
Աշխատանքի գին  (Վաստակի կառուցվածք (տարեկան), Աշխատանքի գին  (տարեկան),  Աշխատած ժամերի քանակը (ամսական ),  
Անվանական աշխատավարձ (ամսական / տարեկան)-  Փուլ 1 Կարիքների ձևակերպում
Ենթագործընթաց 1.1 Կարիքների բացահայտում

Փուլի պատասխանատուներ
1.1

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք  Կարիքները 
կարիքների բացահայտմանը բացահայտված են

Ենթագործընթաց 1. 2 Խորհրդակցում և կարիքների հաստատում
1.2

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման բաժին

Պատրաստ  ենք 
խորհրդակցելուն  Խորհրդակցումը և կարիքների
և կարիքների  հաստատումն իրականացված են
հաստատմանը

Ենթագործընթաց 1.3 Արտադրանքի նպատակների սահմանում

1.3

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Արտադրանքի նպատակները 
արտադրանքի սահմանված են

Տեղեկատվության (տվյալների) հավաքման, օգտագործման, 
հրապարակմանև պահպանման գործընթացում խստորեն
պահպանվում են «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքում
վիճակագրականտվյալների գաղտնիությանը վերագրվող դրույթները

Ցուցանիշների հավաքման հիմնական
նպատակն է սպառողներին տրամադրել
տեղեկատվությունաշխատանքի
վարձատրության չափի, փաստացի
աշխատած ժամերի, թափուր
աշխատատեղերի (պահանջվող
աշխատողների), աշխատանքի գնի և
վաստակի կառուցվածքի վերաբերյալ:

Ցուցանիշները կիրառվում են
աշխատանքի շուկայի և սոցիալ-
տնտեսական բնույթի
ռազմավարության մշակման, 
մարտավարականխնդիրների
լուծման, կրթական համակարգի, 
բիզնես միջավայրի, աշխատաշուկայի
վերլուծության, զարգացման
միտումների բացահայտման և այլ
նպատակներով: 

Օգտագործողների
պահանջարկի
ուսումնասիրություն

Ռեսպոնդենտների հնարավորությունների և
առաջարկությունների ուսումնասիրություն

Օգտագործողներիպահանջմունքների ուսումնասիրություն
աշխատանքային քննարկումների, վիճակագրական ծրագրերի
նախագծերի վերաբերյալ ստացված մեկնաբանությունների, 
Արմստատի պաշտոնական կայքում առկա "Օգտագործողների
բավարարվածության հետազոտության" հարցաթերթի միջոցով

արտադրանքի սահմանված են
նպատակների 
սահմանմանը

Ենթագործընթաց 1. 4 -Հասկացությունների որոշում
1.4

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Հասկացությունները
հասկացությունների  որոշված են
որոշմանը

Ենթագործընթաց 1. 5 Տվյալների առկայության ստուգում

1.5

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք 
տվյալների    Ստուգումն ավարտված է
առկայության  ստուգմանը

Ենթագործընթաց 1.6 Բիզնես մոդելի նախապատրաստում
1.6

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք բիզնես Բիզնես մոդելն առկա է
մոդելի նախապատրաստմանը

Ցուցանիշների համախումբը
ձևավորվում է
վիճակագրական
տեղեկատվություն
օգտագործողների
պահանջարկի հիման վրա

Ցուցանիշների ներդրման և տվյալների միջազգային
համադրելիությանապահովման նպատակով հիմք են
ընդունվումԱշխատանքի միջազգային
կազմակերպությանև Եվրամիության վիճակագրական
գրասենյակի կողմիցառաջարկվող սահմանումներն ու
դրույթները՝ հնարավորինս հաշվի առնելով ՀՀ-ում դրանց
կիրառմանառանձնահատկությունները:

Տվյալների հավաքումն իրականացվում է
ինչպես վիճակագրական հաշվետվության
ձևերի, այնպես էլ ընտրանքային դիտարկման
/ հետազոտության հարցաթերթերի միջոցով` 
համապատասխանտարեկան ու հնգամյա
վիճակագրականծրագրերի

Հաշվետվական
ձևի և դրա
լրացման
հրահանգի
ընդունում ՀՀ

Հաշվետվական ձևի և
դրա լրացման հրահանգի
պետականգրանցում
որպես նորմատիվ
իրավականակտՀՀ
արդարադատության
նախարարության կողմից

