
Պետական պարտք (եռամսյակային) -  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 Միասնականև համակարգված ձևով
օգտագործողներինտրամադրել վիճակագրական
տեղեկատվությունարտաքին և ներքինպետական
պարտքի վերաբերյալ

Նոր ցուցանիշների
ընդգրկում կամ
անհրաժեշտության
դեպքում կրճատում

Երկրի սոցիալ-
տնտեսական
իրավիճակի
բնութագրումտվյալ
ոլորտում

Վերլուծությունների
իրականացում

Օգտագործողների
պահանջարկի
ուսումնասիրություն

Հիմնական
ցուցանիշների
հաշվառում

Դինամիկ շարքերի
համեմատություն

Տեղեկատվության
աղբյուրը համարվում
է ՀՀ ֆինանսների
նախարարությունը` 
որպես վարչական
ռեգիստր

Տեղեկատվությանտրամադրման
հետ կապված պարզաբանումներ, 
խորհրդակցություններև
աշխատանքային քննարկումներ
իրականացվում են ՀՀ ֆինանսների
նախարարության
համապատասխան բաժինների
աշխատակիցների հետ

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

պարտքի վերաբերյալ

Օգտագործողների
շրջանակում մեծ և աճող
պահանջարկտվյալ ոլորտի
վերաբերյալ

Արմստատիֆինանսների վիճակագրության բաժնի
կողմից իրականացվում է ՀՀ ֆինանսների
նախարարության կողմիցտրամադրվող ներքին և
արտաքին պարտքերի վերաբերյալ ցուցանիշների
շարքերի նախապատրաստականև կազմման
աշխատանքներ

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության
մասին» և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման վրա: 
Տեղեկատվությանաղբյուր է հանդիսանում որպես վարչական
ռեգիստր համարվող ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից
Արմստատինտրամադրվող տեղեկանքներըներքին ևարտաքին
պարտքերի վերաբերյալ



Պետական պարտք (եռամսյակային) - Փուլ  2 Նախագծում
Ենթագործընթաց 2.1 Արդյունքների նախագծում

2.1
Ֆինանսների 
վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք Արդյունքները 
արդյունքների նախագծված են
նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2.3 Տվյալների հավաքման նախագծում

2.3

Ֆինանսների 
վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք Տվյալների 
տվյալների հավաքումն 
հավաքման ավարտված է
նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2. 5 Մշակման և վերլուծության նախագծում

2.5

Ֆինանսների 
վիճակագրության բաժին 

Պետականպարտքի հավաքումն
իրականացվում է Արմստատի կողմից ՀՀ
Ֆինանսների նախարարությանը
ներկայացվածանհրաժեշտ
տեղեկատվության` արտաքին և ներքին
պետականպարտքի վերաբերյալ
տեղեկանքիպահանջով

ՀՀ Կառավարությանպարտք

Պետականպարտքի վերաբերյալ
տեղեկանքը մշակվում է Արմստատի
ֆինանսների վիճակագրության
բաժնի կողմից` ըստ որի մշակվում
են անհրաժեշտ ցուցանիշների
շարքերը և դրանց դասակարգումը

Արմստատի կողմից
կատարվում է
ցուցանիշների շարքերի
կազմումը, նախորդ
ժամանակշրջանների

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության
մասին» օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման
վրա, ինչպես նաև ՀՀ վիճակագրությանպետականխորհրդի
2016թ. հունիսի 20-ի «Վիճակագրականտվյալների հավաքման
կարգը հաստատելու մասին» թիվ 05-Նև «Տարեկան
վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշումների
հիման վրա

Ներքինպետականպարտք

Արտաքինպետականպարտք

ՀՀ Կենտրոնական բանկիպարտք

Պատրաստ ենք 
մշակման և Մշակումն ու 
վերլուծության վերլուծությունն 

նախագծմանը ավարտված են

շարքերը և դրանց դասակարգումը ժամանակշրջանների
նկատմամբտեմպերի



Պետական պարտք (եռամսյակային) - Փուլ 3 Կառուցում
Ենթագործընթաց 3.1 Հավաքման գործիքի կառուցում

3.1

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք Տվյալների 
հավաքման  գործիքի հավաքման 
կառուցմանը գործիքն առկա է

Ենթագործընթաց 3. 3 Տարածման բաղադրիչների կառուցում կամ ամրապնդում

3.3

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

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

Ենթագործընթաց 3. 4  Գործընթացների կարգավորում
3.4

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Տեղեկատվության
տարածում` ամսական և
եռամսյակային
պարբերականությամբ

