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 1.1 Կարիքների 

բացահայտում 

Բնակչության բնական  շարժի վերաբերյալ վիճակագրության 

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:  

Բնական շարժի ցուցանիշների խմբավորումներն ըստ 

անհրաժեշտության տրամադրվում են վիճակագրական 

տեղեկատվություն օգտագործողներին` ՀՀ պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, գիտական, 

կրթական հաստատություններին, միջազգային 

կազմակերպություններին և դրա նկատմամբ պահանջարկ 

ունեցող այլ սուբյեկտերին` պահպանելով դրանց 

գաղտնիությանը վերագրվող օրենսդրական պահանջները: 

Բնական  շարժի վերաբերյալ 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): Վիճակագրական ցուցանիշների 

վերաբերյալ տեղեկատվության օգտագործողների 

կարծիքների ուսումնասիրությունն իրականացվում է ինչպես 

նրանց հետ աշխատանքային քննարկումների անցկացման, 

այնպես էլ Արմստատի պաշտոնական կայքում առկա 

«Օգտագործողների բավարարվածության հետազոտության" 

հարցաթերթի միջոցով  (տես` 
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 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 կոմիտեն, 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: 

Պարբերաբար իրականացվում է Արմստատի կողմից վարվող 

բնակչության բնական շարժի տեղեկատվական բազայի 

զարգացման նպատակների սահմանում՝ ուղղված դրանք 

միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու 

գործառույթներին: 

 1.4 Կենդանածնություն է համարվում մոր օրգանիզմից 
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Հասկացությունների 

որոշում 

բեղմնավորման արգասիքի լրիվ արտամղումը կամ 

դուրսբերումն անկախ հղիության ժամկետից, որից հետո 

պտուղը շնչում կամ ցուցաբերում է կյանքի որևէ այլ նշան` 

ինչպիսիք են. սրտխփոցը, պորտալարի անոթազարկը կամ 

կամային մկանների ակնհայտ շարժումները, անկախ նրանից, 

թե արդյոք կտրված է պորտալարը, և կամ անջատված է 

ընկերքը: Այդպիսի ծննդի յուրաքանչյուր արգասիք 

համարվում է կենդանածին: ՔԿԱԳ տարածքային 

մարմիններում գրանցման են ենթակա 500գ և ավելի քաշով 

կենդանածնության բոլոր դեպքերը: 

Մեռելածնություն է համարվում մոր օրգանիզմից 

բեղմնավորման արգասիքի լրիվ արտամղումը կամ 

դուրսբերումը, որից հետո պտուղը չի շնչում կամ չի 

ցուցաբերում կյանքի այլ նշան` ինչպիսիք են սրտխփոցը, 

պորտալարի անոթազարկը կամ կամային մկանների 

ակնհայտ շարժումները: ՀՀ արդարադատության    

նախարարության ՔԿԱԳ-ի մարմիններում գրանցվում և 

պերինատալ մահացության ցուցանիշում ներառվում են 500գ. 

և ավելի քաշով (22 շաբաթ և ավելի հղիության ժամկետով) 

մեռելածնության դեպքերը: 

Շուրջծնական (պերինատալ) մահացությունը հավաքական 

հասկացություն է, որն ամփոփում է կենսունակ պտղի 

մահացությունը պերինատալ շրջանում` սկսած հղիության 22 

շաբաթից մինչև մոր ծննդաբերության ընթացքը, ինչպես նաև 

ծննդաբերության ժամանակ ու մանկան կյանքի մինչև 168 

ժամը (0-6 oրական) տեղի ունեցած մահացությունը: 

Պերինատալ շրջանը սկսվում է պտղի ներարգանդային կյանքի 

22 լրացած շաբաթից (154 օրից), երբ ծննդյան քաշը նորմայում 

500 գրամ է և ավարտվում է ծննդից 7 լրիվ օր (168 ժամ) հետո: 

Պտղի մահ է համարվում բեղմնավորման արգասիքի մահը 

մինչև մոր օրգանիզմից նրա լրիվ արտամղումը կամ 

դուրսբերումը, անկախ հղիության ժամկետից: Մահվան մասին 

են վկայում մոր օրգանիզմից պտղի անջատումից հետո 

շնչառության կամ կյանքի որևէ այլ նշանի (ինչպիսիք են 

սրտխփոցը, պորտալարի  անոթազարկը կամ կամային 

մկանների ակնհայտ շարժումները) բացակայությունը: 

Մանկական մահացության ցուցանիշը բնութագրվում է մինչև 1 

տարեկան երեխաների մահացությունը: 

