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 1.1 Կարիքների 

բացահայտում 

Տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է միջազգային (ներգնա և 

արտագնա զբոսաշրջություն) և ներքին զբոսաշրջության 

վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ ստանալու և այն  ՀՀ վճարային 

հաշվեկշռի կազմման աշխատանքներում օգտագործելու 

համար: 

 Զբոսաշրջության վերաբերյալ ցուցանիշներն ըստ 

անհրաժեշտության տրամադրվում են վիճակագրական 

տեղեկատվության օգտագործողներին` ՀՀ պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, գիտական, 

կրթական հաստատություններին, միջազգային 

կազմակերպություններին և դրա նկատմամբ պահանջարկ 

ունեցող այլ սուբյեկտերին` պահպանելով դրանց 

գաղտնիությանը վերագրվող օրենսդրական պահանջները: 

Զբոսաշրջության վերաբերյալ տեղեկատվությունը կիրառվում 

է տնտեսության բնագավառում ռազմավարությունների 

մշակման, մարտավարական խնդիրների լուծման, 

տնտեսության ճյուղերում զբոսաշրջության վերլուծության, 

բիզնես միջավայրի վերլուծության, սոցիալական զարգացման 

միտումների բացահայտման և այլ նպատակներով: 

 1.2 Խորհրդակցում և 

կարիքների 

հաստատում 

 

Տեղեկատվության նկատմամբ օգտագործողների 

պահանջարկն ուսումնասիրելու նպատակով տարեկան 

վիճակագրական ծրագրի նախագիծը կարծիքի է 

ներկայացվում ընտրանքային կարգով ընտրված 147 

հիմնական վիճակագրական տեղեկատվության 

օգտագործողների (պետական մարմիններ, գիտակրթական 

հաստատություններ, դատաիրավական մարմիններ, 

բանկային համակարգ, գործարար շրջաններ, հասարակական 

և միջազգային կազմակերպություններ և զանգվածային 

լրատվամիջոցներ): Վիճակագրական ցուցանիշների 

վերաբերյալ  տեղեկատվության օգտագործողների 



կարծիքների ուսումնասիրությունն իրականացվում է ինչպես 

նրանց հետ աշխատանքային քննարկումների անցկացման, 

այնպես էլ Արմստատի պաշտոնական կայքում առկա 

«Օգտագործողների բավարարվածության հետազոտության 

հարցաթերթի» միջոցով  (տես`  

https://www.armstat.am/am/?nid=131  հղումը): 

 1.3 Արտադրանքի 

նպատակների 

սահմանում 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պաշտոնական 

վիճակագրության իրագործման հիմքը վիճակագրական 

ծրագիրն է: Պաշտոնական վիճակագրական գործունեության 

ուղղությունները սահմանելու համար մշակվում է Հնգամյա 

Ծրագիր, իսկ այդ ուղղությունների իրագործումն ապահովող 

միջոցառումների որոշման համար` Տարեկան Ծրագիր: 

Ծրագիրը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրական կոմիտեի, ինչպես նաև մյուս պետական 

մարմինների` Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրական կոմիտեի կողմից ընդհանուր 

համակարգման միջոցով իրականացվող պաշտոնական 

վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկված 

ցուցանիշների (և դրանց հավաքման, մշակման, ամփոփման, 

հրապարակման աշխատանքների) ցանկը, ինչպես նաև դրանց 

հաշվարկման կատարելագործմանն ուղղված 

աշխատանքները: 

Հնգամյա և Տարեկան ծրագրերով նախատեսված 

գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները հաշվի 

են առնում երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը 

միջազգային վիճակագրական չափանիշներին, 

երկարաժամկետ միջակայքում միտումները բացահայտելու 

տեսանկյունով ապահովում են դրանց հնարավոր կայուն 

պարբերականությունը և տարեկան կտրվածքով 

պաշտոնական վիճակագրությանը հատկացվող ռեսուրսների 

հետ համաչափությունը:  

Ծրագիրը մշակվում է վիճակագրական տեղեկատվության 

օգտագործողների պահանջարկի ուսումնասիրության հիման 

վրա, որի արդյունքում ամփոփվում են վերջիններիս կողմից 

ներկայացվող առաջարկություններն ու դիտողությունները: 

Պարբերաբար իրականացվում է Արմստատի կողմից վարվող 

զբոսաշրջության ցուցանիշների տեղեկատվական բազայի 

զարգացման նպատակների սահմանում՝ ուղղված դրանք 

միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու 

գործառույթներին: 

http://armstat.am/file/doc/99479573.pdf
https://www.armstat.am/am/?nid=131


 1.4 

Հասկացությունների 

որոշում 

Ցանկացած երկրի համար զբոսաշրջությունը դասկարգվում է 

3 խմբի. 

