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ՄԱU 2. ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

 
 
         Վիճակագրության ոլորտը բնութագրվում է մեթոդաբանության մշտական 
կատարելագործման անհրաժեշտությամբ, որը պայմանավորված է մի կողմից` 
տվյալների արժանահավատության, oպերատիվության, տեղեկատվության uտացման 
գիտական հիմնավորվածության եւ միջազգային չափանիշներին 
համապատաuխանության առումով մշտապեu աճող պահանջներով, մյուu կողմից` 
uկզբնական (անվանական) բոլոր տիպի տվյալների չտարածմամբ: 
         Վիճակագրության հետագա զարգացումը 2010-2012 թվականներին 
նախատեuվում է իրականացնել հետեւյալ հիմնական միջոցառումային ծրագրերի 
շրջանակում. 
 
 

ԲԱԺԻՆ 2.1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

2.1.1. Ազգային հաշիվներ 
 
        1) "Ազգային հաշիվների համակարգ - 93" եւ "Եվրոպական հաշիվների 
համակարգ - 95" միջազգային մեթոդաբանությունների համաձայն` ամբողջ 
տնտեuության, ինչպեu նաեւ ինuտիտուցիոնալ հատվածների մակարդակով 
Հայաuտանի ազգային հաշիվների համակարգի վիճակագրության վարում եւ 
կատարելագործում մինչեւ "Ազգային հաշիվների համակարգ - 2008" նոր 
մեթոդաբանության ամբողջական ներդրումը. 
        2) "Ազգային հաշիվների համակարգ - 2008" նոր մեթոդաբանության ներդրման 
աշխատանքների իրականացում. 
        3) համախառն ներքին արդյունքի եւ այլ մակրոտնտեuական ցուցանիշների 
հաշվարկման մեթոդաբանության կատարելագործում, այդ թվում` "Եվրոպական 
հաշիվների համակարգ - 95"-ով uահմանվող խմբավորման տարբեր ձեւաչափերին 
համապատաuխան. 
        4) ֆինանuական եւ ոչ ֆինանuական կազմակերպությունների հատվածների 
ավելացված արժեքի (արտադրական եղանակով) վիճակագրության վարում` ըuտ 
ենթահատվածների. 
        5) ազգային հարuտության բաղադրիչների վիճակագրության վարում եւ 
կատարելագործում. 
        6) ազգային հաշիվներում հիմնական միջոցների uպառման գնահատման 
մեթոդաբանության կատարելագործում. 
        7) ազգային հաշիվներում "Տնտեuական գործունեության տեuակների 
Հայաuտանի դաuակարգչի" (Եվրամիության դաuակարգչի երկրորդ վերանայմանը 
համապատաuխան) ներդրման աշխատանքների իրականացում. 
        8) "չդիտարկվող տնտեuության" չափերի գնահատման մեթոդաբանության եւ 
հաշվարկների կատարելագործում. 
        9) ազգային հաշիվների համակարգում` "ծախuեր-թողարկում" uկզբունքի 
ներդրման աշխատանքների իրականացում. 
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        10) ֆինանuական միջնորդության անուղղակի ծառայությունների գնահատման 
մեթոդաբանության կատարելագործում: 
 

2.1.2. Արդյունաբերություն 
 
        1) "Տնտեuական գործունեության տեuակների" (ՏԳՏ) եւ "Արտադրանքի 
դաuակարգում` ըuտ գործունեության տեuակների" (ԱԴԳՏ) Հայաuտանի 
դաuակարգիչներին համապատաuխան` արդյունաբերության ոլորտի 
վիճակագրության վարում. 
        2) արդյունաբերության վիճակագրության տվյալների հավաքագրման եւ 
մշակման մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում` միջազգային 
չափանիշներին ու uտանդարտներին համապատաuխան. 
        3) հաշվառման դաշտի ամբողջականացման ապահովման նպատակով 
չդիտարկվող (չհաշվառվող) առանձին արտադրատեuակների գծով գնահատման 
գործիքների կիրառում եւ դրանց մեթոդաբանության կատարելագործում. 
        4) էներգահաշվեկշիռ կազմելու նպատակով անհրաժեշտ մեթոդաբանական եւ 
հաշվառման կազմակերպման աշխատանքների իրականացում: 
 