Երեխաների մահացության ցուցանիշը բնութագրում է 

հաշվետու ժամանակաշրջանում 0-4 տարեկան հասակի 

երեխաների մահացությունը: 

Մինչև 2003թ. մահվան ակտերի մշակումն ըստ մահվան 

պատճառների իրականացվել է Առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպության կողմից ընդունված 

Հիվանդությունների  միջազգային  դասակարգչի`  IX- րդ 

վերանայման, իսկ 2004թ.` X-րդ վերանայման համաձայն: 



Դրանով պայմանավորված, հիվանդությունների որոշ       

խմբերի համար ցուցանիշների համադրելիությունը 

հնարավոր չէր պահպանել: 

Մայրական մահացությունը բնորոշվում է որպես հղիությամբ 

պայմանավորված կնոջ մահ, անկախ հղիության 

տևողությունից, որը վրա է հասել հղիության ընթացքում կամ 

նրա ավարտից հետո 42 օրերի ընթացքում, հղիության հետ 

կապված որևէ պատճառից, բարդացած վերջինիս 

առկայությամբ կամ վարման գործընթացով, բացառությամբ 

դժբախտ պատահարի կամ հանկարծակի առաջացած 

պատճառի: 

Կյանքի սպասվող տևողությունը ծննդյան պահից՝ տարիների 

այն թիվն է, որ ծնվող սերունդը, միջին հաշվով, կապրի, 

պայմանով, որ այդ սերնդի ողջ կյանքի ընթացքում, մի 

տարիքից հաջորդին անցնելիս, մահացությունը յուրաքանչյուր 

տարիքում հավասար կլինի բնակչության մահացության 

տվյալ ժամանակահատվածի մակարդակին: 

 
1.5 Տվյալների 

առկայության 

ստուգում 

Ստուգաճշտվում են ելքային աղյուսակներում բնական շարժի 

անհրաժեշտ ցուցանիշների առկայությունը՝ 

1.  1.Գրանցված ծնունդների լրիվությունն ըստ ք. Երևանի 

(թաղային համայնքների), մարզերի, տարածաշրջանների,  

դրանցում մեռելածինների, բազմապտուղ ծնունդների 

առկայությունը, ծնունդների թիվն ըստ ծննդյան ամիսների, 

կենդանածինների թիվն ըստ մոր տարիքի, ամուսնական 

վիճակի, ծննդի հերթականության, ըստ մարզերի, մոր 

ազգության և կրթական մակարդակի:  

2. 2.Գրանցված մահվան դեպքերի լրիվությունն ըստ ք. Երևանի 

(թաղային համայնքների) և մարզերի, տարածաշրջանների, 

մահվան ամիսների, մահացածների տարիքի, մահվան 

պատճառների, մահվան դեպքի վայրի, ըստ մահվան փաստը 

հաստատող փաստաթղթի, ազգության, կրթական 

մակարդակի: 

3.    0-1տարեկան երեխաների մահվան դեպքերն ըստ ապրած 

օրերի, ամիսների, մահվան ամսվա և ծննդյան տարեթվի, ըստ 

սեռի, մահվան պատճառների: 

4.  3.Գրանցված ամուսնությունների լրիվությունն ըստ ք. 

Երևանի (թաղային համայնքների) և մարզերի, 

տարածաշրջանների, ամիսների, հարսի և փեսայի տարիքի, 

ամուսնության պարբերականության: 

5.  4.Գրանցված ամուսնալուծությունների լրիվությունն ըստ ք. 

Երևանի (թաղային համայնքների) և մարզերի, 

տարածաշրջանների, ամիսների, սեռի, տարիքի, ընդհանուր 

երեխաների թվի, լուծված ամուսնության տևողության: 

 1.6 Բիզնես մոդելի 

նախապատրաստում 

Բնական շարժի ցուցանիշները ձևավորվում են  հիմք 

ընդունելով՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության 

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ռեգիստրից 



ամսական պարբերականությամբ ձևավորվող՝ ծննդյան, 

մահվան, ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ 

ակտային գրանցումների հիման վրա ձևավորվող և 

էլեկտրոնային եղանակով ստացվող վիճակագրական 

հաշվետվությունները (համաձայն 03.04.2015թ. ՀՀ 

արդարադատության նախարարի և ՀՀ վիճակագրական 

կոմիտեի նախագահի միջև կնքված Հայաստանի 

Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեին 

քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգից 

տվյալներ տրամադրելու և վիճակագրական ծրագրին 

համապատասխան ամփոփ վիճակագրական տվյալները 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարությանը հասանելի դարձնելու վերաբերյալ 

