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1.ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ` ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԵՐԻ ՏԵՍՔՈՎ 
 

Միավորված ազգերի կազմակերպության վիճակագրության բաժին 
Միավորված ազգերի կազմակերպության կրթության, գիտության և մշակույթի 
կազմակերպություն 
Միավորված ազգերի կազմակերպության արդյունաբերության զարգացման կազմակերպություն 
Միավորված ազգերի կազմակերպության Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
տնտեսական և սոցիալական հարցերի հանձնաժողով 
Միավորված  ազգերի կազմակերպության Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
վիճակագրական ինստիտուտ  
Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով 
Միավորված ազգերի կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայություն 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամ 
Համաշխարհային բանկ 
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն 
Եվրախորհուրդ 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն 
Սևծովյան տնտեսական համագործակցություն 
Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկ 
Ասիական զարգացման բանկ 
Ճանապարհների միջազգային ֆեդերացիա 
Հեռահաղորդակցման միջազգային միություն 
Շաքարի միջազգային կազմակերպություն 
ԱՄՆ Հերիթիջ հիմնադրամ  
ԱՄՆ Առողջապահության վիճակագրության համար ազգային կենտրոն 
ԱՊՀ Միջպետական վիճակագրական կոմիտե 

Միավորված  ազգերի  կազմակերպության  Վիճակագրության   բաժին 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-

նությունը 
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Արդյունաբերական արտադրանքի ինդեքսների  հարցաթերթ տարեկան 34 մարտ 
2 Տրանսպորտի վիճակագրություն` Միավորված ազգերի կազմակեր-

պության վիճակագրական տարեգրքի համար 
-“- 28 ապրիլ 

3 ՄԱԿ-ի Էներգետիկայի վիճակագրության տարեկան հարցաթերթ -“- 14 սեպտեմբեր 
4 Բնակչության գնահատման  հարցաթերթ -“- 18 ըստ 

պահանջի 
5 Միջազգային միգրացիայի և ճանապարհորդության 

վիճակագրության հարցաթերթ 
-“-  -“- 

6 Վիճակագրության ամսական տեղեկագրի համար հարցաթերթ ամսական 4 -“- 
7 Մարդկային գործունակության և հաշմանդամության վիճակագրութ-

յան հարցաթերթ Միավորված ազգերի կազմակերպության վիճա-
կագրական տարեգրքի համար 

տարեկան էլեկտրո-
նային 

-“- 

8 ՀՀ արտաքին առևտուրը ԱՏԳԱԱ 8-նիշ մակարդակով, ըստ 
երկրների 

Եռամսյա-
կային 

էլեկտրո-
նային 

Եռամսյակի 
ավարտից հե-
տո 35-րդ օրը

9 Ազգային դասակարգիչների վերաբերյալ հարցաթերթ -“- էլեկտրո-
նային 

-“- 

10 Ըստ նպատակների անհատական սպառման դասակարգիչի 
(COICOP) պոտենցիալ վերանայման նպատակով հարցադրումների 
հարցաթերթ 

-“- էլեկտրո-
նային 

-“- 

11 Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների 
իրականացման վերաբերյալ հարցաթերթ 

-“- էլեկտրո-
նային 

-“- 

12 Շրջակա միջավայրի և տնտեսական հաշիվների համակարգի 
վերանայման հարցաթերթ 

-“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

Միավորված  ազգերի կազմակերպության կրթության, գիտության և 
մշակույթի կազմակերպություն 

հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-
նությունը 

Էջերի  
քանակը 

Ներկայացման
ժամկետը 

1 Գիտահետազոտական և փորձնական զարգացման հարցաթերթ տարեկան 10 օգոստոս 
2 Գրադարանների վիճակագրության հարցաթերթ: 

I մաս. Ազգային, այլ գլխավոր ոչ մասնագիտական և 
հասարակական գրադարաններ 

-“- 5 փետրվար 
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հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-
նությունը 

Էջերի  
քանակը 

Ներկայացման
ժամկետը 

3 Մամուլի վիճակագրության հարցաթերթ տարեկան 4 հուլիս 
4 Ռադիոյի և հեռուստատեսության վիճակագրության հարցաթերթ -“- 11 հոկտեմբեր 
5 Թանգարանների և նման այլ  հաստատությունների 

վիճակագրության հարցաթերթ 
-“- 2 սեպտեմբեր 

 
Միավորված  ազգերի կազմակերպության արդյունաբերության  

զարգացման կազմակերպություն 
   
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-

նությունը 
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Հիմնական արդյունաբերության հարցաթերթ տարեկան 38 հունվար 
2 Հանքարդյունաբերության վիճակագրության հարցաթերթ -“- 1 -“- 

 
Միավորված   ազգերի կազմակերպության Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 

տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հարցերի հանձնաժողով 
 

հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-
նությունը 

Էջերի  
քանակը 

Ներկայացման
ժամկետը 

1 Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսի վիճակագրական տարեգրքի 
հրատարակման հարցաթերթ 

տարեկան էլեկտրո-
նային 

սեպտեմբեր 

2 Հազարամյակի Զարգացման Նպատակների ցուցանիշների տվյալ-
ների բազայի համար ազգային պաշտոնական տվյալների 
հավաքագրման հարցաթերթ 

-“- էլեկտրո-
նային 

չնշված 

3 Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի բնակչության և 
սոցիալական վիճակագրության  ցուցանիշների հիմնական 
հավաքածուի վերաբերյալ հարցաթերթ 

-“- էլեկտրո-
նային 

-“- 

4 Գենդերային վիճակագրության գլոբալ վերանայման հարցաթերթ -“- էլեկտրո-
նային 

-“- 

 
Միավորված  ազգերի կազմակերպության Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 

տարածաշրջանի վիճակագրական ինստիտուտ  
 

հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-
նությունը 

Էջերի  
քանակը 

Ներկայացման
ժամկետը 

1 Որակի ապահովման ընդհանուր ազգային շրջանակի հարցաթերթ տարեկան էլեկտրո-
նային 

չնշված 

 
Միավորված  ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով 

 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-

նությունը 
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Տվյալների  հավաքագրման հարցաթերթ Եվրոպական տնտեսական

տեղեկագրի և Եվրոպայի տնտեսական վիճակի ակնարկի համար: 
Անցման տնտեսակարգով երկրների համար առանձին 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների հարցաթերթ 

տարեկան 36 դեկտեմբեր 

2 Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում տրանսպորտային, 
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հարցաթերթ 

-“- 8 սեպտեմբեր 

3 Տրանսպորտի գծով հարցաթերթ -“- 24 հունվար 
4 Բնակեցումների և շինությունների վիճակագրական ամփոփագիր 

Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի համար 
-“- 25 հոկտեմբեր 

5 Բիզնես ռեգիստրի հարցաթերթ -“- 13 ըստ 
պահանջի 

6 ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի/ Պարենի և գյուղա-
տնտեսության կազմակերպության Անտառային տնտեսության 
հատվածի համատեղ հարցաթերթ 

-“- 6  

7 Հազարամյակի Զարգացման Նպատակների ցուցանիշների 
մոնիթորինգի համար վիճակագրական կարողությունների 
հարցաթերթ 

-“- էլեկտրո-
նային 

նոյեմբեր 

8 <<Ազգային հաշիվներ>> հարցաթերթ կիսամյա-
կային 

էլեկտրո-
նային 

ըստ 
պահանջի 

9 <<Տնտեսական վիճակագրություն, գենդերային վիճակագրություն>> 
ինտերնետային տվյալների բազայի արդիականացման հարցաթերթ 

տարեկան 3 չնշված 

10 Գենդերային վիճակագրության գլոբալ վերանայման հարցաթերթ -“- էլեկտրո-
նային 

-“- 

11 Կայուն զարգացման գնահատման վերաբերյալ հարցաթերթ -“- էլեկտրո-
նային 

-“- 

12 Շրջակա միջավայրի ցուցանիշների վերաբերյալ հարցաթերթ -“- էլեկտրո-
նային 

-“- 
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 Միավորված  ազգերի կազմակերպության պարենի և  
                                         գյուղատնտեսության կազմակերպություն   

հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-
նությունը 

Էջերի  
քանակը 

Ներկայացման
ժամկետը 

1 Անհատական որսի և ձկնորսության հակվածության 
վիճակագրության հարցաթերթ 

տարեկան 6 օգոստոս 

2 Գյուղատնտեսական ռեսուրսների` պարարտանյութերի վերաբերյալ 
հարցաթերթ 

-“- էլեկտրո-
նային 

չնշված 

3 Ֆերմերների կողմից ստացված գների հարցաթերթ -“- էլեկտրո-
նային 

-“- 

4 Բերքի և անասնագլխաքանակի արտադրության հարցաթերթ -“- էլեկտրո-
նային 

-“- 

5.  Գյուղատնտեսական ռեսուրսների` մեքենաների և 
սարքավորումների վերաբերյալ հարցաթերթ -“-  էլեկտրո-

նային 

-“- 

6.  Առևտրի գծով տարեկան հայցում -“- էլեկտրո-
նային 

-“- 

7. Գյուղատնտեսական արտադրության արժեքի փորձառության 
հարցարերթ 

-“- էլեկտրո-
նային 

-“- 

8. Ազգային գյուղատնտեսության և պարենային ապրանքների 
դասակարգիչների վերաբերյալ հարցաթերթ 

-“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

 

Եվրամիության վիճակագրական ծառայություն 
    
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացմա
ն ժամկետը 

1 <<Վիճակագրական համագործակցություն ԵՀՔ-Արևելք երկրների 
հետ>> խորագրով հարցաթերթ/տվյալների հավաքագրում և 
հրապարակում թեկնածու երկրներից,պոտենցիալ թեկնածու 
երկրներից և ԵՀՔ-Արևելք երկրներից   

տարին 2 
անգամ 

էլեկտրո-
նային 

ըստ 
պահանջի 

2 <<Ժողովրդագրական տվյալների արագ հավաքագրում>> 
հարցաթերթ 

Տարին 3 
անգամ 

2 -“- 

3 Եվրոստատի ժողովրդագրական տվյալների համատեղ 
հարցաթերթ/ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի հարցաթերթ 

տարեկան 38 հարցաթերթ 

4 Միջազգային միգրացիայի համատեղ հարցաթերթ -“- 18 նոյեմբեռր 
5 ՀՀ արտաքին առևտուրը ԱՏԳԱԱ 8-նիշ մակարդակով ըստ երկրների եռամսյա-

կային 
էլեկտրո-

նային 
Եռամսյակի 
ավարտից 
հետո 35-րդ 
օրը 

6 Բոլոնյան ցուցանիշների մեթատվյալների հարցաթերթ հիմնված 
տնային տնտեսությունների հետազոտությունների վրա 

տարեկան էլեկտրո-
նային 

չնշված 

7 Շրջակա միջավայրի գծով մեթատվյալների վերաբերյալ հարցաթերթ -“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամ 

 

հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-
կանությունը

Էջերի  
քանակը 

Ներկայացման
ժամկետը 

1 Ինտեգրացված թղթակցության համակարգ. գներ, արդյունա-
բերություն, աշխատանք և արտաքին առևտուր  (Ձևեր 911 6ՕR) 

ամսական էլեկտրո-
նային 

30-րդ օրը 

2 Ինտեգրացված թղթակցության համակարգ. ազգային հաշիվներ, 
արտաքին առևտուր ( 91190R, 911XUS,911 MUS) 

եռամսյա- 
կային 

էլեկտրո-
նային 

եռամսյակի 
ավարտից 
հետո 15-րդ 

օրը 
3 Զբաղվածության, թողարկման, միջին աշխատավարձերի և 

համախառն ներքին արդյունքի վերաբերյալ աղյուսակներ 
-“- էլեկտրո-

նային 
-“- 

4 ՏՏՀՍ-ի ամփոփ տվյալների ազգային էջի արդիականացում, ազգային
հաշիվներ, արդյունաբերական արտադրանքի ինդեքս, աշխատանքի 
շուկա` զբաղվածություն, գործազրկություն, աշխատանքի 
վարձատրություն, գների ինդեքս սպառողական գներ, 
արդյունաբերողների գներ, վճառային հաշվեկշիռ, արտաքին 
առևտուր, միջազգային ներդրումային դիրք, արտաքին պարտք, 
բնակչություն 

առցանց էլեկտրո-
նային 

ամսական և 
եռամսյա-

կային 

5 Սպառողական գների ինդեքսը ՀՀ-ում  ամսական էլեկտրո-
նային 

10-րդ օրը 

6 Սպառողական գների ինդեքսի վերաբերյալ   (տեղեկանք) -“- էլեկտրո-
նային 

ամսվա 
վերջին օրը 
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Համաշխարհային բանկ 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Սպառողական գների ինդեքսը ՀՀ-ում ամսական էլեկտրո-

նային 
10-րդ օրը 

2 Սպառողական գների ինդեքսի վերաբերյալ   (տեղեկանք) -“- էլեկտրո-
նային 

ամսվա 
 վերջին օրը 

3 Արտաքին պարտքի վերաբերյալ աղյուսակներ եռամսյակա-
յին 

10 ըստ 
պահանջի 

 
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն 

 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Աշխատանքի միգրացիայի վիճակագրության հարցաթերթ տարեկան 7 փետրվար 
2 Հարցաթերթեր աշխատանքի վիճակագրության տարեգրքի համար -“- -“- մայիս 
3 Պետական հատվածի զբաղվածության վիճակագրության 

հարցաթերթ 
-“- 4 սեպտեմբեր 

4 <<Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության հոկտեմբերյան 
հարցում>> հարցաթերթ 

-“-  ըստ 
պահանջի 

5 Տնտեսապես ակտիվ բնակչության, զբաղվածության, գործազրկութ-
յան և աշխատաժամերի (տնային տնտեսությունների հետազոտութ-
յուններ) վիճակագրության մեթոդաբանության հարցաթերթ 

-“-  -“- 

6 Զբաղվածության, գործազրկության, աշխատաժամերի (վարչական 
գրանցումներ և այլ աղբյուրներ) մեթոդաբանության հարցաթերթ 

-“-  -“- 

7 Մեթոդաբանական հարցաթերթ տարբեր աղբյուրներից զբաղվածութ-
յան և գործազրկության տվյալների օգտագործման վերաբերյալ. 
համադրումներ և/կամ վերահամապատասխանեցում 

-“-  -“- 

Եվրախորհուրդ 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Եվրոպայում վերջին ժողովրդագրական զարգացումների վերաբերյալ 

զեկույցի նախապատրաստման հարցաթերթ 
տարեկան 16 հունիս 

 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն 

 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի/ Տնտեսական համա-

գործակցության և զարգացման կազմակերպության /Եվրոստատի հա-
մատեղ Էներգիայի Միջազգային Գործակալության տարեկան 
հարցաթերթեր (5 հարցաթերթ) 

տարեկան 120 ըստ 
պահանջի 

Սևծովյան տնտեսական համագործակցություն 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Սևծովյան տնտեսական համագործակցության երկրներում սոցիալա-

կան և տնտեսական ցուցանիշների հարցաթերթ 
տարեկան 30 չնշված 

2 Սևծովյան տնտեսական համագործակցության երկրների հետ  
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի հարցաթերթ 

-“- 1 -“- 

Վերակառուցման և Զարգացման ԵՎրոպական Բանկ 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Երկաթուղիների վերաբերյալ տվյալների հայցում <<Անցումային 

շրջանի զեկույց>>-ի հրապարակման համար 
տարեկան 1 ըստ 

պահանջի 
2 ՀՆԱ-ի, համախառն ավելացված արժեքի, համախառն արտադրան-

քի, զբաղվածության, բնակարանների գների վերաբերյալ տվյալների 
հայցում <<Անցումային շրջանի զեկույց>>-ի հրապարակման համար 

-“- 3 -“- 

Ասիական Զարգացման Բանկ  
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Ասիական Զարգացման Բանկի վիճակագրական հրատարակության 

համար Առանցքային Ցուցանիշների հարցաթերթ, ներառյալ Հազա-
րամյակի Զարգացման Նպատակների ցուցանիշների հարցաթերթ 

տարեկան 8 ապրիլ 

Ճանապարհների միջազգային ֆեդերացիա 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Ճանապարհների համաշխարհային վիճակագրության հարցաթերթ տարեկան 12 հուլիս 



