
 3 

IIII..  22001166  ԹԹՎՎԱԱԿԿԱԱՆՆԻԻՆՆ  ԿԿԱԱՏՏԱԱՐՐՎՎԱԱԾԾ  ՄՄԻԻՋՋՈՈՑՑԱԱՌՌՈՈՒՒՄՄՆՆԵԵՐՐՆՆ  ԸԸՍՍՏՏ  
««22001166  ԹԹՎՎԱԱԿԿԱԱՆՆԻԻ  ՊՊԵԵՏՏԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՎՎԻԻՃՃԱԱԿԿԱԱԳԳՐՐԱԱԿԿԱԱՆՆ  

ԱԱՇՇԽԽԱԱՏՏԱԱՆՆՔՔՆՆԵԵՐՐԻԻ    ԾԾՐՐԱԱԳԳՐՐԻԻ»»  
  

«2016 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրում» 
նախատեսված էր թվով 429 վիճակագրական աշխատանք` ըստ ծածկագրերի, որոնք  
ըստ կատարման պարբերականության (թվով 1 921 միավոր), կատարվել են սահման-
ված ժամկետներում: 

Վիճակագրական աշխատանքները (ցուցանիշները) իրականացվում (հաշ-
վարկվում) են ԱՄՀ հիմնած և վիճակագրական տվյալների հավաքագրման, մշակման 
որակի, պարբերականության, ինչպես նաև տեղեկատվության տարածման միասնա-
կան չափորոշիչներ (ստանդարտներ) սահմանող «Տվյալների տարածման հատուկ 
ստանդարտին» (ՏՏՀՍ) համապատասխան:  

2003թ. նոյեմբերի 7-ին Հայաստանի Հանրապետությունն անդամակցեց      
ՏՏՀՍ-ին (տես` ԱՄՀ http://docs.armstat.am/nsdp/ կայքը), ըստ այդմ կատարելով   նաև 
կարևոր քայլ` ուղղված երկրի վիճակագրական համակարգի համապատասխանեց-
մանը վիճակագրության ոլորտում միջազգային կարևոր ստանդարտներից մեկին:  

2008թ. ապրիլի 29-ին ՄԱԿ-ի Տնտեսական և սոցիալական խորհրդի կազմա-
կերպական նստաշրջանում Հայաստանն ընտրվել էր ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձ-
նաժողովի (24 անդամ երկիր) նոր անդամ: Անդամակցությունը 4 տարի ժամկետով 
էր` սկսած 2009թ. հունվարի 1-ից:  

2009թ. փետրվարի 10-ին ԱՄՀ պաշտոնական ինտերնետային կայքում 
(http://www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp) զետեղվել է Հայաստանի վերաբերյալ 
ԱՄՀ Ստանդարտների և կոդերի պահպանման զեկույցը, որը ներառում է տվյալների 
որակի գնահատման ձևաչափի օգտագործմամբ մանրամասն գնահատումը: 

2015-2017թթ. համար ՀՀ ԱՎԾ նախագահն ընտրվել է Եվրոպական վիճակա-
գիրների կոնֆերանսի Բյուրոյի փոխնախագահ:   

ՀՀ ԱՎԾ 2016 թվականին կատարած աշխատանքները սույն հաշվետվության 
մեջ ներկայացված են «2016 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների 
ծրագրի» (դրա հավելվածների) կառուցվածքին (հաջորդականությանը) համապա-
տասխան: 
 
 
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ  

 
 

 
 

1.1. Ազգային հաշիվներ, համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
 
 
 

Ծրագրով նախատեսված սույն ենթահատվածի թվով 22 աշխատանքներ  

(111001-111009, 112001-112012, 112014 ծածկագրեր) իրականացվել են սահմանված 

ժամկետներում և պարբերականությամբ: Իրականացված աշխատանքների մասով 

հաշվարկվել են. 

http://docs.armstat.am/nsdp/
http://www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp
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1.ամսական կտրվածքով. 
 տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը (ՏԱՑ) օպերատիվ և նախնական 

տվյալներով, 

2.եռամսյակային կտրվածքով.  

 Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) ցուցանիշը մեկ շնչի հաշվով նախնական 

տվյալներով, 

 ՀՆԱ-ի ցուցանիշը նախնական տվյալներով. 

  - արտադրական եղանակով` ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների,  

  - ծախսային եղանակով` ըստ ծախսային բաղադրիչների,  

3. տարեկան կտրվածքով հաշվարկվել են.  

 2015թ. տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն (ՏԱՑ) ըստ ամիսների, վերա-
նայված տվյալներով` պայմանավորված 2014թ. հաշվետու տվյալների հիման 

վրա 2015թ.  վերանայված  ՀՆԱ-ում  (առանց  արտադրանքի  զուտ  հարկերի  և 

ՖՄԱՉԾ) տնտեսական գործունեության տեսակների կշիռների փոփոխությամբ 

 ՀՆԱ-ի ցուցանիշը մեկ շնչի հաշվով` 2014թ. վերջնական հաշվետու տվյալներով 

և 2015թ.-ը` վերանայված 2014թ. տարեկան հաշվետու տվյալների հիման վրա, 

 տարեկան և եռամսյակային ՀՆԱ-ի ցուցանիշի հաշվարկն ընթացիկ և նախորդ 

տարվա գներով.      

                    - արտադրական եղանակով` տնտեսական գործունեության տեսակներով,  

                    - ծախսային եղանակով` ըստ ծախսային բաղադրիչների, 

 հաշվետու տվյալներով.       
-2014 թվականի  տարեկանը և եռամսյակները` ճշգրտված 2014 թվականի  

         հաշվետու տարեկան տվյալների հիման վրա 
վերանայված հաշվետու տվյալներով. 
         -2015 թվականի տարեկանը և եռամսյակները` ճշգրտված  2014 թվականի  

                  հաշվետու տարեկան  տվյալների հիման վրա, 
 ՀՆԱ-ի հաշվարկը բազային տարվա միջին տարեկան գներով.  

   - արտադրական եղանակով` տնտեսական գործունեության տեսակներով,  

   - ծախսային եղանակով` ըստ ծախսային բաղադրիչների,  

       -2014 թվականի ՀՆԱ-ն վերջնական` հաշվետու տվյալներով, 

                   -2015 թվականի  ՀՆԱ-ն  նախնական` 2014թ.  հաշվետու  տվյալներով  
ճշգրտված, 
 ՀՆԱ-ի հաշվարկը սեզոնային ճշգրտումներով. 

   - արտադրական եղանակով` տնտեսական գործունեության տեսակներով,  

   - ծախսային եղանակով` ըստ ծախսային բաղադրիչների,    

♦ 2014 թվականի ՀՆԱ-ն վերջնական` հաշվետու տվյալներով, 

♦ 2015թվականի ՀՆԱ-ն նախնական` հաշվետու տվյալներով ճշգրտված, 

 2014 թվականի ՀՆԱ-ի հաշվարկը եկամուտների ձևավորման եղանակով 

հաշվետու տվյալներով (ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների), 

 Ծախսային եղանակով 2015 թվականի տարեկան և եռամսյակային ՀՆԱ-ի 

«ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում» բաղադրիչ-
ների վերահաշվարկ` 2015 թվականի վճարային հաշվեկշռի վերջնական 

տվյալներին համապատասխան, ընթացիկ և նախորդ տարվա գներով,   
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 2014 թվականի ՀՆԱ-ի  (2014 թվականի հաշվետու տվյալներով) ծախսային 
բաղադրիչների բաշխումն ըստ ՀՆԱ-ի ծախսերի դասակարգչի: 
 

2014 թվականի հաշվետու տվյալներով իրականացվել են հետևյալ հաշվարկները. 
 
 արտադրության հաշվի` ըստ հանրապետության, տնտեսության հատվածների 

և տնտեսական գործունեության տեսակների, 

 եկամուտների ձևավորման հաշվի` ըստ հանրապետության, տնտեսության 

հատվածների և տնտեսական գործունեության տեսակների,  

 սկզբնական եկամուտների բաշխման հաշվի` ըստ հանրապետության և 

տնտեսության հատվածների, 

 եկամուտների օգտագործման հաշվի` ըստ հանրապետության, տնտեսության 

հատվածների և ծախսային բաղադրիչների, 

 տնօրինվող եկամուտների օգտագործման հաշվի` ըստ հանրապետության և 
տնտեսության հատվածների, 

 եկամուտների երկրորդային բաշխման հաշվի` ըստ հանրապետության և 

տնտեսության հատվածների, 

 բնաիրեղեն ձևով եկամուտների վերաբաշխման հաշվի` ըստ հանրապե-
տության և տնտեսության հատվածների, ճշգրտված տնօրինվող եկամուտների 
օգտագործման հաշվի` ըստ հանրապետության և տնտեսության հատվածների, 

 բնաիրեղեն ձևով եկամուտների վերաբաշխման հաշվի` ըստ հանրապետու-
թյան և տնտեսության հատվածների, ճշգրտված տնօրինվող եկամուտների 
օգտագործման հաշվի` ըստ հանրապետության և տնտեսության հատվածների, 

 ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների ավե-
լացված արժեքի (արտադրական եղանակով) ըստ հանրապետության,  տնտե-
սական գործունեության տեսակների,  հատվածների  և ենթահատվածների, 

 ազգային հարստության բաղադրիչների, 
- վիճակագրական դիտարկման դաշտում ընդգրկված կազմակերպություն-

ների հիմնական միջոցների արժեքը հաշվեկշռային և մնացորդային արժե-
քներով` ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների 2014 թվականին,  

- բնակչության տնային գույքի կուտակման հաշվարկը 2014 թվականին: 
 2013թվականի ռեսուրսներ-օգտագործում աղյուսակների բաղադրիչների 

հաշվարկ: 
 
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ)  
 
  1.2.1 Արդյունաբերություն  

 

Ծրագրով նախատեսված սույն ոլորտի թվով 13 աշխատանքները (121001-
121013 ծածկագրեր) կատարվել են սահմանված ժամկետներում և պարբերականու-
թյամբ: 
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Արդյունաբերության գծով վիճակագրական տեղեկություններ են հավաքագրվել 
և մշակվել թվով 8 պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերով (որոն-
ցից 1-ը` ամսական, 1-ը եռամսյակային և 6-ը` տարեկան պարբերականությամբ):  

Արդիականացվել է արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների վի-
ճակագրական դաշտը և դրանով պայմանավորված` շարունակվել են մշտադիտարկ-
մամբ ընդգրկված նոր կազմակերպությունների գործունեության տեսակների վերա-
ծածկագրման աշխատանքները: 

Ընտրանքային դիտարկման մեխանիզմների կիրառմանը զուգահեռ, առանձին  
արտադրությունների գծով (ըստ ցածր առաձգականությամբ արտադրանքների  ար-
տադրության  բազային  ցուցանիշների)  շարունակվել  է  չդիտարկվող  (չհաշվառվող) 
դաշտի գնահատումը` օգտագործելով ինչպես տնային տնտեսությունների, այնպես էլ 
ընտրանքային հետազոտությունների արդյունքները: 

Սահմանված պարբերականությամբ (ամսական, եռամսյակային և տարեկան) 
մշակվել և ամփոփվել են արդյունաբերությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշ-
ներն ըստ հանրապետության, մարզերի և ք. Երևանի, տնտեսական գործունեության 
տեսակների,  արտադրատեսակների,  ինչպես  նաև  եռամսյակային պարբերականու-
թյամբ` ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի: 

Համաձայն ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության  և       
ՀՀ ԱՎԾ միջև ստորագրված համաձայնագրի հավելվածի (կնքված` 08.05.2015թ.),      
ՀՀ ԱՎԾ-ն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարա-
րությանն (հետայսու` ՀՀ ԷԵԲՊՆ) է տրամադրել վերոհիշյալով նախատեսված ցուցա-
նիշներն ըստ կազմի և տրամադրման ժամկետների: Արդյունքում, ՀՀ ԱՎԾ-ի և           
ՀՀ ԷԵԲՊՆ-ն կողմից հավաքագրված և ամփոփված տեղեկատվության հիման վրա,  
ՀՀ ԷԵԲՊՆ-ն կողմից կազմվել է §Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ հաշվե-
կշիռը, 2015թ.¦, որը հրապարակվել է §ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 
թվականի հունվար-դեկտեմբերին¦ տեղեկատվական ամսական զեկույցում: 

Հայաստանի Հանրապետության ԱՄՀ ՏՏՀՍ-ին անդամակցության նախապայ-
մանների ապահովման նկատառումներով պայմանավորված` արդյունաբերության 
վիճակագրության  մի  շարք  ցուցանիշների  վերաբերյալ  հաստատված  ժամանակա-
ցույցով ներկայացվել է տեղեկատվություն: 