Ներգնա զբոսաշրջություն. Ընդգրկում է այն 

զբոսաշրջիկներին, որոնք ժամանում են մեկ այլ երկրից: 

Արտագնա զբոսաշրջություն: Ընդգրկում է այն 

զբոսաշրջիկներին, որոնք մեկնում են իրենց երկրից 

(մշտական բնակության վայրի երկրից) մեկ այլ երկիր: 

Ներքին զբոսաշրջություն. Ներառում է այն զբոսաշրջիկներին, 

որոնք ճանապարհորդում են իրենց իսկ երկրի (մշտական 

բնակության վայրի) սահմաններում: 

Զբոսաշրջիկը ըստ ՄԱԿ-ի  զբոսաշրջության 

համաշխարհային կազմակերպության մեթոդաբանության 

(ԶՀԿ)  համարվում է ցանկացած անձ, ով հանգստանալու, 

բուժվելու, հարազատներին այցելելու, գործնական, կրոնական  

կամ  այլ  նպատակներով ճանապարհորդում է  իր  մշտական  

բնակության վայրից մեկ այլ վայր   ոչ  պակաս  քան  24 ժամ և  

ոչ  ավել  քան անընդմեջ  1 տարի  ժամանակով: Այսինքն` նրա 

հիմնական նպատակը ճանապարհորդելն է,  այլ ոչ թե 

աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելը, որի  դեպքում 

ուղևորության համար վճարումները կկատարվեին  ժամանած  

վայրում աշխատանքային գործունեությունից ստացված  

ֆինանսական  միջոցների հաշվին: 

Մշտական բնակության վայրը  դա այն աշխարհագրական 

տարածքն է, որտեղ անձը բնակվում է մշտապես: 

ՀՀ ռեզիդենտ. Ըստ ԱՄՀ վճարային հաշվեկշռի կազմման 

մեթոդաբանության, ՀՀ ռեզիդենտ է համարվում այն 

ֆիզիկական անձը, տնային տնտեսությունը, իրավաբանական 

անձը կամ ՀՀ տարածքում գործող որևէ տնտեսավարող 

սուբյեկտ, որի մշտական գտնվելու վայրը (ֆիզիկական 

անձանց համար բնակության վայրը) կամ տնտեսական 

շահերի կենտրոնը (ֆիզիկական անձանց համար`կենսական 

շահերի կենտրոնը) հանդիսանում է ՀՀ-ն: Ներգնա և 

արտագնա զբոսաշրջության վիճակագրության տեսակետով, 

եթե անձն անընդմեջ` 1 տարուց ավել ապրել  և  աշխատել  է  

մեկ այլ  երկրում, որն  իր  մշտական բնակության վայրի 

երկիրը  չէ, դառնում է տվյալ երկրի ռեզիդենտ և նրա հետագա 

այցելությունը մշտական բնակության վայրի երկիր առնչվում է  

միջազգային զբոսաշրջությանը: 

Այցելու է համարվում ֆիզիկական անձը, ով 

ճանապարհորդում է իր մշտական բնակության վայրից 

(երկրից) այլ վայր (երկիր) մինչև մեկ տարի ժամկետով, 

ցանկացած նպատակով (ճանաչողական, ժամանցի, 

գործնական, հանգստի, հարազատներին այցելության, 

կրոնական, բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու 



կամ անձնական այլ նպատակներով), բացառությամբ 

ժամանման վայրում վճարովի գործունեություն 

իրականացնելը և ժամանման վայրում գտնվող 

կազմակերպություններից կամ ժամանման վայրի ռեզիդենտ 

ֆիզիկական անձի կողմից վարձատրվելը: Այցելուները 

դասակարգվում են հետևյալ կերպ.  

1) Զբոսաշրջիկներ (գիշերող այցելուներ). 

Այցելուներ, որոնք առնվազն մեկ գիշեր անց 

են կացնում ժամանած երկրում  

2) Մեկօրյա այցելուներ: Այցելուներ, որոնք 

ժամանման երկրում չեն գիշերում:  

Ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության վիճակագրության 

բնորոշման հիմնական առանցքային չափանիշը համարվում է 

մշտական բնակության վայրի երկիր հասկացությունը: Այդ 

իսկ պատճառով ներգնա զբոսաշրջության դասակարգումն 

ըստ երկրների իրականացման համար որպես այցելուի 

ծագման երկրի հիմնական չափանիշ օգտագործվում է 

բնակության վայրը, այլ ոչ թե քաղաքացիությունը:  

Համաձայն զբոսաշրջության վիճակագրության 

մեթոդաբանության ներգնա զբոսաշրջության մեջ հաշվառման 

ենթակա չեն հետևյալ այցելուները. 