Աշխատանքային
քննարկումներտարբեր
շահագրգիռ մարմինների, 
օգտագործողներիև
միջազգային
փորձագետների հետ

Վարչական
աղբյուրներում
տվյալների
առկայության
ստուգում

Տեղեկատվականայլ
աղբյուրներում
տվյալների
առկայության

Թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ վարչական վիճակագրականաղբյուր է
նաևՀՀաշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
Զբաղվածությանպետական գործակալությունը, որն իր հետ համագործակցող
գործատուներիցամփոփ վիճակագրական հաշվետվության միջոցով ամսական
պարբերականությամբ հավաքում է համապատասխանտեղեկություններ

Ցուցանիշներն ըստ
անհրաժեշտության
վերանայվում են՝ հաշվի
առնելովԱշխատանքի
միջազգային
կազմակերպության
(ԱՄԿ) կողմից
առաջարկվող
մեթոդաբանությունը



Աշխատանքի գին  (Վաստակի կառուցվածք (տարեկան), Աշխատանքի գին  (տարեկան),  Աշխատած ժամերի քանակը (ամսական ),  
Անվանական աշխատավարձ (ամսական / տարեկան)- Փուլ  2 Նախագծում
Ենթագործընթաց 2.1 Արդյունքների նախագծում

2.1
Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Արդյունքները 
արդյունքների նախագծված են
նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2. 2 Փոփոխականների նկարագրությունների նախագծում
2.2

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք 
փոփոխականների       Փոփոխականները նկարագրված են
նկարագրությունների 
նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2.3 Տվյալների հավաքման նախագծում

2.3
Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին Վիճակագրական

տեղեկատվության
հավաքումն իրականացվում է
ՀՀ ՎՊԽ կողմից

Վիճակագրական
դիտարկումները ներառում
ենպետականև մասնավոր
հատվածների

Տվյալները հավաքվում են
հաշվետվական ձևերի
միջոցով

ՀՀ ՎՊԽ որոշումների
հիման վրա

ՀՀ ՎՊԽ 2016թ. հունիսի 20-ի
«Վիճակագրական տվյալների
հավաքման կարգը հաստատելու
մասին»  թիվ 05-Ն որոշուման
հիման վրա

Հնգամյա ևտարեկան
վիճակագրական ծրագրերը
հաստատելու մասին
որոշումների հիման վրա

ՀՀ "Պաշտոնական
վիճակագրության մասին"  
օրենքի հիման վրա

Կիրառվել է
Տնտեսական
գործունեության
տեսակների
դասակարգչի 2-րդ

Վիճակագրականարտադրանքը ձևավորվում է
համապատասխան ցուցանիշների հիման վրա, իսկ
ցուցանիշները՝ համապատասխան փոփոխականների
հիման վրա: Փոփոխականների կազմը և
բովանդակությունը որոշվում է ցուցանիշի նպատակից
և բնույթից կախված:

ՀՀ ՎՊԽ 2018թ. հոկտեմբերի 19-ի " Աշխատողների թվաքանակի, աշխատած ժամերի և գործատուի
կատարած ծախսերի>> վիճակագրական հաշվետվական ձևերը և դրա լրացման հրահանգը
հաստատելու 09-Ն և 2018թ. փետրվարի 26-ի «Առևտրային կազմակերպություններում թափուր
աշխատատեղերի, աշխատողների թվաքանակի ևաշխատատեղերի շարժի մասին» 05-Ն
որոշումների հիման վրա: 2018թ. հունվարից ՀՀ ՎԿ, հիմնվելով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի
(ՀՀՊԵԿ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազայի
վրա (տվյալների բազա), անցում է կատարել միջին աշխատավարձի հաշվարկման տեղեկատվական
նոր աղբյուրի կիրառմանը, որի հիմքը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012թ. 
դեկտեմբերի 20-ի N 1676-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության 30.11.2017թ-ի 1582-Ն որոշումն է:

Պատրաստ ենք Տվյալների հավաքումն 
տվյալների ավարտված է
հավաքման 
նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2. 4  Գլխավոր համակցության և ընտրանքի նախագծում
2.4

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Գլխավոր համակցությունն
Պատրաստ ենք առկա է և ընտրանքը
գլխավոր նախագծված է
համակցության
 և ընտրանքի նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2. 5 Մշակման և վերլուծության նախագծում

2.5
Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Մշակումն ու 
մշակման և վերլուծությունն 
վերլուծության ավարտված են
նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2.6 Արտադրության համակարգերի և գործընթացի նախագծում
2.6