 
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն  
 
 Ծրագրով նախատեսված սույն ոլորտի թվով 27 աշխատանքները (122001-
122006, 122008-122013, 122015, 122023, 122024, 122026-122030, 122032-122038 ծածկա-
գրեր) կատարվել են սահմանված ժամկետներում և պարբերականությամբ: 

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնորսության և ձկնաբու-
ծության գծով վիճակագրական տեղեկությունները հավաքագրվել և մշակվել են թվով 
18 պետական վիճակագրական հաշվետվությունների և ամփոփ հաշվետվություննե-
րի ձևերով, 5 հարցաթերթերով, 4 տեղեկանքներով ինչպես նաև 1աղյուսակով: Ընդ 
որում, պետական վիճակագրական հաշվետվություններից, ամփոփ հաշվետվու-
թյուններից, հարցաթերթերից և տեղեկանքներից 9-ն ամսական պարբերականու-
թյամբ են, 1-ը` եռամսյակային և 17-ը`տարեկան: Հաշվետվություններից, հարցաթեր-
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թերից և տեղեկանքներից 14-ը բուսաբուծության գծով են, 8-ը` անասնաբուծության, 
2-ը` բուսաբուծության և անասնաբուծության, 1-ը` անտառային տնտեսության, 1-ը` 
գյուղատնտեսությանն առնչվող այլ բնույթի, իսկ 1-ը` ձկնորսության և ձկնաբուծու-
թյան ոլորտի վերաբերյալ է: 

Գյուղատնտեսության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման դաշտից      
( 189 գյուղական համայնք, 7 560 գյուղացիական տնտեսություն) 5 հարցաթերթերի մի-
ջոցով հավաքագրվել է տեղեկատվություն բուսաբուծության և անասնաբուծության՝ 
արտադրված բուսաբուծական և անասնաբուծական՝ արտադրված բուսաբուծական և  
անասնաբուծական արտադրանքի ծավալի, միջին բերքատվության, տնտեսություն-
ներում արտադրված արտադրանքի ըստ ուղղությունների իրացման և դրանց արտա-
դրության վրա կատարված ընթացիկ ծախսերի վերաբերյալ և այլն: 

 Նպատակ ունենալով արդիականացնել գյուղատնտեսության վիճակագրության 
ընտրանքային դիտարկման դաշտից հավաքագրվող վիճակագրական ցուցանիշների 
ցանկը,  մշակվել և ՀՀ ՎՊԽ  որոշումամբ հաստատվել է հարցաթերթ թիվ 1-ի (ամսա-
կան պարբերականությամբ) նոր տարբերակը, ինչը հնարավորություն կընձեռի մե-
ծացնել վիճակագիրների կողմից հավաքագրվող ցուցանիշների արժանահավատու-
թյան մակարդակը:  

Իրականացվել է հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում անցկացված 
գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի համատարած հաշվառման արդ-
յունքների  ընտրանքային ճշգրտումներ` թիվ 1 ու թիվ 2 տեղեկանքներով: Ստացված 
տվյալներն օգտագործվում են համատարած հաշվառման արդյունքում հավաքա-
գրված տվյալների ճշգրտման համար:  

Գյուղատնտեսության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման դաշտի վի-
ճակագիրների կողմից անց է կացվել հացահատիկային մշակաբույսերի բերքա-
հավաքի որակի հետազոտություն: 

Եռամսյակային պարբերականությամբ մշակվել և ամփոփվել են գյուղատնտե-
սությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով 
որոշվող չափերի:  

Յուրաքանչյուր եռամսյակ «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական  
զեկույցում զետեղվել է տեղեկատվություն անասնաբուծական արտադրանքի արտա-
դրության վերաբերյալ, եռամսյակային կտրվածքով՝ ըստ ՀՀ գյուղատնտեսության նա-
խարարության (հետայսու` ՀՀ ԳՆ) կողմից յուրաքանչյուր ամիս տրամադրված վար-
չական ռեգիստրի  տվյալների և անասնաբուծությամբ զբաղվող առևտրային կազմա-
կերպություններից ստացված տվյալների:  

Յուրաքանչյուր եռամսյակ «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական  
զեկույցում զետեղվել է տեղեկատվություն անտառային տնտեսության վերաբերյալ՝ 
ըստ Ձև թիվ 1-ԱՆՏԱՌ (եռամսյակային) վարչական վիճակագրական հաշվետվու-
թյան տվյալների: 
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1.2.3. Շինարարություն 

 
 Ծրագրով նախատեսված սույն ոլորտի թվով 10 աշխատանքները (123001, 

123003, 123005, 123007-123013 ծածկագրեր) կատարվել են սահմանված ժամկետնե-
րում և պարբերականությամբ:  

 Շինարարության գծով վիճակագրական տեղեկությունները հավաքագրվել, 
մշակվել և ամփոփվել են թվով 8 պետական վիճակագրական հաշվետվությունների 
ձևերով (4-ը` ամսական,   և  4-ը` տարեկան պարբերականությամբ): 

  2016 թվականի ընթացքում հաշվարկվել են հանրապետությունում իրականաց-
ված շինարարության հիմնական ցուցանիշներն ամսական պարբերականությամբ և 
ըստ մարզերի` եռամսյակային կտրվածքով: Իրականացվել է անհատական բնակելի 
շենքերի և մասնավոր շինարարական օբյեկտների դիտարկում, պարբերաբար անց-
կացվող շրջագայությունների միջոցով ընդլայնվել է բնակչության միջոցների հաշվին 
կառուցված նոր շինարարական օբյեկտների ցանկը (համացանկը): 

   Սահմանված պարբերականությամբ (ամսական, եռամսյակային և տարեկան) 
մշակվել  և  ամփոփվել  են  շինարարությունը  բնութագրող հիմնական ցուցանիշներն 
ըստ հանրապետության, մարզերի, տնտեսական գործունեության տեսակների, 

ֆինանսավորման աղբյուրների, ինչպես նաև եռամսյակային պարբերականությամբ` 

ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի: 

 «Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների» (ԱԴԳՏ) 
դասակարգչի (6 նիշ մակարդակ) ներդրմամբ փոփոխության է ենթարկվել 
«Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև թիվ 1-ԿՇ (տարեկան) 

պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը:  
Իրականացվել են ՀՀ տարածքում կառուցապատում իրականացնելու թույլտվու-

թյունների և կառուցապատման ընթացքում գտնվող օբյեկտների վերաբերյալ տեղե-
կատվության ստացման և ամփոփման աշխատանքներ: 

Իրականացվել են ՀՀ քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորված ան-
ձանց վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և ամփոփման աշխատանքներ: 

 
1.2.4. Տրանսպորտ  

 

Ծրագրով նախատեսված սույն ոլորտի թվով 19 աշխատանքները (124001–
124008 և 124012-124022 ծածկագրեր) կատարվել են սահմանված ժամկետներում և 
պարբերականությամբ:  

Տրանսպորտի գծով վիճակագրական տեղեկությունները հավաքագրվել և 
մշակվել են թվով 18 պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերով և 1 
աղյուսակով (հաշվետվություններից  5-ը` ամսական, 3-ը` եռամսյակային,                
11-ը` տարեկան պարբերականությամբ):  Ընդ որում, ավտոմոբիլային տրանսպորտի` 
3, օդային տրանսպորտի` 6, երկաթուղային տրանսպորտի` 3, քաղաքային 
էլեկտրատրանսպորտի` 1, ավտոմոբիլային ճանապարհների` 1 և հիմնական 
միջոցների գծով` 1 հաշվետվության ձևերով, իսկ 124005 և 124020  ծածկագրերով, 
համապատասխանաբար՝ «Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ»                  
և «Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի» 
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վիճակագրական աշխատանքները կատարվել են ամսական և տարեկան 
պարբերականությամբ, իսկ 124021 ծածկագրով «Փոստային և սուրհանդակային 
գործունեությունը» վիճակագրական աշխատանքը կատարվել է ամսական, 
եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ: 

Սահմանված պարբերականությամբ (ամսական, եռամսյակային և տարեկան) 
մշակվել և ամփոփվել են տրանսպորտի ոլորտը բնութագրող հիմնական ցուցանիշ-
ներն ըստ հանրապետության, մարզերի, տրանսպորտի տեսակների, ինչպես նաև 
եռամսյակային պարբերականությամբ` ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող 
չափերի: 

ԱԴԳՏ դասակարգչի, «Տնտեսական  գործունեության տեսակների Հայաստանի 
դասակարգչի» (ՏԳՏԴ -2 խմբագրության) ներդրմամբ, ինչպես նաև սահմանումների և 
հասկացությունների հստակեցմամբ, ցուցանիշների լրամշակման և ռեսպոնդենտ-
ների ծանրաբեռնվածության նվազեցմամբ պայմանավորված, փոփոխության են 
ենթարկվել ավտոմոբիլային, օդային և երկաթուղային տրանսպորտի  պետական 
վիճակագրական հաշվետվությունները և դրանց լրացման հրահանգները: 
 
 

1.2.5. Կապ 
 
 

 Ծրագրով նախատեսված սույն ոլորտի թվով 6 աշխատանքները (125002, 
125004, 124005, 125007-125009 ծածկագրեր) կատարվել են սահմանված ժամկետնե-
րում և պարբերականությամբ:  
 Կապի համակարգի գծով վիճակագրական տեղեկություններ են հավաքագրվել 
և մշակվել թվով 6 պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերով` 1 
ամսական և 5 տարեկան պարբերականությամբ:  

Սահմանված պարբերականությամբ (ամսական և տարեկան) մշակվել և 
ամփոփվել են կապի ոլորտը բնութագրող հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
հանրապետության, ինչպես նաև եռամսյակային պարբերականությամբ` ըստ աշխա-
տողների թվաքանակով որոշվող չափերի:   

Աշխատանքներ են իրականացվել վարչական ռեգիստրների կատարելագործ-
ման և կապի ոլորտի վիճակագրական հաշվառման դաշտի արդիականացման 
ուղղությամբ: 
  
1.2.6.  Առևտուր  և  այլ ծառայություններ 

 
     Ծրագրով նախատեսված սույն ոլորտի թվով 13 աշխատանքները (126001-

126013 ծածկագրեր)  կատարվել   են  սահմանված  ժամկետներում  և  պարբերակա-
նությամբ:  

     Առևտրի և այլ ծառայությունների գծով վիճակագրական տեղեկություններ են 
հավաքագրվել և մշակվել թվով 11 պետական վիճակագրական հաշվետվությունների 
ձևերով (5-ը՝ ամսական, 3-ը եռամսյակային, 3-ը՝ տարեկան), 1 տեղեկանքով 
(ամսական),  և 1 դիտարկման ձևով (ամսական), որոնցից 9-ը`առևտրի (5-ը` ամսա-
կան, 2-ը` եռամսյակային և 2-ը` տարեկան պարբերականությամբ), 3-ը` ծառայու-
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թյունների (2-ը` ամսական և 1-ը` եռամսյակային պարբերականությամբ) և 1-ը` 
առևտրի ու ծառայությունների գծով (տարեկան պարբերականությամբ):   

    Առևտրի ոլորտի վիճակագրական տեղեկատվության ամբողջականացման 

նպատակով սպառողական ապրանքների շուկաներում պարբերաբար անց են կացվել 
ընտրանքային դիտարկումներ ըստ ապրանքային խմբերի (պարենային, ոչ պարե-
նային), վաճառատեղերի քանակի, մեկ վաճառատեղի մեկ օրվա առևտրի շրջանառու-
թյան  ծավալի:  

    Սահմանված պարբերականությամբ (ամսական, եռամսյակային և տարեկան) 

մշակվել  և  ամփոփվել  են  առևտուրը  և  ծառայությունները  բնութագրող հիմնական 

ցուցանիշներն ըստ հանրապետության, մարզերի, ինչպես նաև եռամսյակային 

պարբերականությամբ` ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի:  

    Իրականացվել են առևտրի և այլ ծառայությունների ոլորտի վիճակագրական 

հաշվառման դաշտի ամենամսյա  արդիականացման աշխատանքներ:  

    Կազմվել են ոլորտի բոլոր հաշվետվությունների ձևերի և դրանց լրացման հրա-
հանգների փոփոխությունների նախագծերը՝ պայմանավորված ՀՀ ՎՊԽ  2016թ. հու-
նիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված «Վիճակագրական տեղեկությունների 
հավաքագրման կարգ»-ի դրույթներին համապատասխանեցմամբ, ինչպես նաև սահ-
մանումների և հասկացությունների հստակեցմամբ և ցուցանիշների լրամշակմամբ:  