Թղթայինտարբերակ

Ըստտարեկան
վիճակագրական
ծրագրի

Էլեկտրոնային
տարբերակ

Վիճակագրական

Տեղեկատվության հավաքում

Ստուգումներև ճշգրտումներ

Էլեկտրոնային
տարբերակ

ՀՀ Ֆինանսների
նախարարության կողմից
ներկայացվածպետական
պարտքի ամսական և
եռամսյակային
տեղեկանքների համար
միջոցներնառկա

Թղթայինտարբերակ

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 3.7 Արտադրության համակարգի վերջնականացում
3.7

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք արտադրության Արտադրության 
համակարգի վերջնականացմանը համակարգը 

վերջնականացված է

արտադրանքների
ստացում

Տեղեկատվությանտարածում ինչպես թղթային
այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով` տարբեր
պաշտոնականհրապարակումներում

Տեղեկատվության մուտքագրում
համակարգչային մուտքագրման ծրագրի միջոցով

Ստացվածամփոփտեղեկատվության
համեմատում համապատասխան դինամիկ
շարքերի հետ

Տրամադրվածպետականպարտքի ցուցանիշները
պարբերաբար ենթարկվում են համապատասխան
փոփոխությունների` ելնելով մեթոդական
փոփոխություններիցև վերանայումներից

Աշխատանքային
քննարկումներ
ռեսպոնդենտների հետ

Մեթոդաբանական
պարզաբանումների կազմում և
տրամադրում վիճակագրական
տեղեկատվություն

Ռեսպոնդենտների հետ
ձեռք բերված
համաձայնությունների
ամփոփում



Պետական պարտք (եռամսյակային) - Փուլ 4 Հավաքում
Ենթագործընթաց  4.2 Հավաքման կազմակերպում
4.2

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք Հավաքումը 
հավաքման կազմակերպմանը կազմակերպված է

Ենթագործընթաց 4.3 Հավաքման իրականացում
4.3

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք սկսելու հավաքումը Հավաքումն ավարտված է

Ենթագործընթաց 4.4 Հավաքման վերջնականացում
4.4

Ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Պատրաստ ենք Հավաքումը 
հավաքման վերջնականացմանը վերջնականացված է

Վիճակագրական
տեղեկատվության
աղբյուրը որպես
վարչական ռեգիստր
համարվում ՀՀ
Ֆինանսների
նախարարությունը

Արմստատի կողմից
իրականացվում է
պետականև համայնքների
բյուջեների վերաբերյալ
անհրաժեշտ ցուցանիշների
ներկայացման հայտ
պահանջ

Հավաքման կազմակերպման համար
իրականացվում ենտվյալների
ներկայացման մեթոդական
պարզաբանումներ, քննարկումներև
դրանց հրապարակման համար
անհրաժեշտ ցուցանիշների շարքերի
կազմման և հավաքման աշխատանքներ

Հավաքում էլեկտրոնային
եղանակով

Հավաքում փոստով20.06.2016թ. ՀՀ ՎՊԽ
«Վիճակագրականտվյալների
հավաքման կարգը
հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն
որոշում

Թվաբանականկամ
տրամաբանականստուգում

Ներդնում էլեկտրոնային
միջավայր



Պետական պարտք (եռամսյակային) -  Փուլ  5 Մշակում
Ենթագործընթաց 5.1 Տվյալների ինտեգրում

5.1
Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Պատրաստ ենք տվյալների Տվյալներն ինտեգրված են
ինտեգրմանը

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

Ենթագործընթաց 5. 4 Խմբագրում և իմպուտացիա

ՀՀպետականպարտք՝
արտաքին և ներքին

Իրականացվում է ՀՀ ֆինանսների
նախարարությունից
համապատասխան
տեղեկատվության ստացում

Տեղեկատվության
միավորում մեկ
միասնականտվյալների
բազայում

Կրկնությունների
բացառում

Իրականացվում են
ներկայացված
տեղեկատվության
ստուգաճշտումներ

Ամսականև եռամսյակայինտվյալները
վերանայվում և ճշգրտվում են հաջորդ
ամսում կամ եռամսյակում ՀՀ ֆինանսների
նախարարության կողմից ներկայացվող
տեղեկանքների հիման վրա

Պետականպարտքի
ամսականտեղեկանքը
մշակվում և
դասակարգվում է

Պետականպարտքի
եռամսյակային
տեղեկանքը` մշակվում և
կառուցվում է

Ներքինպետականպարտք, պետական
պարտատոմսերի կառուցվածքը,
շրջանառության մեջ գտնվող պետական
պարտատոմսերի կառուցվածքը,
արտաքին պետականպարտքն ըստ
վարկատուների