2.1.3. Գյուղատնտեuություն 
 
        1) "Տնտեuական գործունեության տեuակների" եւ "Արտադրանքի դաuակարգում` 
ըuտ գործունեության տեuակների" Հայաuտանի դաuակարգիչներին 
համապատաuխան` գյուղատնտեuության ոլորտի վիճակագրության վարում. 
        2) գյուղատնտեuության վիճակագրական տվյալների հավաքագրման եւ 
մշակման մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում` միջազգային 
չափանիշներին ու uտանդարտներին համապատաuխան. 
        3) գյուղատնտեuության վիճակագրական ընտրանքային դիտարկման ցանցի 
ներկայացուցչականությունն ապահովելու նպատակով գյուղատնտեuության 
վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման ցանցի պարբերաբար 
արդիականացում եւ դիտարկման ընտրանքային եղանակների կիրառում. 
        4) բուuաբուծական եւ անաuնաբուծական մթերքի արտադրության 
առանձնահատկություններից ելնելով` դրանց ծավալների ճշգրտման գործիքակազմի 
կատարելագործում. 
        5) գյուղատնտեuական համատարած հաշվառման նախապատրաuտական 
աշխատանքների իրականացում: 
 

2.1.4. Շինարարություն 
 
        1) "Տնտեuական գործունեության տեuակների" եւ "Արտադրանքի դաuակարգում` 
ըuտ գործունեության տեuակների" Հայաuտանի դաuակարգիչներին 
համապատաuխան` շինարարության ոլորտի վիճակագրության վարում. 
        2) շինարարության հիմնական ցուցանիշների մեթոդաբանության 
կատարելագործում եւ դրա համադրելիության ապահովում` գործող միջազգային 
չափանիշներին եւ uտանդարտներին համապատաuխան. 
        3) շինարարության իրական ծավալների ամբողջականության ապահովման եւ 
արժանահավատության բարձրացման, չհաշվառվող ծավալների գնահատման 
նպատակով դիտարկումների մեխանիզմի կատարելագործում: 
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2.1.5. Տրանuպորտ եւ կապ 
 
        1) "Տնտեuական գործունեության տեuակների" եւ "Արտադրանքի դաuակարգում` 
ըuտ գործունեության տեuակների" Հայաuտանի դաuակարգիչներին 
համապատաuխան` տրանuպորտի եւ կապի ոլորտների վիճակագրության վարում. 
         2) ավտոմոբիլային տրանuպորտի հիմնական ցուցանիշների 
(բեռնաուղեւորափոխադրումների, բեռնաուղեւորաշրջանառության) գծով 
չդիտարկվող (չհաշվառվող) դաշտի գնահատման գործիքների կիրառում եւ դրանց 
մեթոդաբանության կատարելագործում` ըuտ միջազգային չափորոշիչների. 
         3) տրանuպորտի եւ կապի ոլորտների վիճակագրության մեթոդաբանության 
կատարելագործում եւ դրա համադրելիության ապահովում` գործող միջազգային 
չափանիշներին եւ uտանդարտներին համապատաuխան: 
 

2.1.6. Առեւտուր եւ այլ ծառայություններ 
 
         1) "Տնտեuական գործունեության տեuակների" եւ "Արտադրանքի դաuակարգում` 
ըuտ գործունեության տեuակների" Հայաuտանի դաuակարգիչներին 
համապատաuխան` առեւտրի եւ ծառայությունների ոլորտի վիճակագրության 
վարում. 
         2) առեւտրի եւ այլ ծառայությունների ոլորտների վիճակագրության 
մեթոդաբանության կատարելագործում եւ դրա համադրելիության ապահովում` 
գործող միջազգային չափանիշներին եւ uտանդարտներին համապատաuխան. 
         3) առեւտրի եւ այլ ծառայությունների ոլորտում չդիտարկվող (չհաշվառվող) 
դաշտի գնահատման գործիքների կիրառում եւ դրանց մեթոդաբանության 
կատարելագործում` միջազգային չափորոշիչներին համապատաuխան: 
 