Առևտրի ոլորտում ԱԴԳՏ-ի դասակարգչի ներդրմամբ պայմանավորված 
մշակվել և փոփոխության է ենթարկվել «Տեղեկատվություն ապրանքների վաճառքի   
և մնացորդի վերաբերյալ» Ձև թիվ 3 առևտուր տարեկան պարբերականությամբ հա-
վաքագրվող հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը: 

    ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության (հետայսու՝  
ՀՀ ՏԶՆՆ) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտի վարչական ռեգիստրի 

ձևավորման փուլում պարբերաբար մեթոդաբանական օժանդակություն է 

ցուցաբերվել  Ձև 1-ՏՏ (ամսական) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվու-
թյան ձևի լրացման հետ կապված աշխատանքներում: Կատարվել են աշխատանքներ 

ՀՀ ՏԶՆՆ կողմից տրամադրվող այդ ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների միկրո-
տվյալների բազաների հստակեցման ուղղությամբ՝ մասնավորապես այդ բազաներում 

ընդգրկված ոչ ՏՏ ոլորտի գործունեություն իրականացնողների ցանկի պարզաբան-
մաբ և ՏԳՏԴ-2 խմբագրության Հայաստանի դասակարգչի  համապատասխանեց-
մամբ, ինչպես նաև ներկայացված ցուցանիշների չափի միավորի Ճշգրտմամբ: 

Կատարվել են պետական վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների 
մուտքագրման, մշակման և ամփոփ ելքային աղյուսակների ստացման համար համա-
կարգչային ծրագրերի փոփոխություններ և լրացումներ: 
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1.2.7. Կազմակերպությունների  տնտեսական գործունեությունը 

 
 

Ծրագրով նախատեսված սույն ոլորտի թվով 5 աշխատանքներ (127003-127005 
և 127007-127008 ծածկագրեր` 2-ը եռամսյակային և 3-ը` տարեկան պարբերականու-
թյամբ) կատարվել են սահմանված ժամկետներում և պարբերականությամբ:  

2016թ.-ին տվյալների հավաքագրումն իրականացվել է ընտրանքային եղանա-
կով վիճակագրական մշտադիտարկման դաշտում ընդգրկված կազմակերպություն-
ներից  պետական  վիճակագրական  հաշվետվությունների  հավաքագրման  միջոցով: 
Կազմակերպությունների ընտրանքը կատարվել է ՀՀ ԱՎԾ բիզնես-ռեգիստրի գործող 
կազմակերպությունների արդիականացված բազայից:  

Կազմակերպություններն ըստ աշխատողների թվաքանակի բաժանվել են 2 
խմբի` խոշոր ու միջին կազմակերպություններ և փոքր ու գերփոքր կազմակերպու-
թյուններ: 1 091 խոշոր և միջին կազմակերպությունները հետազոտվել են համատա-
րած, իսկ փոքր և գերփոքր կազմակերպություններից (ընտրանքի գլխավոր համակ-
ցությունից) շերտավորված ընտրանքի մեթոդով` ըստ մարզերի, հիմնական գործու-
նեության  տեսակի  և  աշխատողների  միջին  ցուցակային  թվաքանակի,  ընտրվել է 
1 390 կազմակերպություն: Հետազոտված փոքր և գերփոքր կազմակերպությունների 
տվյալները տարածվել են ընտրանքի գլխավոր համակցության վրա: Նախապես ճշ-
գրտվել են ընտրանքում ընդգրկված կազմակերպությունների գործունեության  հիմ-
նական տեսակի ծածկագրերն ըստ ՏԳՏՀԴ-2 խմբագրության:  

2016թ.-ին կազմակերպությունների ֆինանսական ցուցանիշները պետական 
վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերով, տարեկան պարբերականությամբ, 
հավաքագրվել են միայն խոշոր կազմակերպություններից, իսկ միջին, փոքր և 
գերփոքր կազմակերպություններից՝ ընտրանքային հետազոտության միջոցով: 

 
 

1.3. Գներ և սակագներ  
 
 

Ծրագրով  նախատեսված  թվով  56 աշխատանքներ  (131001-131032,  132001-
132005, 133001-133006, 134001-134005, 135001, 136001-136004, 137001, 137003, և 138001 
ծածկագրեր), որոնցից  40-ը` ամսական, 14-ը` եռամսյակային, 2-ը` տարեկան 
պարբերականությամբ են և կատարվել են սահմանված ժամկետներում: 

Գործող մեթոդաբանության համաձայն, յուրաքանչյուր ամիս հաշվարկվել են 
հետևյալ գների ինդեքսները. 

♦ սպառողական  գների  ինդեքս  (ըստ  հանրապետության  և  11 հետազոտվող 
    բնակավայրերի՝ 65 ապրանքային խմբերով, ծառայությունների տեսակներով 
    և 470 անվանում ապրանք-ծառայություններով, 1 094 ներկայացուցիչների), 
♦ արդյունաբերական  արտադրանքի  գների  ինդեքսն  ըստ ՏԳՏԴ-ի 2 խմբա- 
    գըրման, 
♦ գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման գների ինդեքս (ըստ հանրապե- 
    տության, իրացման ուղիների,  ապրանքային խմբերի և հետազոտվող 61   
    անանում մթերքի),  



 12 

 
♦ գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքս (ըստ 
    հանրապետության,   ապրանքային  խմբերի  և  հետազոտվող  92  անվանում 
    արտադրության միջոցների),  
♦ բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքս (ըստ հանրապետության,  
    տրանսպորտի տարատեսակների (երկաթուղային, ավտոմոբիլային և  խողո- 
    վակաշարային)), 
♦ արտաքին առևտրի գների ինդեքս` մշակվել  են  ամսական  պարբերականու- 
    թյամբ, 4  ուղղություններով՝  ըստ  բոլոր  երկրների, ԱՊՀ երկրների և ոչ ԱՊՀ 
    երկրների: «Ոչ ԱՊՀ երկրներ» խմբից իրականացվում է նաև գների ինդեքսնե-  
    րի հաշվարկ ըստ Եվրամիության երկրների, 
♦ 90 անվանում կարևորագույն ապրանքատեսակների գների օպերատիվ 10-օր 

               յա դիտարկում (ըստ հանրապետության և հետազոտվող 11 բնակավայրերի,  
               որի հիման վրա կատարվել է գնաճի հաշվարկ (օպերատիվ գնահատական)), 

♦ ՀՀ  ֆինանսների  նախարարության  (հետայսու՝ ՀՀ ՖՆ)  կողմից  ներկայաց- 
   ված շինարարության գների ինդեքսների հիման վրա իրականացվել են   
   գների ինդեքսների լրահաշվարկներ: 
♦ ՀՀ  մարզերի  189  գյուղական  բնակավայրերում ընտրանքային  եղանակով  
   ընտրված  7 560  գյուղացիական  տնտեսություններում  կատարվել է գյուղա- 
   տնտեսական  մթերքի  իրացման  և գյուղատնտեսության արտադրության մի- 
   ջոցների գնման գների, քանակի ու ծավալների ամենամսյա հետազոտություն: 
   Ստացված  տվյալների  հիման  վրա  հաշվարկվել են  հանրապետությունում    
   գյուղատնտեսական մթերքի  իրացման  գների ինդեքսներն իրացման 3 ուղի-   
   ներով (մթերող կազմակերպություններին, անհատ ձեռնարկատերերին, գյու- 
   ղատնտեսական  մթերքի  շուկայում  (61 ապրանքատեսակ))  և  գյուղատնտե-  
   սության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսներ (92 անվանում   
   արտադրության միջոցներ):  
Արտաքին առևտրի գների ինդեքսների համար մշակված հատուկ էլեկտրո-

նային ծրագրերով շարունակվել են իրականացվել ՀՀ և Եվրասիական տնտեսական 
միության կողմից (հետայսու՝ ԵԱՏՄ) երկրների հետ փոխադարձ արտաքին առևտրի 
գների ինդեքսների հաշվարկները:  

Ազգային հաշիվներում, որպես դեֆլյատորներ օգտագործման նպատակով կա-
տարվել է տնտեսության առանձին ոլորտների գների ինդեքսների լրացուցիչ հաշ-
վարկ՝ ամսական, եռամսյակային (նախորդ եռամսյակի, նախորդ տարվա համապա-
տասխան եռամսյակի համեմատ), տարեկան կտրվածքներով:  

2014թ. տվյալներով ՀՆԱ-ի և ազգային արժույթի գնողունակության համարժե-
քության հաշվարկման միջազգային համադրումների ծրագրի շրջանակներում շարու-
նակվել են տվյալների վերջնական ճշգրտումների աշխատանքները: Ծրագրի վերջ-
նական արդյունքները կամփոփվեն 2017թ.-ին:  

Եռամսյակային պարբերականությամբ իրականացվել են գնադիտարկումներ   
Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքների սպառողական շուկաներում ըստ միջազ-
գային համադրումների ծրագրի անվանացանկի: Կատարվել են արձանագրված գնե-
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րի միջին գների հաշվարկներ, ստացված արդյունքների վերլուծություն և վերոնշյալ 
քաղաքների գնային տեղեկատվության համեմատություններ: 

ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի հետ համագործակցության 
շրջանակում շարունակվել են  ԱՊՀ երկրների հարմոնիզացված սպառողական գների 
ինդեքսի (ՀՍԳԻ) ներդրման համատեղ աշխատանքներ: Կատարվել է ՀՍԳԻ-ի հաշ-
վարկման համար զամբյուղում ընդգրկվող ապրանք-ծառայությունների ցանկի հա-
մաձայնեցում, ճշգրտում, կշիռների լրացուցիչ հաշվարկներ: ԱՊՀ միջպետական վի-
ճակագրական կոմիտեին ներկայացվել են ՀՀ ՍԳԻ-ում սեզոնային ապրանքների 
հաշվարկների վերաբերյալ  համապատասխան մեթոդաբանական մոտեցումներ: 

Հանդիպումներ են կազմակերպվել ՀՀ կենտրոնական բանկի համապատաս-
խան աշխատակիցների հետ կապված ՀՀ-ում ՍԳԻ-ի հաշվարկման նոր մեթոդաբա-
նության ներդրման հետ:  

2016թ. դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ ՎՊԽ համապատասխան որոշումներով հաս-
տատվել են ՀՀ ՍԳԻ-ի նոր մեթոդաբանական մոտեցումները, գների դիտարկման 
կարգը, գների դիտարկման և արձանագրման 2 նոր պետական վիճակագրական 
հաշվետվությունների ձևերը:  
         Կազմակերպվել, հրահանգավորվել և վերահսկվել են ՀՀ բնակավայրերում գնե-
րի դիտարկման աշխատանքները:  

 
1.4. Աշխատանքի շուկա 
 
1.4.1. Զբաղվածություն և գործազրկություն  
 

 Ծրագրով նախատեսված սույն ոլորտի վիճակագրական 6 աշխատանքները 
(141001-141002, 141004-141007 ծածկագրեր) կատարվել են սահմանված պարբերակա-
նությամբ: Վիճակագրական տեղեկություններ են հավաքագրվել և մշակվել թվով 3 
պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերով և 3 աղյուսակներով, ընդ 
որում  3` տարեկան, 2` եռամսյակային և 1` ամսական  պարբերականությամբ: Շա-
րունակվել են աշխատանքի վիճակագրության  մշտադիտարկման  մեջ ընդգրկված 
միավորների արդիականացման, տվյալների բազայում վիճակագրական միավորների 
ռեկվիզիտների (վավերապայմանների) վերանայման, ինչպես նաև «հատվող» փոփո-
խականների մասով աշխատանքի վիճակագրության և բիզնես ռեգիստրի բազաների 
նույնականության ապահովման աշխատանքները: Ընդլայնվել է նաև սկզբնական 
տվյալների բազան (միկրոտվյալների բազան) էլեկտրոնային եղանակով ներկա-
յացնող կազմակերպությունների քանակը: 
 Շարունակվել է միկրո և ամփոփ տվյալների մշակման համակարգչային 
ծրագրերի կատարելագործման գործընթացը, որի արդյունքում բարելավվել է մշակ-
վող տվյալների որակը, ընդլայնվել է ելքային աղյուսակների ցանկը` ելնելով միջազ-
գային կազմակերպություններին տրամադրվող տեղեկատվության պահանջներից` 
միաժամանակ հարստացնելով ոլորտը բնութագրող ցուցանիշների կազմը: 
 Շարունակվել են տնային տնտեսություններում աշխատուժի հետազոտու-
թյան (հետայսու՝ ՏՏԱՀ) հարցաթերթի վերանայման, տվյալների հավաքագրման, 
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ստուգման-կոդավորման, մուտքագրման, տրամաբանական ստուգման, վերլուծու-
թյան և ամփոփման  աշխատանքները: Մասնավորապես. 