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Արտադրության  
արտադրության համակարգերը և 
համակարգերի գործընթացն իրականացված են
և գործընթացի նախագծմանը

հաստատված հաշվետվական
ձևի միջոցով՝ համաձայն
տարեկան վիճակագրական
ծրագրի

վիճակագրական
նպատակովխոշոր, միջին, 
փոքր և գերփոքր համարվող
կազմակերպությունները

Գլխավոր համակցության
նախագծումն իրականացվում է, 
ելնելով ցուցանիշի վերաբերյալ
ամբողջականտեղեկատվության
ապահովմանանհրաժեշտությունից՝
օգտագործելով հնարավոր բոլոր
աղբյուրները

Տեղեկատվությանաղբյուր են
հանդիսանում
կազմակերպությունները՝
անկախգործունեության
տեսակիցտնտեսության
հատվածից (պետական, ոչ
պետական) և
կազմակերպության չափից
(խոշոր, միջին, փոքր, 

Կազմակերպությունների
իրազեկում
վիճակագրական
դիտարկման դաշտ

Համապատասխան
վիճակագրական
տեղեկատվությանհավաքում

Տեղեկատվությանհավաքումից հետո
վիճակագրական ցուցանիշները
ենթարկվում են բազմափուլ ստուգման, 
որը սկսում է տարածքային
վիճակագրականտորաբաժանումից և
ավարտվում Արմստատի գլխավոր
գրասենյակում

Տվյալների մշակման
համակարգչային
ծրագիրը կատարում է
ներկայացված
տեղեկատվության
տրամաբանականև
թվաբանական ստուգում

Անհրաժեշտությանդեպքում կապ է
հաստատվումտեղեկատվություն
ներկայացնող կազմակերպության
հետ, որի արդյունքում հնարավոր են
համապատասխան ճշգրտումներ

Ցուցանիշների վերաբերյալ ոչ արժանահավատ, թերի կամաղավաղումներով
տեղեկատվությաններկայացման դեպքում իրականացվում է նաև ստուգման
գործընթաց, որի արդյունքում ճշգրտման են ենթարկվում ցուցանիշների
վերաբերյալ նախորդող ժամանակաշրջանիտվյալները

Տեղեկատվության հավաքումից մինչև դրա
հրապարակումը իրականացվում են
նախապատրաստականաշխատանքներ

Ռեսպոնդենդների
համապատասխան
իրազեկումներիապահովում

Աշխատակիցների համար մասնագիտական
վերապատրաստման կազմակերպում՝ հաշվետվության
ձևի կամ ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթի և
դրանց լրացման հրահանգների մշակում



Աշխատանքի գին  (Վաստակի կառուցվածք (տարեկան), Աշխատանքի գին  (տարեկան),  Աշխատած ժամերի քանակը (ամսական ),  
Անվանական աշխատավարձ (ամսական / տարեկան)- Փուլ 3 Կառուցում
Ենթագործընթաց 3.1 Հավաքման գործիքի կառուցում

3.1

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Տվյալների 
հավաքման  գործիքի հավաքման 
կառուցմանը գործիքն առկա է

Ենթագործընթաց 3. 2 Գործընթացի բաղադրիչների կառուցում կամ ամրապնդում
3.2

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Գործընթացի բաղադրիչները
գործընթացի կառուցված կամ ամրապնդված են
բաղադրիչների 
կառուցմանը կամ
ամրապնդմանը

Ենթագործընթաց 3. 3 Տարածման բաղադրիչների կառուցում կամ ամրապնդում

3.3
Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ  ենք Տարածման բաղադրիչները
տարածման կառուցված կամ ամրապնդված են
բաղադրիչների 
կառուցմանը կամ
ամրապնդմանը

Ենթագործընթաց 3. 4  Գործընթացների կարգավորում
3.4

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Տեղեկատվության
տարածում` ամսական, 
եռամսյակային, 
տարեկան
պարբերականությամբ

Թղթայինտարբերակ

Ըստտարեկան
վիճակագրական
ծրագրի

Էլեկտրոնային
տարբերակ

Կանոնավոր տեղեկատվությունտրամադրող վիճակագրական
միավորների տեղեկագրի ստեղծում, ընտրանքային
հետազոտության դեպքում՝ ընտրանքային համակցության

Էլեկտրոնայինտարբերակ

Վիճակագրական
հաշվետվական ձևը, 
հետազոտության
հարցաթերթըև
դրանց լրացման
հրահանգներն առկա
են

