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   14.1.ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ՝  
ՈՒՂՂՎԱԾ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԸ   

 
հ.հ. Աշխատանքի  անվաւմը Իրականացման 

ժամկետը 
Կատարողը 

1.  Մարդահամարի կազմակերպական պլանների 
կազմման վերաբերյալ ցուցումների և ձևերի լրամշակում 

2021թ. 
I եռամսյակ 

 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 

2.  Մարդահամարի կազմակերպական պլանի կազմում 2021թ.
I եռամսյակ 

 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն, 
Արմստատի մարզային 
վարչություններ 

3.  Համայնքներում բնակավայրերի և դրանց տարածքում 
գտնվող այլ բնակատեղերի ցուցակների կազմման 
վերաբերյալ ձևաթղթերի, դրանց լրացման վերաբերյալ 
ցուցումների և հրահանգների լրամշակում և 
ներկայացում հաստատման 

2021թ.
I եռամսյակ 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 

4.  Արմստատի մարզային վարչություններում 
մարդահամարի գործերը համակարգողների 
ընտրություն, նրանց հետ աշխատանքային 
պայմանագրերի կնքում, ուսուցում (ծանոթացում նրանց 
կողմից կատարվելիք աշխատանքներին` համաձայն 
Արմստատի կողմից մշակված և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի կողմից հաստատված նրանց 
պարտավորությունները սահմանող իրավական ակտի) 

2021թ.
I եռամսյակ 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 

5.  Համայնքների և դրանց տարածքում գտնվող այլ 
բնակատեղերի սահմանների ճշգրտման, փողոցների 
անվանումների, թաղամասերի, տների և 
բնակարանների համարակալման կարգավորման, 
համարանիշերի և անվանացույցերի տեղադրման 
գործընթացների ապահովման գործառույթների 
իրականացում 
 

2021թ. 
I- II եռամսյակներ

Տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն, 
Քաղաքաշինության կոմիտեի,  
Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն,  
Մարդահամարի 
նախապատրաստման և 
անցկացման մարզային 
հանձնաժողովներ 

6.  Արմստատի մարդահամարի վարչության 
աշխատակիցների կողմից որոշակի քանակությամբ 
Էլեկտրոնային հարցաթերթերի լրացում՝ տվյալների 
հավաքագրման ծրագրի փորձարկման և տվյալների 
բազայի նմուշ ունենալու նպատակով: 

2021 թ. 
I -II եռամսյակներ

 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 
 

7.  Մարդահամարի լրամշակված հարցաշարի ներկայացում 
մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման 
համապետական հանձնաժողովի հավանությանը 

2021թ.  
 II եռամսյակ 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 

8.  Մարդահամարի հարցաշարի (ծրագրի) ներկայացում 
Կառավարության հաստատման 

2021թ. 
 II եռամսյակ  

Արմստատ 

9.  Մարդահամարի ժամանակավոր աշխատողների` 
Մարդահամարի աշխատանքները համակարգողների, 
ցուցակագրողների, հրահանգիչ-հսկիչների, 
հաշվարարների կողմից կատարվելիք գործառույթները 
կանոնակարգող համապատասխան իրավական 
ակտերի (ցուցումներ, հրահանգներ, հուշատետրեր և 
այլն) հաստատում 

2021 թ.
I-III եռամսյակներ

 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 
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հ.հ. Աշխատանքի  անվաւմը Իրականացման 
ժամկետը 

Կատարողը 

10.  Համայնքներում` բնակավայրերի և դրանց տարածքում 
գտնվող այլ բնակատեղերի ցուցակների կազմման 
համար նրանց ղեկավարների, աշխատակազմի 
քարտուղարների հրահանգավորում  

2021թ. 
II եռամսյակ 

 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 

11.  Մարդահամարի իրազեկման և լուսաբանման 
աշխատանքների ծրագրի մշակում, համապատասխան 
գործառույթների հետևողական կազմակերպում և 
իրականացում, պաստառների և գովազդային նյութերի 
տպագրում, ռադիոգովազդի, հեռուստագովազդի, 
հետուստաելույթների կազմակերպում,տեսահոլովակների
պատրաստում, սեմինարների կազմակերպում 

2021 թ. 
I- IV եռամսյակներ

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 
 
 

12.  Հայաստանի Հանրապետության բազմաբնակարան 
շենքերի համար ՝ Ձև թիվ 1-բնակբնութագիր 
«Բազմաբնակարան շենքի բնակարանների 
(կացարանների) բնութագրի» վերաբերյալ վիճա-
կագրական դիտարկման էլեկտրոնային հարցաթերթի` 

 -տրամադրում,                      
 - լրացում 

2021թ. 
II- IV եռամսյակներ

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն,  
Հայաստանի 
Հանրապետության  
քաղաքապետարաններ, 
գյուղապետարաններ 

13.  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական 
բնակավայրերի տների (շինությունների) և այլ 
բնակատեղերի էլեկտրոնային ցուցակների կազմում  

2021 թ. 
II եռամսյակ 

 

Համայնքների ղեկավարների  
աշխատակազմի 
քարտուղարներ 
 

14.  Բնակչության պետական ռեգիստրից 
(համապատասխան ձևաչափով) անվանական 
տվյալների ստացման աշխատանքների կազմակերպում 
և իրականացում  