1) որևէ երկրից մեկնող, կամ որևէ երկիր 

ժամանող միգրանտները, ներառյալ նրանց 

խնամակալության տակ գտնվողները, 

2) այն անձիք, որոնք հայտնի են որպես 

սահմանային աշխատողներ (ապրում են մի 

երկրի պետական սահմանին մոտ, իսկ 

աշխատում են սահմանային մյուս երկրում), 

3) դեսպանատների և հյուպատոսությունների 

աշխատողները, զինվորականները, որոնք 

ծառայողական պարտականությունները 

կատարելու ընթացքում իրենց երկրից 

տեղափոխվում են մեկ այլ երկիր կամ 

հակառակը, 

4) այն անձիք, որոնք ճանապարհորդում 

(տեղաշարժվում) են փախստականի 

կարգավիճակով, 

5) տարանցիկ ուղևորները, որոնք ֆորմալ 

առումով անձնագրային հսկողության 

կետերով չեն ժամանում տվյալ երկիր, 

6) ուսանողներ, որոնց ուսուցման 

ժամանակահատվածը մեկ տարուց ավելի է: 

Հետևյալ խմբի այցելուները չեն ներառվելու ներքին 

զբոսաշրջության խմբերում. 



1)    այն բնակիչները, որոնք մեկնում են ՀՀ այլ 

տարածք այնտեղ բնակության հաստատման 

համար, 

2) այն անձիք, որոնք մեկնել են այլ տարածք 

աշխատանքային գործունեություն 

իրականացնելու համար և ծախսերը վճարվել 

են տվյալ աշխատանքից ստացված 

վարձատրությունից, 

3) այն անձիք, որոնք կանոնավոր կամ 

հաճախակի ճանապարհորդում են այլ վայր 

աշխատելու կամ սովորելու նպատակով, 

4) մշտական բնակության վայր չունեցող անձիք, 

զինվորականները զինավարժությունների 

ընթացքում: 

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները դասակարգվում են 

ըստ հետևյալ տեսակների.  

1) հյուրանոցները հյուրանոցային տնտեսության 

այն օբյեկտներն են, որտեղ մատուցվում են 

հյուրանոցային ծառայություններ մեկ կամ մի 

քանի շինություններում, որոնք ունեն առնվազն 

10 սենյակ, որոնցից առնվազն 5-ը` մեկ կամ 

երկտեղանոց համարներով: 

2) մոթելները հյուրանոցային տնտեսության այն 

օբյեկտն է, որը գտնվում է ճանապարհների 

հարևանությամբ, բաղկացած է մեկ կամ մի 

քանի շինություններից կամ կազմում է որևէ 

շինության մաս, որն ունի առնվազն 10 

հյուրանոցային համար որոնցից առնվազն 5-ը՝ 

մեկ կամ երկտեղանոց համարներով: Մոթելում 

մատուցվում են նաև ավտոմեքենաների 

կայանման և տեխնիկական սպասարկման 

ծառայություններ: 

3) հյուրանոցատիպ հանգրվանները 

հյուրանոցային տնտեսության այն օբյեկտներն 

են, որտեղ մատուցվում են հյուրանոցային 

ծառայություններ մեկ կամ մի քանի 

շինություններում եւ ունեն առնվազն 5 սենյակ: 

4) առողջարանները հյուրանոցային տնտեսության 

այն օբյեկտներն են, որտեղ, բացի 

հյուրանոցային ծառայություններից, 

մատուցվում է նաեւ հատուկ կարգի 

սպասարկում, այդ թվում՝ առողջարանային, 

բուժական եւ վերականգնողական:  



5) հանգստյան և մասնագիտացված ճամբարները 

կամ տները հյուրանոցային տնտեսության այն 

օբյեկտներն են, որտեղ մատուցվում են 

հյուրանոցային ծառայություններ շինության 

կամ դրան հարակից տարածքներում որոշակի 

մասնագիտական գործունեություն 

(հնագիտական, գյուղատնտեսական, 

բնապահպանական, սկաուտական, մարզական, 

որսորդական, ձկնորսական, լեռնամագլցման, 

ալպինիստական եւ այլն) վարող անձանց: 

6) պանսիոնները հյուրանոցային տնտեսության 

այն օբյեկտներն են, որտեղ, ի լրումն 

նվազագույն հյուրանոցային ծառայությունների, 

օրական առնվազն 3 անգամ կազմակերպվում եւ 

մատուցվում են սննդի ծառայություններ: 

7) զբոսաշրջային բնակատեղիները 

(համալիրները՝ հոսթելները) հյուրանոցային 

տնտեսության այն օբյեկտներն են, որտեղ 

մատուցվում են զբոսաշրջիկների կացության 

հետ կապված ծառայություններ, տրամադրվում 

են ինքնասպասարկման հնարավորություններ, 

եւ որոնք ունեն գիշերելու համար առնվազն 20 

ննջատեղ: 