Թղթայինտարբերակ

Առկաեն
տեղեկատվության
ստուգաճշտման
մեթոդական
ցուցումներ և
հրահանգներ

Մուտքագրման
ծրագրային
փաթեթումառկա է
մուտքագրված
տվյալների
ստուգումների
համարանհրաժեշտ
գործիքներ

Հանրագումարների, 
տրամաբանական կապերի
ստուգում

Կազմակերպությունների
պետական ռեգիստրի
գրանցման, 
նույնականացմանև
հարկային կոդերի ստուգում

բաժին

Պատրաստ ենք Գործընթացների 
գործընթացների կարգավորումն
կարգավորմանը իրականացված է

Ենթագործընթաց 3. 5 Արտադրության համակարգի փորձարկում

3.5

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Արտադրության
արտադրության համակարգը 
համակարգի փորձարկված է
փորձարկմանը

Ենթագործընթաց 3.6  Վիճակագրական բիզնես գործընթացի փորձարկում
3.6

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Վիճակագրական 
վիճակագրական բիզնես բիզնես գործընթացը
գործընթացի փորձարկմանը փորձարկված է

Ենթագործընթաց 3.7 Արտադրության համակարգի վերջնականացում
3.7

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Արտադրության 
Պատրաստ ենք արտադրության համակարգը 
համակարգի վերջնականացմանը վերջնականացված է

Վիճակագրական
արտադրանքների
ստացում

Տեղեկատվությանթղթային,էլեկտրոնայինտարածում՝ տարեգրքերում, 
տեղեկատվականզեկույցներում, վիճակագրական թեմատիկ ևայլ
ժողովածուներում

Տեղեկատվության մշակման ծրագրի շահագործում՝ նախնական
ստուգման ենթարկվածտվյալների ներմուծումտվյալների
բազա,մուտքագրվածտեղեկատվությանինքնաշխատ
ստուգումներ

Տեղեկատվությանհավաքում, տեղեկատվական հոսքերի
կանոնակարգում, դասակարգում, թվաբանականև
տրամաբանական ստուգում և ճշգրտում

Տվյալների բազայի արխիվացում, ելքային տվյալների վերածում
հրապարակման ենթակատեղեկատվության / ցուցանիշի/՝ ըստ
մշակված ալգորիթմի, ցուցանիշների ստանդարտացում

Վիճակագրական
հաշվետվական ձևում
ցուցանիշների
փոփոխություն

Մուտքագրման
ծրագրային փաթեթի
համապատասխան
փոփոխություն

Անհրաժեշտության
դեպքում ծրագրային
փաթեթների
թեստավորում

Աշխատանքային
քննարկումներ
ռեսպոնդենտների հետ

Մասնագիտական
քննարկումներ
գերատեսչության
ներսում և դրանից

Ցուցանիշի դաշտային
փորձաքննություն

Ռեսպոնդենտների կողմից
ցուցանիշի ընկալման
փորձարկում

Մեթոդաբանական
պարզաբանումների կազմում
ևտրամադրում
վիճակագրական
տեղեկատվություն

Ռեսպոնդենտների հետ
ձեռք բերված
համաձայնությունների
ամփոփում

Ռեսպոնդենտներիկողմից
ցուցանիշիտրամադրման
հնարավորություն



Աշխատանքի գին  (Վաստակի կառուցվածք (տարեկան), Աշխատանքի գին  (տարեկան),  Աշխատած ժամերի քանակը (ամսական ),  
Անվանական աշխատավարձ (ամսական / տարեկան) - Փուլ 4 Հավաքում
Ենթագործընթաց  4.1 Գլխավոր համակցության և ընտրանքի ձևավորում
4.1

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Համակցությունն առկա է
 համակցության ձևավորմանը

Ենթագործընթաց  4.2 Հավաքման կազմակերպում
4.2
Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Համապատասխան մարզային վարչություններ

Պատրաստ ենք Հավաքումը կազմակերպված է
հավաքման կազմակերպմանը

Ենթագործընթաց 4.3 Հավաքման իրականացում
4.3

 Երևան քաղաքի   վարչության  ստորաբաժանումներ

Համապատասխան մարզային վարչություններ

Հավաքում էլեկտրոնային
եղանակով

Հավաքում փոստով

Հավաքում թղթային
տարբերակով/ առձեռն

Հավաքում թղթային
տարբերակով/առձեռն

Վիճակագրական
հաշվետվությունը

Խոշոր և միջին
կազմակերպություններ, 
պետական և համայնքային
մարմինները դիտարկման
մեջ ընդգրկվում են
ամսական
պարբերականությամբև
համատարած եղանակով