-  հարցաթերթում հարցերի թվի աճով պայմանավորված, ինչպես նաև հրա-
պարակվող տվյալների որակի բարձրացման նպատակով ընդլայնվել են միկրո և ամ-
փոփ տվյալների ստուգման ալգորիթմները (ավելի քան 350 ալգորիթմ). 

-  աշխատանքի շուկայի համակողմանի վերլուծության նպատակով ընդլայն-
վել են ելքային փոփոխականներ (ընդհանուր առմամբ՝ ավելի քան 250 ալգորիթմ). 

-  վերանայվել և ընդլայնվել է 2016թ. հետազոտության հարցաթերթը՝ հիմնա-
կանում հաշվի առնելով երկրի տնտեսության համակողմանի վերլուծության և կան-
խատեսումներ իրականացնելու տեսանկյունից առանձնակի կարևորություն ունեցող 
տվյալների անհրաժեշտությունը. 

-  հարստացվել է աշխատանքի շուկան բնութագրող ցուցանիշների շրջա-
նակը. 

-   2015թ. հետազոտության վերջնական ճշգրտված տվյալների վերլուծության 
արդյունքում տարբեր ժողովածուներում հրապարակվել են ավելի քան 250 ելքային 
աղյուսակներ. 

-  ՀՀ ԱՎԾ կայքում զետեղելու նպատակով 2015թ. հետազոտության անվանա-
զերծված տվյալների բազան մշակվել է նախատեսված ձևաչափով. 

-  2016թ. ԱՀ-ի արդյունքներով հաշվարկված առանցքային ցուցանիշները 
հրապարակվել են եռամսյակային պարբերականությամբ:  
 Վերանայվել է նաև ՏՏԿԱՀ-ի 2016թ. հարցաթերթի մաս կազմող «Զբաղ-
վածություն» բաժինը, ըստ այդմ՝ վերանայվել են տեղեկատվության մուտքագրման 
փուլի համար անհրաժեշտ ստուգիչ, ինչպես նաև ելքային ցուցանիշների հաշվարկ-
ման ալգորիթմները: 
 Միջազգային համադրելիության ապահովման նպատակով շարունակվել է 
ցուցանիշների հաշվարկման կիրառվող մեթոդաբանության և տվյալների ներկայաց-
ման ձևաչափի կատարելագործումը`առաջնորդվելով Աշխատանքի միջազգային 
կազմակերպության (հետայսու՝ ԱՄԿ) և Եվրամիության վիճակագրական ծառայու-
թյան (հետայսու՝ Եվրոստատ) հրապարակումների չափանիշներով: 
 ԱՄԿ և ԱՄՆ աշխատանքի դեպարտամենտի «Հայաստանում 2015թ. երե-
խայի աշխատանքի ազգային հետազոտության իրականացման և դրա արդյունքների 
վերաբերյալ զեկույցի կազմման մասին» ծրագրի շրջանակում ամփոփվել են ՀՀ բոլոր 
մարզերում և քաղաք Երևանում 5-17 տարեկան երեխաների շրջանում 6 520 տնային 
տնտեսություններում իրականացված միանվագ հետազոտության արդյունքները:  
 Պատրաստվել է «Հայաստան. երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտու-
թյուն, 2015» խորագրով երկլեզու (հայերեն, անգլերեն) վիճակագրական-վերլուծական 
զեկույց, որն իր խորությամբ երեխաների զբաղվածության հիմնահարցերին վերա-
բերող նմանօրինակ առաջին զեկույցն է ՀՀ-ում: Զեկույցի ներկայացման համար կազ-
մակերպվել է շնորհանդես` թեմային առնչվող ազգային և միջազգային կազմակեր-
պությունների հիմնական շահառուների մասնակցությամբ: 
 ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (հետայսու՝ ԵՏՀ) առաջար-
կությամբ սկզբունքորեն վերանայվել է «Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» վիճա-
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կագրական երկլեզու (հայերեն, անգլերեն) գրքույկը` ինչպես ներկայացվող ցուցա-
նիշների ոլորտային ընդգրկվածության, ցուցանիշների շրջանակի, բովանդակության, 
հաշվարկման մեթոդաբանության, այնպես էլ տվյալների /ցուցանիշների ներ-
կայացման ձևաչափի առումով`վերջիններս հնարավորինս համապատասխանեցնե-
լով միջազգային մեթոդաբանության չափանիշներին ու պահանջներին` հաշվի առնե-
լով ազգային առանձնահատկությունները: Արդյունքում` գրքույկը դարձել է իր հիմ-
նական առաքելությանն առավել համահունչ` ոլորտները և դրանց ներսում ցուցա-
նիշները` համակարգված, բազմաթիվ նոր ցուցանիշներով հարստացած, սեռային 
զգայունություն չունեցող բազմաթիվ ցուցանիշներից բեռնաթափված, աղյուսակները 
և գծապատկերները ճիշտ ընտրված, թվային տվյալները տեքստային հակիրճ 
վերլուծությամբ ուղեկցված` նպատակ ունենալով ցուցանիշները դարձնել դյուր-
ըմբռնելի և, հետևապես, ճիշտ մեկնաբանելի:  
               Աշխատանքի իրականացման համար որպես ուղեցույց ծառայել են Եվրո-
պայի վիճակագիրների 2010թ. համաժողովի կողմից ՄԱԿ-ի ԵՏՀ համատեղ մշակված 
«Սեռային հավասարության ցուցանիշներ» և ԵՏՀ կողմից մշակված «Սեռային 
վիճակագրության կիրառումը. Տվյալներ օգտագործողների վերապատրաստման 
գործիքակազմ» ձեռնարկները, ուսումնասիրվել է բազմաթիվ երկրների (Շվեդիա, 
Շվեյցարիա, Լիտվա, Դանիա, Ֆինլանդիա, Նորվեգիա, Ավստրալիա և այլն) նույնա-
նուն գրքույկների պատրաստման փորձը: 
  
1.4.2. Աշխատավարձ 
 
 

 Ծրագրով նախատեսված սույն ենթահատվածի 142001, 142003, 142004, 142006  
ծածկագրերով վիճակագրական 4 աշխատանքները (վարձու աշխատողների աշխա-
տավարձն ըստ սեռի, մարզերի, գյուղ/քաղաք բաշխվածության, տնտեսական գործու-
նեության տեսակների, հատվածների, աշխատանքի վարձատրության չափի, աշխա-
տավարձի ժամկետանց պարտքի, գործատուի կողմից աշխատուժի վրա կատարված 

ծախսերի և այլն) կատարվել են սահմանված ժամկետներում և պարբերականու-
թյամբ: Վիճակագրական տեղեկություններ են հավաքագրվել և մշակվել թվով 3 պե-
տական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերով և 1 հարցաթերթի միջոցով, 
ընդ որում 1` ամսական և 3` տարեկան պարբերականությամբ:  

Շարունակվել են հաշվետությունների ձևերի համակարգչային մշակման 
ծրագրերի, ելքային աղյուսակների ստացման ալգորիթմների կատարելագործման 
աշխատանքները: Ընդլայնվել է տեղեկատվություն ներկայացնող վիճակագրական 
միավորների և ելքային աղյուսակների քանակը:  

«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» 
Եվրամիության (ԵՄ) 2-ամյա Թվինինգ ծրագրի «աշխատանքի շուկայի վիճակագրու-
թյուն» բաղադրիչի ներքո ԵՄ փորձագիտական առաքելությունների (Դանիայի վիճա-
կագրական ծառայության ղեկավարությամբ) շրջանակում ուսումնասիրվել են վաս-
տակի կառուցվածքի հետազոտության, աշխատանքի գնի, դրա ինդեքսի վիճակա-
գրության վերաբերյալ ԵՄ կանոնակարգերը: Ուսումնասիրվել է  Դանիայի վիճակա-
գրության փորձը, մշակվել է «Կազմակերպություններում վաստակի (աշխատավար-
ձի) կառուցվածքի փորձնական հետազոտության» գործիքակազմը (էլեկտրոնային 
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հարցաթերթ, հարցաթերթի լրացման ցուցումներ) (այսուհետ` հետազոտություն): 
Հետազոտության նպատակը հետազոտության գործիքակազմի և մեթոդաբանության 
փորձարկումն է` վաստակի (աշխատավարձի) կառուցվածքի վիճակագրությունը    
ՀՀ-ում հետայսու ներդնելու նպատակով, ինչը հնարավորություն կընձեռի առաջին 
անգամ ստանալ համապարփակ տեղեկատվություն վարձու աշխատողների 
աշխատավարձի չափի և անհատական այլ բնութագրիչների  (սեռ, տարիք, կրթական 
մակարդակ, աշխատանքային փորձի տևողություն, զբաղմունք/ պաշտոն և այլն)    
փոխկապվածության վերաբերյալ`ըստ իրենց գործատուների բնութագրիչների (գոր-
ծունեության ոլորտ, կազմակերպության չափ, գտնվելու վայր` մարզ, գյուղ / քաղաք և 
այլն):   
 
1.5. Բիզնես  ռեգիստր 

 
Ծրագրով նախատեսված սույն ենթահատվածի թվով 2 վիճակագրական աշ-

խատանքները (150001 և 150002 ծածկագրեր) կատարվել են սահմանված ժամկետ-
ներում: 

Վարչական ռեգիստր հանդիսացող ՀՀ արդարադատության նախարարության 
(հետայսու՝ ՀՀ ԱՆ) իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությու-
նից և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից, սահման-
ված կարգով, ստացվել են իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի 
վերաբերյալ տվյալներ, որոնք մշակվել և համադրվել են բիզնես ռեգիստրի տվյալների 
արդիականացման նպատակով: 

Բիզնես ռեգիստրի համալրման և արդիականացման նպատակով ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի առանձնացված և վիճակագրություն իրականացնող կառուցվածքա-
յին ստորաբաժանումներից ստացվել, համադրվել և ամփոփվել են վերջիններիս վի-
ճակագրական մշտադիտարկումներում առկա իրավաբանական անձանց և անհատ 
ձեռնարկատերերի վերաբերյալ տվյալների շտեմարանները: 

Յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի Երևան քաղա-
քի և մարզային գործակալություններին է տրամադրվել եռամսյակի ընթացքում ՀՀ ԱՆ 
իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված, 
փոփոխությունների ենթարկված և լուծարված  իրավաբանական  անձանց/անհատ  
ձեռնարկատերերի  վերաբերյալ  տեղեկատվությունը: 
  Արդիականացվել է շուրջ 16 800 իրավաբանական անձանց և 13 500 անհատ 
ձեռնարկատերերի 2015թ. տնտեսական գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյունը (գտնվելու վայրի, գործունեության հիմնական և ոչ հիմնական տեսակների, 
աշխատողների թվաքանակի, ինչպես նաև գործելու կամ չգործելու վերաբերյալ 
տվյալներ): Գործող իրավաբանական անձանց և  անհատ ձեռնարկատերերի վերա-
բերյալ տեղեկատվությունն համալրվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեից ստացված տեղեկատվությունից: 
   Կատարելագործվել են տեղեկատվության ստուգաճշտման, մուտքագրման և 
վերլուծության համակարգչային ծրագրերը: Ստեղծվել և կիրառվել է էլեկտրոնային 
եղանակով ստացված հաշվետվությունների ավտոմատ ներածման համակարգ: 
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1.6. Մասնավորեցում  
 

Ծրագրով նախատեսած սույն ենթահատվածի թվով 1 վիճակագրական աշխա-
տանքը (160001 ծածկագիր) կատարվել է սահմանված ժամկետներում և պարբերա-
կանությամբ: 

ՀՀ  կառավարությանն  առընթեր  պետական  գույքի  կառավարման  վարչության 
կողմից ներակայացվող մասնավորեցման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյունը զետեղվել է ««ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական 
զեկույցի եռամսյակային թողարկումներում: 
 
1.7. Վիճակագրական  դասակարգիչներ 
 

Ծրագրով նախատեսված սույն ենթահատվածի թվով 4 վիճակագրական աշ-
խատանքները (170002, 170003, 170009, 170010 ծածկագրեր) կատարվել են սահ-
մանված ժամկետներում:  

