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1. Կարիքների 

ձևակերպում 
 

  

 1.1 Կարիքների 
բացահայտում 

Պարենային հաշվեկշիռների կազմումը 
պայմանավորված է ՀՀ կառավարության, 
հանրության և միջազգային 
կազմակերպությունների ՀՀ-ում պարենի 
մատակարարումների, այն է` պարենի 
առկայության և օգտագործման ուղղությունների 
վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվության 
նկատմամբ պահանջարկի առկայությամբ: 
 Պարենային հաշվեկշիռներ կազմելու 
անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 
որոշակի ժամանակահատվածում երկրի 
պարենային ապահովության ամբողջական 
նկարագրության, պարենի անբավարար 
մատակարարման հետ կապված ռիսկերի 
գնահատման, պարենային ապահովության   
բնագավառում քաղաքական որոշումների 
կայացման, ռազմավարության մշակման, 
պարենային ապահովության իրավիճակի 
բարելավման ուղղությամբ միջոցառումների 
մշակման և այլ նպատակներով: 
Մասնավորապես այն իր արտացոլումն է գտել 
«Կայուն զարգացման ծրագրում» (ՀՀ 
կառավարության 30.10.2008թ., թիվ 1207-Ն 
որոշում), որի նպատակն է կրճատել 
աղքատությունը հանրապետությունում, ինչը 
ենթադրում է նաև պարենային ապահովության 
իրավիճակի բարելավում: 

 1.2 Խորհրդակցում և 
կարիքների 
հաստատում 

 Տարբեր ծրագրերի շրջանակներում 
պարբերաբար համապատասխան 
խորհրդատվություններ են իրականացվում   
ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 



կազմակերպության (FAO) փորձագետների 
կողմից: 
ՀՀ-ում պարենային հաշվեկշիռները կազմվում 
են 2002թ.-ից: Տարիների ընթացքում դրանք 
պարբերաբար կատարելագործվել են 
միջազգային դասակարգումներին, 
ցուցանիշների կազմին և այլ չափորոշիչներին 
համապատասխան:  
ԵՀ/ՊԳԿ-ի կողմից իրականացվող «Պարենային 
ապահովության վերլուծություն 5 ԱՊՀ 
երկրներում» ծրագրի շրջանակներում 2003թ.-ի 
սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության 
փորձագետների կողմից կազմակերպվել է 
«Պարենային և սննդի ապահովության 
վերլուծություն» խորագրով սեմինար-
խորհրդակցություն, ինչպես նաև տրամադրվել 
է ՊԳԿ-ի փորձագետների կողմից 
պատրաստված պարենային ապրանքների 
հաշվեկշիռների կազմման վերաբերյալ 
ուսումնական  նյութերի փաթեթ: 
ԵՀ/ՊԳԿ-ի կողմից իրականացվող 
«Տեղեկատվություն գործողության համար» 
պարենային ապահովության ծրագրի 
շրջանակներում 2006թ. հուլիսին ՄԱԿ-ի 
Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության (FAO) փորձագետների 
կողմից անց է կացվել «Ըստ ՀՀ տնային 
տնտեսությունների կենսամակարդակի 
ամբողջացված հետազոտության պարենային 
ապահովության և սպառման 
վիճակագրություն» թեմայով սեմինար: 
2010-2013թթ. ԵՀ/ՊԳԿ-ի կողմից իրականացվող 
«ԵՀՔ Արևելյան տարածաշրջանում պարենային 
ապահովության տեղեկատվական համակարգի 
հիման վրա կայացվող որոշումների 
բարելավմանն ուղղված» ծրագրի 
շրջանակներում ՊԳԿ փորձագետների կողմից 
համապատասխան խորհրդատվություններ ու 
առաջարկություններ են արվել պարենային 
հաշվեկշիռների ամբողջական առաջարկին և 
օգտագործման ուղղություններին վերաբերող 