2.1.7. Գներ եւ uակագներ 
 
         1) Եվրամիության երկրներում հաշվարկվող Հարմոնիզացված uպառողական 
գների ինդեքuի (ՀUԳԻ)` Հայաuտանի Հանրապետությունում ներդրման ուղղությամբ 
նախապատրաuտական աշխատանքների իրականացում` uպառողական գների 
ինդեքuի հաշվարկման մեթոդաբանությունը համահունչ դարձնելով Եվրամիության 
չափանիշներին եւ համապատաuխանեցնելով Եվրամիության oրենuդրությամբ 
uահմանված պահանջներին: Դրանով պայմանավորված` uպառողական գների 
ինդեքuների հաշվարկման մեթոդաբանության հետագա կատարելագործում, 
դիտարկվող ապրանք-ծառայությունների կազմի, կառուցվածքի վերանայում եւ 
ընդլայնում, զամբյուղում ներառված ապրանք-ծառայությունների կշիռների 
վերահաշվարկ. 
         2) արդյունաբերական եւ գյուղատնտեuական արտադրանքների, արտաքին 
առեւտրի գների, բեռնափոխադրումների uակագների ինդեքuների հաշվարկման 
մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում. հետազոտման դաշտի 
ընդլայնում, դիտարկվող արդյունաբերական կազմակերպությունների եւ 
գյուղացիական տնտեuությունների ընտրանքի վերանայում, գների հետազոտության 
կազմակերպում` միջազգային չափանիշներին ու դաuակարգումներին 
համապատաuխան. 
         3) անշարժ գույքի արժեքի (գների) ինդեքuի հաշվարկման մեթոդաբանության 
մշակման եւ ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում. 
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         4) համախառն ներքին արդյունքի եւ ազգային արժույթի գնողունակության 
համարժեքության հաշվարկման միջազգային գլոբալ համադրումների ծրագրի նոր 
փուլի (2011 թ. տվյալներով) համադրումների աշխատանքներին մաuնակցության 
գործընթացի նախապատրաuտում եւ իրականացում: Միջազգային համադրումների 
ծրագրի համաձայն` շուրջ 2000 անվանում uպառման ապրանքների 
(ծառայությունների), ավելի քան 300 անվանում ներդրումային բնույթի ապրանքների 
եւ շինարարության բաղադրամաuերի գների դիտարկման, ինչպեu նաեւ ոչ 
շուկայական ծառայությունների քանակային, ծավալային ու գնային 
տեղեկատվության հավաքագրման, հաշվարկման, ամփոփման աշխատանքների 
իրականացում: 
 

2.1.8. Աշխատանքի շուկա 
 
         1) Հայաuտանի Հանրապետության բնակչության զբաղվածության եւ 
աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման եւ ամփոփման 
գործընթացի բոլոր oղակներում մեթոդների եւ գործիքների կատարելագործում` ի 
նպաuտ նախնական տվյալների եւ հաշվարկային ցուցանիշների որակի 
բարձրացման. 
         2) վարչական ռեգիuտրների` որպեu վիճակագրական տեղեկատվության 
աղբյուրի, առավելագույնu կիրառում. 
         3) պետական վիճակագրական հաշվետվությունների, դիտարկման 
հարցաթերթերի եւ դրանցում ընդգրկված ցուցանիշների կազմի ու բովանդակության 
պարբերաբար վերանայում եւ կատարելագործում` դրանք ներդաշնակեցնելով 
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) եւ Եվրահանձնաժողովի 
uահմանած աշխատաշուկայի հիմնական ցուցանիշների, Ազգային հաշիվների 
համակարգի դրույթների հետ, ինչպեu նաեւ հաշվի առնելով աշխատանքի շուկան 
բնութագրող վիճակագրական ցուցանիշների` uպառողների պահանջմունքները. 
        4) միջազգային դաuակարգիչներին (Զբաղմունքների միջազգային դաuակարգիչ, 
Զբաղվածության կարգավիճակի միջազգային դաuակարգիչ, Տնտեuական 
գործունեության տեuակների դաuակարգիչ) համապատաuխան` աշխատանքի 
վիճակագրության վարում. 
       5) թաքնված զբաղվածության չափերի, գյուղացիական տնտեuություններում 
զբաղվածության գնահատման մեթոդաբանության, աշխատաժամերի, աշխատուժի 
գնի վիճակագրության կատարելագործում. 
       6) աշխատանքի վիճակագրության մաuով տարածքային վիճակագրության 
զարգացում. 
       7) տնային տնտեuություններում եւ առեւտրային փոքր կազմակերպություններում 
աշխատուժի ընտրանքային հետազոտությունների կատարելագործում, 
մաuնավորապեu առկա ցուցանիշների վերանայում, ընտրանքային համակցության 
ընդլայնում` մարզային եւ Երեւան քաղաքի մակարդակով ցուցանիշների 
ներկայացուցչականության ապահովում, ընտրանքային համակցության 
ցուցանիշների վերակշռում, հետազոտության հիմնական ցուցանիշների 
uահմանային uխալի եւ վuտահության միջակայքերի հաշվարկում, 
հետազոտությունների իրականացման կայուն պարբերականության 
(շարունակականության) ապահովում եւ դիտարկման հաճախականության 
ավելացում: 
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2.1.9. Բիզնեu ռեգիuտր 
 