Տեխնիկատնտեսական ու սոցիալական տեղեկատվության ազգային մակար-
դակով դասակարգման նկատառումով պայմանավորված և հիմք ընդունելով Եվրո-
պական համայնքի կողմից մշակված ԱԴՏԳՏ- 2008 վերանայված տարբերակը, իրա-
կանացվել են «Արդյունաբերական արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեու-
թյան տեսակների (9-նիշ մակարդակով) Հայաստանի դասակարգչի» ազգային մա-
կարդակով լրամշակման և ներդրման հետ կապված աշխատանքներ: 

 Աշխատանքներ են տարվել «Ազգային հաշիվների համակարգ-2008» (ԱՀՀ-
2008) մեթոդաբանության վրա հիմնված «Տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածնե-
րի դասակարգիչի» ազգային տարբերակի ներդրման ուղղությամբ: 

 ԱՀՀ-2008 միջազգային ստանդարտի սահմանումներին համապատասխան, 
հիմնական ֆոնդերն իրենց գործառնական նշանակությամբ դասակարգման համար 
անհրաժեշտ տեղեկատվության միօրինակ կոդավորման նկատմամբ պահանջից      
ելնելով, մշակվել է «Հիմնական ֆոնդերի վիճակագրական դասակարգիչը», որը 
հաստատվել է  ՀՀ ՏԶՆ նախարարի հրամանաով և գրանցվել ՀՀ ԱՆ կողմից: 

Աշխատանքներ են տարվել ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային և 
առանձնացված ստորաբաժանումների կողմից վարվող վիճակագրական աշխա-
տանքներում դասակարգիչների ներդրման աջակցման ուղղությամբ: 

 
 

1.8. Պետական  ռեգիստր 
 

Ծրագրով նախատեսված սույն ենթահատվածի թվով 1 վիճակագրական աշ-
խատանքը (180001 ծածկագիր) կատարվել է  սահմանված ժամկետում:  

Վարչական ռեգիստր հանդիսացող ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետա-
կան ռեգիստրի գործակալությունից սահմանված կարգով ստացվել է նոր գրանցված 
իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ առցանց տեղե-
կատվություն`«ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական զե-
կույցներում հրապարակման նպատակով: 
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2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ    
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ  

 
Ծրագրով նախատեսված թվով 25 վիճակագրական աշխատանքներ (200001-

200005 և 300001-300019 և 112013 ծածկագրեր) կատարվել են սահմանված ժամկետնե-
րում և պարբերականությամբ:  

2016թ.-ի ընթացքում ամսական պարբերականությամբ ՀՀ ՖՆ-ից հավաքագրվել 
են վիճակագրական տեղեկություններ պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ 
(ըստ ֆինանսավորման), իսկ եռամսյակային պարբերականությամբ` 
տեղեկատվություն պետական և համայնքների բյուջեների եկամուտների և ծախսերի 
փաստացի կատարողականի, ինչպես նաև ՀՀ պետական պարտքի (ներքին և 
արտաքին) վերաբերյալ: 

ՀՀ ԿԲ-ից ամսական, եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ հա-
վաքագրվել են վիճակագրական տեղեկություններ դրամավարկային ու բանկային 
համակարգի, ապահովագրական ընկերությունների, արժեթղթերի շուկայի, գրավա-
տների, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների, արժութային դիլերների և 
փոխանակման կետերի գործունեության վիճակագրական հիմնական ցուցանիշների 
վերաբերյալ: 

ԱՄՀ-ի ՏՏՀՍ-ին ՀՀ-ն անդամակցության շրջանակում, ՀՀ ՖՆ-ից ստացվել են   
ՀՀ կենտրոնական և ընդհանուր կառավարության, արտաքին պետական պարտքի, 
իսկ ՀՀ ԿԲ-ից` կենտրոնական բանկի և բանկային համակարգի ամփոփ 
հաշվեկշռային ցուցանիշների և միջազգային պահուստների  վերաբերյալ ամփոփ 
տվյալները և տեղադրվել  ՀՀ ԱՎԾ կողմից ՏՏՀՍ ձևաչափով վարվող Հայաստանի 
Ազգային ամփոփ տվյալների էջում: 

ՀՀ ԿԲ-ից ամսական պարբերականությամբ ստացվել և հրապարակվել են նաև 
ֆինանսական շուկայում ձևավորված ամենօրյա և ամսական միջին փոխարժեքների 
վերաբերյալ տեղեկություններ:  

 
 

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ  
 
 

              Ծրագրով նախատեսված սույն հատվածի թվով 56 վիճակագրական  աշխա-
տանքները (410001-410003, 411001-411005, 411008-411009, 411011-411019, 412001-
412005, 412008, 412010-412022, 420001, 420007-420008, 420010-420013, 430001-430002, 
430004, 430006, 430010- 430012, 440001-440002, 450002, 460002 ծածկագրեր) կատարվել 
են սահմանված ժամկետներում և պարբերականությամբ (19՝ ամսական, 16՝ 
եռամսյակային և 21՝ տարեկան):  
 Ոլորտի վերաբերյալ սկզբնական վիճակագրական տվյալները հավաքագրվել և 
մշակվել են թվով 7 պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերով (3-ը` 
միջազգային ծառայությունների առևտրի գծով, 1-ը` օտարերկրյա  ներդրումների,      
2-ը` բնական գազի արտահանման ու ներմուծման և 1-ը` զբոսաշրջության):  
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 Բացի այդ, արտաքին և փոխադարձ առևտրի, վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ 
հաշվի «Ապրանքներ և ծառայություններ» հոդվածների գծով ցուցանիշների հաշ-
վարկման համար օգտագործվել են վարչական ռեգիստրների` մասնավորապես        
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ստացվող 
բեռնամաքսային հայտարարագրերի, ֆիզիկական անձանց կողմից կատարված 
առևտրի և «Ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձևի» տվյալնե-
րի բազաները, ՀՀ ԿԲ-ից ստացված տեղեկանքները:  
 Կազմվել են. 
 -2015թ. IV եռամսյակի և տարեկան, ինչպես նաև 2016թ. I, II և III եռամսյակնե-
րի ՀՀ վճարային հաշվեկշիռների ընթացիկ հաշիվների «Ապրանքներ և ծառայություն-
ներ» հոդվածները:  
 Հավաքագրվել են. 
 -ամսական պարբերականությամբ` տվյալներ արտաքին և փոխադարձ առև-
տրի, մասնավորապես բեռնամաքսային հայտարարագրերի, ֆիզիկական անձանց 
կողմից կատարվող առևտրի և «Ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակա-
գրական ձևի», բնական գազի արտահանման ու ներմուծման և էլեկտրաէներգիայի 
արտահանման ու ներմուծման ծավալների վերաբերյալ, 
 -եռամսյակային պարբերականությամբ` տվյալներ միջազգային ծառայություն-
ների առևտրի (կապ, զբոսաշրջություն, տրանսպորտ, մշակույթ և այլն), օտարերկրյա 
ներդրումների (ուղղակի, պորտֆելային և այլ` ներառյալ միջազգային վարկերը): 
 ԱՄՀ ՏՏՀՍ-ին անդամակցությամբ պայմանավորված, շարունակվել է վճարա-
յին հաշվեկշռի, միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքի դիրքերի, ապրանք-
ների արտաքին առևտրի մեթատվյալների վերանայումը և դրանց զետեղումը Հայաս-
տանի Ազգային ամփոփ տվյալների էջում:  
 Միևնույն ժամանակ, սկսած 2009թ. մայիսից, ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքում, 
ամսական կտրվածքով, տեղադրվել են ՀՀ արտաքին առևտրի ցուցանիշների (արտա-
հանում և ներմուծում` ըստ ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման, 
ապրանքի ծագման երկրի և առևտուր անող երկրի հատկանիշների) շարժընթացը, 
սկսած 1995թ.-ից` ըստ գործընկեր երկրների, իսկ 2010թ. հուլիսից` նաև ՀՀ վճարային 
հաշվեկշռի,  իսկ  դեկտեմբերից`  ՀՀ  միջազգային  ներդրումային  դիրքի  և  ՀՀ համա-
խառն արտաքին պարտքի ցուցանիշների շարքերը: 
 Համաձայն ՀՀ ԱՎԾ և Եվրոստատի միջև կնքված արտաքին առևտրի տվյալ-
ների փոխանակման Համաձայնագրի, յուրաքանչյուր եռամսյակ, ամսական կտրված-
քով, արտաքին առևտրի տվյալները 10-նիշ դասակարգմամբ, համապատասխան 
ձևաչափով, ներկայացվել են Եվրոստատին, ամսական տվյալները 10-նիշ դասա-
կարգմամբ ներկայացվել են նաև ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժին: 
 ԵԱՏՄ-ին ՀՀ-ն անդամակցությամբ պայմանավորված, համապատասխան 
ձևաչափով, ամսական կտրվածքով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի տվյալները 10-
նիշ դասակարգմամբ ներկայացվել են վերոնշյալ կառույցին: 
 ՀՀ արտաքին առևտրի տվյալներն ամսական կտրվածքով Ինտեգրացված 
թղթակցության համակարգի (ԻԹՀ) միջոցով տեղադրվել են ԱՄՀ կայքում: 
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5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

5.1.Ժողովրդագրություն 
 

  Ծրագրով նախատեսված սույն ենթահատվածի թվով 26 վիճակագրական 
աշխատանքների (511001-511010, 512001, 512003-512005, 512007-512012, 513001-
513006) կատարումն  ապահովվել է ամբողջությամբ` սահմանված ժամկետներում և 
պարբերականությամբ:  
  Շարունակվել են աշխատանքները բնական շարժի, միգրացիայի, բնակչության 
սեռատարիքային կազմի հաշվարկի, ծնելիության և մահացության ցուցանիշները 
բնութագրող ելքային աղյուսակների ստացման համակարգի լրամշակման ուղղու-
թյամբ:  
  2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ գյուղապետարանների կողմից անցկացված    
ՀՀ գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմի հաշվառման արդյունքներով` 
ըստ Ձև թիվ 9-Ս պետական վիճակագրական հաշվետվությունների, տվյալներ են 
ստացվել բոլոր գյուղական համայնքներից: Դրանցում ամփոփվել են համայնքներում 
տնային  տնտեսությունների  քանակի,  մշտական  բնակչության  թվաքանակի,  առկա 
բնակչության առանձին տարիքների և տարիքային խմբերի, տնային տնտեսություն-
ների զբաղված անդամների՝ գյուղատնտեսական և այլ ոլորտներում զբաղվածների 
թվաքանակի վերաբերյալ ցուցանիշները:  

 ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային գործակալությունների կողմից կազմվել են 
նաև ամփոփ տեղեկագրեր՝ ըստ առանձին գյուղական բնակավայրերի հիմնական 
ցուցանիշների, տարածաշրջանների: 

 Ձև թիվ 9-Ս պետական վիճակագրական հաշվետվության ծրագրային մշակ-
ման արդյունքում ստացվել են գյուղական համայնքների առկա և մշտական բնակչու-
թյան թվաքանակի, սեռատարիքային կազմի, տնային տնտեսությունների քանակի և 
ՀՀ մարզերի ու տարածաշրջանների զբաղված բնակչության թվաքանակների բաշխու-
մը բնութագրող ելքային աղյուսակներ: Դրանց հիման վրա հրապարակման նպա-
տակով պատրաստվել են՝ ՀՀ մարզերի գյուղական համայնքների (բնակավայրերի)՝ 
մշտական բնակչության թվաքանակի տվյալները, իսկ քաղաքների և ք. Երևանի վար-
չական շրջանների մշտական բնակչության թվաքանակներն ըստ բնակչության ընթա-
ցիկ հաշվառման տվյալների:  

 ՀՀ ԱՆ քաղաքացիական կացության ակտերի (ՔԿԱԳ) ռեգիստրի միասնական 
էլեկտրոնային կառավարման համակարգից ամսական պարբերականությամբ ստաց-
ված ծննդյան, մահվան, ամուսնության, ամուսնալուծության վերաբերյալ գրանցում-
ների մշակման արդյունքում ստացվել են ամենամսյա օպերատիվ տվյալներ` ՀՀ մար-
զերի և տարածաշրջանների բաշխմամբ: Տվյալների վիճակագրական մշակման գործ-
ընթացում կատարվել են բազային ցուցանիշների տրամաբանական ստուգման, 
ճշգրտման և խմբագրման ամենամսյա աշխատանքներ: 