8) մանկապատանեկան բնակատեղիները 

(համալիրները) այն զբոսաշրջային 

բնակատեղիներն են, որոնք նախատեսված են 

դպրոցահասակ զբոսաշրջիկների համար: 

9) ճամբարային բնակատեղիները (համալիրները) 

հյուրանոցային տնտեսության այն օբյեկտներն 

են, որտեղ մատուցվում են վրաններով 

գիշերակացի, սննդի պատրաստման եւ 

տրանսպորտի կայանման ծառայություններ:   

զբոսաշրջային տները հյուրանոցային տնտեսության այն 

օբյեկտներն են, որտեղ մեկ շենքի կամ բնակարանի 

տարածքում տրամադրվում է գիշերակացի ծառայություն, 

ինչպես նաեւ կազմակերպվում եւ մատուցվում են սննդի 

ծառայություններ: 

 Զբոսաշրջային օպերատոր` իրավաբանական կամ 

ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է շրջագայության 

(տուրի) կամ զբոսաշրջային փաթեթի ձևավորման, խթանման 

և իրացման գործունեություն և ապահովում է փաթեթի կամ 

տուրի մեջ ընդգրկված ծառայությունների մատուցումը: 

Զբոսաշրջային գործակալ` իրավաբանական կամ ֆիզիկական 

անձ, որը` որպես գործակալ, առանց զբոսաշրջային փաթեթ 



կամ շրջագայության (տուր)  ձևավորելու մատուցում է 

հետևյալ ծառայությունները` 

1)   զբոսաշրջային փաթեթների խթանում և 

վաճառք, 

2) ճանապարհորդության հետ կապված 

փաստաթղթերի ձևակերպում, 

3) տրանսպորտային ծառայությունների 

տրամադրում, 

4) հյուրանոցային ծառայությունների 

տրամադրում, 

5) ճամփորդական ապահովագրության 

տրամադրում, 

6) զբոսաշրջային այլ ծառայությունների 

տրամադրում: 

Զբոսաշրջության տեսակներն ըստ այցելության հիմնական 
նպատակի դասակարգվում են հետևյալ կերպ. 

1) Գործնական զբոսաշրջություն. այցելության 

հիմնական նպատակը կապված է 

ծառայողական/աշխատանքային գործունեության 

հետ: 

2) Հանգիստ/ժամանց/արձակուրդներ. այցելության 

հիմնական նպատակը հանգստի 

կազմակերպումն է, որը կարող է իրականացվել 

հետևյալ ենթատեսակներով՝ 

ա.Պատմա-մշակութային զբոսաշրջություն. 

այցելության հիմնական նպատակը երկրի 

/վայրի/ պատմամշակութային 

ժառանգությանը ծանոթանալն է: 

բ.Սպորտային/արկածային 

զբոսաշրջություն. սպորտային 

զբոսաշրջության հիմնական նպատակը 

սպորտային միջոցառումներին 

մասնակցությունն է, իսկ արկածային 

զբոսաշրջությունը ենթադրում է հանգստի 

ընթացքում ֆիզիկական ակտիվություն և 

որոշակի ռիսկեր պարունակող 

ուղևորություն (հետիոտն, ռաֆթինգ, 

ժայռամագլցում, հեծանվային, 

լեռնադահուկային և այլ ուղևորություններ): 

գ.Գյուղական 

զբոսաշրջություն/ագրոտուրիզմ. 

այցելության հիմնական նպատակը 

հանգստի կազմակերպումն է գյուղական 

միջավայրում, ինչպես նաև 



մասնակցությունը գյուղատնտեսական 

աշխատանքներին: 

դ.Էկոլոգիական զբոսաշրջություն. 

այցելության հիմնական նպատակն 

ուղղված է բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների (ազգային պարկեր, 

արգելոցներ, արգելավայրեր, 

կենսոլորտային համալիրներ, բնության 

հուշարձաններ և այլն) 

կենսաբազմազանության ճանաչողությանը 

և պահպանմանը:  

3) Այցելություն հարազատներին և ընկերներին. 

այցելության հիմնական նպատակը 

մերձավորներին և բարեկամներին տեսակցելն է: 

4)Առողջարանային և բժշկական 

զբոսաշրջություն. այցելության հիմնական 

նպատակն առողջական վիճակի բարելավումն է, 

բուժումը և իրականացվում է բժշկական 

ծառայություններից օգտվելու նպատակով: 

5) Կրոնական զբոսաշրջություն. այցելության 

հիմնական նպատակը կրոնական 

միջոցառումներին, ուխտագնացություններին 

մասնակցությունն է, ինչպես նաև այցելությունը 

դեպի սրբավայրեր: 

6)Կրթական զբոսաշրջություն. իրականացվում է 

կրթական ծառայություններ ստանալու 

նպատակով: 

