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   Հավելված 11 
2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
«2017 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) 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) ավելացման հիմնավորումը 

1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
1.4  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 

             1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
142008 Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժ 
Ձև N 1-ԹԱՇ (եռամսյակային) 
հաշվետվություն և լրացման  
հրահանգ 

    Տարեկան պարբերականությամբ հավաքագրվող ցուցանիշը 
բավարար չէ օպերատիվ վերլուծությունների, աշխատուժի առա-
ջարկ-պահանջարկի փոփոխության մշտադիտարկման համար: 

142009 Փոքր և գերփոքր առևտրային կազմակերպություններում թափուր 
աշխատատեղերի, աշխատողների թվաքանակի և աշխատատեղերի 
շարժը  

Հետազոտության հարցաթերթ     Տարեկան պարբերականությամբ հավաքագրվող ցուցանիշը 
բավարար չէ օպերատիվ վերլուծությունների, աշխատուժի առա-
ջարկ-պահանջարկի փոփոխության մշտադիտարկման համար: 

142010 Աշխատանքի գնի ինդեքսի հաշվարկ 
 

Ցուցանիշի հաշվարկման հիմքն ան-
վանական աշխատավարձի եռամս-
յակային տվյալներն են և գործատուի 
կողմից աշխատողների սոցիալական
պաշտպանությանն ուղղված գործա-
տուի ծախսերի գնահատականը  

     Եվրամիության մարտի 1-ի թիվ 224/2007 կանոնակարգին 
համապատասխան՝ աշխատանքի գնի դիտարկման տարեկան 
պարբերականությունից երկամյային անցմամբ պայմանավոր-
ված, անհրաժեշտ կլինի գնահատել աշխատանքի գնի ցուցա-
նիշը չդիտարկվող ժամանակահատվածի համար: 

142011 Կազմակերպություններում վաստակի կառուցվածքի հետազոտություն Հետազոտության հարցաթերթ     Եվրամիության մարտի 9-ի թիվ 530/1999 կանոնակարգին 
համապատասխան վարձու աշխատողների ժամային աշխատա-
վարձի չափի և կառուցվածքի վերաբերյալ համապարփակ տեղե-
կատվության ապահովում՝  ըստ աշխատողի և գործատուի ան-
հատական բնութագրիչների(սեռ, տարիք, կրթական մակարդակ, 
զբաղմունք, գործունեության ոլորտ, կազմակերպության չափ և 
այլն): 
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  անվանումը 

Հաշվետվության ձևը կամ աշխատան-
քի կատարման (ցուցանիշի մշակման) 

համար հիմք հանդիսացող այլ  
նյութերը (աղբյուրները) 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) ավելացման հիմնավորումը 

 4.ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ   

 4.4  ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   

440003 Վճարային հաշվեկշիռ, նախնական (Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հաշվարկվող 
հոդվածներ) 

411002-430002,  
430004,  430006 
աշխատանքներ

ՀՆԱ-ի ծախսային եղանակով նախնական հաշվարկման համար 

              5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
5.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
520051 Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող հաստատություններում գրանցված 
վնասվածքների և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ 
հետևանքների մասին 

Ձև N 9      Բուժհաստատությունների կողմից կիրառվող վիճակագրական 
հաշվառման և հաշվետվության ձևերում վնասվածքների վերաբեր-
յալ տվյալները ներկայացվում են «Վնասվածքների, թունավորում-
ների և այլ արտաքին պատճառների ազդեցության հետևանքնե-
րի» սյունակով, և դա բավարար չափով չի արտացոլում վնասված-
քների վերաբերյալ ամբողջական իրավիճակը: Տեղեկատվության 
ցածր մակարդակը հնարավորություն չի տալիս նախագծել արդյու-
նավետ կանխարգելիչ ծրագրեր և ռազմավարություններ, իրակա-
նացնել վնասվածքների մակարդակի, տարածվածության, բնույթի, 
աճի միտումների վերաբերյալ վերլուծություն:

  5.8 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
580030  Սոցիալական բացառումներ Տնային տնտեսությունների կեն-

սապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն, հարցաթերթ 

 Հայաստանում նյութական զրկվածության ցուցանիշների ավելի 
խորը վերլուծության իրականացմամբ պայմանավորված 

580031 Պարենային անվտանգություն Տնային տնտեսությունների կեն-
սապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն, հարցաթերթ 

  Կայուն զարգացման նպատակների ցուցանիշների համախմբի 
2.1.2. կետի (մասնավորապես՝ բնակչության պարենային ան-
վտանգության և սննդային անապահովության) ցուցանիշների 
հավաքագրմամբ պայմանավորված

  6.0  ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
600005 Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 

վիճակագրական արտադրանքի մոդերնիզացիայի այլ  ստանդարտների 
ներդրման ուղղությամբ 

Եվրոպական վիճակագրական 
համակարգի որակի 
ապահովման շրջանակ 

     Վիճակագրական արտադրանքների և գործընթացների փաս-
տաթղթավորումը, հարմոնիզացումը, որակի գնահատումն ու 
բարելավումն ապահովելու նպատակով 