ՊԳԿ մեթոդաբանության վերաբերյալ:  
Միևնույն ծրագրի շրջանակներում Միավորված 
ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) 
կողմից կազմակերպվել է «Մատակարարում-
սպառում հաշիվների և պարենային 
հաշվեկշիռների կազման մեթոդաբանության 
կատարելագործում» խորագրով սեմինար, 
ինչպես նաև «Պարենային հաշվեկշիռների 
կազման գծով Լիտվայի փորձը» խորագրով 
ուսումնական այցելություն: 

 1.3 Արտադրանքի 
նպատակների 
սահմանում 

Պարբերաբար ուսումնասիրվում է 
վիճակագրական տեղեկատվության 
օգտագործողների կարծիքը` կապված 
Արմստատի հնգամյա և տարեկան 
վիճակագրական ծրագրերի հետ` ինչպես 
առաջարկվող նոր ցուցանիշների ընդգրկման, 
այնպես էլ առկա ցուցանիշների վերաբերյալ 
նրանց վերաբերմունքի, ակնկալիքների ու 
պահանջմունքների բացահայտման 
նպատակով: 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): 

 1.4 
Հասկացությունների 
որոշում 

Պարենային հաշվեկշռում ընդգրկվող 
ապրանքախմբերի կազմը (ցանկը) 
պայմանավորված է Հայաստանում առավել լայն 
սպառում ունեցող ապրանքատեսակներով: Ըստ 
այդմ յուրաքանչյուր տարի պարենային 
հաշվեկշիռ է կազմվում 21 ապրանքախմբերի 
համար, որը մեծ կիրառություն ունի 
գյուղատնտեսական ապրանքների առաջարկի 
վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվության, 
որոշակի ժամանակահատվածում երկրի 
պարենային ապահովության ամբողջական 
նկարագրության, պարենի անբավարար 

http://armstat.am/file/doc/99479573.pdf
http://armstat.am/file/doc/99479573.pdf


մատակարարման հետ կապված ռիսկերի 
գնահատման, պարենային ապահովության   
բնագավառում քաղաքական որոշումների 
կայացման և այլ նպատակների իրականացման 
գործում:  
Որպես պարենային հաշվեկշիռներում 
ընդգրկված ցուցանիշների համակարգի 
հիմնական օգտագործողներ հանդիսանում են 
պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները, 
հասարակական, գիտակրթական, 
ֆինանսական կազմակերպությունները, 
գործարար համայնքը, զանգվածային 
լրատվամիջոցները, միջազգային 
կազմակերպությունները և այլն: Նոր 
ցուցանիշների ներդրման և մշակման 
անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 
վերոհիշյալ օգտագործողների պահանջարկով: 

 1.5 Տվյալների 
առկայության 
ստուգում 

Պարենային հաշվեկշիռներ կազմելու 
նպատակով հիմնական տեղեկատվական 
աղբյուր են հանդիսանում Արմստատի 
վիճակագրական ամփոփ տվյալները, 
վարչական ռեգիստր հանդիսացող ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարության, ՀՀ պետական 
եկամուտների կոմիտեի մաքսային 
ծառայության կողմից ներկայացվող, 
իրավաբանական անձանց և անհատ 
ձեռնարկատերերի հարցումների (ներմուծման 
մասով) արդյունքում ստացվող 
տեղեկությունները, ինչպես նաև Արմստատի 
կողմից իրականացվող տնային 
տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտության տվյալներն ու 
փորձագետների գնահատականները: 
Տվյալների հավաքումն իրականացվում է 
տարեկան ու հնգամյա վիճակագրական 
ծրագրերին համապատասխան:  

 1.6 Բիզնես մոդելի 
նախապատրաստում 

Մինչ պարենային հաշվեկշիռների 
ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվության 
հավաքումն իրականացվում է պարենային 
հաշվեկշիռներում ներառված ցուցանիշների 
հաշվարկման վերաբերյալ աշխատանքային 



քննարկումներ տարբեր շահագրգիռ 
մարմինների, գիտական 
կազմակերպությունների, օգտագործողների, 
ինչպես նաև հնարավորության դեպքում 
միջազգային փորձագետների հետ: 

 
2. 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: 

