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0Հավելված 12 
2014 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
«2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ» ՀԱՄԵՄԱՏ 

ՆՈՐ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ) 
Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 
Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  անվանումը 

Հաշվետվության ձևը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ  նյութերը (աղբյուրները) 

1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
   1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 

170007 Անհատական սպառման դասակարգչի ըստ նպատակների`    5-րդ նիշի մակարդակով 
տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերը դասակարգելու համար  
ներդրման միջոցառումների իրականացում 

Միավորված ազգերի կազմակերպության Վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից 
մշակված <<Անհատական սպառման դասակարգիչ ըստ նպատակների>> 
դասակարգիչ  

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
300019 Վարկային կազմակերպությունների ամփոփ ցուցանիշներ 

 - ընդհանուր ակտիվները և  պատավորությունները 
 - եկամուտներն ու ծախսերը, 
 - ընդհանուր կապիտալը 
 -ընդհանուր շահույթը (վնասը) 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տեղեկանք 

   4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ        
         4.1  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 

                4.1.1 ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ 
411015 Բնական գազի արտահանումը և ներմուծումը Ձև N 1-գազ (ամսական) 
411016 Բնական գազի արտահանումը և ներմուծումը Ձև N 2-գազ (տարեկան) 

        4.2  ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 
420012 Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների հոսքերի ծավալները Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային)   

420013 Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների հոսքերն ու պաշարները Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային)   

  5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
        5.1  ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

513007 2002-2011թթ. ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակների և սեռա-տարիքային 
կառուցվածքի վերագնահատում՝ ք. Երևանի և ՀՀ մարզերի (քաղաք/գյուղ) կտրվածքով 

ՀՀ 2011թթ. Մարդահամարի արդյունքները 

513008 2002-2011թթ. Ժողովրդագրական բնութագրիչների ճշգրտում 2002-2011թթ. ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակների վերագնահատված 
ցուցանիշները 
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        5.8   ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
5800015 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների և ծառայությունների ծախսերը ըստ 

նպատակների անհատական սպառման դասակարգում (COICOP) դասակարգչի 
Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

6. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ 
Հ/Հ Աշխա-

տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական 
դիտարկման փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման   (ցուցանիշի 
մշակման) համար  հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը  
(աղբյուրները) 

Աշխատանքի  (ցուցանիշի) 
վիճակագրական ընդգրկվա-

ծությունը (ըստ ճյուղերի, 
գործունեության 

տեսակների, տարածքային 
բաշխվածության,աշխա-
տողների թվաքանակի և 

այլն)  
 

Պարբերա- 
կանությունը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի կա-

տարման,ցուցանիշի 
մշակման ավարտը 

(ամսաթիվը կամ  օրը
հաշվետու ժամանա-
կաշրջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, որոնցում 

ընդգրկվելու է 
աշխատանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը)   
(տես` հավելված 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 600001 Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման   
անցկացմանն ուղղված նախապատրաստական  
աշխատանքներ    

ըստ  հատուկ  ծրագրի  

ՀԱՆՎԱԾ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ  (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ) 
Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 
Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  անվանումը 

Հաշվետվության ձևը կամ աշխատանքի 
կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար  
հիմք հանդիսացող նյութերը  (աղբյուրները) 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) հանման պատճառաբանումը 

1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
          1.2.2  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

122031 Անտառային տնտեսություն (անտառաբուծություն) Ձև N 1 Անտառ Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 28.08.13 Ã. ÃÇí 12-Ý áñáßÙ³Ý 

           1.2.3 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ     
123004 Հիմնական շինարարական մեքենաների առկայությունը 

և օգտագործումը  
Ձև N 12-շինարարություն Üßí³Í ³ßË³ï³ÝùÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ áã Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ 

Ñ³Ù³ñí»É 

   1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 
170006 Անհատական սպառման դասակարգչի ըստ 

նպատակների`տնային տնտեսությունների վերջնական 
սպառման ծախսերը դասակարգելու համար, ներդրման 
միջոցառումների իրականացում 

Միավորված ազգերի կազմակերպության 
Վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից 
մշակված <<Անհատական սպառման դասա-
կարգիչ ըստ նպատակների>> դասակարգիչ 

Աշխատանքն ավարտված է: 

    4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ        
        4.1.2 ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 

412020 Քաղաքացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետություն 
ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների քանակը և 
արժեքը 

հայտարարատուի կողմից ներկայացված 
բեռնամաքսային հայտարարագրերի 
տվյալների հիման վրա 