համագործակցության հուշագրի):  

 

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 

Բնական շարժի վիճակագրության համար հիմք են 

հանդիսանում ` 

• Ծնունդների վերաբերյալ ակտերում առկա մի շարք 

ցուցանիշներ` ծննդյան ակտի գրանցման ամիսը, անունը, 

ազգանունը, սեռը, ծնված երեխաների թիվը, կենդանածին 

կամ մեռելածին լինելը, մոր որերորդ երեխան լինելը, 

ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, ծննդավայրը, մոր և հոր 

ծննդյան ժամանակը, կրթական մակարդակը, զբաղմունքը, 

ազգությունը,ամուսնական կարգավիճակը: 

• Մահվան վերաբերյալ ակտերում` մահվան ակտի 

գրանցման ամիսը, օրը, մահացածի սեռը, կրթական 

մակարդակը, ընտանեկան դրությունը, ազգությունը, 

մահվան և ծննդյան ամիսը, տարին, վայրը, մահվան 

պատճառը: 0-1տարեկան հասակում մահացած 

երեխաների համար նաև ապրած օրերի քանակը:  

• Ամուսնության վերաբերյալ ակտերում՝ ամուսնության 

ակտի գրանցման ամիսը, ամուսնացողների ծննդյան 

ամիսը, ամսաթիվը, ընտանեկան դրությունը, զբաղմունքը, 

կրթությունը: 

• Ամուսնալուծության վերաբերյալ ակտերում՝ 



ամուսնալուծության ակտի գրանցման ամիսը, 

ամուսնալուծվողների ծննդյան ամիսը, ամսաթիվը, 

ընտանեկան դրությունը, զբաղմունքը, կրթությունը, 

որերորդ ամուսնությունն է, ընդհանուր երեխաների 

թվաքանակը: 

 2.3 Տվյալների 

հավաքման 

նախագծում 

Բնակչության բնական շարժի վերաբերյալ տվյալների 

սկզբնաղբյուրը  քաղաքացիական կացության ակտերի 

վարչական(ՔԿԱԳ) գրանցումներում ներառված՝ ծնվածների և 

մահացածների, ինչպես նաև ամուսնությունների և 

ամուսնալուծությունների վերաբերյալ նախանշված 

տվյալները: Դրանց հիման վրա ձևավորված վիճակագրական 

տվյալների բազաները ներառում են ծնվածների սեռի, ծննդյան 

ժամկետի, ծնողների տարիքի, կրթական մակարդակի, 

ամուսնական վիճակի, մահացածների սեռի և տարիքի, 

մահվան հիմնական պատճառի, մահվան վայրի, ինչպես նաև 

ամուսնացողների և ամուսնալուծվողների վերաբերյալ 

համանման տվյալներ: 

Տեղեկատվության հավաքումն իրականացվում է 

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ռեգիստրից՝ 

ամսական պարբերականությամբ:  

 2.4 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի 

նախագծում 

Բնակչության բնական շարժի տեղեկատվության հավաքումն 

իրականացվում է համատարած եղանակով` կիրառելով 

վարչական աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվությունը: 

 2.5 Մշակման և 

վերլուծության 

նախագծում 

Վիճակագրական ցուցանիշները՝ ըստ տվյալների շարքում 

առկա վարչատարածքային ծածկագրերի տարանջատվում են 

ՀՀ  տարածաշրջանների (քաղաք/գյուղ) կտրվածքով և 

համակարգչային մշակման փուլում(ամբողջականության և 

տրամաբանական ստուգումներ), ինչի հիման վրա, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում նաև տեղեկատվություն 

ներկայացնող համապատասխան մարմինների հետ կապ 

հաստատելու միջոցով, իրականացվում են ցուցանիշների 

անհրաժեշտ ճշգրտումներ: 

 2.6 Արտադրության 

համակարգերի և 

գործընթացի 

նախագծում 

Տեղեկատվության հավաքումից մինչև դրա հրապարակումը 

բոլոր աշխատանքներն իրականացվում են «Տարեկան 

վիճակագրական ծրագրի» պահանջներին համապատասխան: 

 

Կառուցում 

 

  

 

 

3.1 Հավաքման 

գործիքի կառուցում 

ՀՀ բնակչության բնական շարժի վերաբերյալ տվյալների 

ստացման համար հիմք են հանդիսանում ՀՀ 

արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական 

կացության ռեգիստրից՝ ծննդյան, մահվան, ամուսնության, 



ամուսնալուծության ակտերից՝  սահմանված տվյալներից 

ձևավորված վիճակագրական հաշվետվությունները 

ամսական պարբերականությամբ «Տարեկան վիճակագրական  

ծրագրով» սահմանված ժամկետներում: 

