
Վիճակագրական արտադրանք – Միգրացիայի (վարչական) վիճակագրություն /Երկարաժամկետ 

միգրացիա (տարեկան, եռամսյակային) 

 

 

 

Գործընթացներ 

 

 

Ենթագործընթացներ 

 

 

Ենթագործընթացի նկարագրություն 

Կարիքների 

ձևակերպում 

 

  

 1.1 Կարիքների 

բացահայտում 

Բնակչության միգրացիայի 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:  

Բնակչության միգրացիայի վերաբերյալ վիճակագրության 

տվյալներն 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: 

Բնակչության միգրացիայի 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 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: 

Պարբերաբար իրականացվում է Արմստատի կողմից վարվող 

բնակչության միգրացիայի տեղեկատվական բազայի 

զարգացման նպատակների սահմանում՝ ուղղված դրանք 

միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու 

գործառույթներին: 

 1.4 

Հասկացությունների 

որոշում 

Մշտական բնակության երկիր - երկիրը, որում անձն ապրում է, 

այսինքն, որում նա ունի ապրելու տեղ և որտեղ նա սովորաբար 

ծախսում է օրվա հանգստի ժամերը: Ժամանակավոր 

արտասահման ճամփորդությունները՝ հանգստի, արձակուրդի, 

ընկերներին եւ մտերիմներին այցելությունների նպատակով, 

գործուղման, բուժման կամ կրոնական ուխտագնացության, չեն 
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փոխում անձի մշտական բնակության երկիրը: 

Երկարաժամկետ միգրանտ-անձը, ով իր մշտական 

(սովորաբար) բնակության երկրից տեղաշարժվում է մեկ այլ 

երկիր՝ առնվազն մեկ տարի (12 ամիս) ժամկետով, այսինքն, 

նշանակետ երկիրը նրա համար դառնում է նոր մշտական 

բնակության երկիր: Մեկնման երկրի տեսանկյունից՝ մեկնող 

անձը համարվում է երկարաժամկետ արտագաղթող 

(էմիգրանտ), իսկ ժամանման երկրի համար՝ տվյալ անձը 

կհամարվի երկարաժամկետ ներգաղթող (իմմիգրանտ): 

Կարճաժամկետ միգրանտ - անձը, ով իր մշտական 

(սովորաբար) բնակության երկրից տեղաշաժվում է մեկ այլ 

երկիր՝ առնվազն 3 ամիս, բայց մեկ տարուց (12 ամիս) պակաս 

ժամկետով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ 

տեղաշարժը պայմանավորված է հանգստի, արձակուրդի, 

ընկերներին եւ մտերիմներին այցելությունների, գործուղման, 

բուժման կամ կրոնական ուխտագնացության նպատակով: 

Միջազգային միգրացիայի վիճակագրության նպատակով, 

կարճաժամկետ միգրանտների մշտական բնակության 

երկիրը՝ այնտեղ գտնվելու ժամանակաընթացքում, կհամարվի 

նշանակման երկիրը: 

Բնակչության արտաքին միգրացիա-մարդկանց տեղաշարժ 

երկրի պետական սահմաններից դուրս՝ բնակության վայրի 

փոփոխությամբ պայմանավորված: 

Բնակչության ներքին միգրացիա-մարդկանց տեղաշարժ 

երկրի սահմանների ներսում՝ բնակության վայրի 

փոփոխությամբ պայմանավորված: 



 
1.5 Տվյալների 

առկայության 

ստուգում 

Միգրացիայի (հաշվառված և հաշվառումից դուրս գրված)  

վերաբերյալ տվյալների էլեկտրոնային բազայում 

ստուգաճշտվում են անհրաժեշտ ցուցանիշները՝ 

  

1. ՀՀ մարզի, քաղաքի, գյուղի (համայնքների)   անվանումների 

լրիվությունն ու ճշգրտությունը, ինչպես նաև կատարվում է 

«Վարչատարածքային բաժանման միավորների Հայաստանի 

դասակարգչի» հետ դրանց համապատասխանեցումը:   

1.  

2. 2. Օտար երկրների անվանումների լրիվությունն ու 

ճշգրտությունն: Կատարվում է «Երկրների անունների 

դասակարգչի» հետ դրանց համապատասխանեցումը:   

3.  

4. 3. Վիճակագրական ցուցանիշները տարանջատվում են` ըստ 

ՀՀ տարածաշրջանների (քաղաք/գյուղ) և ենթարկվում 

վիճակագրական մշակման (ամբողջականության և 

տրամաբանական ստուգումներ): 

5.   

 1.6 Բիզնես մոդելի 

նախապատրաստում 

Միգրացիայի (հաշվառված և հաշվառումից դուրս գրված)  

վերաբերյալ էլեկտրոնային բազային տվյալները, 

եռամսյակային պարբերականությամբ, Արմստատին են 

տրամադրվում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 

ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության 

կողմից, համաձայն «ՀՀ վիճակագրական կոմիտեին 

բնակչության պետական ռեգիստրի տեղեկատվական 

համակարգից տվյալներ տրամադրելու կարգը հաստատելու 

մասին» ՀՀ կառավարության  22.09.2011թ. N1333-Ն որոշման: 

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 

Միգրացիայի վիճակագրության համար հիմք են 

հանդիսանում Բնակչության պետական ռեգիստրից ստացված 

էլեկտրոնային բազայի տվյալները, որոնցում ներառված են 

հետևյալ ցուցանիշները. 

Հաշվառման ակտերի քանակն ըստ՝ 

• հաշվառման վայրի՝ երկրի, մարզի, համայնքի, 

քաղաք/գյուղ կտրվածքով 

• հաշվառման ժամանակահատվածի 

• սեռի և տարիքի 

• ազգության 

• քաղաքացիության երկրի 



Հաշվառումից հանելու ակտերի քանակն ըստ՝ 

• հաշվառումից հանելու վայրի՝ երկրի, մարզի, 

համայնքի, քաղաք/գյուղ կտրվածքով 

• հաշվառումից հանելու ժամանակահատվածի 

• սեռի և տարիքի 

• ազգության 

• քաղաքացիության երկրի 

 2.3 Տվյալների 

հավաքման 

նախագծում 

Բնակչության միգրացիայի (հաշվառված և հաշվառումից 

դուրս գրված) վերաբերյալ տվյալների սկզբնաղբյուրը  

Բնակչության պետական ռեգիստրի վարչական 

գրանցումներն են, ներառում են հաշվառված/հաշվառումից 

հանված անձանց վերաբերյալ էլեկտրոնային տվյալները:  

 2.4 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի 

նախագծում 

 

 2.5 Մշակման և 

վերլուծության 

նախագծում 

6. Էլեկտրոնային բազայի տվյալների ստացումից հետո 

վիճակագրական ցուցանիշները տարանջատվում են` ըստ ՀՀ 

տարածաշրջանների (քաղաք/գյուղ) և ենթարկվում 

համակարգչային մշակման (ամբողջականության և 

տրամաբանական ստուգումներ): 

 

 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 հաշվառված և հաշվառումից հանված բնակչության 

վերաբերյալ տվյալների ստացման համար հիմք են 

հանդիսանում Բնակչության պետական ռեգիստրից ստացված 

էլեկտրոնային բազային տվյալները, որոնք ՀՀ 

վիճակագրական կոմիտեին են տրամադրվում ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 

անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից, 

վիճակագրական տվյալների ստացման նպատակով, 

եռամսյակային պարբերականությամբ, «Տարեկան 

վիճակագրական ծրագրով» սահմանված ժամկետներում: 

 3.2 Գործընթացի 

բաղադրիչների 

կառուցում կամ 

ամրապնդում 

 

 3.3 Տարածման 

բաղադրիչների 

Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական 

օգտագործողներն  են ՀՀ պետական, գիտական, 



կառուցում կամ 

ամրապնդում 

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 միգրացիայի (հաշվառված և հաշվառումից 

դուրս գրված)  վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները 

զետեղվում են 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. տեղեկատվության ստացում էլեկտրոնային եղանակով 

2. տվյալների ամբողջականության և տրամաբանական 

ստուգումներ ու ճշգրտումներ 

3. դասակարգում ըստ վարչատարածքային բաժանման 

միավորների 

4. ստացված ամփոփ տեղեկատվության համեմատում 

համապատասխան դինամիկ շարքերի հետ 

5. տեղեկատվության կիրառում Արմստատի ներքին 

աշխատանքներում 

6. հրապարակումների պատրաստում 

7. ամփոփ տեղեկատվության տրամադրում 

վիճակագրական տեղեկատվության 

օգտագործողներին 

 3.5 Արտադրության 

համակարգի 

փորձարկում 

Բնակչության պետական ռեգիստրից ստացված էլեկտրոնային 

բազային տվյալների մշակմամբ ձևավորված տվյալների 

ելքային ցուցանիշների համեմատական արդյունքների 

պատրաստում: 

 3.6 Վիճակագրական 

բիզնես գործընթացի 

փորձարկում 

- 

 3.7 Արտադրության 

համակարգի 

վերջնականացում 

- 

 

Հավաքում 

 

  

 4.1 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի ձևավորում 

Բնակչության պետական ռեգիստրից ստացված 

համապատասխան տեղեկատվության հիման վրա 

ձևավորվում է բնակչության միգրացիայի (հաշվառված և 

հաշվառումից դուրս գրված) 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 

Միգրացիայի (հաշվառված և հաշվառումից դուրս գրված) 

վերաբերյալ էլեկտրոնային բազային տվյալները, 

եռամսյակային պարբերականությամբ, տրամադրվում են ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 

անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից, համաձայն 

«ՀՀ վիճակագրական կոմիտեին բնակչության պետական 

ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգից տվյալներ 

տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 22.09.2011թ. N1333-Ն որոշման: 

 4.4 Հավաքման 

վերջնականացում 

Կատարվում է ստացված էլեկտրոնային բազայում առկա 

ցուցանիշների ստուգաճշտում:  

 

Մշակում 

 

 

 

 5.1 Տվյալների 

ինտեգրում 

Ցուցանիշի կազմման հիմքը՝ Բնակչության պետական 

ռեգիստրից ստացված էլեկտրոնային բազայում 

պարունակվող տվյալներն են: 

 
5.2 Դասակարգում և 

կոդավորում 

Ստացված տվյալները ենթարկվում են դասակարգման. 

• ՀՀ տարածաշրջաններ, քաղաքներ և գյուղեր՝ ըստ՝ 

«Վարչատարածքային բաժանման միավորների 

Հայաստանի  դասակարգչի»   

• Ըստ սեռի և տարիքի 

• Քաղաքացիության երկրի  

• Ժամանման երկրի,քաղաքի, գյուղի 

• Մեկնման երկրի,քաղաքի, գյուղի 

 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 

Բնակչության միգրացիայի վերաբերյալ տվյալները մշակման 

փուլում ենթարկվում են նաև խմբագրման  և որոշ բացակայող 

տվյալների համալրման:   



 5.5 Նոր 

փոփոխականների և 

միավորների 

ձևավորում 

Ընթացիկ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածում 

տվյալների ճշգրտությունն իրականացվում է նախորդ տարի 

տվյալ ժամանակաշրջանի համար արձանագրված 

համապատասխան տվյալների հետ համադրման միջոցով, 

ինչպես նաև տնային տնտեսությունների  

կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունների, 

սահմանային էլեկտրոնային  կառավարման  համակարգով 

ստացված սահմանահատումների տվյալների և, ըստ 

հնարավորության, անցկացված միգրացիայի նպատակային 

(ֆոկուս) ընտրանքային հետազոտությունների 

արդյունքների հետ: 

 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 միգրացիայի (հաշվառված և հաշվառումից 

հանված) 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 

 

 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 միգրացիայի վերաբերյալ ամփոփ 

ցուցանիշների վերլուծություն` ըստ դրանց դինամիկ 

շարքերի: 

Տարածում 

 

  

 7.1 Ելքային 

համակարգերի 

արդիականացում 

Իրականացվում են հրապարակման ենթակա 

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 տեղեկատվու-

թյունը՝ 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 

http://www.armstat.am/file/doc/99454478.pdf
http://www.armstat.am/am/?nid=45
http://www.armstat.am/am/?nid=80


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 

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 

Տեղեկատվության հավաքումն իրականացվում է միակ 

վարչական աղբյուրից՝ Հայաստանի Հանրապետության 

Բնակչության պետական ռեգիստրից: 

 Այլ աղբյուրներից միգրացիայի վարչական՝ համանուն 

տվյալների բացակայությամբ պայմանավորված դրա 

արժանահավատության գնահատում առկա չէ: 

 8.2 Գնահատման 

իրականացում 

- 

 8.3 

Գործողությունների 

ծրագրի 

համաձայնեցում 

- 

 

 

 