 2015թ.-ի 12 ամիսների ընթացքում, ինչպես նաև 2016թ. հունվարի գրանցումնե-
րից (փետրվարին հասանելի) ծննդյան կամ մահվան փաստացի ժամկետով 2015թ.-ին 
տեղի ունեցած, ակտերի մշակման արդյունքում ամփոփվել են բնական շարժի վերա-
բերյալ 2015թ. տարեկան վիճակագրական ցուցանիշները, և ծրագրային մշակման 
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արդյունքում ձևավորված բազային ցուցանիշների մշակմամբ ստացվել են Ծրագրով 
նախատեսված 22 ելքային աղյուսակներ: 
         ՀՀ կառավարության «ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը բնակչու-
թյան պետական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգից տվյալներ տրամադրելու 
կարգը» հաստատելու մասին 2011թ. սեպտեմբերի 22-ի թիվ 1333-Ն որոշման համա-
ձայն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների 
վարչությունից տրամադրվող «եկողների» և «մեկնողների» բազայի ճշգրտման և 
խմբագրման աշխատանքների արդյունքում ձևավորված տվյալների հիման վրա 
ստացվել է 2015թ.-ի տարեկան ամփոփ ելքային տվյալները, իսկ 2016թ.-ի եռամսյա-
կային պարբերականությամբ ստացվող էլեկտրոնային տեղեկատվական բազայի 
մշակման արդյունքում՝ ամփոփվել են բնակչության միգրացիոն տեղաշարժերի 
օպերատիվ տվյալները առաջին երեք եռամսյակների համար:  

Բնակչության բնական շարժի ամսական և մեխանիկական շարժը բնութագրող 
եռամսյակային օպերատիվ ցուցանիշների, ինչպես նաև միգրացիայի գնահատված 
ցուցանիշների հիման վրա, եռամսյակային պարբերականությամբ, հաշվարկվել են 
2016թ. մշտական բնակչության թվաքանակի ցուցանիշները և զետեղվել «ՀՀ մշտական 
բնակչության թվաքանակը» վիճակագրական տեղեկագրում` ըստ ՀՀ մարզերի, տա-
րածաշրջանների, քաղաքային, գյուղական բաշխման, ինչպես նաև  ք. Երևանի վար-
չական շրջանների: 

 Իրականացվել է ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի մշտական բնակչության սեռա-
տարիքային կազմի հաշվարկը (ՀՀ  2011թ. մարդահամարի հիմքով) 01.01.2016թ.-ի  
դրությամբ`քաղաքային և գյուղական կտրվածքով, որոնք տեղադրվել են նաև ՀՀ ԱՎԾ 
պաշտոնական կայքի  «Ժողովրդագրական տվյալների բազա» հատվածում: 

 ԱՄՀ ՏՏՀՍ-ին ՀՀ-ի անդամակցության շրջանակում, եռամսյակային պարբերա-
կանությամբ, «Բնակչություն» ենթաբաժնի համար հաշվարկվել են բնակչության թվա-
քանակի միջին ցուցանիշները, որոնք զետեղվել են ՀՀ ԱՎԾ  պաշտոնական կայքի 
համապատասխան հատվածում:  

 ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի, ԵՏՀ-ի, Եվրոստատի, Եվրոպայում անվտան-
գության և համագործակցության կազմակերպության (հետայսու՝ ԵԱՀԿ) և մի շարք 
այլ միջազգային կազմակերպությունների հայցերով պատրաստվել և ներկայացվել է 
տեղեկատվություն` բնակչության թվաքանակի, սեռատարիքային կազմի, ծնելիու-
թյան, մահացության և դրա պատճառների, ամուսնության և ամուսնալուծության, 
կյանքի սպասվող տևողության, ինչպես նաև միգրացիոն տեղաշարժերի և դրանց 
առանձին բնութագրիչների մասին:  

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությունից 
ստացվել են ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ստացած օտարերկրացիների վերաբեր-
յալ Ձև թիվ 1-կացություն (կիսամյակային) և Ձև թիվ 2-կացություն (տարեկան) ամ-
փոփ հաշվետվությունները, որոնք ներառվել են «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 

տեղեկատվական ամսական զեկույցներում: 
       «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին»           
ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ 
հոդվածով  սահմանված դրույթի համաձայն («քաղաքային համայնք»-ը և «գյուղական 
համայնք»-ը փոխարինվել են «համայնք»-ով), համապատասխան փոփոխություններ 
են կատարվել «Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմի մասին» ձև թիվ 9-Ս 
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(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևում և դրա լրացման 
մեթոդական ցուցումներում, որոնք հաստատվել են ՀՀ ՎՊԽ 21.10.2016թ. թիվ 15-Ն 
որոշմամբ:  
          «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II» ԵՄ 
Թվինինգ 2-ամյա ծրագրի «ժողովրդագրական վիճակագրություն» բաղադրիչի 3-րդ 
գործողության շրջանակում, կենսական վիճակագրության մեթոդաբանության շուրջ 
աշխատանքային քննարկումներ են իրականացվել, մասնավորապես, ծնունդների և 

մահերի վիճակագրական տվյալների նոր էլեկտրոնային համակարգով արտադրման, 
դասակարգման, խմբագրման, մշակման և ելքային տվյալների ստացման, գործընթա-
ցի համար պատրաստված փաստաթղթագրման և փորձագետների նախնական գնա-
հատման հիման վրա 2 մեթոդաբանական փաստաթղթերի նախագծերի ձևաչափի  և 
բովանդակությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ:  
           Աշխատանքային քննարկումներից և հանդիպումներից զատ, նույն բաղադրիչի 
շրջանակում, ԵՄ փորձագետների կողմից իրականացվել է ՀՀ ԱՎԾ համապատաս-
խան մասնագետների ուսուցում (վերապատրաստում): Առաջինը վերաբերել է տվյալ-
ների լրահաշվարկման (իմպուտացիայի) ընթացակարգերին, որի նպատակը տվյալ-
ների խմբագրման և բացակայող արժեքների իմպուտացիայի առաջատար միջոցների 
գործնական կիրառությունն է՝ տվյալների վավերականացման համար Իտալիայի վի-
ճակագրության կողմից ստեղծված և անվճար տրամադրվող ծրագրի հատկանիշ-
ներով: Երկրորդը՝ վերաբերել է ժողովրդագրական վերլուծության գործիքներին և 
որոշ հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշների մեկնաբանությանը, ինչի հիման 
վրա որոշակի առաջարկություններ ներկայացվեցին  հրապարակման համար 
պատրաստվող ցուցանիշների շարքում:  
 
5.2 -5.7. Սոցիալական  ոլորտ (առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն,     
              իրավական ոլորտ, կրթություն և գիտություն, մշակույթ և սպորտ, բնական   
             պաշարներ և  շրջակա միջավայր, բնակարանային ֆոնդ  և կոմունալ         
             տնտեսություն) 
 

Ծրագրով նախատեսված սույն ենթահատվածի թվով 110 վիճակագրական աշ-
խատանքները (520001-520011, 520013-520020, 520022-520035, 520037-520038, 520040-
520050, 530001-530009, 540001-540012, 550001-550009, 550011-550012, 560001-560007, 
560012-560026, 570001-570007, 570009-570011 ծածկագրեր) կատարվել են սահմանված 
ժամկետներում և պարբերականությամբ: 

Ծրագրով նախատեսված այս ոլորտի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատ-
վությունը հավաքագրվել է 110 պետական վիճակագրական հաշվետվությունների 
ձևերով՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության «Առողջությունը և առողջապահու-
թյունը Հայաստանի Հանրապետությունում» տարեկան տեղեկագրով, ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության (հետայսու՝ ՀՀ ԱԻՆ) «Ամսվա ընթացքում դիտված 
հիդրոօդերևութաբանական պայմանների մասին» ամսական և «Հայաստանի Հանրա-
պետության տարածքի կլիմայական պայմանների և մակերևութային ջրային օբյեկտ-
ների հիդրոլոգիական բնութագրերը» եռամսյակային տեղեկանքներով, ՀՀ բնապահ-
պանության  նախարարության (հետայսու՝ՀՀ ԲՆ) «Շրջակա բնական միջավայրի  աղ-
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տոտվածությունը» ամսական տեղեկանքով, «Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի 
քանակի և որակի մասին» տարեկան տեղեկանքով և «Ավտոմոբիլային տրանսպոր-
տից մթնոլորտային արտանետումներ» տարեկան ամփոփագրով, ՀՀ ԱՆ քրեակատա-
րողական ծառայության «Հատուկ կոնտինգենտի (դատապարտյալներ և կալանա-
վորված անձինք) թվաքանակ» տարեկան տեղեկանքով, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության (հետայսու՝ ՀՀ ԿԳՆ) «Արտերկրում սովորող Հայաստանի Հանրա-
պետության քաղաքացիների թվաքանակը միջպետական պայմանագրերով, այդ 
թվում ըստ ուսման մակարդակների (հանրակրթական, նախնական (արհեստա-
գործական), միջին, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններ ու գիտական կազմակերպություններ)», «Հայաստանի Հանրա-
պետությունում սովորող արտերկրացիների թվաքանակն ըստ ուսման մակարդակ-
ների (հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական), միջին, բարձրագույն և 
հետբուհական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ ու գիտական 
կազմակերպություններ)» և «Գիտատեխնիկական աշխատանքների համար ֆինան-
սավորում ստացած կազմակերպությունների ցանկը և ֆինանսավորման ծավալները» 
տարեկան ամփոփագրերով, ՀՀ ՏԶՆՆ մտավոր սեփականության գործակալության 
«Արտոնագրային գործունեություն» տարեկան տեղեկանքով, ՀՀ ՖՆ «Բնօգտագործ-
ման արդյունավետության բարձրացման և բնապահպանական միջոցառումների 
անվանացանկը և դրամական հատկացումները (նախատեսված և փաստացի կատա-
րողականը)» տարեկան ամփոփագրով,  ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույ-
քի կադաստրի պետական կոմիտեի «Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի 
շուկայի վերլուծություն» ամսական ամփոփագրով, ՀՀ կառավարությանն առընթեր   
ՀՀ ոստիկանության «Հանցագործություններ» տարեկան տեղեկագրով, «Հաշվառված 
մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասներ» և «Առգրավված թմրանյութեր» տարե-
կան տեղեկանքներով և ՀՀ մարզպետարանների «Բնապահպանության ոլորտում 
կապիտալ ծախսեր և ներդրումներ» տարեկան տեղեկանքով:  
           Սոցիալական ոլորտի վիճակագրական տեղեկատվությունը հավաքագրվել է 78 
պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերով  (2-ը` ամսական, 6-ը` 
եռամսյակային, 9-ը` կիսամյակային և 61-ը` տարեկան պարբերականությամբ):    
          Շրջակա միջավայրի և բնական պաշարների վերաբերյալ վիճակագրական տե-
ղեկատվությունը հավաքագրվել է 22 պետական վիճակագրական հաշվետվություն-
ների ձևերով (1-ը` եռամսյակային, 2-ը` կիսամյակային, 19-ը` տարեկան պարբերա-
կանությամբ): 
 Բնակարանային-կոմունալ տնտեսության վերաբերյալ վիճակագրական տեղե-
կատվությունը  հավաքագրվել  է  10  պետական վիճակագրական  հաշվետվություն-
ների  ձևերով (1-ը` եռամսյակային և 9-ը` տարեկան պարբերականությամբ): 

Հավաքագրվող վիճակագրական ցուցանիշները միջազգային չափանիշներին և 
դասակարգմանը համապատասխանեցնելու, վիճակագրական տեղեկատվության 
սպառողների պահանջարկն ամբողջությամբ բավարարելու նպատակով, վերանայվել 
են առողջապահության, սոցիալական ապահովության և արխիվային գործունեության 
ոլորտներին առնչվող վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերը և համապատաս-
խան փոփոխություններ կատարվել ներառված ցուցանիշների կազմում:   
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Վարչական ռեգիստրների ներդրման և կատարելագործման ուղղությամբ          
ՀՀ ԱՎԾ-ն համագործակցել է համապատասխան ոլորտները համակարգող նախա-
րարությունների և գերատեսչությունների հետ, որի արդյունքում.  

