

10.09.2001թ. թիվ 44 որոշմամբ կիրառման համար 

հավանության արժանացած  

 Կրթությունը՝ նախապես սահմանված 

կոդավորման կարգի: 

 5.3 Վերանայում և 

հաստատում 

Կատարվում է ստացված ցուցանիշների 

ամբողջականության ստուգումներ, ելքային տարբեր 

աղյուսակներում ստացված ցուցանիշների, 



ամբողջականության և տրամաբանական կապերի 

ճշգրտության ստուգումներ:  

 5.4 Խմբագրում և 

իմպուտացիա 

Մարդահամարի վերաբերյալ տվյալները մշակման 

փուլում ենթարկվում են նաև խմբագրման և որոշ 

բացակայող տվյալների համալրման (իմպուտացիայի): 

 5.5 Նոր 

փոփոխականների և 

միավորների 

ձևավորում 

Գնահատումներ և լրահաշվարկներ իրականացվում են 

մարդահամարների անցկացումից հետո, 

միջմարդահամարային ժամանակաշրջանի ամփոփ 

արդյունքների հիման վրա վերագնահատելով 

բնակչության թվաքանակները, որոնց հիման վրա 

հաշվարկելով նաև ճշգրտված ժողովրդագրական 

ցուցանիշներ: 

 5.6 Կշիռների 

հաշվարկում 

- 

 5.7 Ագրեգատների 

հաշվարկում 

Ստացված և մշակված տեղեկատվության հիման վրա 

իրականացվում է ամփոփ տվյալների ստացում ըստ ՀՀ 

մարզերի, տարածաշրջանների, քաղաք/գյուղ 

բաշխումով: 

 5.8 Տվյալների ֆայլերի 

վերջնականացում 

 

Հաճախ, ելնելով տեղեկատվության նկատմամբ 

օգտագործողների (այդ թվում` միջազգային 

կազմակերպությունների) պահանջներից՝ լրացուցիչ 

վիճակագրական տվյալների ստացման 

անհրաժեշտությունից, բազայում առկա 

տեղեկատվության հիման վրա կատարվում է է բարդ 

խմբավորումների ստացում` միաժամանակ 

օգտագործելով մարդահամարի տվյալների բազայում 

առկա ցուցանիշների մի շարք կոմբինացիաներ: 

 
Վերլուծություն 

  

  

6.1 Նախնական 

արդյունքների 

նախապատրաստում 

Ստացված ամփոփ տեղեկատվության հիման վրա 

իրականացվում է վիճակագրական ցուցանիշների 

խմբավորումների, դինամիկ շարքերի կառուցում: 

 6.2 Արդյունքների 

վավերացում 

Ցուցանիշների ստացման ողջ ընթացքում խստորեն 

պահպանվում են դրանց ստացման մեթոդաբանական 

պահանջները` համաձայն նախապես սահմանված 

դասակարգումների, մեթոդաբանական ուղեցույցերի և 

համապատասխան միջազգային 

հանձնարարականների: 

 6.3 Արդյունքների 

մեկնաբանում և 

բացատրում 

Ամփոփ ցուցանիշների ստացումից հետո 

իրականացվում է դրանց տրամաբանական 

վերլուծություն` օգտագործելով նախորդ 

մարդահամարների համապատասխան ցուցանիշների 

դինամիկան և առկա այլ աղբյուրներից ստացված 

տվյալները: 

 6.4 Բացահայտման 

հսկողության 

Խստորեն պահպանվում են ինչպես հրապարակման 

ենթակա, այնպես էլ վիճակագրական տեղեկատվության 



կիրառում օգտագործողների կողմից հայցվող վիճակագրական 

ցուցանիշների գաղտնիությունը, այն է դրանց զերծ 

լինելը անհատական (անվանական) 

տեղեկություններից,  համաձայն «Պաշտոնական 

վիճակագրության մասին օրենքի» և 2001 թվականի 

հունիսի 25-ի «Վիճակագրական գաղտնիքի 

պահպանման կարգը հաստատելու մասին»  ՀՀ ՎՊԽ N 

53 որոշման (տես` 

http://www.armstat.am/file/doc/99454478.pdf հղումը): 