Տեղեկատվությունը
հիմնականում
հավաքվում է ինչպես
իրավաբանական
անձանցից, այնպես էլ
պետականև

Տվյալների
ամբողջականության
ապահովման նպատակով
մասնավոր հատվածիփոքր և
գերփոքր
կազմակերպությունները
դիտարկման մեջ ընդգրկվում
ենտարեկան
պարբերականությամբև

Հաշվետվության ձևի և հետազոտության
հարցաթերթերիև դրա լրացման
հրահանգիտպագրությանպատվերի
ձևավորում, դրանց տպագրություն

Ձևերի և հրահանգների
ներբեռնում Արմստատի
կայքից

Հարցաթերթերի բաշխում
համապատասխան
կազմակերպություններին

Համապատասխան մարզային վարչություններ

Պատրաստ ենք սկսելու հավաքումը Հավաքումն ավարտված է

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Ենթագործընթաց 4.4 Հավաքման վերջնականացում
4.4

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք հավաքման Հավաքումը
վերջնականացմանը  վերջնականացված է

ՀՀ ՎՊԽ 2016թ.  հունիսի 20-ի
«Վիճակագրական տվյալների
հավաքման կարգը հաստատելու
մասին» թիվ 05-Ն որոշում

տարբերակով/առձեռն

Հավաքում փոստով

Հավաքում թղթային
տարբերակով/առձեռն

Հավաքում փոստով

Հավաքում էլեկտրոնային
եղանակով

Հավաքում էլեկտրոնային
եղանակով

հաշվետվությունը
ստանալով
հարցազրուցավարը
պարտադիր նայում է
հաշվետվության ձևում
լրացված բոլոր կոդերի և
ռեկվիզիտների

Թվաբանականկամ
տրամաբանական
ստուգում

Ներդնում
էլեկտրոնային
միջավայր

Տեղեկատվության
մուտքագրումն
իրականացվում է
մեխանիկական
մուտքագրման եղանակով



Աշխատանքի գին  (Վաստակի կառուցվածք (տարեկան), Աշխատանքի գին  (տարեկան),  Աշխատած ժամերի քանակը (ամսական ),  
Անվանական աշխատավարձ (ամսական / տարեկան)-  Փուլ  5 Մշակում
Ենթագործընթաց 5.1 Տվյալների ինտեգրում

5.1
Համապատասխան մարզային 
վարչություններ

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք տվյալների Տվյալներն
ինտեգրմանը  ինտեգրված են

Ենթագործընթաց 5. 2 Դասակարգում և կոդավորում
5.2

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Դասակարգումը և կոդավորումն 
դասակարգմանը իրականացված են
և կոդավորմանը

Ենթագործընթաց 5.3 Վերանայում և հաստատում

5.3
Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Վերանայումը և հաստատումն 
վերանայմանը և իրականացված են
 հաստատմանը

Ենթագործընթաց 5. 4 Խմբագրում և իմպուտացիա
5.4

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Կազմակերպության
գործունեության հիմնական
տեսակը կոդավորվում է
համաձայն Տնտեսական
գործունեությանտեսակների
դասակարգչի 2-րդ
խմբագրության (NACE, rev 2)

Մարզային և տարածքային
միավորների կոդավորումը` 
համաձայն
Վարչատարածքային
բաժանմանմիավորների
դասակարգչի

Հաշվետվությունների միջոցով

ամսական կտրվածքով ներկայացվող
տվյալների դեպքում կրկնվում են
նախորդ ժամանակաշրջանի

Համապատասխան
տեղեկատվության
ստացում Արմստատի
մարզային
վարչություններից

Ստացվածտեղեկատվությունը միավորվում է
հետազոտության հարցաթերթով հավաքվածին` 
հանրագումարի բերելով վիճակագրական
արտադրանքի վերաբերյալ ամբողջական

Թերի կամ
աղավաղումներով
ներկայացված
տեղեկատվության
ստուգաճշտում

Ոչ ճիշտ կոդավորված
տեղեկատվության
համապատասխանեցում
նախապես հաստատված
դասակարգիչների