 3.2 Գործընթացի 

բաղադրիչների 

կառուցում կամ 

ամրապնդում 

Առկա են տեղեկատվության ստուգաճշտման համար 

անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումներ ու հրահանգներ: 

Յուրաքանչյուր մարզին վերաբերվող Ակտերը՝ ծննդյան, 

մահվան, ամուսնության և ամուսնալուծության, խմբավորվում 

են ՀՀ նախկին վարչական շրջանների կտրվածքով, ըստ 

առանձին քաղաքային համայնքների և գյուղական վայրերի: 

Մուտքագրման ծրագրային փաթեթում ներմուծված են 

մուտքագրված  տվյալների  թվաբանական, դասակարգման ու 

տրամաբանական ստուգումների իրականացման 

ապահովման համար անհրաժեշտ գործիքներ:  

 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, Արմստատի  տարածքային 

և կառուցվածքային ստորաբաժանումները, ինչպես նաև 

միջազգային կառույցները: 

Վիճակագրական ծրագրի պահանջներին համապատասխան՝ 

բնակչության բնական շարժի վերաբերյալ վիճակագրական 

տվյալները զետեղվում են հրապարակումներում, armstat.am 

կայքի «Տվյալների բազաներ», «ArmStatBank.am» էջերում: 

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. տեղեկատվության հավաքում 

2. տվյալների ամբողջականության և տրամաբանական 

ստուգումներ ու ճշգրտումներ 

3. դասակարգում ըստ վարչատարածքային բաժանման 

միավորների 

4. տեղեկատվության համակարգչային մշակում և 

ելքային տվյալների ստացում 

5. ստացված ամփոփ տեղեկատվության համեմատում՝ 

նախորդող տարիների համանուն տվյալների շարքերի 

հետ 

6. տեղեկատվության կիրառում Արմստատի ներքին 

աշխատանքներում 

7. հրապարակումների պատրաստում 

8. ամփոփ տեղեկատվության տրամադրում 

վիճակագրական տեղեկատվության 



օգտագործողներին 

 3.5 Արտադրության 

համակարգի 

փորձարկում 

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ռեգիստրից 

ստացված վիճակագրական հաշվետվություններից՝ 

տվյալների մշակմամբ ձևավորված ելքային ցուցանիշների 

համեմատական արդյունքների պատրաստում: 

 3.6 Վիճակագրական 

բիզնես գործընթացի 

փորձարկում 

- 

 3.7 Արտադրության 

համակարգի 

վերջնականացում 

- 

 

Հավաքում 

 

  

 4.1 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի ձևավորում 

Քաղաքացիական կացության ռեգիստրի համակարգից 

ստացված համապատասխան տեղեկատվության հիման վրա 

ձևավորվում է բնակչության բնական շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվության գլխավոր համակցությունը։ 

 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 

Տվյալների փոխանակումն ու համակարգումն իրականացվում 

է համաձայն՝ ՀՀ արդարադատության նախարարի և ՀՀ 

վիճակագրական կոմիտեի նախագահի միջև կնքված 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեին 

քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգից 

տվյալներ տրամադրելու և վիճակագրական ծրագրերին 

համապատասխան ամփոփ վիճակագրական տվյալները 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարությանը հասանելի դարձնելու վերաբերյալ 

03.04.2015թ. կնքված համագործակցության հուշագրի, ինչին 

համաձայն՝ Արմստատին հասանելիություն է ապահովվել 

Քաղաքացիական կացության  ակտերի ռեգիստրին: 

Դրանում ամսական պարբերականությամբ ձևավորվում է 

վիճակագրական հաշվետվություններ` ծննդյան, մահվան, 

ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ ակտերում 

պարունակվող տվյալների հիման վրա: 

Մահվան պատճառների մասին տեղեկատվության աղբյուր է 

հանդիսանում մահվան մասին բժշկի կողմից կազմված 

մահվան մասին բժշկական վկայականում մահացության 



պատճառների վերաբերյալ կատարված գրանցումները: 

 4.4 Հավաքման 

վերջնականացում 

 

 

Մշակում 

 

 

 

 

 5.1 Տվյալների 

ինտեգրում 

 

 
5.2 Դասակարգում և 

կոդավորում 

Հավաքված տվյալների դասակարգումն իրականացվում է ըստ 

հետևյալ դասակարգիչների. 