 2.2 Փոփոխականների 
նկարագրությունների 
նախագծում 

Ցուցանիշների հավաքման նպատակով 
կիրառվում են հետևյալ դասակարգիչները. 
«Տնտեսական գործունեության տեսակների 
դասակարգիչ խմբ. 2»  (ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարի  N 874-Ն 19.09.2013թ հրաման ՀՀ 
ԳՏ 04.11.2013թ 30/ (474).1 ),  

«Արտադրանքի դասակարգում ըստ 
տնտեսական գործունեության տեսակների»  (ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարի  N 875-Ն 19.09.2013թ 
հրաման ՀՀ ԳՏ 04.11.2013թ 30/ (474).1 ), 

«Անհատական սպառման դասակարգիչ`  ըստ 
նպատակների» (COICOP) (ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարի   N 876-Ն 19.09.2013թ. հրաման,  ՀՀ 
ԳՏ 01.07.2014թ. 15/ (494)) ): 

 2.3 Տվյալների 
հավաքման 
նախագծում 

Պարենային հաշվեկշիռների ցուցանիշների 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքումն 
իրականացվում է Արմստատի 
վիճակագրություն վարող կառուցվածքային 
ստորաբաժանումներից, վարչական ռեգիստր 
հանդիսացող ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարությունից, ՀՀ պետական 
եկամուտների կոմիտեի մաքսային 
ծառայությունից ստացված ամփոփ տվյալների 
ստացման միջոցով` տարեկան 
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պարբերականությամբ: 
Տեղեկատվության հավաքումն իրականացվում 
է թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով: 

 2.4 Գլխավոր 
համակցության և 
ընտրանքի նախագծում 

Գլխավոր համակցության նախագծումն 
իրականացվում է որոշակի 
ժամանակահատվածում երկրի պարենային 
ապահովության ամբողջական նկարագրության 
վերաբերյալ տեղեկատվության ապահովման 
նպատակով:  

Այդ նպատակով իրականացվում է. 

Պարենային հաշվեկշռում ընդգրկվող 
ապրանքախմբերի կազմի ընտրություն` ելնելով 
ՀՀ-ում առավել լայն սպառում ունեցող 
ապրանքատեսակներից:  

Արմստատի վիճակագրություն վարող 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների, 
ինչպես նաև վարչական ռեգիստրներից, 
իրավաբանական անձանցից և անհատ 
ձեռնարկատերերից ստացվող 
համապատասխան տեղեկատվության 
համադրում:  

Հաշվարկային ցուցանիշների համար ՄԱԿ-ի 
ՊԳԿ-ի կողմից տրամադրված և ՀՀ-ի համար 
մեր փորձագետների կողմից հաշվարկված 
գործակիցների համակցում: 

 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 ներկայացնողների հետ կապ 
հաստատելու միջոցով, իրականացվում են 
համապատասխան ճշգրտումներ:  

 2.6 Արտադրության 
համակարգերի և 
գործընթացի 
նախագծում 

Տեղեկատվության հավաքումից մինչև դրա 
հրապարակումն իրականացվող բոլոր 
գործընթացների մասով կատարվում են 
նախապատրաստական աշխատանքներ, 
մասնավորապես կապված ռեսպոնդենտներին 
համապատասխան իրազեկումներով 
ապահովելու, աշխատակիցներին անհրաժեշտ 



մասնագիտական դասընթացների միջոցով 
վերապատրաստելու և այլնի հետ:  

 
3. Կառուցում 

 

  

 
 

3.1 Հավաքման գործիքի 
կառուցում 
 

Տեղեկատվության հավաքման իրականացման 
համար անհրաժեշտ աղյուսակներն առկա են 
ինչպես թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային 
տեսքով: 
Վարչական աղբյուրներից էլեկտրոնային 
եղանակով պարենային հաշվեկշիռներին 
վերաբերող վիճակագրական տեղեկատվության 
ստացման համար առկա են  էլեկտրոնային 
միջավայրի հասանելիության 
համապատասխան միջոցներ 

 3.2 Գործընթացի 
բաղադրիչների 
կառուցում կամ 
ամրապնդում 

Առկա են տեղեկատվության ստուգաճշտման 
համար անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումներ ու 
հրահանգներ, ինչպես նաև մուտքագրված 
տվյալների  թվաբանական ու տրամաբանական 
ստուգումների իրականացման համար 
անհրաժեշտ գործիքներ: 