Աշխատանքը ներառվել է 411014 և 412014 ծածկագրերի տակ 
գտնվող աշխատանքներում: 
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1 2 3 4 
412021 Քաղաքացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետություն 

ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների քանակը և 
արժեքը 

հայտարարատուի կողմից ներկայացված 
բեռնամաքսային հայտարարագրերի 
տվյալների հիման վրա 

Աշխատանքը ներառվել է 411011 և 412011 ծածկագրերի տակ 
գտնվող աշխատանքներում: 

        4.2 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 
420002 

 
Օտարերկրյա ներդրումներ.   
2012 թվականի IY եռամսյակ, 
2013 թվականի  I, II և III եռամսյակներ 

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային) Աշխատանքը ներառվել է 420001 ծածկագրի տակ գտնվող 
աշխատանքում: 

420003 Օտարերկրյա ներդրումներ.   
2012 թվականի IY եռամսյակ, 
2013 թվականի  I, II և III եռամսյակներ 

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային) Աշխատանքը ներառվել է 420001 ծածկագրի տակ գտնվող 
աշխատանքում: 

420004 
 

Օտարերկրյա ներդրումներ.   
2012 թվականի IY եռամսյակ, 
2013 թվականի  I, II և III եռամսյակներ 

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային) Աշխատանքը ներառվել է 420001 ծածկագրի տակ գտնվող 
աշխատանքում: 

420009 Օտարերկրյա ներդրումները  հոսքերն ու պաշարները  2012 
թվականի տարեվերջի դրությամբ 

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային) Աշխատանքը ներառվել է 420008 ծածկագրի տակ գտնվող 
աշխատանքում: 

        4.3 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
430005 

 
Պետական ծառայությունների ծավալը Ձև N 14-ծառայություն Աշխատանքը տեղափոխվել է ՀՀ կենտրոնական բանկ: 

430007 
 

Ֆինանսական ծառայությունների  ծավալը (բանկային 
համակարգ) 

Տեղեկանք 1-բանկ Աշխատանքը տեղափոխվել է ՀՀ կենտրոնական բանկ: 

430008 
 

Միջազգային զբոսաշրջությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
անվտանգության ծառայության սահմանային 
էլեկտրոնային կառավարման 
տեղեկատվություն 

Աշխատանքը ներառվել է 430006 ծածկագրի տակ գտնվող 
աշխատանքում: 

430009 Ապահովագրական ծառայությունների ծավալը 
(ապահովագրական ընկերություններ) 

Տեղեկանք 1-բանկ Աշխատանքը տեղափոխվել է ՀՀ կենտրոնական բանկ: 

        4.5 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՐՔ 
450001 Միջազգային ներդրումային դիրք (միայն մասնավոր 

հատվածի մասով) 
-2013 թվականի IY եռամսյակ և տարեկան,  
-2014 թվականի I, II և III  եռամսյակներ  
-2013 թվականի տարեկան (ըստ եռամսյակների), ճշգրտված 

420001–420004,  
420007-420009  

Աշխատանքը տեղափոխվել է ՀՀ կենտրոնական բանկ: 

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

      5.2  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ   
520036 

 
Առանձին ինֆեկցիոն և մակաբուծական հիվանդություններ Ձև N85տարափոխիկ Աշխատանքը միավորվել է 420004 ծածկագրի տակ գտնվող 

աշխատանքին: 

5.5  ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 

550012 Կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության 
արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանությունը

Ձև N 3-կա Հաշվետվությունը եռամյա պարբերականությամբ է: 
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ՎԵՐԱՆՎԱՆՎԱԾ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ) 

 
Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
վերանվանումը 

1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
1 2 3 4 
1.1.1 ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

111006 Տարեկան և եռամսյակային համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը 
բազային տարվա մշտական, միջին տարեկան գներով` սեզոնային 
ճշգրտումներով   

- արտադրական եղանակով (ըստ տնտեսական գործունեության 
տեսակների), 

- ծախսային եղանակով  (ըստ ծախսային բաղադրիչների) 

111006 Տարեկան և եռամսյակային համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը սեզոնային 
ճշգրտումներով   

- արտադրական եղանակով (ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների), 
- ծախսային եղանակով  (ըստ ծախսային բաղադրիչների) 

     հաշվետու տվյալներով  
    - 2011 թվականի համախառն ներքին արդյունք 

     հաշվետու տվյալներով  
    - 2012թվականի համախառն ներքին արդյունք 

    վերանայված` հաշվետու տվյալներով  
    -2012 թվականի համախառն ներքին արդյունք 

    վերանայված` հաշվետու տվյալներով  
    -2013թվականի համախառն ներքին արդյունք 

          1.2.4  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
124011 Ուղևորների, փոստի,բեռների, ուղեբեռների ըստ նշանակված 