Կազմակերպությունների
գրանցման
համապատասխան կոդերի
վավերացում

Տվյալների հավաքում մարզային
վարչություններից

Պատրաստ ենք Խմբագրումը և իմպուտացիան 
խմբագրմանը և կազմակերպված են
 իմպուտացիային

Ենթագործընթաց 5. 5 Նոր փոփոխականների և միավորների ստացում

5.5

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք նոր Փոփոխականները և միավորները 
փոփոխականների ստացված են
և միավորների 
ստացմանը

Ենթագործընթաց 5.6  Կշիռների հաշվարկում
5.6

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Կշիռները հաշվարկված են
կշիռների հաշվարկմանը

Ենթագործընթաց 5.7 Ագրեգատների հաշվարկում
5.7

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Ագրեգատները 
Պատրաստ ենք հաշվարկված են
ագրեգատների հաշվարկմանը

Ենթագործընթաց 5.8 Տվյալների ֆայլերի վերջնականացում
5.8

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Տվյալների ֆայլերը 
Պատրաստ ենք վերջնականացված են
տվյալների ֆայլերի
վերջնականացմանը

Հաշվետվությունների միջոցով
հավաքվող վիճակագրական
տվյալների չներկայացման դեպքում
իրականացվում է բացակայող
տվյալների վերականգնում

նախորդ ժամանակաշրջանի
տվյալները

Ելնելով ցուցանիշի առանձնահատկությունից, ամսական
աշխատավարձի վերաբերյալ տվյալների հավաքումն ու ամփոփումը
պահանջում է տևական ժամանակա-հատված: Արդյունքում՝
վերջնական ճշգրտված ամսական ցուցանիշը հրապարակվում է
երկու ամիս հետո: Հաշվի առնելով ցուցանիշի օպերատիվ
պահանջը, իրականացվում է աշխատավարձի վիճակագրական
գնահատում՝ վերջին երեք-չորս տարիների ժամանակագրական
շարքերի վերլուծության հիման վրա հաշվարկված գործակիցների

Կշիռների կիրառմանանհրաժեշտությունառաջանում է մասնավոր
հատվածի փոքր և գերփոքր կազմակերպութ-յունների ընտրանքային
հետազոտության տվյալների գլխավոր համակցության նկատմամբ
տարածմանփուլում: Ընտրանք ձևավորելու նպատակով գլխավոր
համակցությունը շերտավորվում է ըստ ՀՀ մարզային պատկանելիության, 
տնտեսական գործունեությանտեսակներիև աշխատողների թվաքանակով
որոշվող չափերի, որից հետո իրականացվում է պարզ պատահական
շերտավոր ընտրանք

Մուտքագրված սկզբնականտեղեկատվությունն
ամփոփվում է ըստառանձին վիճակագրական
դասակարգումների և բնութագրիչների ելնելով
տեղեկատվության սպառողներիպահանջարկից
և ներքին օգտագործման կարիքներից

Ընտրանքային հետազոտությամբ
հավաքվող վիճակագրական
տվյալների տարածումից հետո
հաշվարկվում է ընտրանքային
սխալը, որն արտացոլում է
ցուցանիշի վստահության
միջակայքը` «+/-» ընտրանքային
սխալով

Տվյալների մշակման
նկարագրված
փուլերիավարտից
հետո ձևավորվում է
միկրոտվյալների
միասնական բազա

Մշակվածալգորիթմների կիրառմամբ, 
ստացվում են ելքային ցուցանիշներ, 
որոնց համախումբը ձևավորվում է
գերատեսչության ներքին կարիքների
և վիճակագրականտեղեկատվություն
սպառողներիպահանջարկի հիման
վրա

Ցուցանիշների
վերանայմանփուլեր

տարեկանի դեպքում՝
տվյալները վերականգնվում են՝
հիմք ընդունելով 12 ամիսների
տվյալները

Հրապարակված ցուցանիշի
փոփոխության դեպքում
ճշգրտումն ուղեկցվում է
բացատրական



Աշխատանքի գին  (Վաստակի կառուցվածք (տարեկան), Աշխատանքի գին  (տարեկան),  Աշխատած ժամերի քանակը (ամսական ),  
Անվանական աշխատավարձ (ամսական / տարեկան) -Փուլ 6 Վերլուծություն
 Ենթագործընթաց 6.1 Նախնական արդյունքների նախապատրաստում

6.1

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրատ ենք Նախնական արդյունքները 
նախնական արդյունքների նախապատրաստված են
նախապատրաստմանը

