
Առևտրային  կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները/տարեկան/-  Փուլ 1 Կարիքների ձևակերպում
Ենթագործընթաց 1.1 Կարիքների բացահայտում

Փուլի պատասխանատուներ
1.1

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման բաժին

Պատրաստ ենք  Կարիքները 
կարիքների բացահայտմանը բացահայտված են

Ենթագործընթաց 1. 2 Խորհրդակցում և կարիքների հաստատում
1.2

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

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

Ենթագործընթաց 1.3 Արտադրանքի նպատակների սահմանում

1.3

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Օգտագործողների
պահանջարկի
ուսումնասիրություն

Ռեսպոնդենտների
հնարավորությունների և
առաջարկությունների
ուսումնասիրություն

Հաշվետվական ձևերի
վերանայում, անհրաժեշտ
փոփոխությունների
իրականացում

Նոր ցուցանիշների
ընդգրկում կամ
անհրաժեշտության
դեպքում կրճատում

Երկրի սոցիալ-
տնտեսական
իրավիճակի
բնութագրումտվյալ

Վերլուծությունների
իրականացում

Օգտագործողների
պահանջարկի
ուսումնասիրություն

Հիմնական
ցուցանիշների
հաշվառում

Դինամիկ շարքերի
համեմատություն

Խորհրդակցություններ
«Հայաստանի էլեկտրական
ցանցերՓԲԸ» 
ներկայացուցիչների հետ

Խորհրդակցություններ
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
ներկայացուցիչներիհետ

Խորհրդակցությունների
ընթացքումարված
արդյունավետ
առաջարկությունները
ներկայացվում են
անմիջական ղեկավարին

Առաջարկները ներկայացվում են ՀՀ
վիճակագրությանպետականխորհրդին
հաստատման նպատակով

Վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման բաժին

Պատրաստ ենք Արտադրանքի նպատակները 
արտադրանքի սահմանված են
նպատակների 
սահմանմանը

Ենթագործընթաց 1. 4 -Հասկացությունների որոշում
1.4

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք Հասկացությունները
հասկացությունների  որոշված են
որոշմանը

Ենթագործընթաց 1. 5 Տվյալների առկայության ստուգում

1.5

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք 
տվյալների    Ստուգումն ավարտված է
առկայության 
ստուգմանը

Ենթագործընթաց 1.6 Բիզնես մոդելի նախապատրաստում
1.6

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք բիզնես Բիզնես մոդելն առկա է
մոդելի նախապատրաստմանը

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

Հաշվետվական ձևերում ընդգրկված ցուցանիշների ներդրման
անհրաժեշտությունըբերում է ՀՀ-ում ազգային հաշիվների
համակարգի ցուցանիշների հաշվարկման համարանհրաժեշտ
տեղեկատվականբազայի, ինչպես նաև վիճակագրական
տեղեկատվության սպառողների կողմից պահանջվող
տեղեկատվության ձևավորմանը

Հաշվետվական ձևի և
դրա լրացման
հրահանգի ընդունում
ՀՀ ՎՊԽ կողմից

Հաշվետվական ձևի և դրա
լրացման հրահանգիպետական
գրանցում որպես նորմատիվ
իրավականակտ ՀՀ
արդարադատության
նախարարության կողմից

Աշխատանքային
քննարկումներտարբեր
շահագրգիռ մարմինների, 
օգտագործողների և
միջազգային փորձագետների

Տվյալների հավաքումն իրականացվում է
վիճակագրական հաշվետվական ձևերի
միջոցով տեղեկատվությանհավաքմամբ` 
ըստտարեկան ու հնգամյա
վիճակագրական ծրագրերի

Տեղեկատվության
հավաքման համար
առկա չեն այլ
վարչականև ոչ
վիճակագրական
աղբյուրներ



Առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները /տարեկան/- Փուլ  2 Նախագծում
Ենթագործընթաց 2.1 Արդյունքների նախագծում

2.1
Ֆինանսների 
վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք Արդյունքները 
արդյունքների նախագծված են
նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2. 2 Փոփոխականների նկարագրությունների նախագծում
2.2

Ֆինանսների 
վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք 
փոփոխականների       Փոփոխականները նկարագրված են
նկարագրությունների 
նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2.3 Տվյալների հավաքման նախագծում

2.3

Ֆինանսների 
վիճակագրության բաժին 

Վիճակագրական
տեղեկատվության
հավաքումն իրականացվում
է ՀՀ ՎՊԽկողմից
հաստատված
հաշվետվական ձևի միջոցով