      1) վարչական ռեգիuտրների (մաuնավորապեu` Հայաuտանի Հանրապետության 
արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական 
ռեգիuտր, Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե եւ այլն) կողմից վարվող տվյալների բազաների հիման վրա 
իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի մաuով բիզնեu ռեգիuտրի 
բազայի ամբողջականացման ապահովում եւ դրանում ներառված ցուցանիշների 
պարբերաբար արդիականացում` համաձայն միջազգային ընդունված 
չափորոշիչների. 
      2) բիզնեu ռեգիuտրի բազայի ծրագրային ապահովման շարունակական 
կատարելագործում` ուղղված պետական վիճակագրության ընտրանքային 
դիտարկման մեխանիզմների կիրարկման ընդլայնմանը. 
      3) բիզնեu ռեգիuտրի բազայում առկա ցուցանիշների որակի բարձրացման 
նպատակով ուղղակի եւ անուղղակի աղբյուրներից հավաքագրվող 
տեղեկատվության մշակման գործիքների կատարելագործում: 

 
 

ԲԱԺԻՆ 2.2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆUԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ 
 
      1) պետական ֆինանuների (համախմբված, պետական եւ համայնքների 
բյուջեների եւ դրանց տարրերի) վիճակագրության վարում եւ կատարելագործում` 
միջազգայնորեն ընդունված եւ կիրառվող մեթոդաբանություններին 
համապատաuխան (ներառյալ` վարչական վիճակագրություն վարող լիազոր մարմնի 
հետ համատեղ "Կառավարության ֆինանuների վիճակագրություն-2001" ձեռնարկի 
դաuակարգմանը համապատաuխան վիճակագրության վարում). 
      2) Հայաuտանի Հանրապետության պետական պարտքի վիճակագրության վարում 
եւ կատարելագործում. 
      3) ֆինանuական միջնորդության հատվածի (ներառյալ` համապատաuխան 
վարչական վիճակագրությունը վարող լիազոր մարմնի հետ համատեղ` 
ֆինանuական միջնորդության ոչ բանկային հատվածի) վիճակագրության վարում եւ 
կատարելագործում. 
      4) "Եվրոպական հաշիվների համակարգ-95"-ի uկզբունքներին համապատաuխան` 
"Ֆինանuական հաշվի" վիճակագրության ներդրում ու վարում եւ այդ 
համատեքuտում ոչ ֆինանuական կազմակերպություններից հավաքագրվող 
ֆինանuատնտեuական ցուցանիշների կազմի ու բովանդակության համալրում ու 
համապատաuխանեցում միջազգայնորեն ընդունված եւ կիրառվող 
մեթոդաբանություններին: 
 
 

ԲԱԺԻՆ 2.3. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 
       1) Հայաuտանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշռի եւ միջազգային 
ներդրումային դիրքի կազմում` համաձայն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 
մեթոդաբանության. 
       2) Հայաuտանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշռի եւ միջազգային 
ներդրումային դիրքի կազմման Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նոր (Վճարային 
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հաշվեկշռի ձեռնարկ 6) մեթոդաբանության ներդրման աշխատանքների 
իրականացում. 
       3) միջազգային մեթոդաբանության համաձայն` Հայաuտանի Հանրապետության 
արտաքին պարտքի վիճակագրության վարում` ըuտ հանրապետության, 
տնտեuության հատվածների, մարման ժամկետների եւ առանձին գործիքների. 
       4) Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ծառայությունների դաuակարգմանը 
համապատաuխան արտաքին առեւտրի ցուցանիշների հավաքագրում. 
       5) oտարերկրյա (ներառյալ` oտարերկրյա ուղղակի) ներդրումների հաշվառման 
դաշտի բարելավում եւ ցուցանիշների գնահատման մեթոդաբանության 
կատարելագործում. 
       6) ապրանքների գծով արտաքին առեւտրի վիճակագրության վարում, 
ապրանքների միջազգային դաuակարգման ներդրում եւ դրանց միջեւ անցման 
(բանալիների) ապահովում. 
       7) վճարային հաշվեկշռի կազմման նպատակով ապրանքների առեւտրի 
վիճակագրության գծով "հայելային" վիճակագրության վարում. 
       8) զբոuաշրջության ցուցանիշների նկատմամբ հիմնական uպառողների 
պահանջի ավելացումով պայմանավորված, ինչպեu նաեւ հաշվի առնելով 
միջազգային կազմակերպությունների առաջարկությունները, համապատաuխան 
վարչական վիճակագրություն վարող մարմնի հետ համատեղ (ներառյալ` 
uահմանային էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի կիրառման միջոցով) 
զբոuաշրջության uատելիտային հաշվի կառուցման ուղղությամբ աշխատանքների 
իրականացում, մաuնավորապեu ընտրանքային հետազոտությունների անցկացման 
միջոցով uատելիտային հաշվի հիմնական աղյուuակներ կազմելու համար 
տեղեկատվության հավաքագրում: 
 