 74

Հեռահաղորդակցման միջազգային միություն 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Տնային տնտեսությունների և անհատների կողմից տեղեկատվական 

և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների մատչելիության և 
օգտագործման վերաբերյալ հարցաթերթ 

տարեկան էլեկտրո-
նային 

չնշված 

Շաքարի միջազգային կազմակերպություն 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Շաքարի տարեգրքի հարցաթերթ տարեկան  ըստ 

պահանջի 

ԱՄՆ-ի Հերիթիջ հիմնադրամ  
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Տնտեսական ազատության ցուցանիշների  տարեկան  ըստ 

պահանջի 

ԱՄՆ Առողջապահության վիճակագրության համար ազգային կենտրոն 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Հաշվանդամության վիճակագրության վերաբերյալ վաշինգտոնյան 

խմբի հարցաթերթ  
տարեկան ¿É»Ïïñá-

Ý³ÛÇÝ 
ըստ 

պահանջի 

ԱՊՀ Միջպետական վիճակագրական կոմիտե 
հ.հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-

կանությունը
Էջերի  

քանակը 
Ներկայացման

ժամկետը 
1 Երկրի գյուղատնտեսության վիճակագրության համակարգի 

գնահատման հարցաթերթ 
տարեկան ¿É»Ïïñá-

Ý³ÛÇÝ 
ըստ 

պահանջի 
2. ԱՊՀ անդամ-երկրների գործնական ակտիվության ազգային 

վիճակագրական ռեգիստրների վիճակի և զարգացման վերաբերյալ 
հետազոտության հարցաթերթ 

-“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

3 Հաշվարկի համար վիճակագրական տվյալների բազա -“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

4 Աղյուսակ 11.6. Փոքր ձեռնարկությունների գործունեությունը -“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

5 “ԱՊՀ լավագույն քաղաք” մրցույթի մասնակից մայրաքաղաքների և 
լավագույն այլ քաղաքների վերաբերյալ ցուցանիշների հարցաթերթ 

-“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

6 Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության կազմակերպման 
վերաբերյալ հարցաթերթ 

-“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

7 ԱՊՀ երկրներում հանցագործություններից տուժածների հաշվառման 
փորձի ուսումնասիրման հարցում 

-“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

8 “ԱՊՀ երկրները” վիճակագրական տարեգրքի համար վճարային 
հաշվեկշռի ճշգրտման վերաբերյալ հարցում 

-“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

9 Համագործակցության երկրներում տնային տնտեսությունների 
ընտրանքային հետազոտության անցկացման վերաբերյալ 
տեղեկատվության հարցում 

-“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

10 ԱՊՀ անդամ-երկրների մարդահամարների մեթոդաբանական 
դրույթների 2010թ. փուլի հարցում  

-“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

11 ԱՊՀ երկրներում բնակչության ծերացման վերաբերյալ հարցում  -“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

12 Կրթության, առողջապահության և ժողովրդագրության գծով հարցում -“- ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

13 Սպառողական գների ինդեքսի, արդյունաբերական արտադրանքի 
արտադրողների գների, միջին գների, տարադրամի փոխարժեքի և 
աշխատավարձի գծով ամսական հարցում ` Ղրղզստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական կոմիտե 

ամսական ¿É»Ïïñá-
Ý³ÛÇÝ 

-“- 

Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց  
1.Մարդկային զարգացման համաթիվ (ՄԶՀ) 
Կյանքի սպասվող տևողությունը հաշվարկված ծննդյան պահից,տարի 
Չափահաս բնակչության գրագիտության մակարդակը (15 և բարձր տարիքի բնակչության շրջանում, %) 
Առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակների բոլոր ուսումնական հաստատություններ  ընդունվածներ, (%-ով  
համապատասխան տարիքի բնակչության թվաքանակի նկատմամբ)   
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ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով, ԱՄՆ դոլար  
ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով  (միջազգային  դոլար) 
Կյանքի սպասվելիք տևողության համաթիվ 
Կրթական մակարդակի համաթիվ 
ՀՆԱ-ի համաթիվ  
Մարդկային  զարգացման համաթիվ (ՄԶՀ)   

2.Զարգացման համաթիվը`  հաշվի առնված գենդերային գործոնը 
կին Կյանքի սպասվող տևողությունը հաշվարկված ծննդյան պահից,տարի 
տղամարդ 
կին Առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակների բոլոր ուսումնական հաստատություններ ընդգրկ-

վածներ (%-ով համապատասխան սեռատարիքի բնակչության թվաքանակի նկատմամբ)   տղամարդ 
կին Չափահաս բնակչության գրագիտության մակարդակ (%) 
տղամարդ 
կին Աշխատանքային եկամտի բաշխվածությունն ըստ աշխատողների սեռի (%-ով) 
տղամարդ 

Գենդերային զարգացման համաթիվ (ԳԶՀ)   
3.Կանանց հնարավորությունների ընդլայնման ցուցանիշ 
Ազգային ժողովի կին պատգամավորներ  (%-ով` կանայք)   
Վարչական և ղեկավար պաշտոններ (%-ով` կանայք) 
Արհեստավարժ և տեխնիկական որակավորման կադրեր  (%-ով` ընդհանուրից)          
Կանանց և տղամարդկանց  աշխատանքային եկամուտների  հարաբերակցությունը          
Կանանց հնարավորությունների ընդլայնման ցուցանիշ  (ԿՀԸՑ) 

4. Ժողովրդագրական ցուցանիշներ 
Բնակչությունը տարեվերջի դրությամբ հազ. մարդ 
Բնակչության տարեկան աճի տեմպերը  % 

ընդամենը 
կին 

Կյանքի սպասվող տևողությունը հաշվարկված ծննդյան պահից,տարի 

տղամարդ 
Ծննդի ընդհանուր գործակիցը                 
Մահացության ընդհանուր գործակիցը      

ընդամենը 
կին 

Չափահաս բնակչության գրագիտության մակարդակը, %     

տղամարդ 
Մայրական մահացության գործակիցը (100 հազ. կենդանածնի հաշվով) 
Մանկական մահացության գործակիցը  (1000 կենդանածնի հաշվով) 
Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության գործակիցը  (1000 կենդանածնի հաշվով) 
Ընդհանուր ֆերտիլայնություն 
Քաղաքային բնակչությունը (%-ով, բնակչության ընդհանուր թվաքանակից) 
Քաղաքային բնակչության տարեկան աճի միտումները (%-ով) 

%-ով  բնակչության ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ 750 հազարից ավելի բնակիչ ունեցող 
քաղաքների բնակչությունը %-ով  քաղաքային բնակչության ընդհանուր  թվաքանակի 

նկատմամբ    
քաղաքի անվանումը Խոշորագույն քաղաքը 
բնակչությունը տարեվերջի դրությամբ, (հազար մարդ)   

Կախյալության գործակիցը (%) 
65 և ավելի տարիքի բնակչության բաժինը (%-ով, բնակչության ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ) 

կին սրտանոթային հիվանդություններից 
տղամարդ 
կին 

65 տարեկանից հետո ելքը` 
ըստ հավանական մահա-
ցության պատճառների 
(1000 բնակչի հաշվով) 

քաղցկեղային հիվանդություններից 
տղամարդ 

Ապահարզանների քանակը  (1000 ամուսնությունների հաշվով)  
Կենդանածինների քանակը 15-19 տարեկան 1000 մայրերի հաշվով 

5.Սոցիալական ոլորտի ցուցանիշներ 
Անեմիայով տառապող 15-49  տարեկան հղի կանանց մասը  (%-ով) 
Բժշկական որակյալ անձնակազմի ընդունած ծնունդների քանակը /%-ով հղիների թվաքանակի նկատմամբ/ 
Պակաս քաշով նորածինների մասը  /մինչև 2500թ,   %-ով կենդանածինների թվաքանակի նկատմամբ/ 
Մինչև 1 տարեկան երեխաների մասը, որոնք լրիվ պատվաստվել են (%-ով) տուբերկուլյոզի դեմ 
 կարմրուկի դեմ 
ՁԻԱՀ-ով հիվանդացության դեպքերի քանակը  (100 հազար բնակչի  հաշվով) 
Տուբերկուլյոզով հիվանդացության հայտնի դեպքերի քանակը (100 հազ. բնակչի հաշվով) 
Մալարիայով հիվանդացության հայտնի դեպքերի քանակը (100 հազ. բնակչի հաշվով)   
Հակաբեղմնավորիչ միջոցների տարածման ցուցանիշը, 1000 ֆերտիլային տարիքի կնոջ հաշվով 
Մեկ բժշկին ընկնող մարդկանց թվաքանակը, մարդ 
Մեկ բուժքրոջն ընկնող մարդկանց թվաքանակը, մարդ  