Տեղեկատվության
հավաքման համար
կիրառվում է
ներկայացուցչական
ընտրանք

Տվյալները հավաքվում են
հաշվետվական ձևերի
միջոցով

ՀՀ ՎՊԽ որոշումների
հիման վրա

Հնգամյա ևտարեկան
վիճակագրական ծրագրերը
հաստատելու մասին
որոշումների հիման վրա

ՀՀ "Պաշտոնական
վիճակագրության
մասին"  օրենքի հիման
վրա

Հաստատված
վիճակագրական
հաշվետվական ձևը նոր
խմբագրությամբ կազմված է
երկու բաժնից

Ցուցանիշների հավաքման
համար կիրառվել է Տնտեսական
գործունեությանտեսակների
դասակարգչի 2-րդ
խմբագրությունը

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

ՀՀ ՎՊԽ 2018թ. նոյեմբերի 30-ի «Կազմակերպությանտնտեսական
գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ» տարեկան
վիճակագրական հաշվետվական ձևը և դրա լրացման հրահանգը
հաստատելու մասին թիվ 76-Ն որոշման հիման վրա:

վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք Տվյալների հավաքումն 
տվյալների ավարտված է
հավաքման 
նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2. 4  Գլխավոր համակցության և ընտրանքի նախագծում
2.4

Ֆինանսների 
վիճակագրության բաժին 

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

Ենթագործընթաց 2. 5 Մշակման և վերլուծության նախագծում

2.5

Ֆինանսների 
վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք 
մշակման և Մշակումն ու 
վերլուծության վերլուծությունն 

նախագծմանը ավարտված են

Ենթագործընթաց 2.6 Արտադրության համակարգերի և գործընթացի նախագծում
2.6

Ֆինանսների 
վիճակագրության բաժին 

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

հաշվետվական ձևի միջոցով ընտրանք

Հիմնականտեղեկատվությունը հավաքվում է
իրավաբանականանձանցից, ընդ որում 30 ևավելի
աշխատողներ ունեցողև/կամ 1մլրդ դրամը
գերազանցող հասույթ ունեցող
կազմակերպությունները (թվով մոտ 1300) 
համատարած կերպով ընդգրկվում են
վիճակագրական հաշվետվություն
ներկայացնողների ցանկում, ինչն ապահովում է

Տեղեկատվության
հավաքումից հետո
վիճակագրական
ցուցանիշներն
ենթարկվում են
տրամաբանականև
թվաբանական

Իրականացվումեն ճշգրտումներ
տեղեկատվություն ներկայացնող
համապատասխան
կազմակերպությունների հետ` 
կապհաստատելու միջոցով

Ցուցանիշների վերաբերյալ ոչ արժանահավատ, 
թերի կամ աղավաղումներով ներկայացված
տեղեկատվության դեպքում իրականացվում է
ստուգման գործընթաց

Ճշգրտման են ենթարկվում կազմակերպության
կողմից ներկայացվածտվյալները

Տեղեկատվությանհավաքումից մինչև դրա
հրապարակումը իրականացվում են
նախապատրաստականաշխատանքներ

Ռեսպոնդենդների
համապատասխան
իրազեկումներիապահովում

Աշխատակիցների համար
մասնագիտական
վերապատրաստման

Մյուս կազմակերպություններից
տեղեկատվությունը հավաքվում է
ընտրանքային կարգով: Ընտրանքի
իրականացման համար գլխավոր
համակցության ձևավորման
նպատակովկիրառվում է
վիճակագրական բիզնես ռեգիստրը



Առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները /տարեկան/- Փուլ 3 Կառուցում
Ենթագործընթաց 3.1 Հավաքման գործիքի կառուցում

3.1

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Տվյալների 
հավագման  գործիքի հավաքման 
կառուցմանը գործիքն առկա է

Ենթագործընթաց 3. 2 Գործընթացի բաղադրիչների կառուցում կամ ամրապնդում
3.2

Ֆինանսների 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

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

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

Ենթագործընթաց 3. 4  Գործընթացների կարգավորում
3.4

Ֆինանսների վիճակագրության 

Ըստտարեկան
վիճակագրական
ծրագրի

Էլեկտրոնային
տարբերակ

Տեղեկատվությանհավաքում

Էլեկտրոնային
տարբերակ

Վիճակագրական
հաշվետվական ձևը և
դրա լրացման
հրահանգնառկա է

Թղթայինտարբերակ

Առկաեն
տեղեկատվության
ստուգաճշտման
մեթոդական ցուցումներ
և հրահանգներ

Տեղեկատվության
տարածում` տարեկան
պարբերականությամբ

Թղթային տարբերակ

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Գործընթացների 
գործընթացների կարգավորումն
կարգավորմանը իրականացված է