Ուղեկցորդը` ֆիզիկական անձ է, ով վճարի դիմաց 

շրջագայության (տուրի) կամ փաթեթի շրջանակներում 

զբոսաշրջիկներին մատուցում է կազմակերպչական 

ծառայություններ, ցուցաբերում մասնագիտական օգնություն 

և ապահովում զբոսաշրջիկների անվտանգությունը: 

Զբոսավար` ֆիզիկական անձ է, ով վճարի դիմաց 

զբոսաշրջիկներին տրամադրում է տեղեկություններ 

հնագիտության, պատմության, բնության, աշխարհագրության, 

պետական համակարգի, զբոսաշրջային արդյունքի, հայ 

ժողովրդի ինքնության, պատմության, մշակույթի և 

նվաճումների մասին, շրջագայության (տուրի) կամ փաթեթի 

շրջանակներում մատուցում է կազմակերպչական 

ծառայություններ: 



 
1.5 Տվյալների 

առկայության 

ստուգում 

Տեղեկատվության հավաքման հիմնական աղբյուր են 

հանդիսանում հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները և 

զբոսաշրջային գործակալությունները:  

Տվյալների հավաքումն իրականացվում է վիճակագրական 

հաշվետվական ձևի միջոցով` համապատասխան տարեկան 

ու հնգամյա վիճակագրական ծրագրերի: 

 1.6 Բիզնես մոդելի 

նախապատրաստում 

Մինչ վիճակագրական հաշվետվական ձևի ընդունումը ՀՀ 

ՎՊԽ կողմից և ՀՀ արդարադատության նախարարության 

կողմից դրա պետական գրանցումը, որպես նորմատիվ 

իրավական ակտ, իրականացվում է դրանում ներառված 

ցուցանիշների և դրանց վերաբերյալ լրացման հրահանգի 

մասով աշխատանքային քննարկումներ տարբեր շահագրգիռ 

մարմինների, գիտական կազմակերպությունների, 

օգտագործողների հետ, ինչպես նաև հաշվի է առնվում 

միջազգային փորձագետների կարծիքը: 

 

Նախագծում 
 

 

 

 

 2.1 Արդյունքների 

նախագծում 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության 

մասին» օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման 

վրա, ինչպես նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 

2016թ. հունիսի 20-ի «Վիճակագրական տվյալների հավաքման 

կարգը հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն և «Տարեկան 

վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշումների 

հիման վրա, ինչպես նաև ՀՀ վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2018թ. նոյեմբերի 30-ի «Հաշվետվություն ներգնա և 

ներքին զբոսաշրջության մասին» և  «Հաշվետվություն ներգնա, 

ներքին և արտագնա զբոսաշրջության մասին» 

վիճակագրական հաշվետվական ձևերը և դրանց լրացման 

հրահանգները հաստատելու մասին թիվ 78 որոշման հիման 

վրա: 

Տեղեկատվության տարածումը (վիճակագրական 

տեղեկագրեր) իրականացվում է ինչպես թղթային, այնպես էլ 

էլեկտրոնային տարբերակներով:  

 2.2 Փոփոխականների 

նկարագրությունների 

նախագծում 

Ցուցանիշների հավաքման նպատակով կիրառվում է 

«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին»  

ՀՀ օրենքը : 

 2.3 Տվյալների 

հավաքման 

նախագծում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման հիմնական 

ձևը թղթայինն է` ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 

կողմից հաստատված վիճակագրական հաշվետվական ձևի 

միջոցով` համաձայն տարեկան վիճակագրական ծրագրի: 

Կիրառվում է նաև տեղեկատվության հավաքման 

էլեկտրոնային եղանակ:  

Տեղեկատվության հավաքումն իրականացվում է 

համատարած դիտարկման եղանակով: 

 2.4 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի 

նախագծում 

Գլխավոր համակցության նախագծումն իրականացվում է 

ոլորտի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության 

ապահովման նպատակով: Այդ նպատակով իրականացվում է 

նախապես հայտնի հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 

գործունեության փաստի վերաբերյալ տեղեկատվության 

ստացում` բոլոր հնարավոր աղբյուրներից, որին անմիջապես 

հետևում է այդ կազմակերպությունների իրազեկումը 



վիճակագրական դիտարկման դաշտ ընդգրկվելու 

վերաբերյալ, ապա համապատասխան վիճակագրական 

տեղեկատվության հավաքումը: 

 2.5 Մշակման և 

վերլուծության 

նախագծում 

Տեղեկատվության հավաքումից հետո վիճակագրական 

ցուցանիշները ենթարկվում են թվաբանական և 

տրամաբանական ստուգումների, որոնց հիման վրա, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում նաև տեղեկատվություն 