 76

Հիվանդանոցային մահճակալների քանակը 1000 բնակչի հաշվով 
Հաշմանդամներ   (%-ով, բնակչության ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ) 
Թերթեր և ամսագրեր  (տպաքանակը մեկ բնակչի հաշվով)   
Հրատարակված գրքերի և բրոշյուրների քանակը  (100 բնակչի հաշվով) 
Պարտադիր ուսուցումը (տևողությունը տարիներով) 
Գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող գիտնականներ և տեխնիկական մասնագետներ (հազար 
բնակչի հաշվով) 

հանրակրթական`                              ընդամենը 
                                                        աղջիկ 
                                                        տղա 
միջին մասնագիտական`                   ընդամենը 
                                                        կին 
                                                        տղամարդ 
բարձրագույն մասնագիտական`        ընդամենը 
                                                        կին 
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                                                        տղամարդ 
Դատապարտվածների թվաքանակը   (100 հազ. բնակչի հաշվով) 
Անչափահաս դատապարտվածներ (%-ով, դատապարտվածների ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ) 
Տղամարդկանց կատարած կանխամտածված սպանությունները (100 հազ. բնակչի հաշվով) 
Թմրանյութերի հետ կապված հանցագործություններ            (100 հազ. բնակչի հաշվով) 
Չափահասների կատարած բռնաբարությունների թիվը        (100 հազ. բնակչի հաշվով)  
Մահացու ելքերով ավտոտրանսպորտային պատահարներ  (100 հազ. բնակչի հաշվով)  

6.Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ 
Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը, հազ. մարդ Ընդամենը 
 կին 
 տղամարդ 
Աշխատանքային եկամտի մասնաբաժինը (%) կին 
 տղամարդ 
Աշխատանքային եկամուտներում  կանանց մասնաբաժինը,  %      
Վարչական աշխատողներ և ղեկավարներ, %-ով տարեսկզբի դրությամբ կին 
 տղամարդ 
 կանանց թվաքանակի  և տղամարդկանց թվաքանակի հարաբերակցությունը (%-ով) 
Արհեստավարժ և տեխնիկական որակավորման կադրեր,  
%-ով, ընդհանուրից          

կին 

 տղամարդ 
Մասնագետներ և 
տեխնիկական 
աշխատողներ 

կանանց մասնաբաժինը, %-ով մասնագետների և տեխնիկական աշխատողների 
թվաքանակի նկատմամբ 

 կանանց թվաքանակի  և տղամարդկանց թվաքանակի հարաբերակցությունը (%-ով) 
Գրասենյակային ծառայողներ և  առևտրի ոլորտի աշխատողներ /միայն 
առևտրի ոլորտի և հասարակական սննդի ոլորտի աշխատակիցներ/ 

կանանց մասնաբաժինը (%-ով  
առևտրի և հասարակական ոլորտների 
աշխատակիցների թվաքանակի 
նկատմամբ) 

 կանանց թվաքանակի  և 
տղամարդկանց թվաքանակի 
հարաբերակցությունը (%-ով) 

Սպասարկման ոլորտի 
աշխատողներ 

կանանց մասնաբաժինը  (%-ով սպասարկման ոլորտի աշխատակիցների թվաքանակի 
նկատմամբ) 

 կանանց թվաքանակի  և տղամարդկանց թվաքանակի հարաբերակցությունը (%-ով) 
Կանայք կառավարման 
մարմիններում     

ընդհանուր բաժինը (%-ով կառավարման համակարգի աշխատողների թվաքանակի 
նկատմամբ) 

 ներնախարարական մակարդակով  (%-ով) 
Ազգային ժողովի կին պատգամավորներ  %-ով պատգամավորների ընդհանուր 

թվաքանակի նկատմամբ 
Աշխատուժի բաժինը (%-ով, բնակչության ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ) 
Կանանց բաժինը չափահաս աշխատուժի կառուցվածքում (15 տարեկան և բարձր) 
Աշխատուժի տեղավորման գործակիցն ապագայում  
Մեկ աշխատողի իրական եկամուտների տարեկան աճի տեմպերը  (ըստ միջին ամսական աշխատավարձի, % 
Աշխատողներ, որոնք ստիպված են աշխատում ոչ լրիվ աշխատանքային օր  (%) 
Արհեստակցական միություններին անդամակցված վարձու աշխատողներ (%-ով ընդհանուրի նկատմամբ) 
Աշխատանքի շուկայի հետ կապված ծրագրային ծախսերը (%-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ) 
Գործազուրկների թվաքանակը  հազար մարդ 
Գործազրկության մակարդակը   (%-ով)   ընդամենը 
 տղամարդ 
 կին 
Գործազրկության մակարդակն երիտասարդության շրջանում (%-ով) ընդամենը    (18-22 տարեկան)  
 տղամարդ   (18-22 տարեկան) 
 կին (18-22 տարեկան) 
Տևական  գործազրկության տարածման մակարդակը, %-ով                     6 ամսից ավելի                               

ընդամենը 
 տղամարդ 
 կին 
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7.Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների արդյունքներ   
բժշկական ծառայությունը 
խմելու ջուրը  

Բնակչության մասը, որին 
մատչելի է  (%-ով բնակչության 
թվաքանակի նկատմամբ) սանմաքրումը (քաղաքաբնակների թվաքանակի նկատմամբ) 
Ամենօրյա  օգտագործված կալորիականությունը 
Սննդամթերքի սպառման մասնաբաժինը (%-ով,  անձնական սպառման ընդհանուր ծավալի նկատմամբ) 
Ձկան և ծովային այլ սննդամթերքի սպառումը  մեկ շնչի հաշվով (տարեկան), կգ 
Հեռուստացույցների քանակը (1000 մարդու հաշվով)  

8.Արդյունաբերության ցուցանիշներ 
մլն. կվտ-ժամ Արտադրված էլեկտրաէներգիան 
մեկ շնչի հաշվով, կվտ-ժամ 

Էլեկտրաէներգիայի արտահանում մլն. կվտ-ժամ 
Էլեկտրաէներգիայի ներմուծում մլն. կվտ-ժամ 

մլն. կվտ-ժամ Օգտագործված էլեկտրաէներգիա (ներառյալ կորուստները) 
մեկ շնչի հաշվով, կվտ-ժամ 

Էլեկտրաէներգիայի կորուստները մլն. կվտ-ժամ 
հազ.տոննա Էներգիայի կոմերցիոն ծախսը (նավթային համարժեքը) 
մեկ շնչի հաշվով (կգ) 

ՀՆԱ-ն մեկ կգ նավթային համարժեքի հաշվով  ԱՄՆ$/կգ 
Ապակու և ապակյա տարաների արտադրություն մլն. հատ 
Գոֆրե ստվարաթղթի արտադրություն հազ. քառ. մ 
Տրանսպորտային տարաների  (գոֆրե արկղ) արտադրություն հազ. քառ. մ 

9.Կապի ցուցանիշներ   
Փոստային բաժանմունքների քանակը (1000  մարդու հաշվով) 
Միջազգային հեռախոսային խոսակցության տևողությունը (րոպե, մեկ մարդու հաշվով) 
Բջջային հեռախոսակապի բաժանորդների քանակը (1000 մարդու հաշվով) 
Հեռախոսային ապարատների (աբոնենտների) քանակը ընդհանուր օգտագործման հեռախոսային կապում, հազ. 
հատ 

10.Հողային ֆոնդի ցուցանիշներ, առ  01.07.2010թ., հազ.հա 
գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 
վարելահող 
բազմամյա տնկարկ 
խոտհարք 
արոտ 
այլ հողեր 
անտառային հողեր 

11.Բնական պաշարների և շրջակա միջավայրի ցուցանիշներ 
Երկրի տարածքը  1 000 հա 
Վարելահող %-ով  գյուղատնտեսական  նշանակության հողերի նկատմամբ 
Ոռոգվող գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր  %-ով  գյուղատնտեսական  նշանակության հողերի նկատմամբ 
ա.թ. ոռոգվող վարելահողեր %-ով  վարելահողի ընդհանուր տարածքի նկատմամբ 