Ենթագործընթաց 3. 5 Արտադրության համակարգի փորձարկում

3.5

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Արտադրության
արտադրության համակարգը 
համակարգի փորձարկված է
փորձարկմանը

Ենթագործընթաց 3.6  Վիճակագրական բիզնես գործընթացի փորձարկում
3.6

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Վիճակագրական 
վիճակագրական բիզնես բիզնես գործընթացը
գործընթացի փորձարկմանը փորձարկված է

Ենթագործընթաց 3.7 Արտադրության համակարգի վերջնականացում
3.7

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Արտադրության 
Պատրաստ ենք արտադրության համակարգը 
համակարգի վերջնականացմանը վերջնականացված է

Վիճակագրական
արտադրանքների
ստացում

Տեղեկատվությանտարածում ինչպես թղթային, 
այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով` տարբեր
պաշտոնական հրապարակումներում

Տեղեկատվության մուտքագրում համակարգչային
մուտքագրման ծրագրի միջոցով

Ստուգումներ և ճշգրտումներ

Ստացվածամփոփտեղեկատվության
համեմատում համապատասխան դինամիկ
շարքերի հետ

Վիճակագրական
հաշվետվական ձևում
ցուցանիշների
փոփոխություն

Մուտքագրման
ծրագրային փաթեթի
համապատասխան
փոփոխություն

Անհրաժեշտության
դեպքում ծրագրային
փաթեթների
թեստավորում

Աշխատանքային
քննարկումներ
ռեսպոնդենտների հետ

Վիճակագրական
հաշվետվական ձևում
նոր ցուցանիշի
ընդգրկում

Ցուցանիշի դաշտային
փորձաքննություն

Ռեսպոնդենտների
կողմից ցուցանիշի
տրամադրման
հնարավորություն

Ռեսպոնդենտների
կողմից ցուցանիշի
ընկալման
փորձարկում

Մեթոդաբանական
պարզաբանումների
կազմում ևտրամադրում
վիճակագրական
տեղեկատվություն
տրամադրողներին

Ռեսպոնդենտների հետ
ձեռք բերված
համաձայնությունների
ամփոփում



Առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները / տարեկան/ - Փուլ 4 Հավաքում
Ենթագործընթաց  4.1 Գլխավոր համակցության և ընտրանքի ձևավորում
4.1

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Համապատասխան մարզային վարչություններ Պատրաստ ենք
 համակցության ձևավորմանը Համակցությունն առկա է

Ենթագործընթաց  4.2 Հավաքման կազմակերպում
4.2

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Համապատասխան մարզային վարչություններ
Պատրաստ ենք 
հավաքման կազմակերպմանը Հավաքումը կազմակերպված է

Ենթագործընթաց 4.3 Հավաքման իրականացում
4.3

 Երևան քաղաքի  վարչության  ստորաբաժանումներ

Համապատասխան մարզային վարչություններ

Հավաքում էլեկտրոնային
եղանակով

Հավաքում փոստով

Հավաքում թղթային
տարբերակով/ առձեռն

20.06.2016թ. ՀՀ ՎՊԽ

Հավաքում թղթային
տարբերակով/առձեռն

Հավաքում փոստով

Վիճակագրական
հաշվետվությունը
ստանալով
հարցազրուցավարը

Ձևավորված գլխավոր համակցության վերաբերյալ
տեղեկատվությունըտրամադրվում է մարզային
վարչություններին

Գլխավոր համակցությունը
ձևավորվում է համատարած
դիտարկման մեթոդով

Ոչ ֆինանսականառևտրային խոշոր և միջին
կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ
համապատասխանտեղեկատվության հավաքում և
տրամադրում Արմստատին

Վիճակագրական
հաշվետվական ձևերի
տպագրում

Ձևերիև հրահանգների
ներբեռնումԱրմստատի
կայքից

Հաշվետվական ձևերի բաշխում
համապատասխան
կազմակերպություններին

Պատրաստ ենք սկսելու հավաքումը Հավաքումն ավարտված է

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Ենթագործընթաց 4.4 Հավաքման վերջնականացում
4.4

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք Հավաքումը վերջնականացված է
հավաքման վերջնականացմանը

20.06.2016թ. ՀՀ ՎՊԽ
«Վիճակագրականտվյալների
հավաքման կարգը
հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն
որոշում

Հավաքում փոստով

Հավաքում թղթային
տարբերակով/առձեռն

Հավաքում փոստով

Հավաքում էլեկտրոնային
եղանակով

Հավաքում էլեկտրոնային
եղանակով

հարցազրուցավարը
պարտադիր նայում է
հաշվետվության ձևում
լրացված բոլոր կոդերի և
ռեկվիզիտների