 3.3 Տարածման 
բաղադրիչների 
կառուցում կամ 
ամրապնդում 

Տեղեկատվության տարածման համար առկա են 
ինչպես թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային 
տարբերակներով տեղեկատվության 
հրապարակման հնարավորություններ` 
տարեկան պարբերականությամբ` համաձայն 
տարեկան վիճակագրական ծրագրի: 

 3.4 Գործընթացների 
կարգավորում 

Վիճակագրական արտադրանքի ստացումն 
իրականացվում է իրար հաջորդող հետևյալ 
փուլերով` 

1. տեղեկատվության հավաքում, 
2. թվաբանական և տրամաբանական 

ստուգումներ և ճշգրտումներ, 
3. տեղեկատվության կրկնակի 

մուտքագրում և ստուգաճշտում, 
4. ստացված ամփոփ տեղեկատվության 

համեմատում համապատասխան 
դինամիկ շարքերի հետ, 

5. տեղեկատվության տարածում` ինչպես 
թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային 
եղանակով, ինչպես նաև 



տեղեկատվության պաշտոնական 
հայցման դեպքում պաշտոնական 
պատասխան գրությունների միջոցով, 

6. Վիճակագրական տեղեկատվության 
պառողներին ամփոփ տեղեկատվության 
տրամադրում: 

 
 3.5 Արտադրության 

համակարգի 
փորձարկում 

Պայմանավորված պարենային 
հաշվեկշիռներում ցուցանիշների 
փոփոխությունների հետ աշխատանքային 
համակարգը պարբերաբար ենթարկվում է 
համապատասխան փոփոխությունների:  

 3.6 Վիճակագրական 
բիզնես գործընթացի 
փորձարկում 

Վիճակագրական նոր ցուցանիշի ընդգրկմանը 
զուգահեռ իրականացվում է վերջինիս 
փորձաքննություն և ցուցանիշի` 
վիճակագրական տեղեկատվություն 
տրամադրողների (ռեսպոնդենտների) կողմից 
վերջինիս ընկալման փորձարկում:  

 3.7 Արտադրության 
համակարգի 
վերջնականացում 

Իրականացվում են առկա ցուցանիշների 
լրացման վերաբերյալ մեթոդաբանական 
պարզաբանումների մշակում և տրամադրում 
վիճակագրական տեղեկատվություն 
տրամադրողներին (Արմստատի 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին, 
վարչական ռեգիստրներին, իրավաբանական 
անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին)՝ 
միաժամանակ օգտագործելով ինչպես մեր, 
այնպես էլ միջազգային համապատասխան 
փորձագետների բանավոր և գրավոր 
շփումները:  
Ամփոփվում և վերջնականացվում են 
ցուցանիշների վերբերյալ վիճակագրական 
տեղեկատվություն տրամադրողների ու 
վիճակագրական արտադրանքը 
օգտագործողների կարծիքներն, 
առաջարկություններն ու մոտեցումները: 

 
4. Հավաքում 
 

  

 4.1 Գլխավոր 
համակցության և 
ընտրանքի ձևավորում 

Տեղեկատվության հավաքման արդյունքում 
ձևավորվում է պարենային հաշվեկշիռների 
վերաբերյալ վիճակագրական 



տեղեկատվության գլխավոր համակցությունը, 
որն իր մեջ ներառում է ՀՀ-ում պարենի 
մատակարարումների և օգտագործման 
ուղղությունների վերաբերյալ հավաքված 
տեղեկատվությունը: 

 4.2 Հավաքման 
կազմակերպում 

Վիճակագրական տեղեկատվության 
հավաքման կազմակերպման համար 
իրականացվում է պարենային 
հաշվեկշիռներում ընդգրկված պարենային 
ապրանքատեսակների վերաբերյալ 
համապատասխան ցուցանիշների լրացման 
աղյուսակների կազմում և բաշխում 
համապատասխան կառուցվածքային 
ստորաբաժանումներին և վարչական 
ռեգիստրներին:  
Կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
պատասխանատու աշխատակիցներն ունեն 
համապատասխան գիտելիքներ և 
հմտություններ վիճակագրական 
տեղեկատվության հավաքման գործընթացի 
կազմակերպման համար: 