%-ով երկրի տարածքի նկատմամբ   
%-ով անտառային հողերի   (առանց հատուկ պահպանվող)  
նկատմամբ 

Անտառապատ տարածքը (առանց հատուկ 
պահպանվող) 

հա մեկ շնչի հաշվով 
Անտառների վերացման տարեկան 
տեմպերը  

%-ով անտառապատ տարածքների (առանց հատուկ պահպանվող)  
նկատմամբ 

Անտառվերականգնման տարեկան 
տեմպերը  

%-ով անտառապատ տարածքների (առանց հատուկ պահպանվող)  
նկատմամբ 

Հատուկ պահպանվող տարածքներ %-ով  երկրի տարածքի նկատմամբ 
Վերականգնվող ներքին ջրային պաշարները  մեկ շնչի հաշվով հազ. խոր.մ /տարում 
Ջրառը,  մլն. խոր.մ 
Ջրհեռացումը 
Կեղտաջրերի ջրնետը 
Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ, հազ.տոննա 
       դրանից` ավտոտրանսպորտից 
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները մեկ շնչի հաշվով, դրամ 
Առաջացած վտանգավոր թափոններ      տոննա/քառ. կմ 
Առաջացած կենցաղային թափոններ    կգ  մեկ քաղաքաբնակի հաշվով   

12.Գների և միջազգային համադրումների ցուցանիշներ 
Միջին տարեկան գնաճը    (%-ով) 
Սղաճը տարեվերջի դրությամբ (տվյալ տարվա դեկտեմբերը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %) 
ԱՄՆ դոլարի դրամական փոխարժեքը 
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13.Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ 
մլն. դրամ ՀՆԱ մլն. ԱՄՆ դոլար 
հազ.դրամ ՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով ԱՄՆ դոլար 

ՀՆԱ-ի տարեկան աճի միտումները,   % 
գյուղատնտեսություն 
արդյունաբերություն 
շինարարություն 

ՀՆԱ-ի կառուցվածքը`       
%-ով  ընդհանուրի նկատմամբ 

ծառայություններ 
Սպառում,  %-ով ՀՆԱ-ի նկատմամբ անձնական սպառում 
 պետական սպառում 
Համախառն ներքին ինվեստիցիան %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
Համախառն խնայողությունները  %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
Անուղղակի զուտ հարկեր %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
Արտահանման ծավալները    (ներառյալ  ծառայությունները)   %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
Ներմուծում (ներառյալ ծառայությունները) %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 

14. Ֆինանսական ցուցանիշներ 
մլն. դրամ 
մլն. ԱՄՆ դոլար Արտաքին պետական պարտք 

%-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
Պետբյուջեի հարկային մուտքեր և տուրքեր %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
Պետբյուջեի  ծախսեր %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  

%-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
մլն. դրամ 

Պաշտպանության ծախսեր %-ով,  կրթության և առողջապա-
հության ընդհանուր ծախսումների 
նկատմամբ 

Պետբյուջեի ծախսեր մլն. դրամ 
Պետական նպաստ մլն. դրամ 
Կրթություն մլն. դրամ 
          որից` հանրակրթություն մլն. դրամ 
                    միջին մասնագիտական կրթություն մլն. դրամ 
                    բարձրագույն մասնագիտական կրթություն մլն. դրամ 
Գիտություն մլն. դրամ 
Առողջապահություն մլն. դրամ 
Մշակույթ, սպորտ և այլն մլն. դրամ 

Համայնքային բյուջեի ծախսեր մլն. դրամ 

                     այդ թվում` կրթության վրա մլն. դրամ 

Կրթության ծախսեր, ընդամենը 
Առողջապահության ծախսեր 
Գիտության ծախսեր 
Պետական նպաստ 

%-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 

15.Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի ցուցանիշներ 
Ներմուծվող սննդամթերքի բաժինը  (%-ով ապրանքների ընդհանուր քանակից) 
Հացահատիկի ներմուծման ծավալները (հազ. տոննա) 
Օգնություն ստացված հացահատիկի ծավալը (հազ. տոննա)   

մլն. ԱՄՆ դոլար 
%-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 

Պաշտոնական ստացված օգնությունը 

մեկ շնչի հաշվով (ԱՄՆ դոլար) 
Ուղղակի օտարերկրյա զուտ ներդրումներ (%-ով,ՀՆԱ-ի նկատմամբ) 
Արտահանումների և ներմուծումների ծավալների հարաբերակցությունը (արտահանման %-ը ներմուծման 
նկատմամբ) 
Ընթացիկ  հաշվի պակասորդը` չհաշված պաշտոնական փոխանցումները մլն. ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում (ներառյալ ծառայությունները) %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
Ներմուծում (ներառյալ ծառայությունները) %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
Արտահանման ծավալները միայն ապրանքների գծով                          %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
Արտահանման աճի տեմպերը  (%-ով, ներմուծման աճի տեմպերի նկատմամբ) 
Բացվածության ցուցանիշ  (Առևտրի կախվածությունը)   ներմուծում գումարած  

արտահանում, % -ով, ՀՆԱ-ի 
նկատմամբ 

Արտասահմանում աշխատողների մաքուր դրամական փոխանցումները   մլն. ԱՄՆ դոլար 
Ընթացիկ հաշիվ մլն. ԱՄՆ դոլար 
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2. ԱՆԿԱԽ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ  2013 թվականին   
ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ  ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ (ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ 

Ներկայացման  ձևը` էլեկտրոնային փոստ 
հ/հ Աղյուսակի անվանումը Պարբերականությունը 

1 2 3 
ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ազգային հաշիվների համակարգը և այլ մակրոտնտեսական ցուցանիշներ 
 

1. Աղյուսակ  1.1 
Համախառն ներքին արդյունքն (ՀՆԱ) ըստ ամիսների 

ամսական 

2. Աղյուսակ 1.2 
Համախառն ներքին արդյունք (ՀՆԱ) 

եռամսյակային 

3. Աղյուսակ  1.3 
ՀՆԱ-ի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսները 

- “ - 

4. Աղյուսակ  1.4 
Ազգային հաշիվների հիմնական ագրեգատները 

տարեկան 

5. Աղյուսակ 1.5 
ՀՆԱ-ն և եկամուտների ձևավորումն ըստ ճյուղերի  և հատվածների 
(ժողովրդական տնտեսության ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար) 

- “ - 

6. Աղյուսակ  1.5ա 
ՀՆԱ-ն և եկամուտների ձևավորումն ըստ ճյուղերի և հատվածների (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական 
գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար) 

- “ - 

7. Աղյուսակ   1.6 
ՀՆԱ-ի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսներն ըստ ճյուղերի (ժողովրդական տնտեսության ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար) 

- “ - 

8. Աղյուսակ   1.6ա 
ՀՆԱ-ի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսներն ըստ ճյուղերի (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական 
գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար) 

- “ - 

9. Աղյուսակ   1.7 
ՀՆԱ-ի ինդեքսներն ըստ վերջնական օգտագործման տարրերի 

- “ - 

10. Աղյուսակ   1.8 
ՀՆԱ-ն որպես եկամուտների գումար 

- “ - 

11. Աղյուսակ   1.9 
Ազգային հարստության տարրերը 

- “ - 

12. Աղյուսակ   1.10 
Հիմնական միջոցներն ըստ տնտեսության ճյուղերի 

- “ - 

13. Աղյուսակ   1.10ա 
Հիմնական միջոցներն ըստ տնտեսության ճյուղերի (ըստ ամբողջ հանրագումարային արժեքի, Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային 
դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար) 

- “ - 

14. Աղյուսակ   1.11 
Հիմնական միջոցներն ըստ տնտեսության ճյուղերի (ըստ մնացորդային հանրագումարային արժեքի) 

- “ - 

15. Աղյուսակ   1.11ա 
Հիմնական միջոցներն ըստ տնտեսության ճյուղերի (ըստ մնացորդային հանրագումարային արժեքի, Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային 
դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար) 

- “ - 
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1 2 3 
16. Աղյուսակ  1.13 