Թվաբանականկամ
տրամաբանականստուգում

Ներդնում էլեկտրոնային
միջավայր



Առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները /տարեկան/-  Փուլ  5 Մշակում
Ենթագործընթաց 5.1 Տվյալների ինտեգրում

5.1
Համապատասխան մարզային 
վարչություններ

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք տվյալների Տվյալներն 
ինտեգրմանը ինտեգրված են

Ենթագործընթաց 5. 2 Դասակարգում և կոդավորում
5.2

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Դասակարգումը և կոդավորումն 
դասակարգմանը իրականացված են
և կոդավորմանը

Ենթագործընթաց 5.3 Վերանայում և հաստատում

5.3

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Վերանայումը և հաստատումն 
վերանայմանը և իրականացված են
 հաստատմանը

Կազմակերպության
գործունեության հիմնական
տեսակի կոդավորման
աշխատանքներ համաձայն
Տնտեսական
գործունեության
տեսակների դասակարգչի
(NACE. rev 2)

Մարզային և տարածքային
միավորներ կոդավորում
համաձայն նախապես
սահմանված կարգի

Համապատասխան
տեղեկատվության
ստացում Արմստատի
մարզային
վարչություններից

Տեղեկատվության
միավորում մեկ
միասնական
տվյալների բազայում

Կրկնությունների
բացառում

Թերի կամ
աղավաղումներով
ներկայացված
տեղեկատվության
ստուգաճշտում

Ոչ ճիշտ կոդավորված
տեղեկատվության
համապատասխանեցում
նախապես հաստատված
դասակարգիչների

Կազմակերպությունների
գրանցման
համապատասխան կոդերի
վավերացում

Տվյալների հավաքում մարզային
վարչություններից

Ենթագործընթաց 5. 4 Խմբագրում և իմպուտացիա
5.4

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Խմբագրումը և իմպուտացիան 
խմբագրմանը և կազմակերպված են
 իմպուտացիային

Ենթագործընթաց 5. 5 Նոր փոփոխականների և միավորների ստացում

5.5

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

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

Ենթագործընթաց 5.7 Ագրեգատների հաշվարկում
5.7

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Ագրեգատները հաշվարկված են
ագրեգատների հաշվարկմանը

Ենթագործընթաց 5.8 Տվյալների ֆայլերի վերջնականացում
5.8

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Տվյալների ֆայլերը 
տվյալների ֆայլերի վերջնականացված են
վերջնականացմանը

Բացակայող
տեղեկատվության
համալրում նախորդ
ժամանակահատվածի
վերաբերյալ ներկայացված
տվյալներով

Համալրված
տեղեկատվությունը հաջորդող
ժամանկահատվածում
տվյալներիառկայության
պարագայում ենթարկվում են
ճշգրտման

Գնահատումներև լրահաշվարկներ
այլ ցուցանիշների հաշվարկման
համար առկա չեն

Նախապես մշակված
մուտքագրման ծրագիր

Ամփոփտվյալների
ստացում

Օպերատիվ
վիճակագրական
տվյալների
անհրաժեշտություն

Նախնական
ցուցանիշների
հաշվարկ

Ցուցանիշների
հետագաճշգրտում



Առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները /տարեկան /-Փուլ 6 Վերլուծություն
 Ենթագործընթաց 6.1 Նախնական արդյունքների նախապատրաստում

6.1

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրատ ենք Նախնական արդյունքները 
նախնական արդյունքների նախապատրաստված են
նախապատրաստմանը

 Ենթագործընթաց 6. 2  Արդյունքների վավերացում
6.2

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Արդյունքները վավերացված են
արդյունքների 
վավերացմանը

 Ենթագործընթաց 6.3 Արդյունքների մեկնաբանում և բացատրում

6.3

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին Տնտեսությունումտեղի ունեցող

տարաբնույթ երևույթների
ազդեցությունը նշված ոլորտի վրա

Ամփոփ
տեղեկատվության
ստացում

Վիճակագրական
ցուցանիշների
խմբավորումների, 
դինամիկ շարքերի
կառուցում

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

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Բացահայտման 
բացահայտման հսկողությունը կիրառված է
հսկողության 
կիրառմանը

Ենթագործընթաց 6. 5 Արդյունքների վերջնականացում

6.5

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Արդյունքները 
արդյունքների վերջնականացված են
վերջնականացմանը