 4.3 Հավաքման 
իրականացում 

Վիճակագրական տեղեկատվության 
հավաքումն իրականացվում է ինչպես 
Արմստատի մարզային վարչությունների, 
այնպես էլ Արմստատի կենտրոնական 
ապարատի համապատասխան 
կառուցվածքային ստորաբաժանման միջոցով` 
առձեռն 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 
մուտքագրումն իրականացվում է 
տեղեկատվությունն էլեկտրոնային միջավայր 
անմիջապես ներմուծելու եղանակով: Թղթային 
և էլեկտրոնային եղանակով ստացվող 
տեղեկատվությունն էլեկտրոնային միջավայր 
ներմուծելուց հետո ենթարկվում են 
արխիվացման` միաժամանակ պահպանելով 



դրանց գաղտնիությանը վերագրվող 
օրենսդրական պահանջները (տես` 
http://armstat.am/file/doc/99454478.pdf հղման IV 
կետը): 

 
5. Մշակում 

 

 
 

 

 5.1 Տվյալների 
ինտեգրում 

Իրականացվում է Արմստատի 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներից և 
վարչական ռեգիստրներից ստացվող 
համապատասխան տեղեկատվության 
միավորում մեկ միասնական տվյալների 
բազայում: 

 5.2 Դասակարգում և 
կոդավորում 

Իրականացվում է պարենային 
հաշվեկշիռներում ընդգրկված պարենային 
ապրանքատեսակների կոդավորման 
աշխատանքներ` համաձայն Եվրասիական 
Տնտեսական Միության (ԵՏՄ) «Արտաքին 
տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկի» (ԱՏԳ ԱԱ), ինչպես նաև «Ըստ 
նպատակների անհատական սպառման  
դասակարգչի» (COICOP):  

 5.3 Վերանայում և 
հաստատում 

Իրականացվում է թերի կամ ոչ 
տրամաբանական ներկայացված 
տեղեկատվության ստուգաճշտում, ինչպես նաև 
ոչ ճիշտ կոդավորված տեղեկատվության 
համապատասխանեցում նախապես 
հաստատված դասակարգիչների 
պահանջներին:  

 5.4 Խմբագրում և 
իմպուտացիա 

Համաձայն ՄԱԿ-ի ՊԳԿ-ի մեթոդաբանության 
իրականացվում է տարբեր աղբյուրներից  (ՀՀ 
Արմստատի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումներ և վարչական 
ռեգիստրներ) ստացված չհամապատասխանող 
ցուցանիշների համալրում ավելի ամբողջական 
ներկայացված տվյալներով: 

 5.5 Նոր 
փոփոխականների և 
միավորների 
ձևավորում 

Նոր փոփոխականների գնահատումներ և 
լրահաշվարկներ իրականացվում է նաև ՄԱԿ-ի 
ՊԳԿ-ի փորձագետների կողմից: 

 5.6 Կշիռների Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ 
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հաշվարկում պարենային հաշվեկշիռներում ընդգրկված 
պարենային ապրանքատեսակների մասով 
հավաքված տեղեկատվությունն ապահովում է 
Արմստատի վիճակագրական դիտարկման 
դաշտի ամբողջականությունը, հետևաբար 
լրացուցիչ կշիռների հաշվարկման 
անհրաժեշտություն չի առաջանում:  

 5.7 Ագրեգատների 
հաշվարկում 

Մուտքագրված տեղեկատվության հիման վրա 
իրականացվում է պարենային 
հաշվեկշիռներում առկա հաշվարկային 
ցուցանիշների ստացում՝ ՄԱԿ-ի ՊԳԿ-ի կողմից 
և մեր երկրի պայմաններից ելնելով մեր 
փորձագետների առաջարկած գործակիցների 
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: 

 
6. Վերլուծություն 

 

  