ՀՆԱ-ի արտադրությունը և օգտագործումն ըստ եռամսյակների 
եռամսյակային 

17. Աղյուսակ  1.14   
Չդիտարկվող տնտեսության  հաշվարկի մասը  Համախառն ներքին արդյունքում (ՀՆԱ) ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների 

տարեկան 

Ֆինանսներ, դրամական շրջանառություն և վարկեր 
18. Աղյուսակ  2.1 

Պետական բյուջե 
եռամսյակային, 

տարեկան 
19. Աղյուսակ 2.2 

Կազմակերպությունների շահույթը (վնասը) 
տարեկան 

20. Աղյուսակ  2.3 
Տնտեսավարող սուբյեկտների հաշվարկների վիճակը 

եռամսյակային 

21. Աղյուսակ  2.5 
Բնակչության ավանդների մնացորդները  բանկերում 

ամսական 

22. Աղյուսակ  2.6 
Վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ցուցանիշները 

- “ - 

23. Աղյուսակ  2.7 
Համակցված դրամական զանգվածի կառուցվածքը հանրապետությունում 

եռամսյակային, 
տարեկան 

24. Աղյուսակ  2.8 
Դրամի թողարկումը, դուրս գրումը և շրջանառությունը Կենտրոնական բանկի կողմից 

ամսական, 
տարեկան 

25. Աղյուսակ  2.9 
Ազգային արժույթի փոխարժեքներն ամերիկյան դոլարի և ռուսական ռուբլու նկատմամբ 

եռամսյակային 

26. Աղյուսակ  2.10 
Ազգային արժույթի փոխարժեքներն ամերիկյան դոլարի և ռուսական ռուբլու նկատմամբ 

ամսական 

27. Աղյուսակ  2.11 
Ֆոնդային շուկայում արժեթղթերի հետ կատարված գործառնությունները 

եռամսյակային, 
տարեկան 

28. Աղյուսակ  2.12 
Արտաքին պարտքը 

տարեկան 

29. Աղյուսակ  2.13 
Ապահովագրական կազմակերպությունների գործունեության մասին 

- “ - 

30. Աղյուսակ  2.17 
Կենսաթոշակային ֆոնդի եկամուտները և ծախսերը 

- “ - 

31. Աղյուսակ  3.1 
Արտահանումն ըստ հանրապետության և դրա բաշխվածությունն ըստ ԱՊՀ և այլ երկրների 

ամսական 

33. Աղյուսակ  3.2 
Առանձին ապրանքների արտահանումն ըստ ԱՊՀ և այլ երկրների 

- “ - 

34. Աղյուսակ  3.3 
Արտահանումն ըստ հիմնական առևտրական գործընկերների 

եռամսյակային 

35. Աղյուսակ  3.4 
Արտահանումն ԱՊՀ և այլ երկրներ ըստ ԱՊՀ ապրանքների անվանացանկի Արտաքին տնտեսական գործունեության բաժինների 

- “ - 

36 Աղյուսակ  3.5 
Առանձին ապրանքների արտահանումն ըստ ԱՊՀ և այլ երկրների 

- “ - 

37. Աղյուսակ  3.6 
Ներմուծումն ամբողջությամբ, ըստ հանրապետության և դրա բաշխվածությունն ըստ ԱՊՀ և այլ երկրների 

ամսական 

38. Աղյուսակ  3.7 
Առանձին ապրանքների ներմուծումն  ԱՊՀ և այլ երկրներից 

- “ - 
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39. Աղյուսակ  3.8 

Ներմուծումն ըստ հիմնական առևտրական գործընկերների 
եռամսյակային 

40. Աղյուսակ  3.9 
Ներմուծումն ըստ ԱՊՀ և այլ երկրներից, ըստ ԱՊՀ ապրանքների անվանացանկի և ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության բաժինների 

- “ - 

41. Աղյուսակ  3.10 
Առանձին ապրանքների ներմուծումն  ԱՊՀ և այլ երկրներից 

- “ - 

42. Աղյուսակ  3.13 
ԱՊՀ և այլ երկրների  ապրանքների արտահանման միջին գների  ինդեքսը,  ըստ  ԱՏԳ ապրանքների անվանացուցակի  և ապրանքների 
առանձին   խմբերի 

- “ - 

43. Աղյուսակ  3.14 
ԱՊՀ և այլ երկրների  ապրանքների  ներմուծման միջին գների  ինդեքսը,  ըստ  ԱՏԳ ապրանքների անվանացուցակի  և ապրանքների 
առանձին   խմբերի 

- “ - 

44. Աղյուսակ  3.16 
Արտաքին տնտեսական ծառայությունների արտահանումն ըստ տեսակների բաշխվածության 

տարեկան 

45. Աղյուսակ  3.18 
Արտաքին տնտեսական ծառայությունների ներմուծումն ըստ տեսակների բաշխվածության 

- “ - 

46. Աղյուսակ  3.19 
Արտերկիր մեկնողների  քանակն  ըստ երկրների 

- “ - 

3. ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Արդյունաբերություն 
47. Աղյուսակ   4.1 

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը և ինդեքսները 
ամսական 

48. Աղյուսակ  4.3 
Արդյունաբերական արտադրանքի կարևորագույն տեսակների թողարկումը  բնեղեն արտահայտությամբ 

- “ - 

49. Աղյուսակ  4.4 
Արդյունաբերողների գների ինդեքսները 

- “ - 

50. Աղյուսակ  4.4 ա 
Արդյունաբերողների գների ինդեքսները  (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության 
ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար) 

- “ - 

51. Աղյուսակ  4.5 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները  և ինդեքսներն ըստ արդյունաբերության ճյուղերի 

եռամսյակային 

52. Աղյուսակ  4.5ա 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները  և ինդեքսներն ըստ արդյունաբերության ճյուղերի (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային 
դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար) 

- “ - 

53. Աղյուսակ  4.7 
Կազմակերպությունների քանակը և արտադրանքի ծավալը 

տարեկան 

54. Աղյուսակ  4.7ա 
Կազմակերպությունների քանակը և արտադրանքի ծավալը (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական 
գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար) 

- “ - 

55. Աղյուսակ  4.10/1 
Վառելիքաէներգետիկ արտադրանքի առանձին տեսակների արտադրությունը 

- “ - 

56. Աղյուսակ  4.10/2 
Մետաղագործական արտադրանքի առանձին տեսակների արտադրությունը 

- “ - 

57. Աղյուսակ  4.10/3 
Քիմիական արտադրանքի առանձին տեսակների արտադրությունը 

- “ - 

58. Աղյուսակ  4.10/4 
Մեքենաշինական արտադրանքի առանձին տեսակների արտադրությունը  

- “ - 
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59. Աղյուսակ  4.10/5 

Անտառային, փայտամշակման և ցելյուլոզաթղթային արտադրանքի առանձին տեսակների արտադրությունը 
տարեկան 

60. Աղյուսակ  4.10/6 
Շինարարական արտադրանքի առանձին տեսակների արտադրությունը 

- “ - 

61. Աղյուսակ  4.10/7 
Թեթև արդյունաբերության, մշակութակենցաղային և տնտեսական նշանակության ապրանքների առանձին տեսակների արտադրությունը 

- “ - 

62. Աղյուսակ  4.10/8 
Սննդամթերքի առանձին տեսակների արտադրությունը 

- “ - 

63. Աղյուսակ  4.12 
Էլեկտրահաշվեկշիռ 

- “ - 

64. Աղյուսակ  4.14 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի ինդեքսները 

ամսական 

Գյուղատնտեսություն 
65. Աղյուսակ  6.1 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և համախառն բերքը (ըստ հավաքված բերքի արդյունքների) 
տարեկան 

66. Աղյուսակ  6.1/1 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի հավաքված ցանքատարածությունը,համախառն բերքը և բերքատվությունը  
(բոլոր տնտեսություններում նախնական տվյալներով ) 

- “ - 

67. Աղյուսակ  6.2 
Անասունների և թռչունների գլխաքանակը 

եռամսյակային, 
տարեկան 

68. Աղյուսակ  6.3 
Անասնապահական արտադրանքի արտադրությունը 

ամսական, 
տարեկան 

69. Աղյուսակ  6.4 
Գյուղատնտեսության արտադրանքը (ընթացիկ գներով) 