ներկայացնող համապատասխան կազմակերպությունների 

հետ կապ հաստատելու միջոցով, իրականացվում են 

համապատասխան ճշգրտումներ: Ցուցանիշների վերաբերյալ 

ոչ արժանահավատ, թերի կամ աղավաղումներով 

տեղեկատվության ներկայացման դեպքում համաձայն ՀՀ  

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 

օրենսգրքի» 169.2 հոդվածի պահանջների ըստ 

անհրաժեշտության իրականացվում է նաև ստուգման 

գործընթաց, որի արդյունքում ճշգրտման են ենթարկվում 

ցուցանիշների վերաբերյալ նախորդող ժամանակաշրջանի 

տվյալները: 

 2.6 Արտադրության 

համակարգերի և 

գործընթացի 

նախագծում 

Տեղեկատվության հավաքումից մինչև դրա հրապարակումը 

իրականացվող բոլոր գործընթացների մասով կատարվում են 

նախապատրաստական աշխատանքներ, մասնավորապես 

կապված ռեսպոնդենտներին համապատասխան 

իրազեկումներով ապահովելու, աշխատակիցներին  

անհրաժեշտ մասնագիտական դասընթացների միջոցով 

վերապատրաստելու և այլնի հետ: 

 
Կառուցում 
 

  

 
 

3.1 Հավաքման 

գործիքի կառուցում 

Տեղեկատվության հավաքման իրականացման և դրա համար 

անհրաժեշտ վիճակագրական հաշվետվական ձևը  և դրա 

լրացման հրահանգը առկա են ինչպես թղթային, այնպես էլ 

էլեկտրոնային տեսքով: 

 3.2 Գործընթացի 

բաղադրիչների 

կառուցում կամ 

ամրապնդում 

Առկա են տեղեկատվության ստուգաճշտման համար 

անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումներ ու հրահանգներ: 

Մուտքագրման ծրագրային փաթեթում (Microsoft Office Access) 

առկա է մուտքագրված տվյալների թվաբանական ու 

տրամաբանական ստուգումների իրականացման համար 

անհրաժեշտ գործիքներ` հանրագումարների, 

տրամաբանական կապերի, կազմակերպությունների 

գրանցման, նույնականացման, պետական ռեգիստրի 

համապատասխանության և այլ ավտոմատ ստուգումների 

համակարգեր: 

 3.3 Տարածման 

բաղադրիչների 

կառուցում կամ 

ամրապնդում 

Տեղեկատվության տարածման համար առկա են ինչպես 

թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային տարբերակներով 

տեղեկատվության հրապարակման հնարավորություններ` 

եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ` 

համաձայն տարեկան վիճակագրական ծրագրի: 

 3.4 Գործընթացների 

կարգավորում 

Վիճակագրական արտադրանքի ստացումը իրականացվում է 

իրար հաջորդող հետևյալ փուլերով` 

1. տեղեկատվության ստացում 

2. թվաբանական և տրամաբանական ստուգումներ ու 

ճշգրտումներ 



3. տեղեկատվության մուտքագրում նախապես մշակված 

համակարգչային մուտքագրման ծրագրի միջոցով 

(Microsoft Office Access ծրագրային փաթեթ), 

4. ստացված ամփոփ տեղեկատվության համեմատում 

համապատասխան դինամիկ շարքերի հետ 

5. տեղեկատվության կիրառում ներքին նպատակների 

համար 

6. հրապարակումների պատրաստում 

7. ամփոփ տեղեկատվության տրամադրում 

վիճակագրական տեղեկատվության 

օգտագործողներին 

 3.5 Արտադրության 

համակարգի 

փորձարկում 

Պայմանավորված վիճակագրական հաշվետվական  ձևում 

ցուցանիշների փոփոխությունների հետ մուտքագրման 

ծրագրային փաթեթը պարբերաբար ենթարկվում է 

համապատասխան փոփոխությունների: Ըստ 

անհրաժեշտության իրականացվում է նաև ծրագրային 

փաթեթների թեսթավորում: 

 3.6 Վիճակագրական 

բիզնես գործընթացի 

փորձարկում 

Ցուցանիշի վիճակագրական հաշվետվական ձևում 

ընդգրկմանը զուգահեռ իրականացվում է վերջինիս 

դաշտային փորձաքննություն` պարզելու ռեսպոնդենտների 

կողմից ցուցանիշի տրամադրման հնարավորությունները, 

ինչպես նաև փորձարկելու դրա նկատմամբ նրանց ընկալումը: 

 3.7 Արտադրության 

համակարգի 

վերջնականացում 

Իրականացվում են վիճակագրական հաշվետվական ձևում 

առկա ցուցանիշների լրացման վերաբերյալ մեթոդաբանական 

պարզաբանումների կազմում և տրամադրում 

վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողներին 

(ռեսպոնդենտներին): 