 Ենթագործընթաց 6. 2  Արդյունքների վավերացում
6.2

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Արդյունքները վավերացված են
արդյունքների 
վավերացմանը

 Ենթագործընթաց 6.3 Արդյունքների մեկնաբանում և բացատրում

6.3

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին Տնտեսությունումտեղի

ունեցողտարաբնույթ
երևույթներիազդեցությունը
նշված ոլորտի վրա

Ամփոփ
տեղեկատվության
ստացում

Վիճակագրական
ցուցանիշների
խմբավորումների, 
ինդեքսների և դինամիկ
շարքերի կառուցում

Ցուցանիշները հաշվարկվում են
ինչպես ՀՀ մակարդակով, այնպես էլ
խմբավորված ըստ տնտեսական
գործունեությանտեսակների 19 
բաժիների, տնտեսությանառանձին
ոլորտների և հատվածների, ՀՀ
մարզերի, տարածքների, 
գյուղ/քաղաք կտրվածքի, սեռային
բաշխվածության ևայլն:

Ցուցանիշների
ստացման
ընթացքում
պահպանվում են
դրանց ստացման
մեթոդաբանական
պահանջները

Ըստ սահմանված
դասակարգումների

Վիճակագրական
հաշվետվական ձևի լրացման
հրահանգի

Մեթոդաբանական
ուղեցույցների

Ցուցանիշների
տրամաբանական
վերլուծում

Ամփոփ
ցուցանիշների
ստացում

Պատրաստ ենք Արդյունքները բացատրված 
արդյունքների և մեկնաբանված են
մեկնաբանմանը և 
բացատրմանը

 Ենթագործընթաց 6. 4   Բացահայտման հսկողության կիրառում
6.4

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Բացահայտման 
բացահայտման հսկողությունը կիրառված է
հսկողության 
կիրառմանը

Ենթագործընթաց 6. 5 Արդյունքների վերջնականացում

6.5

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Արդյունքները 
արդյունքների վերջնականացված են
վերջնականացմանը

նշված ոլորտի վրա

Տարածման ենթակա
տեղեկատվությունը
ստանդարտացվում է՝
վերածվելով
աղյուսակի, 
գծապատկերիև
դիագրամի

Տեղեկատվությունն ուղեկցվում է մեթոդաբանության
նկարագրությամբ,  պարզաբանումներով, այլ
աղբյուրներին հղումներով, պարզ վիճակագրական
վերլուծություններով, որոնք նպատակունեն
դյուրինացնելու ցուցանիշի ընկալումը, ճիշտ
մեկնաբանումը և օգտագործումը

Բացահայտման հսկողությունը կիրառվում է հիմնվելով
«Պաշտոնական վիճակագրության մասին օրենքի» և
2001թ. հունիսի 25-ի" Վիճակագրական գաղտնիքի
պահպանման կարգը հաստատելու մասին" ՀՀ ՎՊԽ թիվ
53 որոշման հիման վրա: 



Աշխատանքի գին  (Վաստակի կառուցվածք (տարեկան), Աշխատանքի գին  (տարեկան),  Աշխատած ժամերի քանակը (ամսական ),  
Անվանական աշխատավարձ (ամսական / տարեկան)-  Փուլ 7 Տարածում
Ենթագործընթաց 7.1 Ելքային համակարգերի արդիականացում

7.1
Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման 
բաժին

Միջազգային վիճակագրական  
համագործակցության բաժին Պատրաստ ենք Ելքային համակարգերն 

ելքային համակարգերի արդիականացված են
արդիականացմանը

Ենթագործընթաց 7. 2 Տարածման արտադրանքների արտադրում
7.2

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման 
բաժին

Պատրաստ ենք Տարածման արտադրանքներն

Միջազգային վիճակագրական  
համագործակցության բաժին տարածման արտադրված են

արտադրանքների 
արտադրմանը

Ենթագործընթաց 7.3 Տարածման արտադրանքների թողարկման կառավարում

7.3

Հրապարակման ենթակաբոլոր տվյալները`  
ժամանակային շարքերով հասանելի են
համացանցում՝ զետեղված տարբեր
բաժինների ներքո

Յուրաքանչյուրտարի թարմացվում են
՛՛Armstat.Bank.՛՛- ում (http://armstatbank.am) 
տեղադրված ցուցանիշները