• կրթության ոլորտի վարչական վիճակագրության վարման աշխատանք-
ներն աշխատանքային քննարկումների փուլում են, 

• շարունակվել է գործնական օժանդակությունը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալա-
կան հարցերի (հետայսու ՝ՀՀ ԱՍՀՆ), ՀՀ տարածքային կառավարման և 
զարգացման (հետայսու՝ ՀՀ ՏԿԶՆ), և ՀՀ առողջապահության  նախարարու-
թյունների համակարգերում վարչական վիճակագրական ռեգիստրների 
ամբողջական ձևավորման գործընթացին: Տեղեկատվության որակի բարձ-
րացման և ամբողջականացման նպատակով, գործող օրենսդրության պա-
հանջներին համապատասխանեցնելու նկատառումից ելնելով, ՀՀ ԱՍՀՆ-ի 
և ՀՀ ՏԿԶՆ-ի համակարգերում վերանայվել են 4 պետական վիճակագրա-
կան ամփոփ հաշվետվությունների ձևեր: ՀՀ առողջապահության  նախա-
րարության համակարգում վերանայվել է 1 վարչական վիճակագրական 
հաշվետվության ձև: 

Շարունակվել են աշխատանքները սոցիալական վիճակագրությանն առնչվող 
ոլորտների համար վիճակագրական տվյալների մարզային բազաների կատարելա-
գործման  ուղղությամբ: 

Շարունակվել են առողջապահության, բնապահպանական ցուցանիշների հաշ-
վառման համակարգի մշակման աշխատանքները: Աշխատանքներ են տարվել սո-
ցիալական և բնապահպանության վիճակարության ոլորտներում համապատասխան 
ցուցանիշների վերանայման և ներդրման ուղղությամբ: 

Ընթացքի մեջ են նաև ԱՀՀ-ում բնապահպանական հաշիվների ներդրման 
աշխատանքները:   

«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II» ԵՄ 
Թվինինգ 2-ամյա ծրագրի «Ինովացիայի վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում 
մշակվել և ՀՀ ՎՊԽ կողմից հաստատվել է «Իրավաբանական անձանց և անհատ 
ձեռնարկատերերի ինովացիոն գործունեության փորձնական հետազոտության» հար-
ցաթերթը: Ցուցանիշների սահմանման և Հայաստանում ինովացիայի փորձնական 
հետազոտության հարցաթերթի նախագծման համար ելակետային է հանդիսացել 
ինովացիայի վիճակագրության մասին ԵՄ կանոնակարգը և մոդելային «Համայնքի 
ինովացիայի հետազոտություն, 2014» հարցաթերթը, որը ԵՄ մոդելային ամենա-
վերջին հասանելի հարցաթերթն է: Փորձնական հետազոտությունն անցկացվել է 
2016թ. մայիս-հունիս ամիսներին՝ Երևան քաղաքում և ՀՀ բոլոր մարզերում: Տվյալնե-
րը մուտքագրվել են, կատարվել է դրանց խմբագրում, լրահաշվարկում: Ընթացքի մեջ 
են ելքային աղյուսակների ստացման աշխատանքները: Ամբողջ հետազոտական 
գործընթացի մասին համապարփակ պատկերացում կազմելու համար ՀՀ ԱՎԾ առա-
ջարկով Ֆինլանդիայի և Լիտվայի փորձագետների կողմից նախագծվել են մեթոդա-
բանական նշումներ (ձեռնարկ կամ ուղեցույց). 

- ՀՀ ԱՎԾ մասնագետների համար ինովացիայի հետազոտության և հետազո-
տության ընթացակարգի ամփոփ նկարագրություն,  
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- ռեսպոնդենտների համար ինովացիաների և ինովացիոն գործունեության 
հստակ սահմանում: 

Վերոնշյալ ծրագրի «Ջրի հաշիվներ» բաղադրիչի շրջանակում լրացվել են ջրի 
ֆիզիկական հոսքերի 7 աղյուսակներ (համաձայն «Ներքին ջրերի Տնտեսական համա-
գործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ)/Եվրոստատ միասնական 
հարցաթերթի համար տվյալների հավաքագրման ձեռնարկ»-ի). 

- քաղցրահամ ջրերի վերկանգնվող պաշարներ, 
- քաղցրահամ ջրերի տարեկան ջրառ` ըստ աղբյուրի և ոլորտի, 
- օգտագործման համար հասանելի ջուր, 
- ջրօգտագործում` ըստ մատակարարման կատեգորիայի և ըստ ոլորտի, 
- կեղտաջրերի մաքրման կայաններին միացված բնակչություն, 
- կեղտաջրերի նստվածքի գոյացում և հեռացում (չոր նյութում), 
- կեղտաջրերի առաջացում և հեռացում:  
«Ջրերի հոսքի ֆիզիկական հաշիվներ» ձեռնարկին համապատասխան կազ-

մըվել են ջրի մատակարարման և օգտագործման աղյուսակները, որոնք ներառում են 
2015թ. իրականացված ջրառի, ջրօգտագործման, ջրահեռացման և դեպի ջրային օբ-
յեկտ աղտոտիչների արտահոսքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ըստ տնտե-
սական գործունեություն տեսակների (5-անիշ դասակարգում): Աշխատանքներ են 
տարվում Իտալիայի փորձագետների կողմից տրամադրված հիմնական 11 ցուցա-
նիշների հաշվարկման ուղղությամբ: 

 
 

5.8. Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ 
 
             Ծրագրով նախատեսված տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
գծով թվով 21 վիճակագրական աշխատանքները (580001-580006, 580008-580022 
ծածկագրեր) ամբողջությամբ  կատարվել են:  
            Համաձայն Ծրագրի, ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ, 2016թ. հուն-
վարի 1-ից դեկտեմբերի 30-ն անց է կացվել տնային տնտեսությունների կենսապայ-
մանների ամբողջացված հետազոտություն (ՏՏԿԱՀ):   
 Տնային տնտեսությունների ընտրանքի չափը մեկ տարվա համար կազմել է        
5 184 տնային տնտեսություն: Ապահովվել են մարզային կտրվածքով նվազագույն 
ներկայացուցչական տվյալներ: Յուրաքանչյուր ամիս հետազոտվել է 432 տնային 
տնտեսություն: Տնային տնտեսությունների ընտրանքում ընդգրկումն իրականացվել է 
ամենամսյա ռոտացիայի (փոխարինման) եղանակով: Հավաքագրված տվյալների ամ-
փոփումն եկամուտների, ծախսերի, հիմնական սննդամթերքի սպառման, աղքատու-
թյան մակարդակի, բնակչության սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրիչների, ինչ-
պես նաև այլ ցուցանիշներով,  կատարվել է տարեկան կտրվածքով:  
             ՏՏԿԱՀ-ի նախնական տարեկան արդյունքները զետեղվել են «Պարենային 
ապահովություն և աղքատություն, 2016թ. հունվար-հունիս» վիճակագրական տեղե-
կագրում:  
 Հետազոտության արդյունքների հիման վրա կատարելագործվել են 2017թ.-ին 
նախատեսվող ՏՏԿԱՀ-ի գործիքները` հարցաթերթն ու օրագիրը:  
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 Իրականացվել են 2015թ.-ի ՏՏԿԱՀ-ի տվյալների բազայի տրամաբանական 
ստուգման և կազմավորման աշխատանքներ: Ձևավորված բազայի անվանազերծված 
տարբերակը հետագա վերլուծության համար տրամադրվել է Համաշխարհային 
բանկին (ՀԲ), ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային կազմակերպությանը: 
 ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքում տեղադրված 2004-2014թթ. տնային  տնտեսու-
թյունների և դրանց անդամների մակարդակով ՏՏԿԱՀ-ի  անվանազերծված միկրո-
ֆայլերը համալրվել են 2015թ.-ի տվյալներով: 
 Եռամսյակային պարբերականությամբ հաշվարկվել է նվազագույն սպառողա-
կան զամբյուղը` միջին ընթացիկ գներով (երկու տարբերակով): 
 «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II» ԵՄ 
Թվինինգ 2-ամյա ծրագրի «Աղքատության վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանա-
կում 2016թ.-ին ՏՏԿԱՀ-ին կից իրականացվել է «Սոցիալական բացառումներ» մոդու-
լային հետազոտությունը, որի նպատակն է գնահատելու աղքատությունը ոչ նյութա-
կան ցուցանիշների տեսանկյունից: Հավաքագրված տվյալները հնարավորություն 
կընձեռեն ավելի խորը և բազմակողմանի գնահատելու երկրում աղքատության մա-
կարդակը:  
  
5.9. Պարենային ապահովություն 
 
 
 

 Ծրագրով նախատեսված սույն ենթահատվածի թվով 2 վիճակագրական աշխա-
տանքների` «Պարենային ապահովության և աղքատության վերաբերյալ տեղեկա-
տվության մշակում և ամփոփում» (ծածկագիր` 590001) և «Ազգային պարենային հաշ-
վեկշռի կազմում» (ծածկագիր` 590002), կատարումն ապահովվել է սահմանված ժամ-
կետներում և պարբերականությամբ:  

Հավաքագրվել, մշակվել և ամփոփվել են պարենային ապահովության վիճակա-
գրությանն առնչվող մակրոտնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական ոլորտ-
ների, աշխատանքի վիճակագրության, երեխաների խնամքի և պաշտպանության մի-
ջոցառումների, գների և դրանց ինդեքսների, գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսա-
կան հողերի բարելավման, գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ հիվանդու-
թյունների, բույսերի կարանտինի և պաշտպանության միջոցառումների, ագրոօդե-
րևութաբանական տեղեկատվության, պարենամթերքի արտաքին առևտրի, անտառ-
պահպանության, անտառպաշտպանության և անտառվերականգման միջոցառում-
ների և ըստ ՏՏԿԱՀ-ի արդյունքների պարենի մատչելիության, աղքատության և պա-
րենի օգտագործման վերաբերյալ ցուցանիշները, որոնք եռամսյակային պարբերակա-
նությամբ հրապարակվել են «Պարենային ապահովություն և աղքատություն» վիճա-
կագրական տեղեկագրում: 

Հիմք ընդունելով միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունված 

չափանիշները` կազմվել են 2015թ. առանձին ապրանքախմբերի ազգային պարենային 

հաշվեկշիռները:  

2016թ.-ին աշխատանքային քննարկումներ են կազմակերպվել ՀՀ ԱՎԾ աշխա-
տակազմի ստորաբաժանումների, շահագրգիռ գերատեսչությունների ու կազմակեր-
պությունների աշխատակիցների հետ, որոնց արդյունքների հիման վրա վերանայվել 
են պարենային ապահովության ոլորտի տվյալների բազայի որոշ խումբ ցուցանիշներ: 
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6. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ  
 

Հայաստանի Հանրապետությունում անդրանիկ գյուղատնտեսական համատա-
րած հաշվառումն (ԳՀՀ) անց է կացվել 2014թ. հոկտեմբերի 11-31-ը ներառյալ՝ «Գյու-
ղատնտեսական համատարած հաշվառման» մասին ՀՀ օրենքի,  ՀՀ կառավարության 
որոշումների, «Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի գյուղատնտե-
սական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման աշխա-
տանքների ժամանակացույցի»,  ՀՀ ՎՊԽ որոշումների  և  ՀՀ ԱՎԾ նախագահի  հրա-
մանների, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության 
ուղեցույցերի համաձայն: 

ՀՀ  2014թ. ԳՀՀ կազմակերպման և անցկացման բոլոր աշխատանքները              
ՀՀ ԱՎԾ-ն իրականացրել է՝ համագործակցելով տարբեր միջազգային կազմակերպու-
թյունների և  օտարերկրյա փորձագետների, ինչպես նաև ՀՀ  գյուղատնտեսության  
նախարարության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի և այլ  գերատեսչությունների հետ:  

ԳՀՀ-ի մեթոդաբանական, կազմակերպական սկզբունքները, նյութերի մեքենա-
յական մշակման ծրագրերն ու գործընթացները փորձարկելու նպատակով, 2013թ. 
նոյեմբերի 10-30-ը ներառյալ անց է կացվել փորձնական ԳՀՀ: 

Համաձայն Ծրագրի, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում իրականաց-
վել են ԳՀՀ արդյունքների ամփոփման, ելքային աղյուսակների կազմման աշխա-
տանքները, հրապարակվել,  ինչպես նաև ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքում զետեղվել 
են «Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի գյուղատնտեսական համա-
տարած հաշվառման հիմնական արդյունքները» վիճակագրական ժողովածուն (հայե-
րեն, ռուսերեն և անգլերեն), որի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել 2016թ. դեկտեմբերի  
23-ին՝ Կոնգրես հյուրանոցի  Շքասրահում: 

 Միաժամանակ, ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքում զետեղվել են նաև Երևան 
քաղաքի և ՀՀ բոլոր մարզերի (առանձին) վիճակագրական ժողովածուները (հայերեն, 
անգլերեն): 