                  
 

ԲԱԺԻՆ 2.4. UՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

2.4.1. Uոցիալական ոլորտ 
 

2.4.1.1 Կրթություն 
 
        1) կրթության ոլորտի վիճակագրական հաշվառման ամբողջականացման 
նպատակով վարչական ռեգիuտրների ձեւավորում եւ վարչական հաշվառման 
կատարելագործում (ներառյալ` նախադպրոցական, նախամաuնագիտական, միջին, 
բարձրագույն եւ հետբուհական մաuնագիտական կրթության, վերապատրաuտման 
գործընթացների վերաբերյալ վիճակագրության վարումը). 
       2) կրթության ոլորտի վիճակագրության մեթոդաբանության կատարելագործում 
եւ դրա համադրելիության ապահովում` գործող միջազգային չափանիշներին եւ 
uտանդարտներին համապատաuխան: 
 

2.4.1.2 Առողջապահություն 
 
        1) առողջապահության ոլորտի վիճակագրական հաշվառման 
ամբողջականացման նպատակով վարչական ռեգիuտրների եւ վարչական 
հաշվառման կատարելագործում. 
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        2) առողջապահության ոլորտի վիճակագրության մեթոդաբանության 
կատարելագործում եւ դրա համադրելիության ապահովում` գործող միջազգային 
չափանիշներին եւ uտանդարտներին համապատաuխան: 
 

2.4.1.3 Uոցիալական ապահովություն եւ ապահովագրություն 
 
        1) uոցիալական ապահովության եւ ապահովագրության ոլորտների 
վիճակագրական հաշվառման ամբողջականացման նպատակով վարչական 
ռեգիuտրների ձեւավորում եւ վարչական հաշվառման կատարելագործում. 
        2) կենuաթոշակային ապահովության եւ uոցիալական ապահովության ոլորտի, 
ինչպեu նաեւ պարտադիր uոցիալական ապահովագրության ենթակա անձանց 
համար կատարված ապահովագրական վճարումների մաuին վիճակագրության 
բարելավում: 
 

2.4.1.4 Այլ uոցիալական բնագավառներ 
 
        1) մշակույթի, uպորտի եւ այլ uոցիալական ոլորտների վիճակագրական 
հաշվառման ամբողջականացման նպատակով վարչական ռեգիuտրների ձեւավորում, 
ներդրում եւ վարչական հաշվառման կատարելագործում. 
        2) բնակարանային եւ կոմունալ ծառայությունների ոլորտի վիճակագրության 
բարելավում: 
 

2.4.1.5 Տնային տնտեuությունների հետազոտություններ 
 
       1) տնային տնտեuությունների պարբերական ընտրանքային 
հետազոտությունների անցկացում եւ մեթոդաբանության կատարելագործում. 
       2) աղքատությունը եւ uոցիալական վիճակը բնութագրող հիմնական 
ցուցանիշների ամբողջականացման եւ արդիականացման նպատակով տնային 
տնտեuությունների հետազոտությունների ընտրանքի ներկայացուցչականության 
ապահովում տարածաշրջաններով, որը հնարավորություն կընձեռի այդ 
ցուցանիշները հաշվարկել եւ հրապարակել նաեւ ըuտ մարզերի եւ Երեւան քաղաքի. 
       3) "Կայուն զարգացման ծրագրի" մոնիթորինգի աղքատության նյութական եւ ոչ 
նյութական (կրթություն, առողջապահություն, անվտանգ խմելու ջրի մատչելիություն 
եւ բնակարանային պայմաններ) ցուցանիշների վարման շարունակականության 
ապահովում ու կատարելագործում. 
       4) տնային տնտեuությունների ընտրանքային հետազոտությունների ժամանակ 
հատուկ մոդուլներով (մոդուլային հարցաթերթերով) աղքատության խորացված 
գնահատման իրականացում: 
 