եռամսյակային 

70. Աղյուսակ  6.4/1 
Գյուղատնտեսության արտադրանքը (ընթացիկ գներով) 

տարեկան 

71. Աղյուսակ  6.5 
Ռեսուրսների հաշվեկշիռը և մթերքի օգտագործումը 

- “ - 

72. Աղյուսակ  6.6 
Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը գյուղատնտեսական կազմակերպությունների կողմից 

- “ - 

73. Աղյուսակ  6.8 
Բոլոր կարգի տնտեսություններում բերքի տակ կատարած գարնանացան մշակաբույսերի ցանքատարածությունները 

- “ - 

74. Աղյուսակ  6.8/1 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի  ցանքատարածությունները բոլոր տնտեսություններում հունիսի 1-ի դրությամբ 

- “ - 

75. Աղյուսակ  6.9 
Գյուղատնտեսական կազմակերպությունների կողմից իրացված գյուղատնտեսական արտադրանքի գների ինդեքսը   

- “ - 

76. Աղյուսակ  6.10 
Հիմնական  սննդամթերքի  սպառումը  բնակչության  մեկ շնչի հաշվով 

- “ - 

77. Աղյուսակ  6.12 
Գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալի ինդեքսները (արժեքային ցուցանիշները հաստատուն գներով) 

եռամսյակային 

78. Աղյուսակ  6.12/1 
Գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալի ինդեքսները  (%-ով` նախորդ տարվա նկատմամբ, արժեքային ցուցանիշները հաստատուն գներով) 

տարեկան 

79. Աղյուսակ  6.13 
2011թվականին գյուղատնտեսական հիմնական մթերքի արտադրությունը բնակչության մեկ շնչի հաշվով 

- “ - 

80. Աղյուսակ  11.4 
Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսություններ 

- “ - 
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Շինարարություն 
81. Աղյուսակ  7.1/1 

Հիմնական կապիտալում ներդրումները,  բնակելի տների և հանրակացարանների գործարկումը 
ամսական, 

եռամսյակային, 
տարեկան 

82. Աղյուսակ  7.1/3 
Բնակելի տների և հանրակացարանների գործարկումը տարեկան 

83. Աղյուսակ  7.4 
Կրթության և առողջապահության օբյեկտների գործարկումը 

եռամսյակային, 
տարեկան 

84. Աղյուսակ  7.5 
Կապիտալ ներդրումները  շրջակա միջավայրի պահպանման համար և բնապահպանական օբյեկտների գործարկումը 

տարեկան 

85. Աղյուսակ  7.5ա 
Ներդրումներ  հիմնական կապիտալում` ուղղված շրջակա միջավայրի պահպանմանը և բնապահպանական օբյեկտների գործարկմանը   

- “ - 

86. Աղյուսակ  7.6 
Արտադրական հզորությունների գործարկումը 

- “ - 

87. Աղյուսակ  7.7/2 
Հիմնական կապիտալում ներդրումներն  ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների   

եռամսյակային, 
տարեկան 

88. Աղյուսակ  7.7/3 
Հիմնական միջոցների գործարկումն ըստ սեփականության ձևերի տարեկան 

89. Աղյուսակ  7.7/4 
Կապիտալ ներդրումների տեխնոլոգիական կառուցվածքը և անավարտ շինարարության ծավալը 

- “ - 

90. Աղյուսակ  7.8 
Հիմնական միջոցների գործարկումը և հիմնական կապիտալում ներդրումներն ըստ ճյուղերի 

- “ - 

91. Աղյուսակ  7.8ա 
Հիմնական միջոցների գործարկումը և հիմնական կապիտալում ներդրումներն ըստ ճյուղերի (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային 
դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր դասակարգիչ կիրառող երկրների համար) 

- “ - 

92. Աղյուսակ  7.9 
Շինարարությունում գների ինդեքսներն ըստ հիմնական կապիտալում ներդրումների տեխնոլոգիական կառուցվածքի տարրերի (առանց 
կապիտալ վերանորոգման) 

- “ - 

93. Աղյուսակ  7.10 
Լիզինգային գործունեությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները 

- “ - 

Տրանսպորտ 
94. Աղյուսակ  8.1 

Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի բեռնումը 
ամսական 

95. Աղյուսակ  8.1/1 
Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի բեռնումը 

տարեկան 

96. Աղյուսակ  8.2 
Բեռների փոխադրումը և բեռնաշրջանառությունը 

ամսական 
 

97. Աղյուսակ  8.2/1 
Բեռների փոխադրումը և բեռնաշրջանառությունը 

տարեկան 

98. Աղյուսակ  8.3 
Ուղևորների փոխադրումները և տրանսպորտի կազմակերպությունների ուղևորաշրջանառությունը 

ամսական, 
եռամսյակային 

99. Աղյուսակ  8.3/1 
Ուղևորների փոխադրումները և ուղևորաշրջանառությունը 

տարեկան 

100 Աղյուսակ  8.4 
Շարժակազմի միավորների թիվն ըստ դրանց նշանակության 

- “ - 
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101 Աղյուսակ  8.5 

Հաղորդակցման գծերի շահագործման երկարությունը 
տարեկան  

102 Աղյուսակ  8.7 
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսները 

- “ - 

Կապ 
103 Աղյուսակ  9.2 

Կապի ծառայությունները և կապի միջոցների առկայությունը 
տարեկան 

Ներքին առևտուր և ծառայություններ 
104 Աղյուսակ  10.1 

Մանրածախ ապրանքաշրջանառությունը, ծառայությունները, ապրանքների պաշարները մանրածախ առևտրում 
ամսական 

105 Աղյուսակ  10.1ա 
Մանրածախ ապրանքաշրջանառությունը, ծառայությունները, ապրանքների պաշարները մանրածախ առևտրում (Միջազգային 
ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար) 

- “ - 

106 Աղյուսակ  10.3 
Մանրածախ ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավալն իրացման բոլոր ուղիների միջոցով   

տարեկան 

107 Աղյուսակ  10.3ա 
Մանրածախ ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավալն իրացման բոլոր ուղիների միջոցով (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային 
դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար) 

- “ - 

108 Աղյուսակ  10.4 
Պարենային և ոչ պարենային ապրանքների վաճառքի կառուցվածքը 

- “ - 

109 Աղյուսակ  10.5 
Մանրածախ առևտրի և հանրային սննդի կազմակերպությունների առկայությունը 

- “ - 

110 Աղյուսակ  10.5ա 
Մանրածախ առևտրի, ռեստորանների, բարերի, ճաշարանների,պատրաստի սննդի կետերի (հանրային սննդի)  կազմակերպությունների 
առկայությունը (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ 
կիրառող երկրների համար) 

- “ - 

111 Աղյուսակ  10.6 
Բնակչության ապահովվածությունը (օգտագործումը) առանձին սպառողական ապրանքներով 

- “ - 

112 Աղյուսակ  10.7 
Մանրածախ առևտրի առանձին սպառողական ապրանքների գները  Համագործակցության երկրների մայրաքաղաքների առևտրական 
կազմակերպություններում 

ամսական 

113 Աղյուսակ  10.8 
Ապրանքների գները Համագործակցության երկրների մայրաքաղաքների  գյուղատնտեսական շուկաներում 

- “ - 

114 Աղյուսակ  10.10 
Վճարովի ծառայությունների իրացման ծավալն իրացման  բոլոր ուղիների միջոցով և կենցաղային սպասարկման կազմակերպությունների 
ցանցը 

տարեկան 

115 Աղյուսակ  10.10ա 
Բնակչությանը մատուցված վճարովի ծառայությունների իրացման ծավալն ըստ ձևավորման աղբյուրների  և ըստ  կազմակերպությունների, 
որոնք մատուցում են ավտոմեքենաների, մոտոցիկլների, հեծանիվների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայություններ, 
կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման իրերի նորոգման և անհատական ծառայություններ: 