• 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 ելքային տարբեր աղյուսակներում ստացված 

ցուցանիշների, ամբողջականության և տրամաբանական 

կապերի ճշգրտության ստուգումներ:  

 5.4 Խմբագրում և 

իմպուտացիա 

Բնակչության բնական շարժի վերաբերյալ տվյալները 

մշակման փուլում ենթարկվում են խմբագրման և բացակայող 

որոշ տվյալների տեղեկատվության համալրում/ 

իմպուտացիա։ 

 5.5 Նոր 

փոփոխականների և 

միավորների 

ձևավորում 

Գնահատումներ և լրահաշվարկներ իրականացվում են 

մարդահամարների անցկացումից հետո, վերագնահատված 

բնակչության թվաքանակների հիման վրա հաշվարկելով 

ճշգրտված ժողովրդագրական ցուցանիշներ: 

 5.6 Կշիռների _ 



հաշվարկում 

 5.7 Ագրեգատների 

հաշվարկում 

Ձևավորված էլեկտրոնային շտեմարաններում ձևավորված 

տեղեկատվության հիման վրա իրականացվում է ամփոփ 

ելքային տվյալների ստացում՝ ըստ առանձին վիճակագրական 

ցուցանիշների, մշակված համակարգչային ծրագրի միջոցով: 

 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 բնական շարժի տեղեկատվական 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 դասա-

կարգումների, մեթոդաբանական ուղեցույցերի և 

համապատասխան միջազգային հանձնարարականների: 

 6.3 Արդյունքների 

մեկնաբանում և 

բացատրում 

Ամփոփ ցուցանիշների ստացումից հետո իրականացվում է 

դրանց տրամաբանական վերլուծում` օգտագործելով նախորդ 

տարիների վերաբերյալ համապատասխան ցուցանիշների 

դինամիկան: 

 6.4 Բացահայտման 

հսկողության 

կիրառում 

Խստորեն պահպանվում են ինչպես հրապարակման ենթակա, 

այնպես էլ վիճակագրական տեղեկատվության 

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 բնական շարժի վերաբերյալ ամփոփ 

ցուցանիշների վերլուծություն` ըստ դրանց դինամիկ 

շարքերի: 

Տարածում 

 

  

 7.1 Ելքային Իրականացվում են հրապարակման ենթակա 

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


համակարգերի 

արդիականացում 

վիճակագրական 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 ներքոհիշյալ տարեգրքերի, 

վիճակագրական ժողովածուների և տեղեկատվական 

ամսական զեկույցներում.  

1. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք (տարեկան) 

2. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 

վիճակը (եռամսյակային) 

3. Հայաստանը թվերով (տարեկան) 

4. Հայաստանի  Հանրապետության  մարզերը  և  Երևան 

քաղաքը թվերով (տարեկան) 

5. Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու 

(տարեկան) 

6. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ (տարեկան). 

Տարեգրքերը և հրապարակումները հասանելի են Արմստատի 

պաշտոնական կայքում (http://www.armstat.am/am/?nid=45 ` 

http://www.armstat.am/am/?nid=80 ): 

 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 

խթանում 

Արմստատի պաշտոնական կայքում ներկայացված 

տարատեսակ տեղեկատվությունը (ցուցանիշներ, 

մեթատվյալներ, իրազեկումներ, ոլորտի վերաբերյալ 

նորություններ, տվյալների բազաներ և այլն) ոչ միայն միջոց է 

վիճակագրական, այլ նաև՝ Արմստատի գործունեության 

վերաբերյալ տեղեկատվության տարածմանը, ինչը խթանում է 

ոլորտի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:  

 7.5 Օգտագործողների 

աջակցության 

Վիճակագրական տեղեկատվություն օգտագործողների 

կողմից  տեղեկատվության պաշտոնական հայցման դեպքում, 

http://www.armstat.am/am/?nid=45
http://www.armstat.am/am/?nid=80


կառավարում հնարավորության սահմաններում, իրականացվում է 

տեղեկատվության տրամադրում` միաժամանակ 

պահպանելով վիճակագրական տեղեկատվության նկատմամբ 

գաղտնիության սկզբունքը: 

 

Գնահատում 

  

 8.1 Գնահատման 

միջոցների հավաքում 

Տեղեկատվության հավաքումն իրականացվում է միակ 

վարչական աղբյուրից՝ Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական 

կացության ակտերի ռեգիստրից: Այլ աղբյուրներից 

տեղեկատվության ստացման բացակայության պատճառով 

դրա արժանահավատության գնահատում առկա չէ: 

 8.2 Գնահատման 

իրականացում 

- 

 8.3 

Գործողությունների 

ծրագրի 

համաձայնեցում 

- 

 

 

 


