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ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ք. ԵՐԵՎԱՆ Դեկտեմբերի 13, 2012թ.

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների  (ՏՀՏ)
օգտագործումը Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններում

Եվրամիության Թվինինգ ծրագրի ներքո իրականացված փորձնական
հետազոտության զեկույցի մասին

2011թ. հունվարից Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիքի ներքո
ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի շրջանակում մեկնարկել է «Աջակցություն Հայաստանի Ազգային
Վիճակագրական Ծառայությանը» երկամյա պայմանագիրը: Խնդրո առարկա պայմանագրի
«Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների հանրության վիճակագրություն» (ՏՀՏ)
բաղադրիչի շրջանակում Դանիայի, Լիտվայի և Շվեդիայի վիճակագրական ծառայությունների
փորձագետների օժանդակությամբ, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) կողմից
2012թ. ՀՀ նախարարություններում իրականացվել է փորձնական հետազոտություն, որի նպատակն
էր ձևավորել վիճակագրական տեղեկատվություն նախարարություններում ՏՀՏ օգտագործման
վերաբերյալ, որն էլ հիմք կհանդիսանա հետագայում կառավարման հատվածի այլ ոլորտներում
ՏՀՏ  օգտագործման հետազոտությունների համար: Մշակվել է նաև հարցաթերթ տնտեսավարող
սուբյեկտների համար և փորձարկվել մի շարք կազմակերպություններում:

ՏՀՏ  օգտագործումը ՀՀ նախարարություններում

Փորձնական հետազոտությունն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության 18
նախարարություններից 17-ում, որով և ապահովել է հետազոտության արդյունքների
ներկայացուցչությունը:

Հետազոտությունը վերաբերվել է ՏՀՏ օգտագործման հետևյալ ցուցանիշների
ուսումնասիրմանը` համակարգիչների օգտագործումը, այդ թվում, ըստ տեսակների, ներքին
համակարգչային ցանցի կամ ինտրանետի օգտագործումը, անհատական մարդկային ռեսուրսների
ծառայություններին էլեկտրոնային եղանակով նախարարության աշխատողների
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հասանելիությունը (մատչելիությունը), համացանցային (ինտերնետային) կապի տեսակները և
դրանց հասանելիությունը,  համացանցի (ինտերնետի) ներբեռնման արագությունը, հանրային
ծառայությունների տրամադրման տեսակներն ըստ կապի տեսակների, կայքէջի առկայությունը և
դրա միջոցով տարբեր տեղեկություններին հանրային հասանելիությունը և այլն:

Ըստ հետազոտության արդյունքների, 2012թ. հուվարին հետազոտության մեջ ընդգրկված
բոլոր նախարարություններում  օգտագործվել են անհատական, դյուրակիր (օրինակ` լափթոփ,
նոթբուք, նեթթոփ), անհատական թվային և օժանդակիչ (PDA) տեսակի համակարգիչներ: Սակայն,
աշխատողների միայն 89%-ն են օգտագործել համակարգիչներ:

Նախարարությունների 94%-ն ունեցել են ներքին հաղորդակցման ինտրանետ համակարգ-
չային ցանց (օրինակ, LAN տեղական ցանց`մեկ շենքում կամ  իրար մոտ  շենքերում գտնվող
համակարգիչների հաղորդակցման համար):

2012թ. հունվարին  հետազոտված նախարարությունների միայն 59%-ն  է ապահովել
էլեկտրոնային եղանակով անհատական մարդկային ռեսուրսների սպասարկմանն առնչվող
ծառայություններին (աշխատաժամերի, արձակուրդի  դիմումի գրանցման համակարգերը,
վճարման թերթիկների դիտման կամ բեռնավորման հնարավորությունը և այլն) աշխատողների
մատչելիությունը (հասանելիությունը):

    2012թ. հունվարին  բոլոր  նախարարություններն ունեցել են համացանցային (ինտերնետ)
կապ: Համացանցային (ինտերնետային) կապի հասանելիություն ունեցող աշխատողների
մասնաբաժինն աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակում կազմել է 76%: Ընդ որում,
նախարարություններում օգտագործվող համացանցային (ինտերնետային) կապի  88%-ը բաժին է
ընկել մալուխային, օպտիկամանրաթելային,  E1 կամ  E3 1 և ATM  2 մակարդակներով
վարձակալված գծերին, Frame Relay, Metro-Ethernet, PLC - Powerline հաղորդակցման, ինչպես նաև
ֆիքսված անլար կապին:
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Նախարարությունների 71%-ի կողմից համացանցի (ինտերնետի) ամենաարագ  ներբեռնման
արագությունը կազմել է  2.1 Մբ/վ-10.0 Մբ/վ միջակայքը:
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ավել

Ըստ հանրային ծառայությունների մատուցման եղանակների առանձին տեսակների 2012թ.
հունվարին նախարարություններից 94%-ը կիրառել է ուղղակի կապի (այցելություն-հանդիպում),
ավանդական փոստի և կայքէջի միջոցով եղանակները: Համացանցային հեռախոսակապի
եղանակը կիրառվել է նախարարություններից միայն  18 %-ի  կողմից:
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2012թ. հունվարին հետազոտված բոլոր նախարարություններն ունեցել են պաշտոնական
կայքէջ: Ընդ որում, բոլոր կայքէջերում հասանելի են եղել այնպիսի տեղեկատվություններ,
ինչպիսիք են` «Հաստատության կառուցվածքը», «Հաստատության գործունեության մասին
տեղեկատվությունը», «Հաստատության գործունեության մասին նորությունները» և այլն:
Նախարարությունների 87%-ը կայքէջի միջոցով ապահովել է հասանելիությունն այն
տեղեկատվությանը, որը վերաբերվել է նախարարության կողմից մատուցվող ծառայություններին:
        2012թ. հունվարին նախարարությունների միայն 71%-ն է իր հաղորդագրություններում
օգտագործել էլեկտրոնային ստորագրություն` կիրառելով գաղտնի ծածկագրերի (կոդերի) մեթոդ-
ները, որով հավաստիացվել է հաղորդագրության իսկությունը և ամբողջականությունը` ստորա-
գրողին նույնականացնելու հնարավորությամբ և այլն:

Պարզաբանումների համար տեղեկատու`
 523  356 Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և մարկետինգի բաժին
 587  623 Առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժին


