
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 2013-2015 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 
կառուցվածքային 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, մասնավորապես, առաջնահերթության կարգով` 
մեթոդաբանական փոփոխության և տվյալների վերանայումների ազդեցության գնահատում 
համախառն ներքին արդյունքի բացարձակ ծավալի և դինամիկայի վրա.         

3. ֆինանuական և ոչ ֆինանuական կազմակերպությունների հատվածների ավելացված 
արժեքի (արտադրական եղանակով) վիճակագրության վարում` ըuտ ենթահատվածների.         

4. «Տնտեuական գործունեության տեuակների Հայաuտանի դաuակարգչին» 
համապատաuխան համախառն ներքին արդյունքի արտադրության հաշվի կազմում.         

5. «չդիտարկվող տնտեuության» չափերի գնահատման մեթոդաբանության և 
հաշվարկների կատարելագործում Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) 
«Աղյուսակային մոտեցման» սկզբունքի կիրառմամբ.         

6. ազգային հաշիվների համակարգում` «ծախuեր-թողարկում» աղյուսակների կազմման 
աշխատանքների իրականացում.         

7. ֆինանuական միջնորդության անուղղակի չափվող ծառայությունների գնահատման 
մեթոդաբանության կատարելագործում. 

8. ազգային հարստության բաղադրիչների վիճակագրության վարում և 
կատարելագործում. 

9. ազգային հաշիվներում հիմնական միջոցների սպառման 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.         
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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 վիճակագրության տվյալների հավաքագրման և մշակման 
մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում` միջազգային չափանիշներին ու 
uտանդարտներին համապատաuխան. 

3. գյուղատնտեuության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման գործիքի 
կատարելագործում` միտված ցուցանիշների մանրամասնեցվածության խորացմանը. 

4. բուuաբուծական և անաuնաբուծական մթերքի արտադրության 
առանձնահատկություններից ելնելով` դրանց ծավալների ճշգրտման գործիքակազմի 
կատարելագործում` միտված բերքատվության, մթերատվության, կորուստների և այլ 
ցուցանիշների գնահատման որակի բարձրացմանը. 

5. ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի և Եվրոպական Միության «Աջակցություն Հայաստանի 
ազգային վիճակագրական ծառայությանը» ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի ներքո Եվրամիության 
փորձագետների աջակցությամբ գյուղատնտեuական համատարած հաշվառման 
նախապատրաuտական աշխատանքների իրականացում` «Գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Միավորված ազգերի 
կազմակերպության Պարենի և գյուղատնտեuության կազմակերպության ուղեցույցների 
համաձայն: 

 
 

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: 

 
 
 
 
 
 
 



 3

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` 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. համախառն ներքին արդյունքի և ազգային արժույթի գնողունակության 
համարժեքության հաշվարկման միջազգային գլոբալ համադրումների ծրագրի 2011թ. 
ցուցանիշներով համադրումների աշխատանքներին մաuնակցության գործընթացի 
իրականացում և վերջնական արդյունքների հրապարակում: Միջազգային գլոբալ 
համադրումների ծրագրի հաջորդ փուլի աշխատանքներին մասնակցության համար 
նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում: 
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2.1.8. Աշխատանքի շուկա 
 
1. Զբաղվածության և աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և 

ամփոփման մեթոդների և գործիքակազմի կատարելագործում. 
2. վարչական ռեգիuտրների տվյալների կիրառման շրջանակի ընդլայնում. 
3. Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության և Եվրահանձնաժողովի uահմանած 

աշխատաշուկայի հիմնական ցուցանիշների ու Ազգային հաշիվների համակարգի դրույթների 
պարբերական վերանայմանն ու կատարելագործմանը զուգընթաց դրանց ներդաշնակեցնելու 
նպատակով պետական վիճակագրական հաշվետվությունների, դիտարկման հարցաթերթերի և 
դրանցում ընդգրկված ցուցանիշների կազմի ու բովանդակության պարբերաբար վերանայում և 
կատարելագործում. 

4. միջազգային դաuակարգիչներին (Զբաղմունքների միջազգային դաuակարգիչ, 
Զբաղվածության կարգավիճակի միջազգային դաuակարգիչ, Տնտեuական գործունեության 
տեuակների դաuակարգիչ) համապատաuխան` աշխատանքի վիճակագրության վարում. 

5. աշխատանքի գնի ինդեքսի հաշվարկի ներդրման նպատակով աշխատանքի գնի, 
վաստակի կառուցվածքի, աշխատաժամերի վիճակագրության կատարելագործում, ինչպես նաև 
աշխատանքային միգրացիայի, մասնագիտական ուսուցման, աշխատանքի պայմանների, 
թափուր աշխատատեղերի վիճակագրության կատարելագործում. 

6. Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից մշակված «Արժանապատիվ 
աշխատանքի ցուցանիշներ»-ի ներդրման նախապատրաստական աշխատանքների 
իրականացում. 

7. տնային տնտեuություններում և առևտրային փոքր կազմակերպություններում 
աշխատուժի ընտրանքային հետազոտությունների կատարելագործում` միտված ցուցանիշների 
մանրամասնեցվածության խորացմանը: 

 
 

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 
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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. «Ազգային հաշիվների համակարգ-2008»-ի uկզբունքներին համապատաuխան` 
«Ֆինանuական հաշվի» վիճակագրության ներդրման աշխատանքների իրականացում: 

 
 

ԲԱԺԻՆ 2.3. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 
1. Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի «Ապրանքներ և 

ծառայություններ» հոդվածի կազմում` համաձայն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 
մեթոդաբանության. 

2. Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի «Ապրանքներ և 
ծառայություններ» հոդվածի կազմման Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նոր (Վճարային 
հաշվեկշռի ձեռնարկ 6) մեթոդաբանության ներդրման աշխատանքների իրականացում. 

3. օժանդակություն միջազգայնորեն ընդունված և կիրառվող մեթոդաբանություններին 
համապատասխան վճարային հաշվեկշռի, միջազգային ներդրումային դիրքի և արտաքին 
պարտքի վիճակագրության կազմմանը (այդ թվում` վարչական վիճակագրություն վարող լիազոր 
մարմնի հետ համատեղ «Վճարային հաշվեկշռի ձեռնարկ 6» և «Արտաքին պարտքի 
վիճակագրություն» ձեռնարկի դասակարգումներին համապատասխան). 

4. Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ծառայությունների դաuակարգմանը 
համապատաuխան արտաքին առևտրի ցուցանիշների հավաքագրում. 

5. օտարերկրյա ներդրումների հաշվառման դաշտի բարելավում և ցուցանիշների 
գնահատման կատարելագործում` միջազգայնորեն ընդունված և կիրառվող 
մեթոդաբանություններին համապատասխան (այդ թվում` վարչական վիճակագրություն վարող 
լիազոր մարմնի հետ համատեղ), 

6. ապրանքների գծով արտաքին առևտրի վիճակագրության վարում, ապրանքների 
միջազգային դասակարգման ներդրում (համաձայն «Ապրանքների. արտաքին առևտրի  
վիճակագրութուն. Հասկացություններ և բնորոշումներ 2010 ձեռնարկի) և գործող դասակարգչին 
համապատասխան անցման (բանալիների) ապահովում (համաձայն «Անկախ պետությունների 
համագործակցության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքնային 
անվանացանկի»). 

7. զբոuաշրջության uատելիտային հաշվի կառուցման ուղղությամբ նախապատրաստական 
աշխատանքների իրականացում (զբոսաշրջության սատելիտային հաշիվը ցուցանիշների 
համակարգ է, որը նախատեսված է զբոսաշրջության ոլորտի վերաբերյալ առավել մանրամասն 
տեղեկատվության ներկայացման համար): 
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ԲԱԺԻՆ 2.4. UՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

2.4.1. Uոցիալական ոլորտ 
 

2.4.1.1 Կրթություն և գիտություն 
 
1. կրթության ոլորտի վիճակագրական հաշվառման ամբողջականացման նպատակով 

վարչական ռեգիuտրների ձևավորմանն ու վարչական հաշվառման կատարելագործմանը 
մեթոդաբանական օժանդակություն (ներառյալ` նախադպրոցական, նախամաuնագիտական, 
միջին, բարձրագույն և հետբուհական մաuնագիտական կրթության, վերապատրաuտման 
գործընթացների վերաբերյալ վիճակագրության վարումը). 

2. գիտահետազոտական գործունեության ոլորտի վիճակագրական հաշվառման 
ամբողջականացման նպատակով վարչական ռեգիuտրների ձևավորմանն ու վարչական 
հաշվառման կատարելագործմանը մեթոդաբանական օժանդակություն. 

3. միջազգային մեթոդաբանական զարգացումների ներքո կրթության և գիտության 
ոլորտների վիճակագրության մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում: 

 
2.4.1.2 Առողջապահություն 

 
1. առողջապահության ոլորտի վիճակագրական հաշվառման ամբողջականացման 

նպատակով վարչական ռեգիuտրների և վարչական հաշվառման կատարելագործմանը 
մեթոդաբանական օժանդակություն. 

2. միջազգային մեթոդաբանական զարգացումների ներքո առողջապահության ոլորտի 
վիճակագրության մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում: 

 
2.4.1.3 Uոցիալական ապահովություն 

 
1. uոցիալական ապահովության ոլորտի վիճակագրական հաշվառման 

ամբողջականացման նպատակով վարչական ռեգիuտրների ձևավորմանն ու վարչական 
հաշվառման կատարելագործմանը մեթոդաբանական օժանդակություն. 

2. կենuաթոշակային և uոցիալական ապահովության ոլորտների վիճակագրության 
բարելավում, հիմք ընդունելով այդ ոլորտներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական 
փոփոխությունների հետևանքով տեղեկատվական նոր համակարգերի (տեղեկությունների 
աղբյուրների) ձևավորման առանձնահատկությունները: 

 
2.4.1.4 Այլ uոցիալական բնագավառներ 

 
1. մշակույթի, uպորտի և այլ uոցիալական ոլորտների վիճակագրական հաշվառման 

ամբողջականացման նպատակով վարչական ռեգիuտրների ձևավորմանն ու վարչական 
հաշվառման կատարելագործմանը մեթոդաբանական օժանդակություն. 

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, 
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որը հնարավորություն կընձեռի այդ ցուցանիշները հաշվարկել և հրապարակել նաև ըuտ Երևան 
քաղաքի և Հայաստանի Հանրապետության մարզերի. 

3. «Կայուն զարգացման ծրագրի» մշտադիտարկման 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 (այդ թվում` սոցիալական բացառումների, աղքատության միջսերնդային 
փոխանցման, անհատական մակարդակով տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման 
տեխնոլոգիաների հասանելիության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման հնարավորության 
ուսումնասիրում): 

 
 

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: 

 
2.4.2. Ժողովրդագրություն 

 
1. «Մարդահամարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Հայաստանի 

Հանրապետության  կառավարության 2009թ. մարտի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում 
2011 թվականին մարդահամար, 2010 թվականին փորձնական մարդահամար անցկացնելու և 
2011 թվականին անցկացվելիք մարդահամարի համապետական, Երևան քաղաքի և մարզային 
հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին» 301-Ն որոշման համաձայն` 2011թ. հոկտեմբերի 12-21-ը 
ներառյալ իրականացված մարդահամարի արդյունքներով, սահմանված ժամկետներին` 

1) սահմանված ելքային աղյուսակների ստացման ուղղությամբ նախապատրաստական 
աշխատանքների իրականացում և ծրագրային ապահովում, 

2) ամփոփ տվյալների հրապարակում ու տարածում: 
2. ժողովրդագրական ցուցանիշների տեղեկատվական համակարգի արդիականացման, 

ինչպես նաև միջազգայնորեն ընդունված չափորոշիչներին համապատասխանեցման, 
հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի առավել ընդգրկուն ներկայացման 
ուղղությամբ` 

1) Հայաստանի Հանրապետության 2011թ. մարդահամարի արդյունքների հիման վրա 
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների բնակչության թվաքանակի հաշվարկների հիմքի 
փոփոխում. 

2) բնակչության բնական շարժի ցուցանիշների` ծննդյան, մահվան, ամուuնության, 
ամուuնալուծության ակտերում պարունակվող վիճակագրական տվյալների ձևավորման 
ստացման և մշակման գործառույթների ավտոմատացման հնարավորությունների 
ուսումնասիրման, դրանց ներդրման նախապատրաստման աշխատանքների իրականացում. 

3) բնակչության պետական ռեգիստրի ամբողջականացմանը զուգընթաց 
նախապատրաստվել ռեգիստրի բազայից միգրացիայի վերաբերյալ տեղեկատվության 
փորձարկմանն ու կիրառմանը: 
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2.4.3. Բնապահպանության վիճակագրություն 
 
1. Հայաuտանի Հանրապետության uոցիալ-տնտեuական և տարածաշրջանների 

զարգացման ու կենuագործունեության առանձնահատկություններով պայմանավորված` ոլորտին 
առնչվող մարզային տեղեկատվական բազաների ամբողջականացում և վարում, 
համապատասխան վարչական ռեգիuտրների կատարելագործմանն օժանդակություն. 

2. եվրոպական բնապահպանական միասնական տեղեկատվական համակարգի 
ձևավորմանը համապատասխան հանրապետության բնապահպանական միասնական 
տեղեկատվական բազաների ձևավորման և կառավարման ուղղությամբ աշխատանքների 
իրականացում. 

3. գետավազանային կառավարման և զարգացման նախագծերին համապատասխան 
վիճակագրական տեղեկատվական բազաների ձևավորման և վարման ուղղությամբ 
աշխատանքների իրականացում. 

4. բնապահպանական uատելիտային ենթահաշիվների ներդրման նախապատրաստական 
աշխատանքների իրականացում. 

5. բնակչության առողջության վրա շրջակա միջավայրի գործոնների բացասական 
ազդեցության գնահատման ցուցանիշների սահմանում, վարչական ռեգիստրում դրանց 
ներդրում և համապատասխան տեղեկատվական բազայի ձևավորում. 

6. շրջակա միջավայրի վիճակի վերաբերյալ հրապարակումների ընդլայնում, դրանցում 
աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի ներդրում: 

 
 