Բացատրականտեքստերի, 
աղյուսակների, 
գծապատկերների, քարտեզների
նախապատրաստում

Արտադրանքներիխմբագրում և
դրանց համապատասխանեցում
հրապարակման ստանդարտներին

Տեղեկատվությունը հայերեն, 
անգլերեն, ռուսերեն հրապարակվում
է տարեգրքերի, վիճակագրական
ժողովածուների ևտեղեկատվական
ամսական զեկույցների միջոցով

Հասանելի են նաև
հրապարակումների
էլեկտրոնային
տարբերակները
Արմստատի
պաշտոնական
կայքում

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման 
բաժին

Միջազգային վիճակագրական  
համագործակցության բաժին

Պատրաստ ենք Տարածման արտադրանքների 
տարածման թողարկումը կառավարված է
արտադրանքների
թողարկման 
կառավարմանը

Ենթագործընթաց 7. 4  Տարածման արտադրանքների խթանում
7.4

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման 
բաժին

Միջազգային վիճակագրական  
համագործակցության բաժին Պատրաստ ենք Տարածման արտադրանքների 

տարածման խթանումն իրականացված է 
արտադրանքների 
խթանմանը

Ենթագործընթաց 7. 5 Օգտագործողների աջակցության կառավարում

7.5
Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման 
բաժին

Միջազգային վիճակագրական  
համագործակցության բաժին Պատրաստ ենք

օգտագործողների Օգտագործողների աջակցությունը 
աջակցության կառավարված է
կառավարմանը

Վիճակագրականտեղեկատվության
տարածումը կատարվում է ըստ
Արմստատի հնգամյա ևտարեկան
վիճակագրականծրագրերով
նախատեսված ժամանակացույցի

Հրապարակվածտվյալներում տարբեր
պատճառներով սխալների բացահայտման
դեպքում վիճակագրական տեղեկատվությունը
կարող է ժամանակավորապես հանվել կայքից, 
ճշգրտումից հետո՝ կրկին ներմուծվել

Արմստատի պաշտոնական կայքում ներկայացված
տարատեսակտեղեկատվությունը ոչ միայն միջոց է
վիճակագրական, այլ նաև՝ Արմստատի գործունեության
վերաբերյալ տեղեկատվությանտարածմանը, ինչը խթանում է
ոլորտի գործունեությանարդյունավետության բարձրացմանը:

Վիճակագրականտեղեկատվություն
օգտագործողների կողմից
տեղեկատվությանպաշտոնական
հայցման դեպքում հնարավորության
սահմաններում իրականացվում է
տեղեկատվությանտրամադրում

Միաժամանակպահպանվում է
վիճակագրական
տեղեկատվության նկատմամբ
գաղտնիության սկզբունքը



Աշխատանքի գին  (Վաստակի կառուցվածք (տարեկան), Աշխատանքի գին  (տարեկան),  Աշխատած ժամերի քանակը (ամսական ),  
Անվանական աշխատավարձ (ամսական / տարեկան)- Փուլ 8 Գնահատում
Ենթագործընթաց  8.1 Գնահատման միջոցների հավաքում

8.1
Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Գնահատման միջոցները  
գնահատման միջոցների հավաքված են 
հավաքմանը

Ենթագործընթաց 8. 2  Գնահատման իրականացում
8.2

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Գնահատումն իրականացված է 
գնահատման 
իրականացմանը

Ենթագործընթաց 8.3 Գործողությունների ծրագրի համաձայնեցում

8.3
Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Աշխատավարձի
վիճակագրության
բիզնես-գործընթացի
կատարելագործում

Տեղեկատվության հավաքման
ավանդական ձևիցանցում
կատարելտվյալների
հավաքման և մուտքագրման
առավել առաջադեմ
գործիքների կիրառմանը

8.1-ում նշված խնդիրը լուծելու
նպատակով միջազգային
փորձագետներիաջակցությամբ
տրվել է գործընթացի մեկնարկը

Աշխատավարձի վիճակագրության
վարչականվիճակագրական
գործիքի կիրառման նպատակով
նախատեսվում են աշխատանքային
հանդիպումներ, քննարկումներ

Հստակեցնելու մասնագետների
նպատակահարմարությունը,  
գործընթացի հետ կապված
խնդիրներըև դրանց լուծման

Պատրաստ ենք Գործողությունների ծրագիրը 
գործողությունների համաձայնեցված է
ծրագրի 
համաձայնեցմանը

հանդիպումներ, քննարկումներ
վարչականմարմնի
մասնագետներիհետ

խնդիրներըև դրանց լուծման
հնարավորությունները