Ամփոփվում են տեղեկատվություն ներկայացնողների հետ 

ցուցանիշների վերաբերյալ աշխատանքային քննարկումների 

արդյունքում ձեռք բերված համաձայնությունները: 

 
Հավաքաում 
 

  

 4.1 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի ձևավորում 

Տեղեկատվությունը հավաքվում է կազմակերպություններից 

համատարած, ինչն ապահովում է ճշգրտության բարձր 

աստիճան: Վերջիններս տեղեկատվությունը ներկայացնում են 

եռամսյակային պարբերականությամբ:  

 4.2 Հավաքման 

կազմակերպում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման 

կազմակերպման համար իրականացվում է դիտարկման 

ենթակա նախապես հայտնի կազմակերպությունների 

քանակին համապատասխան վիճակագրական 

հաշվետվական ձևի և ըստ անհրաժեշտության դրա լրացման 

հրահանգի տպագրության պատվերի ձևաորում, դրանց 

տպագրություն և բաշխում համապատասխան 

կազմակերպություններին: Միաժամանակ վիճակագրական 

հաշվետվական ձևն ու դրա լրացման հրահանգն հասանելի են 

նաև Արմստատի պաշտոնական կայքում: Առկա են 

էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվության հավաքման 

համար անհրաժեշտ ցանցային միջոցներ: 

Կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների 

պատասխանատու աշխատակիցները ունեն 



համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ 

վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման գործընթացի 

կազմակերպման համար: 

 4.3 Հավաքման 

իրականացում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքումն 

իրականացվում է Արմստատի տարածքային 

ստորաբաժանումների, մարզային վարչությունների միջոցով` 

առձեռն, փոստի և էլեկտրոնային համակարգի միջոցներով 

համաձայն 20.06.2016թ. ՀՀ ՎՊԽ «Վիճակագրական տվյալների 

հավաքման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն որոշման: 

 4.4 Հավաքման 

վերջնականացում 

Հավաքված տեղեկատվությունը թվաբանական և 

տրամաբանական ստուգաճշտման ենթարկվելուց հետո 

մուտքագրվում է էլեկտրոնային միջավայր: Տեղեկատվության 

մուտքագրումը իրականացվում է ինչպես մեխանիկական, 

այնպես էլ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային միջավայր 

անմիջապես ներածելու եղանակով: 

 
Մշակում 
 

 

 

 

 5.1 Տվյալների 

ինտեգրում 

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներից վիճակագրական 

հաշվետվական ձևերով ստացված տեղեկատվությունը  

միավորվում է վարչական աղբյուրներից ստացվածին` 

հանրագումարի բերելով արտագնա և ներգնա 

զբոսաշրջիկների վերաբերյալ ամբողջական 

տեղեկատվությունը: 

 
5.2 Դասակարգում և 

կոդավորում 

- 

 5.3 Վերանայում և 

հաստատում 

Կատարվում է ելքային տարբեր աղյուսակներում ստացված 

ցուցանիշների, ամբողջականության և տրամաբանական 

կապերի ճշգրտության ստուգումներ:  

 5.4 Խմբագրում և 

իմպուտացիա 

Զբոսաշրջության վերաբերյալ տվյալները մշակման փուլում 

հնարավորինս ենթարկվում են նաև որոշ բացակայող 

տեղեկատվության համալրման: 

 5.5 Նոր 

փոփոխականների և 

միավորների 

ձևավորում 

- 

 5.6 Կշիռների 

հաշվարկում 

- 

 5.7 Ագրեգատների 

հաշվարկում 

Մուտքագրված տեղեկատվության հիման վրա 

իրականացվում է ամփոփ տվյալների ստացում ըստ առանձին 

վիճակագրական ցուցանիշների` նախապես մշակված 

համակարգչային ծրագրի միջոցով: 

 5.8 Տվյալների ֆայլերի 

վերջնականացում 

 

Հաճախ, ելնելով օպերատիվ վիճակագրական տվյալների 

ստացման անհրաժեշտությունից, նախնական 

տեղեկատվության հիման վրա կատարվում է նախնական 

ցուցանիշների հաշվարկ, որոնք հետագայում ենթակա են 

ճշգրտման: 

 
Վերլուծություն 

  

  

6.1 Նախնական 

արդյունքների 

Ստացված ամփոփ տեղեկատվության հիման վրա 

իրականացվում է վիճակագրական ցուցանիշների 

խմբավորումների, դինամիկ շարքերի կառուցում: 



նախապատրաստում 

 6.2 Արդյունքների 

վավերացում 

Ցուցանիշների ստացման ողջ ընթացքում խստորեն 

պահպանվում են դրանց ստացման մեթոդաբանական 

պահանջները` համաձայն նախապես սահմանված դասա-

կարգումների, մեթոդաբանական ուղեցույցերի և 

համապատասխան միջազգային հանձնարարականների: 