օդանավակայաններ  ժամանումը  և առաքումը 
124011 Ուղևորների և բեռների ավիափոխադրումներն ըստ քաղաքների 

      1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 
170003 Արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների  

դասակարգչի 2008 թվականի վերանայված տարբերակի ներդրման 
կազմակերպական միջոցառումների իրականացում 

170003 Արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների  դասակարգչի 
2008 թվականի վերանայված տարբերակի, ինչպես նաև ազգային առանձնահատ-
կություններն արտահայտող 9-րդ նիշի  ներդրման միջոցառումների իրականացում 

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
4.2 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 

420001 Օտարերկրյա ներդրումներ. 2012 թվականի IY եռամսյակ, 
2013 թվականի  I, II և III եռամսյակներ 

420001 Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների հոսքերի 
ծավալները 

420007 Օտարերկրյա ներդրումներ.   
2012 թվականի IY եռամսյակ, 
2013 թվականի  I, II և III եռամսյակներ 

420007 Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների հոսքերի 
բաշխվածությունը 

420008 Օտարերկրյա ներդրումների  հոսքերն ու պաշարները 2012 թվականի 
տարեվերջի դրությամբ 

420008 Օտարերկրյա ներդրումների  հոսքերն ու պաշարները 2013 թվականի տարեվերջի 
դրությամբ 

420010 Ֆինանսական համակարգի միջոցով ստացված և փոխանցված 
դրամական միջոցների ծավալը 

420010 ՀՀ ֆինանսական կազմակերպություններում ոչ ռեզիդենտների կողմից 
բաժնետիրական կապիտալում իրականացրած օտարերկրյա ներդրումները և 
տրամադրված վարկերը 
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        4.3  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

430006 Միջազգային և ներքին զբոսաշրջությունը 
 

430011 Միջազգային  զբոսաշրջությունը 
 

430011 Միջազգային և ներքին զբոսաշրջությունը  Ներքին զբոսաշրջությունը 
      4.4  ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 

440001 Վճարային հաշվեկշիռ (Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության կողմից հաշվարկվող հոդվածներ). 
-2013 թվականի IY եռամսյակ և տարեկան,  
-2014 թվականի I, II և III  եռամսյակներ  
-2013 թվականի տարեկան (ըստ եռամսյակների), ճշգրտված 

440001 Վճարային հաշվեկշիռ (Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության կողմից հաշվարկվող հոդվածներ) 

440002 Վճարային հաշվեկշիռ 
-2013 թվականի IY եռամսյակ և տարեկան,  
-2014 թվականի I, II, III  եռամսյակներ,  
-2013 թվականի տարեկան (ըստ եռամսյակների),  
  ճշգրտված 

440002 Վճարային հաշվեկշիռ 

4.5 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՐՔ 
450002 Միջազգային ներդրումային դիրք 

-2013 թվականի IY եռամսյակ և տարեկան,  
-2014 թվականի I, II և III  եռամսյակներ  
-2013 թվականի տարեկան (ըստ եռամսյակների), ճշգրտված 

450002 Միջազգային ներդրումային դիրք 
 

4.6 ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔ 
460002 Հայաստանի Հանրապետության համախառն արտաքին պարտքը 

-2013 թվականի IY եռամսյակ և տարեկան, 
-2014 թվականի I, II, III եռամսյակներ,  
-2013 թվականի տարեկան (ըստ եռամսյակների), ճշգրտված 

460002 Հայաստանի Հանրապետության համախառն արտաքին պարտք 

   5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

        5.2  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 

520004 Առանձին ինֆեկցիոն և մակաբուծական  հիվանդությունները   
 

520004 Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների և սննդային թունավորումների 
վերաբերյալ 

        5.6  ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 
560001 Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ   

 
560001 Երկրաբանական ուսումնասիրությունների մասին 

560002 
 

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ   
 

560002 
 

Երկրաբանական ուսումնասիրությունների կատարման մասին 

560004 Մակաբացված ապարների և արտադրության թափոնների հարստացման 
և մետաղագործական վերափոխման ժամանակ օգտակար հանածոների 
համալիր օգտագործումը  

560004 Օգտակար հանածոների հարստացման, մետաղագործական վերափոխման, 
մակաբացված ապարների և արտադրական լցակույտերի համալիր օգտագործման 
մասին 

 