Ամփոփ
տեղեկատվության
տարածում

Տվյալ ոլորտի
վերաբերյալ ամփոփ
ցուցանիշների
վերլուծություն՝ ըստ
դրանց դինամիկ

Տնտեսական գործունեության
տեսակների համապատասխան
ցուցանիշների հետ
համեմատություն

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:



Առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները /տարեկան/-  Փուլ 7 Տարածում
Ենթագործընթաց 7.1 Ելքային համակարգերի արդիականացում

7.1
Ֆինանսների 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

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման  
բաժին

Միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժին Պատրաստ ենք Տարածման արտադրանքներն

տարածման արտադրված են
արտադրանքների 
արտադրմանը

Ենթագործընթաց 7.3 Տարածման արտադրանքների թողարկման կառավարում

7.3
Ֆինանսների վիճակագրության 

Վիճակագրական
ցուցանիշների
համապատասխան
աղյուսակների
պատրաստում

Դինամիկ շարքերի
արդիականացում

Անհրաժեշտությանդեպքում
իրականացվում են համապատասխան
ցուցանիշների հասկացություններում և
մեթոդաբանականպարզաբանումներում
փոփոխություններ կամ լրացումներ

Բացատրականտեքստերի, 
աղյուսակների, 
գծապատկերների
նախապատրաստում

Արտադրանքներիխմբագրում և
դրանց համապատասխանեցում
հրապարակման ստանդարտներին

Տեղեկատվությունը հայերեն, 
անգլերեն, ռուսերեն
հրապարակվում է թղթային և
էլեկտրոնային եղանակներով
տարբերպաշտոնական

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման  
բաժին

Պատրաստ ենք Տարածման արտադրանքների 

Միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժին տարածման թողարկումը կառավարված է

արտադրանքների
թողարկման 
կառավարմանը

Ենթագործընթաց 7. 4  Տարածման արտադրանքների խթանում
7.4

Ֆինանսների 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

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման  
բաժին

Միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժին Պատրաստ ենք Օգտագործողների աջակցությունը 

օգտագործողների կառավարված է
աջակցության 
կառավարմանը

Ըստտարեկան և հնգամյա
վիճակագրական ծրագրերով
նախատեսված ժամանակացույցի

Վիճակագրականտեղեկատվություն ներկայացնողների
կողմից ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվության
փոփոխման կամ ճշգրտումների կատարման դեպքում
համապատասխանփոփոխությունների և ճշգրտումների
են ենթարկվում նաև Արմստատի ներքին օգտագործման
համարտրամադրված ցուցանիշները

Վիճակագրականտեղեկատվություն
օգտագործողների կողմից
չհրապարակվող ցուցանիշների
վերաբերյալ տեղեկատվության
պաշտոնական հայցման դեպքում
հնարավորության սահմաններում
իրականացվում է լրացուցիչ
ցուցանիշների հաշվարկ

Միաժամանակպահպանվում է
վիճակագրական
տեղեկատվությաննկատմամբ
գաղտնիությանսկզբունքը

Տարածման
արտադրանքների
տրամադրում

Գործիքների օգտագործում
օգտագործողների հետ
հաղորդակցությունը
կառավարելու համար

Կայքի, ֆեյսբուքի և այլ
միջոցների օգտագործում
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Ենթագործընթաց  8.1 Գնահատման միջոցների հավաքում

8.1
Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Գնահատման միջոցները  
գնահատման միջոցների հավաքված են 
հավաքմանը

Ենթագործընթաց 8. 2  Գնահատման իրականացում
8.2

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Գնահատումն իրականացված է 
գնահատման 
իրականացմանը

Ենթագործընթաց 8.3 Գործողությունների ծրագրի համաձայնեցում

8.3

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք 

Ըստանհրաժեշտության իրականացվում է
եռամսյակների համար ստացված
տեղեկատվության համեմատում նախորդ
տարեկանտվյալների հետ

Վիճակագրական ցուցանիշների որակի
կառավարմանտեսանկյունից իրականացվում են
միևնույնաղբյուրից ստացվող, տարբեր
հաշվետվական ձևերում արտացոլված միևնույն
կազմակերպություններիվերաբերյալ
տեղեկատվությանհամեմատություններ

Համեմատվող միևնույն ցուցանիշի
վերաբերյալ, տարբեր աղբյուրներից
ստացվողտեղեկատվության միջև
անհամապատասխանությունների

Հայտնաբերման դեպքում
իրականացվում է դրանց հնարավոր
պատճառների բացահայտում, որի
հիման վրա իրականացվում են
համապատասխան վերջնական
ճշգրտմանաշխատանքներ

Պատրաստ ենք 
գործողությունների Գործողությունների ծրագիրը 
ծրագրի համաձայնեցված է
համաձայնեցմանը