 6.5 Արդյունքների 

վերջնականացում 

Մինչ ամփոփ տեղեկատվության տարածումը 

իրականացվում է բնակչության մարդահամարի 

վերաբերյալ ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն:  

Տարածում 
 

  

 7.1 Ելքային 

համակարգերի 

արդիականացում 

Իրականացվում են հրապարակման ենթակա վիճակա-

գրական ցուցանիշների վերաբերյալ համապատասխան 

աղյուսակների պատրաստում  և վերջնական ճշգրտման 

աշխատանքներ, ինչպես նաև կատարվում է դինամիկ 

շարքերի արդիականացում: Անհրաժեշտության 

դեպքում նաև փոփոխություններ և/կամ լրացումներ են 

կատարվում համապատասխան ցուցանիշի 

հասկացություններում և մեթոդաբանական 

պարզաբանումներում: 

 7.2 Տարածման 

արտադրանքների 

արտադրում 

Տարածվող արտադրանքների համար իրականացվում 

են արտադրման բոլոր քայլերը` բացատրական 

տեքստի, աղյուսակների, գծապատկերների, 

քարտեզների և այլ նյութերի նախապատրաստում, այդ 

արտադրանքների խմբագրում և դրանց 

համապատասխանեցում հրապարակման 

ստանդարտներին

Վիճակագրական ցուցանիշների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն 

լեզուներով հրապարակվում է էլեկտրոնային եղանակով 

հանրապետության, ք.Երևանի և ՀՀ մարզերի 

վերաբերյալ հրապարակումներ Հրապարակումները 

հասանելի են Արմստատի պաշտոնական կայքում` 

(http://armstat.am/am/?nid=532  
http://armstat.am/en/?nid=532 

http://armstat.am/ru/?nid=532):

 7.3 Տարածման 

արտադրանքների 

թողարկման 

կառավարում 

Վիճակագրական տեղեկատվություն ներկայացնողների 

կողմից ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվության 

փոփոխման կամ ճշգրտումների կատարման դեպքում 

համապատասխան փոփոխությունների և 

ճշգրտումների են ենթարկվում արդեն մուտքագրված 

տվյալների բազայում արտացոլված ցուցանիշները: 

 7.4 Տարածման 

արտադրանքների 

- 

http://www.armstat.am/file/doc/99454478.pdf


խթանում 

 7.5Օգտագործողների 

աջակցության 

կառավարում 

Վիճակագրական տեղեկատվություն օգտագործողների 

կողմից  տեղեկատվության պաշտոնական հայցման 

դեպքում, հնարավորության սահմաններում, 

իրականացվում է տեղեկատվության տրամադրում` 

միաժամանակ պահպանելով վիճակագրական 

տեղեկատվության նկատմամբ գաղտնիության 

սկզբունքը: 

 
Գնահատում 

  

 8.1 Գնահատման 

միջոցների հավաքում 

ՀՀ 2011թ. մարդահամարի ավարտից հետո` հոկտեմբերի 

22–26–ը, հրահանգիչ–հսկիչներն իրենց տեղամասերի 

հաշվարարների հետ միասին կատարեցին 

ընտրանքային վերահսկիչ շրջագայություն: 

 8.2 Գնահատման 

իրականացում 

Մարդահամարի արդյունքները գնահատվաում եմ 

հետմարդահամարային ընտրանքային վերահսկիչ 

շրջագայության միջոցով՝ հաշվարարների կողմից 

բնակչության հաշվառման ամբողջականությունն ու 

ճշտությունը ընտրանքային կարգով ստուգելու համար: 

Այն անցկացվեց բոլոր հաշվային տեղամասերում՝ 

դրանցից յուրաքանչյուրում ընդգրկելով բնակելի 

միավորների (շինությունների) 10%–ը: ՀՀ–ում բնակելի 

միավորների (շինությունների) 10% ընտրանքային 

վերահսկիչ շրջագայության ընթացքում վերականգնվել է 

մարդահամարի ժամանակ հաշվառումից դուրս մնացած 

2913 մարդու (2960–47 մարդ) վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը, որը կազմում է բնակչության շուրջ 

0,1%-ը: 

 8.3 

Գործողությունների 

ծրագրի 

համաձայնեցում 

- 

 

 

 