2021 թ. 
II եռամսյակ 

Ոստիկանություն, 
Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 

15.  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական 
բնակավայրերի տների (շինությունների) և այլ 
բնակատեղերի ցուցակների ընդունում, ամփոփում և 
համապատասխան ամփոփագրերի կազմում 

2021 թ. 
II-III եռամսյակներ

 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 
 

16.  Մարդահամարի իրականացման համար անհրաժեշտ 
մեթոդաբանական և հրահանգչական փաստաթղթերի 
տրամադրում (թղթային և էլեկտրոնային) 

2021 թ. 
II-III  

եռամսյակներ 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 
 

17.  Օտարերկրյա պետություններում` ՀՀ դիվանագիտական
առաքելություններում, հյուպատոսություններում և 
ներկայացուցչություններում աշխատող ՀՀ 
քաղաքացիների ու իրենց հետ ապրող ընտանիքի 
անդամների համար մարդահամարի անցկացման՝ 
հաշվառման կարգի մշակում 

2021թ. 
II-III 

 եռամսյակներ 

Արմստատ, 
Արտաքին գործերի 
նախարարություն 

18.  Մարդահամարային կադրերի հավաքագրում , 
մարդահամարի անցկացման և մարդահամարի 
հարցաթերթի լրացման կարգի մասին 
հրահանգավորումներ՝ 

 Մարդահամարի վարչության աշխատակիցների,
 Մարզային վարչությունների պետերի և 

տարածքային բաժինների գլխավոր 
մասնագետների, 

 ցուցակագրողներ 
 հրահանգիչ-հսկիչների, 

հաշվարարների 
 

2021 թ. 
II -III  

եռամսյակներ 
 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն,  
Արմստատի 
մարզային վարչություններ 
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հ.հ. Աշխատանքի  անվաւմը Իրականացման 
ժամկետը 

Կատարողը 

19.  Բնակչության պետական ռեգիստրից ստացված 
տվյալների հիման վրա ցուցակագրողների կողմից 
հասցեների ճշգրտում 

2021 թ. 
III եռամսյակ 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 

20.  Բնակչության պետական ռեգիստրից ստացված 
տվյալների հիման վրա՝ բնակչության 25 % ընտրանքի 
կատարում 

2021թ. 
III եռամսյակ 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 

21.  Հաշվային և հրանգչական տեղամասերի ձևավորում ՝
ըստ քաղաքների և գյուղերի համար սահմանված միջին
նորմաների և ընտրանքային տվյալների  

2021 թ. 
III եռամսյակ  

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն, Արմստատի 
մարզային վարչություններ 

22.  Տեղադրված սերվերի և պլանշետների միջև տվյալների 
փոխանցման գործընթացի փորձարկում 

2021 թ.
III եռամսյակ  

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 

23.  Տվյալների հավաքագրման համար անհրաժեշտ 
ծրագրերի ներբեռնում էլեկտրոնային սարքավորումների 
(պլանշետների) մեջ: 

2021 թ. 
III եռամսյակ  

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 

24.  Համապատասխան իրավական ակտերի (ցուցումներ, 
հրահանգներ, հուշատետրեր, ամփոփ տեղեկագրեր և 
այլն) ներբեռնում էլեկտրոնային սարքավորումների 
(պլանշետների) մեջ 

2021 թ. 
III եռամսյակ  

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 

25.  Բնակչության առանձին խմբերի 
(զինծառայողներ,քննչական մեկուսարաններում 
գտնվող, քրեակատարողական հիմնարկներում 
պատիժը կրող անձանց) հաշվառման կարգը հաստա-
տող համապատասխան փաստաթղթի մշակում 

2021թ.  
III եռամսյակ 

Արմստատ, 
Պաշտպանության 
նախարարություն, 
Արդարադատության  
նախարարություն,  
Ազգային անվտանգության 
ծառայություն 

26.  Աշխատասենյակների և անհրաժեշտ գույքի ապահովում 
՝ հրահանգչական տեղամասերի համար 

2021թ.  
III 

եռամսյակ 

Մարզպետարաններ, 
Արմստատի մարզային 
վարչություններ 

27.  Հաշվարարների կողմից իրենց հատկացված հաշվային 
տեղամասերի բոլոր շենքեր/շինությունների նախնական 
շրջայցի իրականացում 

2021թ. 
IV եռամսյակ 

Հաշվարարներ 

28.  Մարդահամարի անցկացում՝ պլանշետներով 
էլեկտրոնային հարցաթերթի լրացում 

2021թ. 
IV եռամսյակ 

Հաշվարարներ 

29.  Հետմարդահամարային ընտրանքային վերահսկիչ 
շրջագայության կազմակերպում և անցկացում 

2021թ.  
IV եռամսյակ 

Հրահանգիչ-հսկիչներ, 
հաշվարարներ 

30.  Մարդահամարի նյութերի ամբողջականության և 
լրացման որակի ստուգում  

2021թ.  
IV եռամսյակ 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն,  
հրահանգիչ - հսկիչներ 

31.  Ելքային աղյուսակների ձևաչափերի լրամշակում 2021թ. 
IV եռամսյակ 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն 

32.  Ամփոփ տվյալների ստացում՝ ըստ վարչական 
ռեգիստրների 

2021թ. 
IV եռամսյակ 

Արմստատի մարդահամարի 
վարչություն  


