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                                                                                 Հավելված  
                                                             ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                                                                                  մայիսի 16-ի   N 510 - Ն  որոշման 
 

 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԱՏԱՐՈՂ ԺԱՄԿԵՏ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ 
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

4.2. Միգրացիայի բնա-
գավառում վիճակա-
գրական ցուցանիշների 
համակարգի  ձևավո-
րում` ԵՄ-ում ընդունված 
ցուցանիշներին 
համաձայն 
 

Ձևավորված է 
միգրացիոն ոլոր-
տում վիճակա-
գրական ցուցա-
նիշների համա-
կարգ 
 Հայաստանում 
ներդրված ցու-
ցանիշների համա-
կարգը համահունչ 
է ԵՄ-ում ընդուն-
ված ցուցանի-
շներին 
 

4.2.1. Միջազգային պաշտպանության 
կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ 
վիճակագրական ցուցանիշների 
համակարգի մշակում և ներդրում 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության  միգրացիոն 
պետական ծառայություն 
 

2013 ՀՀ տարածքային կառավար-
ման նախարարության  միգրա-
ցիոն պետական ծառայու-
թյունում ներդրված է միջազ-
գային պաշտպանության 
կարիք ունեցող անձանց 
վերաբերյալ վիճակագրական 
ցուցանիշների գերատեսչական 
համակարգ  
 

4.2.2. Միջազգային պաշտպանության 
կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ 
վիճակագրական ցուցանիշների 
հրապարակում 

ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության  միգրացիոն 
պետական ծառայություն 
 
ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայություն 
(համաձայնությամբ)    
 
 

2013 Միջազգային պաշտպանության 
կարիք ունեցող անձանց վերա-
բերյալ ստացված վիճակա-
գրական ցուցանիշները  ներառ-
ված և հրապարակված են ՀՀ 
ազգային վիճակագրական 
ծառայության կողմից հրապա-
րակվող  ՀՀ սոցիալ-տնտեսա-
կան վիճակը բնութագրող 
տեղեկատվական զեկույցում 



 

13_0510 

2 
4.2.3. ՀՀ-ում բնակվող օտարերկրյա 
քաղաքացիների, ինչպես նաև ՀՀ 
քաղաքացիություն ձեռք  բերած 
օտարերկրյա քաղաքացիների (այդ 
թվում` երկքաղաքացիների) 
վերաբերյալ վիճակագրական 
ցուցանիշների համակարգի մշակում 
և ներդրում  

ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության  միգրացիոն 
պետական ծառայություն 
 
ՀՀ ոստիկանություն  
 
ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարություն  
 

2014-2015 ՀՀ ոստիկանությունում 
ներդրված է ՀՀ-ում բնակվող 
օտարերկրյա քաղաքացիների, 
ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիու-
թյուն ձեռք բերած օտար-
երկրյա քաղաքացիների (այդ 
թվում` երկքաղաքացիների) 
վերաբերյալ ցուցանիշների 
գերատեսչական համակարգ  

4.2.4. ՀՀ-ում բնակվող օտարերկրյա 
քաղաքացիների, ինչպես նաև ՀՀ 
քաղաքացիություն ձեռք բերած 
օտարերկրյա քաղաքացիների (այդ 
թվում` երկքաղաքացիների) 
վերաբերյալ վիճակագրական 
ցուցանիշների հրապարակում 

ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության  միգրացիոն 
պետական ծառայություն 
 
ՀՀ ոստիկանություն  
 
ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայություն 
(համաձայնությամբ)    
 
 

2015-2016 ՀՀ-ում բնակվող օտարերկրյա 
քաղաքացիների, ինչպես նաև 
ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք-
բերած օտարերկրյա քաղաքա-
ցիների (այդ թվում` երկքաղա-
քացիների) վերաբերյալ 
ստացված վիճակագրական 
ցուցանիշները ներառված և 
հրապարակված են ՀՀ 
ազգային վիճակագրական 
ծառայության կողմից 
հրապարակվող  ՀՀ սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 
բնութագրող տեղեկատվական 
զեկույցում 
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