- “ - 

4. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
116 Աղյուսակ  12.1 

Բնակչության թվաքանակը և հավելաճը (նախնական տվյալներ) 
տարեկան 

117 Աղյուսակ  12.2 
Բնակչության թվաքանակը և աճը 

- “ - 
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118 Աղյուսակ  12.3 

Մշտական բնակչության թվաքանակն ըստ սեռի և տարիքային խմբերի 
տարեկան 

119 Աղյուսակ  12.4 
Բնակչության բնական շարժի ընդհանուր արդյունքները 

- “ - 

120 Աղյուսակ  12.5 
Մահացությունն  ըստ մահվան պատճառների 

- “ - 

121 Աղյուսակ  12.6 
Միգրացիայի  ընդհանուր արդյունքները 

- “ - 

122 Աղյուսակ  12.6/1 
Միգրացիայի  փոխանակումն  ԱՊՀ մասնակից երկրների միջև  

- “ - 

123 Աղյուսակ  12.7 
Արտագաղթողներն ըստ արտագաղթման հոսքերի 

- “ - 

124 Աղյուսակ  12.8 
Ժողովրդագրական աղյուսակների ցուցանիշները 
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125 Աղյուսակ  12.9 
Մահացության  ստանդարտացված գործակիցներն  ըստ մահացության պատճառների 

- “ - 

Աշխատանքի  շուկա (զբաղվածություն, գործազրկություն) և աշխատավարձ 
126 Աղյուսակ  13.1 

Վարձատրվող աշխատողների թվաքանակը, աշխատավարձն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների 
ամսական 

127 Աղյուսակ  13.3 
Վարձատրվող աշխատողների թվաքանակը, աշխատավարձն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների 

տարեկան 

128 Աղյուսակ  13.4 
Աշխատողների թվաքանակի բաշխումն ըստ աշխատավարձի չափի 

 

129 Աղյուսակ  13.5 
Աշխատուժի պահպանման  ծախսերը 

 

130 Աղյուսակ  14.1 
Աշխատանքնային ռեսուրսների հաշվեկշիռը 

- “ - 

131 Աղյուսակ  14.2 
Չզբաղված բնակչության աշխատանքի տեղավորումը (զբաղվածության ծառայությունների տվյալներով) 

ամսական 

132 Աղյուսակ  14.3 
Գործատուի նախաձեռնությամբ ոչ լրիվ աշխատանքային ժամանակով աշխատողների թվաքանակը 

տարեկան 

133 Աղյուսակ  14.4 
Գործազուրկների թվաքանակի բաշխումն ըստ  տարիքային խմբերի և կրթական մակարդակի 

 

134 Աղյուսակ  14.5 
Հաշվառման կանգնած գործազուրկների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ գործազրկության տևողության 

- “ - 

5. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Բնակչության անձնական եկամուտները և սպառողական ծախսերը, սպառողական գների ինդեքսը 
135 Աղյուսակ  15.1 

Կենսաապահովման  նվազագույն սպառողական զամբյուղը 
եռամսյակային 

136 Աղյուսակ  15.2 
Տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտները 

 
տարեկան 

137 Աղյուսակ  15.3 
Տնային տնտեսությունների դրամական ծախսերը 

- “ - 
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138 Աղյուսակ  15.4 

Տնային տնտեսություններում (ընտանիքներում) մեկ շնչին ընկնող սպառված սննդամթերքի քանակը 
տարեկան 

139 Աղյուսակ  15.5 
Տնային տնտեսությունների (ընտանիքների) կողմից սննդամթերքի գնման միջին գները և դրամական միջոցների գնողունակությունը   

- “ - 

140 Աղյուսակ  15.6 
Տնային տնտեսությունների  (ընտանիքների) և բնակչության մեկ շնչին ընկնող  դրամական  ծախսերի բաշխումը 

- “ - 

141 Աղյուսակ  15.7 
Տնային տնտեսությունների բյուջեի առանձին ցուցանիշներն ըստ բնակչության դեցիլային խմբերի 

 
- “ - 

142 Աղյուսակ  15.8 
Ընդհանուր տեղեկություններ տնային տնտեսությունների վերաբերյալ 

- “ - 

143 Աղյուսակ  15.9 
Տնային տնտեսությունների  (ընտանիքների) և բնակչության մեկ շնչին ընկնող սպառողական ծախսերի բաշխումը 

- “ - 

144 Աղյուսակ  15.10 
Բնակչության առանձին ցուցանիշներն ըստ նյութական բարեկեցության բևեռացման    

- “ - 

145 Աղյուսակ  16.1 
Սպառողական գների ինդեքսը 

ամսական 

146 Աղյուսակ  16.2 
Սպառողական գների ամփոփ ինդեքսը 

- “ - 

147 Աղյուսակ  16.3 
Առանձին տեսակի վճարովի ծառայությունների միջին գները և սակագները 

եռամսյակային 

Բնակչության սոցիալական ապահովումը 
148 Աղյուսակ  17.1 

Կենսաթոշակների և կրթաթոշակների նվազագույն չափը 
ամսական 

149 Աղյուսակ  17.2 
Կենսաթոշակառուների թվաքանակն ըստ կենսաթոշակի ձևերի և չափերի 

տարեկան 

Բնակարանային պայմաններ 
150 Աղյուսակ  18.1 

Բնակչության բնակարանային պայմանները 
տարեկան 

151 Աղյուսակ  18.2 
Բնակչության ապահովվածությունը  բնակարաններով 

- “ - 

Առողջապահություն 
152 Աղյուսակ  19.1 

Առողջապահության կադրերը և առողջապահական հիմնարկների ցանցը  (տարեվերջին) 
տարեկան 

153 Աղյուսակ  19.2 
Բնակչության հիվանդացությունը 

- “ - 

154 Աղյուսակ  19.3 
Արտադրական տրավմատիզմը և առաջնային հաշմանդամությունը 

- “ - 

Կրթություն 
155 Աղյուսակ  20.1 

Նախադպրոցական հաստատությունները տարեվերջին 
տարեկան 

156 Աղյուսակ  20.3 
Հանրակրթական հաստատություններն ուսումնական տարվա սկզբին 

- “ - 

157 Աղյուսակ  20.4 
Նախնական (արհեստագործական),  միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ուսումնական տարվա սկզբին 

- “ - 

158 Աղյուսակ  20.5 
Բարձր որակավորման գիտական կադրերի պատրաստումը 

- “ - 

159 Աղյուսակ  20.6 
Արտասահմանյան ուսանողների ուսուցումը  

- “ - 
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160 Աղյուսակ  20.7 

Միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակի բաշխումն ըստ ճյուղային խմբերի 
ուսումնական տարվա սկզբին 

տարեկան 

161 Աղյուսակ  20.8 
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների թվաքանակի բաշխումն ըստ մասնագիտությունների 

- “ - 

Մշակույթ և տպագրություն 
162 Աղյուսակ  21.1 

Մշակույթի հաստատությունների գործունեությունը 
տարեկան 

Գիտություն 
163 Աղյուսակ  22.1 

Գիտական ուսումնասիրությունների կատարումը և մշակումը 
տարեկան 

164 Աղյուսակ  22.2 
Գիտական ուսումնասիրություններ և մշակումներ կատարող մասնագետների թվաքանակը 

- “ - 

165 Աղյուսակ  22.3 
Մասնագետների, հետազոտողների թվաքանակի բաշխումն ըստ տարիքի 

- “ - 

Հանցագործություն 
166 Աղյուսակ  23.1 

Գրանցված հանցագործությունները 
եռամսյակային 

167 Աղյուսակ  23.2 
Հանցագործությունները և դատվածությունները 

- “ - 

168 Աղյուսակ  23.3 
Հատուկ կոնտինգենտի (կալանավորների) թվաքանակը և պատժի չափերը 

տարեկան 

169 Աղյուսակ  23.4 
Թմրամիջոցների առգրավումը 

- “ - 

Բնապահպանություն 
170 Աղյուսակ  24.1 

Ռեսուրսների վիճակը և օգտագործումը,թունավոր թափոնների առաջացումը և հեռացումը 
- “ - 

171 Աղյուսակ  24.3 
Հատուկ պահպանվող տարածքները: Անտառային ռեսուրսների վերականգնում և պահպանում 

- “ - 

Ամփոփ տեղեկատվություն 
172 Աղյուսակ  11.6 

Փոքր  ձեռնարկությունների  գործունեությունը 
տարեկան 

173 «ԱՊՀ լավագույն  քաղաք» մրցույթի  մասնակից մայրաքաղաքների և լավագույն այլ քաղաքների վերաբերյալ  ցուցանիշների հարցաթերթ - “ - 
 