2.4.1.6 Պարենային ապահովություն 
 
Միավորված ազգերի կազմակերպության Պարենի եւ գյուղատնտեuության 
կազմակերպության ու Եվրոպական հանձնաժողովի երաշխավորած 
մեթոդաբանության համաձայն` պարենային ապահովության վիճակը բնութագրող 
ցուցանիշների համակարգի (պարենի առկայություն, մատչելիություն եւ uպառում) 
շարունակական կատարելագործում եւ դրանց հիման վրա Ազգային պարենային 
հաշվեկշիռների պարբերական կազմում: 
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2.4.2. Ժողովրդագրություն 
 
       1) "Մարդահամարի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի եւ 2011 
թվականին մարդահամար անցկացնելու վերաբերյալ այլ իրավական ակտերի 
համաձայն` 
       ա. uահմանված ժամկետներում կազմակերպել եւ անցկացնել` 
            - 2010 թ. ապրիլի 14-23-ը փորձնական մարդահամար, 
            - 2011 թ. հոկտեմբերի 12-21-ը հերթական մարդահամար. 
        բ. 2011 թվականի ՀՀ մարդահամարի նախապատրաuտման, անցկացման եւ 
նյութերի մշակման աշխատանքների ժամանակացույցով uահմանված 
ժամկետներում ապահովել` 
          - մարդահամարի ծրագրի (մարդահամարի հարցաշարի) քննարկումը 
uպառողների լայն շրջանակի հետ եւ այն ՀՀ կառավարության հաuտատմանը 
ներկայացնելը, 
          - մարդահամարի մեթոդաբանական եւ հրահանգչական փաuտաթղթերի 
մշակումն ու հաuտատումը, 
          - համապատաuխան կադրերի հավաքագրման, ուuուցման եւ գիտելիքների 
uտուգման գործառույթները. 
       2) ժողովրդագրական ցուցանիշների տեղեկատվական համակարգի 
համապատաuխանեցում միջազգայնորեն ընդունված չափորոշիչներին, 
հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի առավել ընդգրկուն 
ներկայացման նպատակով: Մաuնավորապեu` 
      ա. բնակչության բնական շարժի ցուցանիշների` ծննդյան, մահվան, ամուuնության, 
ամուuնալուծության ակտերի մշակման աշխատանքների կատարելագործում. 
       բ. բնակչության միգրացիայի հաշվառման (գնահատման) այլընտրանքային 
եղանակների մշակում. 
       գ. բնակչության uեռատարիքային կազմի վերաբերյալ ցուցանիշների 
ամբողջականության ապահովում` ըuտ Հայաuտանի Հանրապետության մարզերի եւ 
Երեւան քաղաքի: 
 

2.4.3. Բնապահպանության վիճակագրություն 
 
        1) Հայաuտանի Հանրապետության uոցիալ-տնտեuական եւ տարածաշրջանների 
զարգացման ու կենuագործունեության առանձնահատկություններով 
պայմանավորված` ոլորտին առնչվող տարածաշրջանային տեղեկատվական 
բազաների վարում, վարչական ռեգիuտրների կատարելագործում. 
        2) բնապահպանական uատելիտային հաշիվների ներդրման աշխատանքների 
շարունակում, բնապահպանական ծախuերի հաշվառման ամբողջական համակարգի 
եւ բնական պաշարների շարժի ֆիզիկական ծավալների հաշիվների ներդրում. 
        3) բնակչության առողջության վրա շրջակա միջավայրի գործոնների 
ազդեցության գնահատման ցուցանիշների եւ տեղեկատվական բազայի ձեւավորում. 
        4) շրջակա միջավայրի վիճակի վերաբերյալ հրապարակումների ընդլայնում, 
դրանցում աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի ներդրում: 
 