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
համալրումներ ՀՀ
ֆինանսների
նախարարության կողմից
ներկայացվող տեղեկանքի
հիման վրա

Համալրված տեղեկատվությունը
հաջորդող ժամանկահատվածում
տվյալներիառկայության
պարագայում ենթարկվում են
ճշգրտման

Գնահատումներև
լրահաշվարկներ այլ
ցուցանիշների հաշվարկման
համարառկա չեն

Նախապես մշակված
մուտքագրման ծրագիր

Ամփոփտվյալների
ստացում

Օպերատիվ
վիճակագրական
տվյալների
անհրաժեշտություն

Նախնական
ցուցանիշների
հաշվարկ

Ցուցանիշների
հետագա ճշգրտում



Պետական պարտք (եռամսյակային) -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

Մեթոդաբանական
ուղեցույցների

Իրականացվում է
ցուցանիշների
տրամաբանական
վերլուծություն

Ամփոփ
ցուցանիշների

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
ամփոփցուցանիշների
վերլուծություն՝ ըստ դրանց
դինամիկ շարքերի

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:



Պետական պարտք (եռամսյակային) -  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

Պատրաստ ենք Տարածման արտադրանքներն

Միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժին տարածման արտադրված են

արտադրանքների 
արտադրմանը

Ենթագործընթաց 7.3 Տարածման արտադրանքների թողարկման կառավարում

7.3

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Ըստտարեկան և հնգամյա
վիճակագրական ծրագրերով
նախատեսված ժամանակացույցի

Ռեսպոնդենտների կողմից տեղեկատվության
փոփոխման կամ ճշգրտման դեպքում Արմստատի
կողմից հրապարակված ցուցանիշներն ենթարկվում

Վիճակագրական
ցուցանիշների
համապատասխան
աղյուսակների
պատրաստում

Դինամիկ շարքերի
արդիականացում

Անհրաժեշտության դեպքում
իրականացվում են համապատասխան
ցուցանիշների հասկացություններումև
մեթոդաբանականպարզաբանումներում
փոփոխություններ կամ լրացումներ

Բացատրականտեքստերի, 
աղյուսակների, 
գծապատկերների
նախապատրաստում

Արտադրանքներիխմբագրում և
դրանց համապատասխանեցում
հրապարակման ստանդարտներին

Տեղեկատվությունըհայերեն, 
անգլերեն, ռուսերեն
հրապարակվում է թղթային և
էլեկտրոնային եղանակներով
տարբեր պաշտոնական
հրապարակումներում

Հասանելի են նաև
հրապարակումների
էլեկտրոնային
տարբերակները
Արմստատի
պաշտոնական կայքում

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
աջակցության կառավարված է
կառավարմանը

նախատեսված ժամանակացույցի
կողմից հրապարակված ցուցանիշներն ենթարկվում
են փոփոխությունների և ճշգրտումների

Օգտագործողներիտարբեր խմբերի հետ
հանդիպումների կազմակերպում

Կայքի, ֆեյսբուքի և այլ
միջոցների օգտագործում

Տարածման
արտադրանքների
տրամադրում

Գործիքների օգտագործում
օգտագործողների հետ
հաղորդակցությունը
կառավարելու համար

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

Օգտագործողների նոր և
փոփոխվողպահանջմունքները
բավարարելու նպատակով
հայցումների վերանայում և
վերլուծություն



Պետական պարտք (եռամսյակային) - Փուլ 8 Գնահատում
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 
գնահատման իրականացված է 
իրականացմանը

Ենթագործընթաց 8.3 Գործողությունների ծրագրի համաձայնեցում

8.3

Ֆինանսների վիճակագրության 
բաժին 

Իրականացվում է պետականպարտքի
եռամսյակային ցուցանիշներիամփոփման
արդյունքների համեմատում ամսական
ցուցանիշների հետ

Տեղեկատվությանընդգրկում
գնահատման հաշվետվության մեջ, 
ներառելով որակի վերաբերյալ
հարցերը և հետագա բարելավումների
վերաբերյալ առաջարկությունները

Համեմատվող միևնույն ցուցանիշի
վերաբերյալ, տարբեր աղբյուրներից
ստացվողտեղեկատվությանմիջև
անհամապատասխանությունների
հայտնաբերում

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

Պետականպարտքի
ցուցանիշների որակի
կառավարմանտեսանկյունից
իրականացվում են միևնույն
աղբյուրից ստացվող
ցուցանիշների
համեմատություններ

Պատրաստ ենք 
գործողությունների Գործողությունների ծրագիրը 
ծրագրի համաձայնեցված է
համաձայնեցմանը

ճշգրտմանաշխատանքներ