       Հավելված 3 (ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ) 
1900-101 Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի 

Հանրապետությունում (վիճակագրական տեղեկագիր) 
Վիճակագրական բիզնես 
ռեգիստր 

Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր և միջին ձեռնարկատի-
րության վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության նկատ-
մամբ պահանջարկով պայմանավորված

1100-304 Համախառն ներքին արդյունքն արտադրական եղանակով՝ ըստ 
տնտեսական գործունեության տեսակների և ծախսային (եկամուտների 
օգտագործման) եղանակով՝ ըստ ծախսային բաղադրիչների (մամուլի 
հաղորդագրություն) 

ԱՀՀ 2008 Հայաստանի ազգային հաշիվների ցուցանիշների վերանայման 
քաղաքականության և վերանայման ժամանակացույցի 
փոփոխմամբ պայմանավորված 
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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 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 

          1.2.6  ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ  ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

126011 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական 
ծառայությունների  ծավալը 

Ձև  1-ՏՏ     2018թ. հունվարից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 
վարչական ռեգիստրի վարման գործառույթը ստանձնելու է Հայաս-
տանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարությունը: 

          1.2.7.ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

127004 Կազմակերպությունների  տնտեսական գործունեության հիմնական 
ցուցանիշները  

Ձև N 1-ՏԳ -եռամսյակային      Ռեսպոնդենտների բեռը թեթևացնելու, ինչպես նաև Ձև 1-ՏԳ (տա-
րեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվություն ներկայացնող-
ների մշտադիտարկման դաշտն ավելի ներկայացուցչական դարձնելու 
համար 

       1.3.  ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ   

1.3.1. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 

131002 
 

Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների և  ծառայությունների գների 
(սակագների) ինդեքսների հաշվարկ 

1-ԳԻՆ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ  
(պարենային ապրանքներ),    
1-ԳԻՆ  ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ 
(ոչ պարենային ապրանքներ, 
ծառայություններ), մշակման 
աղյուսակներ 

     Սպառողական գների ինդեքսի նոր մեթոդաբանության կիրառ-
մամբ պայմանավորված՝ պարենային, ոչ պարենային ապրանքների 
գների մասին տեղեկատվության հրապարակում չի նախատեսվում:  

      1.5. ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻՍՏՐ 

150002 Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործա-
կալությունում գրանցված անհատ ձեռնարկատերերի բիզնես ռեգիստրին 
վերաբերող տվյալների մասով տեղեկատվության հավաքագրում և այդ 
տվյալների արդիականացման ապահովում 
 

Հայաստանի  
Հանրապետության  
ազգային վիճակագրական 
ծառայության բիզնես 
ռեգիստրի հարցաթերթ 

     Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պե-
տական եկամուտների կոմիտեից անհատ ձեռնարկատերերի վերա-
բերյալ բիզնես ռեգիստրի ցուցանիշների մասով տեղեկատվության 
տրամադրմամբ պայմանավորված: 
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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 

       Հավելված 2 (ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 
2 Կազմակերպությունների ֆինանսական ակտիվների, 

պարտավորությունների և սեփական կապիտալի վերաբերյալ 
(ըստ տնտեսության հատվածների բաշխվածության) 
հետազոտություն 

II եռամսյակ       Տեղեկատվությունը կհավաքագրվի պետական վիճակագրական 
հաշվետվական ձևով: 

       Հավելված 3 (ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ) 
4400-101 Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2018 Հայաստանի  

Հանրապետության 
կենտրոնական բանկ 

      Ժողովածուի ողջ տեղեկատվությունը եռամսյակային և տարեկան 
պարբերականությամբ  հրապարակվում է Հայաստանի Հանրապե-
տության ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական 
կայքի «Տվյալների բազաներ» հատվածում և ենթակա է անընդմեջ 
վերանայման, իսկ վերանայված տեղեկատվությունը ժողովածուում չի 
արտացոլվում:  

 
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 
            1.1.1.ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

111009 Համախառն ներքին արդյունքի  ծախսային բաղադրիչների բաշխումն 
ըստ համախառն ներքին արդյունքի ծախսերի դասակարգչի   
 

111009     2017 թվականի համախառն ներքին արդյունքի (վերանայված 2016 թվա-
կանի հաշվետու տվյալների հիման վրա) ծախսային բաղադրիչների 
բաշխումն ըստ համախառն ներքին արդյունքի ծախսերի դասակարգչի   

          1.2.2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
122027 Բուսաբուծական արտադրանքի արտադրությունը 122027      Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 

(տարածությունները) և համախառն բերքը 

 1.3.  ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 
 1.3.1. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

 131001 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների և  ծառայությունների միջին 
գների (սակագների) գրանցում և հաշվարկ  

131001    Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների միջին գների գրանցում և
հաշվարկ  
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի (ցուցանիշի)  
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
վերանվանումը 

131010 
 

Բնակարանային, կոմունալ տնտեսության ծառայությունների 
սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

131010 
 

   Փաստացի վարձավճար բնակարանի, բնակատեղիների նորոգման և
սպասարկման, ջրի, էլեկտրաէներգիայի, գազի և վառելիքի ծառայություն-
ների սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ

131011 Բուժսպասարկման   ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին 
գների (սակագների) հաշվարկ 

131011    Առողջապահություն ոլորտի ծառայությունների սակագների գրանցում,
միջին գների (սակագների) հաշվարկ

131012 
 

Մարդատար տրանսպորտի ծառայությունների սակագների գրանցում, 
միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

131012    Տրանսպորտի ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների
(սակագների) հաշվարկ

131014 
 

Մշակույթի ոլորտի ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին 
գների (սակագների) հաշվարկ 

131014    Մշակութային միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների սակա-
գների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ

131016 Հանգստի կազմակերպման ծառայությունների սակագների գրանցում, 
միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

131016    Հանգստի և սպորտային միջոցառումների հետ կապված ծառայություն-
ների սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ

131017 
 

Իրավական և բանկային ծառայությունների սակագների գրանցում, 
միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

131017 
 

   Ֆինանսական և այլ ծառայությունների (ավտոմեքենաների ապահովա-
գրություն, բանկերի, փոստային բաժանմունքների, իրավաբանական և այլ)
ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշ-
վարկ 

131021 
 

Բնակարանային, կոմունալ տնտեսության ծառայությունների սակագնե-
րի ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը նախորդ ամս-
վա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան
ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ) 

131021 
 

   Փաստացի վարձավճար բնակարանի,բնակատեղերի նորոգման և սպա-
սարկման, ջրի, էլեկտրաէներգիայի, գազի և վառելիքի ծառայությունների
սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապա-
տասխան ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ) 

131022 
 

Բուժսպասարկման  ծառայությունների սակագների ինդեքսի 
հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան 
ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)

131022 
 

      Առողջապահություն ոլորտի ծառայությունների սակագների ինդեքսի 
հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և 
աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)

131023 
 

Մարդատար տրանսպորտի ծառայությունների սակագների ինդեքսի
հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը  նախորդ ամսվա, 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան 
ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)

131023
 

     Տրանսպորտի ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ 
ծրագրով (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմ-
բերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և աճողական կարգով 
նախորդ տարվա համեմատ)

131025 
 

Մշակույթի ոլորտի ծառայությունների սակագների ինդեքսի 
հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան 
ամսվա  և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)

131025 
 

     Մշակութային միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների սակա-
գների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը նախորդ ամս-
վա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան 
ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)

131027 
 

Հանգստի կազմակերպման սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ 
ծրագրով (hաշվետու ամիսը  նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա 
դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և 
աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)

131027 
 

     Հանգստի և սպորտային միջոցառումների հետ կապված սակագների 
ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան 
ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի (ցուցանիշի)  
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
վերանվանումը 

131028 Իրավական և  բանկային ծառայությունների  սակագների ինդեքսի 
հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը  նախորդ ամսվա, 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան 
ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ) 

131028      Ֆինանսական և այլ ծառայությունների (ավտոմեքենաների ապահովա-
գրություն, բանկերի, փոստային բաժանմունքների, իրավաբանական և այլ) 
սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը նա-
խորդ ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համա-
պատասխան ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ) 

131030 
 

Սպառողական ապրանքների (ծառայությունների) գների (սակագների) 
ինդեքսի  հաշվարկը  բազիսային  ժամանակաշրջանի  նկատմամբ 

131030 
 

     Սպառողական ապրանքների (ծառայությունների) գների (սակագների) 
ինդեքսի հաշվարկը հաշվետու ամիսը նախորդ տարվա  նկատմամբ 

     1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
142001 

 
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատանքի  վրա կատարվող  ծախսերը 

142001 
 

    Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխա-
տաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած ծախսերը 

 2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
200001 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ցուցանիշները 

ըստ ֆինանսավորման  (նախնական) 
200001     Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հիմնական 

ցուցանիշները (նախնական) 
200002 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարողականն  

ըստ փաստացի  հաշվետվությունների 
200002     Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի փաստացի ամփոփ 

ցուցանիշները 
200003 

 
Հայաստանի Հանրապետության համախմբված բյուջեի կատարողա-
կանն ընդհանրացնող ցուցանիշներ (պետական բյուջե, համայնքների 
բյուջե)        

200003      Հայաստանի Հանրապետության համախմբված բյուջեի  ցուցանիշները  
(պետական բյուջե, համայնքների բյուջե) 
        

 3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
300013 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի  արտաքին 

պահուստները 
300013   Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համախառն 

միջազգային պահուստներ  

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
5.6.ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

560013 Որսորդական տնտեսությունների  և միությունների գործունեությունը 560013 Որսորդական տնտեսությունների  գործունեությունը

5.7 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
570001 Բնակարանային ֆոնդն ըստ քաղաքային և գյուղական համայնքների, 

իրավաբանական անձանց սեփականության
570001 Բնակարանային ֆոնդ  

5.10  ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
600004 Որակի ապահովման շրջանակի ներդրում և իրականացում 600004   Որակի ապահովման շրջանակի իրականացում  