  
6.1 Նախնական 
արդյունքների 
նախապատրաստում 

Պարենային հաշվեկշիռների ցուցանիշների 
վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվության հիման 
վրա ըստ անհրաժեշտության իրականացվում է 
խմբավորումների, ինչպես նաև դինամիկ 
շարքերի կառուցում: 

 6.2 Արդյունքների 
վավերացում 

Ցուցանիշների ստացման ողջ ընթացքում 
խստորեն պահպանվում են դրանց ստացման 
մեթոդաբանական պահանջները` համաձայն 
նախապես սահմանված դասակարգումների, 
մեթոդաբանական ուղեցույցների և ՄԱԿ-ի 
ՊԳԿ-ի մեթոդաբանության: 

 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 

Խստորեն պահպանվում են ինչպես 
հրապարակման ենթակա, այնպես էլ 



կիրառում վիճակագրական տեղեկատվության 
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 

Մինչ ամփոփ տեղեկատվության տարածումն 
իրականացվում  է պարենային հաշվեկշիռների 
վերաբերյալ ամփոփ ցուցանիշների 
վերլուծություն  ըստ դրանց դինամիկ շարքերի: 

 
7. 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 և այլ  
նյութերի նախապատրաստում, այդ 
արտադրանքների խմբագրում և դրանց 
համապատասխանեցում հրապարակման 
ստանդարտներին: 
Վիճակագրական ցուցանիշների վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը հայերեն և անգլերեն 
լեզուներով հրապարակվում է «Պարենային 
ապահովություն և աղքատություն» 
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եռամսյակային վիճակագրական տեղեկագրի 
միջոցով.  
Հրապարակումների էլեկտրոնային 
տարբերակները հասանել են Արմստատի 
պաշտոնական կայքում 
https://www.armstat.am/am/?nid=82 հղումով: 

 7.3 Տարածման 
արտադրանքների 
թողարկման 
կառավարում 

Վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածումը կատարվում է համապատասխան 
Արստատի հնգամյա և տարեկան 
վիճակագրական ծրագրերով նախատեսված 
ժամանակացույցի:  

 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 չհրապարակվող 
ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվության 
պաշտոնական հայցման դեպքում 
հնարավորության սահմաններում 
իրականացվում է լրացուցիչ ցուցանիշների 
հաշվարկ և տրամադրում նրանց` 
միաժամանակ պահպանելով վիճակագրական 
տեղեկատվության նկատմամբ գաղտնիության 
սկզբունքը: 

 
8. Գնահատում 

 

  

 8.1 Գնահատման 
միջոցների հավաքում 

Ըստ անհրաժեշտության իրականացվում է 
միևնույն աղբյուրից և/կամ վարչական 
ռեգիստրներից ստացվող տեղեկատվության 
հավաքում` համեմատություններ 
իրականացնելու նպատակով: 

 8.2 Գնահատման 
իրականացում 

Վիճակագրական ցուցանիշների որակի 
կառավարման տեսանկյունից և գնահատման 
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համար իրականացվում են միևնույն աղբյուրից 
և/կամ վարչական ռեգիստրներից ստացվող 
տեղեկատվության համեմատություններ:  
Տեղեկատվության որակի գնահատման համար 
տեղեկատվական հիմք են հանդիսանում 
Արմստատի վիճակագրական ամփոփ 
տվյալները, վարչական ռեգիստր հանդիսացող 
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության, ՀՀ 
պետական  եկամուտների կոմիտեի մաքսային 
ծառայության կողմից ներկայացվող 
տեղեկությունները, ինչպես նաև Արմստատի 
կողմից իրականացվող տնային 
տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտության տվյալներն ու 
փորձագետների գնահատականները: 

 8.3 Գործողությունների 
ծրագրի 
համաձայնեցում 

Համեմատվող միևնույն ցուցանիշի վերաբերյալ, 
տարբեր աղբյուրներից ստացվող 
տեղեկատվության միջև 
անհամապատասխանությունների 
հայտնաբերման դեպքում իրականացվում է 
դրանց հնարավոր պատճառների 
բացահայտում, որի հիման վրա իրականացվում 
են համապատասխան վերջնական ճշգրտման 
աշխատանքներ:  

 