 
7. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
 

2016թ. ընթացքում Ծրագրով նախատեսված 7 վիճակագրական հետազոտու-
թյուններից  6-ն  իրականացվել են  ՀՀ պետական բյուջեի, 1-ը՝ ԱՄՆ  միջազգային 
զարգացման գործակալության (ՄԶԳ) ֆինանսավորման հաշվին, իսկ մեկ հետազո-
տություն էլ իրականացվել է արտածրագրային՝ ԱՄՆ աշխատանքի դեպարտամենտի 
ֆինանսավորման հաշվին: 

ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորման հաշվին իրականացվել են.  
          - «Հացահատիկի բերքահավաքի որակի հետազոտություն» (համապատասխան 
տեղեկանքների մշակման միջոցով հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի 
ժամանակ կորուստների հաշվառման նպատակով), 
         - «Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտու-
թյուն » (ՀՀ-ում աղքատության մակարդակի և սոցիալական իրավիճակի վերաբերյալ 
տեղեկություններ ստանալու նպատակով), 



 28 

         - «Աշխատուժի հետազոտություն» (ՀՀ աշխատանքի շուկան բնութագրող տեղե-
կատվության ապահովումը`աշխատանքային ռեսուրսների, տնտեսապես ակտիվ 
(աշխատուժի), տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության թվաքանակը, զբաղվածությունը 
(այդ թվում` նաև ոչ ֆորմալ), գործազրկությունն ըստ ժողովրդագրական, կրթական, 
սոցիալ-տնտեսական և այլ բնութագրերի` ԱՄԿ մեթոդաբանությանը համապատաս-
խան), 
           - «Կազմակերպությունների կողմից արտադրանքի արտադրության համար 
օգտագործած ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ հետազոտություն»՝    
ՀՀ-ում ԱՀՀ տվյալների բազայի արդիականացման, ծախսեր-թողարկում աղյուսակ-
ների կազմման և ՀՆԱ-ի հաշվարկների բարելավման նպատակով, 
           -«Տնային տնտեսությունները սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպու-
թյունների (ՏՏՍՈԱԿ) գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերաբերյալ 
հետազոտություն»՝  ՀՀ-ում ԱՀՀ տվյալների բազայի արդիականացման, չդիտարկվող 
տնտեսության գնահատականի և ՀՆԱ-ի ամբողջականության բարելավման նպատա-
կով, 
           -«Կազմակերպությունների ֆինանսական ակտիվների, պարտավորություն-
ների և սեփական կապիտալի վերաբերյալ (ըստ տնտեսության հատվածների բաշխ-
վածության) հետազոտություն» ՀՀ-ում ԱՀՀ ֆինանսական հաշվի կազման համար 
տեղեկատվական բազայի  համալրում, 
        ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորման հաշվին իրականացվել է.  
           -«Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտու-
թյուն»՝ ՀՀ բնակչության, առողջության և սնուցման վերաբերյալ տվյալների վերլուծու-
թյան և մշակման, պլանավորման քաղաքականության մշակման և ծրագրերի իրակա-
նացման ընթացքում տվյալների կիրառման խթանման համար:  
        ԱՄՆ աշխատանքի դեպարտամենտի ֆինանսավորման հաշվին իրականացվել է. 
          -«Հայաստանում երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն (2015թ.)»՝  
«ՀՀ-ում վաստակի (աշխատավարձի) կառուցվածքի վիճակագրությունը ներդնելու 
նպատակով» 
  
8. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 
8.1-8.5. Վիճակագրական ժողովածուներ (տարեգիրք), տեղեկագրեր, մամուլի   
              հաղորդագրություններ, տեղեկատվական ամսական զեկույցներ 
 
 Ծրագրով նախատեսված տեղեկատվահրատարակչական գործունեության 

մասով, 2016 թվականին ՀՀ ԱՎԾ կողմից հրապարակվել է 61 անուն վիճակագրական 

հրապարակում` ներառյալ ««ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական 

ամսական զեկույցը (հայերեն և ռուսերեն):  

 ՀՀ ԱՎԾ կողմից 2016 թվականի ընթացքում հրապարակվել է 22 վիճակագրա-
կան ժողովածու: 

  Հրապարակվել են Ծրագրով նախատեսված ««Ազգային ամփոփ տվյալների 

էջը» (ԱՄՀ ՏՏՀՍ տեղեկագրում առկա է Հայաստանի վիճակագրության համապար-
փակ մեթոդաբանությունն անգլերենով, իսկ նույն ստանդարտի ՀՀ ԱՎԾ կողմից վար-
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վող Ազգային ամփոփ տվյալների էջում ( http://docs.armstat.am/nsdp/ )` երկրի համապա-
տասխան տվյալները)  և 17 անուն վիճակագրական տեղեկագրեր (ամսական, եռամս-
յակային, տարեկան պարբերականությամբ), ինչպես նաև ««ՀՀ սոցիալ-տնտեսական 

վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույցը (հայերեն և ռուսերեն):  

  ««ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույցները 

կառուցվել են ճյուղային (գերատեսչական) և տեղական (համայնքային) վիճակագրու-
թյուն իրականացնող մարմինների, վիճակագրական այլ տեղեկություններ տրամա-
դրողների կողմից ներկայացված պետական վիճակագրական հաշվետվությունների 

(հարցաթերթերի, տեղեկանքների և այլն), հաշվարկների և ՀՀ ԱՎԾ կողմից դրանց 

ամփոփման, մշակվող ցուցանիշների, իրականացվող հետազոտությունների,    տեղե-
կատվահրատարակչական գործունեության արդյունքում ամփոփված նյութերի      

(ժողովածուների, տեղեկագրերի, մամուլի հաղորդագրությունների, զեկույցների) 

հիման վրա:  

 Տեղեկատվական ամսական զեկույցներն ամսական պարբերականությամբ 

ներկայացվել են հակիրճ, եռամսյակային պարբերականությամբ` առավել մանրա-
մասն, ընդլայնված ու ընդհանրական: Եռամսյակային պարբերականությամբ զեկույց-
ներում ընդգրկվել են ««ԱՊՀ անդամ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցու-
ցանիշների միջազգային համադրումներ»` ըստ ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական 

կոմիտեի տվյալների, ««Հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն», ««Մեթոդաբանական 

պարզաբանումներ» և ««ՀՀ ԱՎԾ փաստացի հրապարակումների ցանկ» հավելված-
ները: 

 Զեկույցներում արտացոլված, ինչպես նաև վիճակագրական այլ տեղեկու-
թյուններ զետեղվել են ՀՀ ԱՎԾ http://www.armstat.am (հայելային կայք` 

http://www.armstat.info ), http://www.armstatbank.am  և http://www.armdevinfo.am   պաշտո-
նական կայքերում, ինչպես նաև ԱՄՀ http://dsbb.imf.org  կայքում:  

              ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորման հաշվին իրականացված «Հայաստանի ժողովըր-
դագրության և առողջության հարցերի հետազոտության» արդյունքներով  հրապա-
րակվել է «Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտու-
թյան  2015-2016 հիմնական ցուցանիշները» վիճակագրական զեկույցը (հայերեն և 
անգլերեն): 
 ԱՄՆ աշխատանքի դեպարտամենտի ֆինանսավորման հաշվին իրականաց-
ված ««Հայաստանում երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտության (2015թ.)» 
արդյունքներով հրապարակվել է «Հայաստան. երեխայի աշխատանքի ազգային 
հետազոտություն, 2015» վիճակագրական զեկույցը (հայերեն և անգլերեն): 

Հրապարակվել է նաև ՀՀ 2014թ. իրականացված ԳՀՀ արդյունքներով «Հայաս-
տանի Հանրապետության 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշ-
վառման հիմնական արդյունքները» վիճակագրական ժողովածուն (հայերեն, ռուսե-
րեն, անգլերեն): 
           Համաձայն Ծրագրի, ամսական պարբերականությամբ հրապարակվել են                  
««ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ 
ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները» և  ««ՀՀ սպառո-
ղական գների ինդեքսը», եռամսյակային պարբերականությամբ` ««ՀՀ սոցիալ-տնտե-
սական վիճակը բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր» և 

http://docs.armstat.am/nsdp/
http://www.armstat.am/
http://www.armstat.info/
http://www.armstatbank.am/
http://www.armdevinfo.am/
http://dsbb.imf.org/
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տարեկան պարբերականությամբ՝ «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքա-
տությունը»  մամուլի հաղորդագրությունները, ինչպես նաև թվով 13 անուն թեմատիկ 
հաղորդագրություն (ընդամենը` թվով 17 անուն մամուլի հաղորդագրություն): 
            Համաձայն Ծրագրի, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային գործակալություննե-
րը պատրաստել են 1 անուն վիճակագրական զեկուցագիր:  
 

8.6.Վիճակագրական տեղեկատվության տարածումը ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական 
      կայքերի միջոցով և ՀՀ ԱՎԾ բաց գրադարանի գործունեությունը  

 

Շարունակվել են աշխատանքները ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքերի կատարե-
լագործման և վիճակագրական նյութեր տեղադրելու ուղղությամբ:  

Ըստ Google Analytics հաշվիչի գրանցումների, 2016թ.-ի ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ 
www.armstat.am  պաշտոնական կայքում գրանցվել է 237  866 դիտում,  ինչը  11  537-ով 
(4.6%) պակաս է 2015թ.-ի համապատասխան ժամանակահատվածից  և ընթերցվել է   
1  299  416 էջ, իսկ www.armstatbank.am  կայքում՝ 10  753  դիտում, ինչը 4  826-ով (81.4%) 
ավել է 2015թ.-ի համապատասխան ժամանակահատվածից և ընթերցվել է 54 338 էջ: 

Վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների պահանջարկը բավարա-
րելու, վիճակագրական տեղեկատվությունից օգտվելն առավել մատչելի դարձնելու, 
ինչպես նաև ներկայացվող տեղեկատվության շրջանակն ընդլայնելու նպատակով 
մշակվել են ծրագրեր ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքերի արդիականացման ուղղու-
թյամբ:  

       ՀՀ ԱՎԾ www.armdevinfo.am կայքը համալրվել է Հազարամյակի զարգացման 
նպատակների (ՀԶՆ) ցուցանիշների 2015թ. տվյալներով:   

       ՀՀ ԱՎԾ www.armstatbank.am կայքում առկա է տնտեսության տարբեր ոլորտ-
ները բնութագրող թվով 161 վիճակագրական աղյուսակ (բազա), որոնցից 19-ը (11.8%) 
տեղադրվել է 2016թ.-ին, իսկ մնացածն արդիականացվել է:   

        ՀՀ ԱՎԾ www.armstat.am կայքում կատարվել է տեղեկատվական նյութերի 
տեղադրում («Հրապարակումներ» բաժնում` 105 նյութ, «Մամուլի հաղորդագրություն-
ներ» բաժնում` 43 նյութ, այլ բաժիններում`128 նյութ): 
 ՀՀ ԱՎԾ բաց գրադարանում 2016թ. տարեվերջին առկա է եղել 12 425  անուն 
վիճակագրական գրականություն, որից  400-ը ստացվել է 2016թ. ընթացքում:  
 2016թ. տարեվերջին 325 անուն հրապարակում (այժմեականությունը կորց-
րած կամ նույն հրապարակման կրկնակի օրինակներ) հանձնվել է ՀՀ ԱՎԾ արխիվին: 
 Վիճակագրական գրականությունը համալրվել է աշխարհի տարբեր երկրնե-
րի վիճակագրական ծառայություններից և միջազգային կազմակերպություններից 
(60.0%), ինչպես նաև ՀՀ ԱՎԾ կողմից հրապարակված վիճակագրական հրապարա-
կումների հաշվին (40.0%):   
 2016թ. ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ կողմից հրապարակված վիճակագրական հրա-
պարակումների 116 անվանում (ժողովածուներ, տարեգրքեր, տեղեկագրեր (ամսա-
կան, եռամսյակային,  տարեկան պարբերականությամբ) և զեկույցներ) տեղադրվել են 
գրադարանում:  

http://www.armstat.am/
http://www.armstatbank.am/
http://www.armdevinfo.am/
http://www.armstatbank.am/
http://www.armstat.am/


 31 

 ՀՀ ԱՎԾ գրադարանի գրանցամատյանում 2016թ. ընթացքում գրանցվել է 51  
այցելություն, այդ թվում գիտական` 11.0% և միջազգային կազմակերպություններից` 
9.0%, պետական մարմիններից` 28.0%, ինչպես նաև կրթական  ոլորտից`52.0%:  
 


	1.4.1. Զբաղվածություն և գործազրկություն

