ԵՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՎԻՆԻՆԳ ԾՐԱԳԻՐ
Գործողություն 2.5
Կենսական վիճակագրության և էլեկտրոնային տվյալներից առավել
ինտենսիվորեն օգտվելու մեթոդաբանություն II

Ժողովրդագրական վիճակագրություն
Երևան, 2016թ. հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 4

>>

>>

Պարտադիր արդյունք

Սույն գործողության հետ կապված պարտադիր արդյունքը՝
ՊԱ 2
Կենսական (բնական շարժի) և միգրացիոն վիճակագրության տվյալների
հավաքագրման բարելավված մեխանիզմներ (թղթային աղբյուրներից
անցում էլեկտրոնայինի), ընդգրկվածություն,
յուրաժամանակություն և որակ

Չափանիշներ
Կենսական վիճակագրության արդիականացված մեթոդաբանություն
(2016թ. նոյեմբեր)
Իրականացվել և հրապարակվել է բարելավված կենսական
վիճակագրություն (2017թ. հուլիս)
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>>

Գործողության նպատակը և սպասվող
արդյունքը 2.5

Նպատակը
• Տվյալների հավաքագրման ուսումնասիրում և անհրաժեշտ վերանայումների
քննարկում
• Մեթոդաբանության շարունակական վերանայում
• Կենսական վիճակագրության սպառողների հետ հանդիպում

Սպասվող արդյունք
Առաքելության հաշվետվություն
Առաքելության հաշվետվություն, որը կընդգրկի առաջարկություններ տվյալների
որակի, մեթոդաբանության և տվյալների աղբյուրների օգտագործման
բարելավման վերաբերյալ
Կենսական վիճակագրության վերաբերյալ վերջին գործողության համար
սահմանված աշխատանքային ծրագիր.
 2.8. Քննարկում ձեռքբերումների և ապագայի համար առաջարկությունների վերաբերյալ
(2017թ. մայիս)
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Եզրակացություններ

Արդիականացված մեթոդաբանություն կենսական վիճակագրության
վերաբերյալ
 Որպես իրազեկման նախաձեռնություն, քաղաքացիական
կացության ակտերի գրանցման տարածքային գրասենյակների
համար օրացույցներ են տպագրվել և կբաժանվեն ՀՀ
արդարադատության նախարարության հետ համաձայնությամբ
 Արդարադատության նախարարության հետ համաձայնագիրը ՀՀ
ԱՎԾ-ին փոխանցման ենթակա նոր փոփոխականների
վերաբերյալ ընթացքի մեջ է, սակայն դեռ ավարտին չի հասցվել
 Տվյալների ձեռքբերման համար նոր էլեկտրոնային համակարգը
առկա է, բայց որոշ շտկումներ դեռևս անհրաժեշտ են
 Մահվան պատճառների կոդավորումն իրականացվելու է
տարածքային բժիշկների կողմից 2017 թվականի սկզբից սկսած:
Փորձարկված տարածքների արդյունքները ցույց են տալիս
շարքերի խզում, ինչը որոշակի մտահոգություն է հարուցում:
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Եզրակացություններ

 Ծնունդների և մահերի թերի գրանցման
մշտադիտարկման նպատակով հարցազրույցներ
համայնքի մակարդակով՝ գնահատելու բացակայող
գրանցումների բաշխումն ըստ չափի և տարածքի:
Համայնքի քարտուղարները զեկուցել են բացակա
գրանցումների խնդրի վերբերյալ միայն մի քանի
տարածքում, և քիչ դեպքերում
 Ավարտին են հասցվել երկու համապարփակ
փաստաթղթեր տվյալների աղբյուրների և
ծնունդների և մահերի տվյալների մշակման
վերաբերյալ
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>>

Եզրակացություններ

Իրականացվել է երկու վերապատրաստում.
Տվյալների իմպուտացիայի և տվյալների

վերլուծության համար
Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի
աշխատակիցներն ակտիվ մասնակցություն ունեցան
երկուսին էլ
 Առաջին վերապատրաստման ընթացքում ներկայացվեցին
տվյալների ուղղման համար նախատեսված
համակարգչային ծրագրի հիմնական հատկանիշները
 Երկրորդ վերապատրաստումը վերաբերում էր
ժողովրդագրական վերլուծությունների գործիքներին և մի
քանի հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշների
մեկնաբանման քննարկումներին
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Առաջարկություններ

 Շարունակել իրազեկման նախաձեռնությունները
սեմինարի միջոցով, որը ուղղված կլինի
քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման
գրասենյակների աշխատողներին
 Առողջապահության նախարարության հետ քննարկել
մահերի պատճառների կոդավորման մեջ
փոփոխությունների հնարավոր լուծումները և
հետևանքները (կենտրոնացվածից դեպի
ապակենտրոնացված)
 Պլանավորել տարեկան թարմացում և եթե անհրաժեշտ
է կենսական վիճակագրության արտադրման
վերաբերյալ փաստաթղթերի ամբողջացում
 Պարբերաբար մշտադիտարկել կենսական
գրանցումների թերընդգրկվածությունը
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Առաջարկություններ

 Իրական տվյալների հիման վրա տվյալների
ստուգման, ուղղման և իմպուտացիոն
մեթոդաբանությունների կիրառման վերաբերյալ
աշխատաժողովը կարող է օգնել բարելավել
աշխատակիցների կարողությունները
 Կարելի է ներկայացնել հատուկ համակարգչային
ծրագրից օգտվելը, որը կբարելավի
արդյունավետությունը և տվյալների որակը
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Առաջարկություններ

 Ինչ վերաբերում է հրապարակումներին, ապա
բարելավման հիմնական կետերն են.






Ներդաշնակեցնել դինամիկ շարքերը և դասակարգիչները
(օրինակ տարիքային դասեր)
Մշակել նոր փոփոխականներ (օրինակ` մահը վրա հասնելու
վայրը, ծննդի հերթականություն)
Օգտվել քարտեզներից ներկայացնելու համար տարածքային
բաշխումը
Ընլայնել մեկնաբանությունը և օգտվել ցուցանիշներից և
շեշտադրել հիմնական բացահայտումները
Ներառել մեթատվյալների, տվյալների և համապատասխան
հրապարակումների հղումները

 Ժողովրդագրական տվյալների և ցուցանիշների
հրապարակումը պետք է համապատասխանեցվի
տարածաման նոր ռազմավարության հետ
9

>>

Ճանապարհային քարտեզ և
ժամանակացույց

2017թ. մայիսին իրականացվելիք հաջորդ (և վերջին) առաքելության
հետ կապված, ՀՀ ԱՎԾ-ից ակնկալվում է.
 Ավարտին հասցնել արդարադատության նախարարության հետ
համաձայնագիրը ավելացման ենթակա նոր փոփոխականների
վերաբերյալ
 Համաձայնության գալ առողջապահության նախարարության հետ
առ այն թե ինչպես և որքան ժամանակով մշտադիտարկել նոր
կոդավորման համակարգը նախքան հնից նոր տարբերակին
անցնելը
 Պատրաստել փաստաթղթեր ամուսնությունների և
ամուսնալուծությունների վերաբերյալ տվյալների աղբյուրների և
վիճակագրական մշակման վերաբերյալ
 Ըստ գերակայությունների դասակարգել սեմինարի և
վերապատրաստման գործողությունները
 Վերանայել հրապարակումները, որոնք առնչվում են առաջարկված
բարելավումներին
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