 6.3 Արդյունքների 

մեկնաբանում և 

բացատրում 

Ամփոփ ցուցանիշների ստացումից հետո իրականացվում է 

դրանց  տրամաբանական վերլուծում` օգտագործելով 

նախորդ տարիների վերաբերյալ համապատասխան 

ցուցանիշների դինամիկան: 

 6.4 Բացահայտման 

հսկողության 

կիրառում 

Խստորեն պահպանվում են ինչպես հրապարակման ենթակա, 

այնպես էլ վիճակագրական տեղեկատվություն 

օգտագործողների կողմից հայցվող վիճակագրական 

ցուցանիշների գաղտնիությունը, այն է դրանց զերծ լինելը 

անհատական (անվանական) տեղեկություններից,  համաձայն  

«Պաշտոնական վիճակագրության մասին օրենքի»  և 2001 

թվականի հունիսի 25-ի  «Վիճակագրական գաղտնիքի 

պահպանման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ՎՊԽ N 53 

որոշման (տես` http://www.armstat.am/file/doc/99454478.pdf  

հղումը): 

 6.5 Արդյունքների 

վերջնականացում 

- 

Տարածում 
 

  

 7.1 Ելքային 

համակարգերի 

արդիականացում 

Իրականացվում են հրապարակման ենթակա 

վիճակագրական ցուցանիշների վերաբերյալ 

համապատասխան աղյուսակների պատրաստում  և 

վերջնական ճշգրտման աշխատանքներ, ինչպես նաև 

կատարվում է դինամիկ շարքերի արդիականացում: 

Անհրաժեշտության դեպքում նաև փոփոխություններ և/կամ 

լրացումներ են կատարվում համապատասխան ցուցանիշի 

հասկացություններում և մեթոդաբանական 

պարզաբանումներում: 

 7.2 Տարածման 

արտադրանքների 

արտադրում 

Տարածվող արտադրանքների համար իրականացվում են 

արտադրման բոլոր քայլերը` բացատրական տեքստի, 

աղյուսակների, գծապատկերների, քարտեզների և այլ  

նյութերի նախապատրաստում, այդ արտադրանքների 

խմբագրում և դրանց համապատասխանեցում 

հրապարակման ստանդարտներին: 

Վիճակագրական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվու-

թյունը՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով 

հրապարակվում է ներքոհիշյալ տարեգրքերի և 

տեղեկատվական ամսական զեկույցներում.  

1. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք (տարեկան) 

2. Հայաստանը թվերով (տարեկան) 

3. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան 

քաղաքը թվերով (տարեկան) 

4. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 

վիճակը (եռամսյակային) 

 7.3 Տարածման 

արտադրանքների 

թողարկման 

Վիճակագրական տեղեկատվություն ներկայացնողների 

կողմից ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվության 

փոփոխման կամ ճշգրտումների կատարման դեպքում 

http://www.armstat.am/file/doc/99454478.pdf


կառավարում համապատասխան փոփոխությունների և ճշգրտումների  են 

ենթարկվում արդեն մուտքագրված տվյալների բազայում 

արտացոլված ցուցանիշները: 

 7.4 Տարածման 

արտադրանքների 

խթանում 

Արմստատի պաշտոնական կայքում ներկայացված 

տարատեսակ տեղեկատվությունը (ցուցանիշներ, 

մեթատվյալներ, իրազեկումներ, ոլորտի վերաբերյալ 

նորություններ, տվյալների բազաներ և այլն) ոչ միայն միջոց է 

վիճակագրական, այլ նաև՝ Արմստատի գործունեության 

վերաբերյալ տեղեկատվության տարածմանը, ինչը խթանում է 

ոլորտի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:    

 7.5 Օգտագործողների 

աջակցության 

կառավարում 

Վիճակագրական տեղեկատվություն օգտագործողների 

կողմից  տեղեկատվության պաշտոնական հայցման դեպքում, 

հնարավորության սահմաններում, իրականացվում է 

տեղեկատվության տրամադրում` միաժամանակ 

պահպանելով վիճակագրական տեղեկատվության նկատմամբ 

գաղտնիության սկզբունքը: 

 
Գնահատում 

  

 8.1 Գնահատման 

միջոցների հավաքում 

Իրականացվում է վարչական աղբյուրից՝ ՀՀ ազգային 

անվտանգության ծառայության (ՀՀ ԱԱԾ) ՀՀ սահմանային 

էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգով 

տեղեկատվության ստացում` էլեկտրոնային տարբերակով: 

 8.2 Գնահատման 

իրականացում 

- 

 8.3 

Գործողությունների 

ծրագրի 

համաձայնեցում 

- 

 

 


