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Հավելված 13 
2013 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
«2012 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 
   1.2. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 
            1.2.6  ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ  ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

126012 Առևտրի շրջանառությունը Ձև  1-առևտուր (փոքր) 
126013 Ծառայությունների ծավալը Ձև  1- ծառայություններ (փոքր) 

            1.3.8  ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԳՆԵՐԸ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ 
138001 Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի և անհատական 

բնակելի տների շուկայական միջին գների ինդեքսները տարվա դեկտեմբերի,նախորդ 
տարվա համապատասխան ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ, 
նախորդ եռամսյակի համեմատ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի 
համեմատ),( ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական 
կոմիտեի կողմից  հաշվարկվող ամսական ինդեքսների հիման վրա) 

մշակման աղյուսակներ 

    1.4  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 

            1.4.1 ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 

141007 
 

Աշխատանքային ռեսուրսների կազմն ու կառուցվածքը (զբաղվածություն, գործազրկություն, 
տնտեսապես ակտիվ բնակչություն, տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն) 

Աղյուսակներ 

   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 դասակարգիչ ըստ նպատակների>> 
դասակարգիչ 

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
     5.4 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

540011 Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական պետական ուսումնական 
հաստատությունների գործունեությունը 

Ձև N 2-գմ 

540012 Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական 
հաստատությունների գործունեությունը      

Ձև N 2-գմ-1 
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 
Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  անվանումը 

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

     5.5 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 
550012 Կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի 

փաստաթղթերի պահպանությունը  
Ձև N 3-կա 

6. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ 
600002 Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամարի տվյալների 

վիճակագրական ամփոփում և հրապարակում էլեկտրոնային եղանակով (թղթային 
տարբերակը` համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկայության պարագայում) 

Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամար 

Հավելված 14. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑԸ 
 Հայաստանի ազգային հաշիվների ցուցանիշների վերանայման քաղաքականությունը և 

վերանայման ժամանակացույցը 
Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիքի ներքո ԹՎԻՆԻՆԳ 
ծրագրի «Աջակցություն Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությանը» 
պայմանագիրը 

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) 
            1.2.2  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ և ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

122007 
 

2011 թվականի անասնակերի և թռչնի կերի ծախսի հաշվարկ Ձև N 24-գտ (տարեկան),Ձև N 29-գտ 
(տարեկան),Ձև N 29-գտհ  (տարեկան), 
Ձև N 7 

Սպառողների կողմից այլևս պահանջարկ չի ներկայացնում 

122014 
 

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և 
սարքինության վիճակը 

Ձև N 6-մեքհ, 
Ձև N 6-մեք 

Տեղեկատվությունը կստացվի  Հայաստանի Հանրապետության 
գյուղատնտեսության նախարարությունից 

    1.3  ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

           1.3.7  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ 
137002 Ներդրումային ապրանքների գների դիտարկում 

(շուրջ  586 մեքենա-սարքավորում) 
մշակման աղյուսակ Հատուկ ծրագրի ավարտով պայմանավորված 

137004 Շինարարության բաղադրամասերի գների դիտարկում և միջին 
գների հաշվարկ 

գների և ծավալների (կշիռների) մասին 
տեղեկատվություն 

- “ - 

137005 Ոչ շուկայական ծառայությունների քանակային, ծավալային ու 
գնային դիտարկումներ 

- “ - - “ - 
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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 

    1.4  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ      

             1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 

142005 Ոչ շուկայական ծառայությունների ոլորտի (պետական 
հիմնարկների) վարձու աշխատողների աշխատանքի 
վարձատրության դիտարկումներ 

Զբաղմունքների առանձին խմբերի 
աշխատավարձի դիտարկման աղյուսակ Հատուկ ծրագրի ավարտով պայմանավորված 

    1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 

170004 Անհատական սպառման դասակարգիչ ըստ 
նպատակների`տնային տնտեսությունների վերջնական 
սպառման ծախսերը դասակարգելու համար 

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

դասակարգիչ 

Աշխատանքներն ավարտված են    

170005 Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսի 
հաշվարկման նպատակով  Արտադրանքի դասակարգումն ըստ 
գործունեության տեսակների  դասակարգչի հարմարեցում 

Եվրոպական համայնքի փորձագետների 
աշխատանքային խմբի մշակած 
Արտադրանքի դասակարգումն ըստ 
գործունեության տեսակների 
դասակարգչի 2008 թվականի վերա-
նայված տարբերակ  

Աշխատանքներն ավարտված են    

    4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ        

        4.2 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 
420005 Ֆինանսական համակարգով իրականացված միջազգային 

գործառնություններ և պետական պահուստներ 
2012 թվականի IY եռամսյակ, 
2013 թվականի  I, II և III եռամսյակներ 

տեղեկանք 1-բանկ Աշխատանքն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկը 

420006 Արտաքին վարկերի օգտագործում, մարումը և սպասարկումը տեղեկանք 1-ֆինանս - “ - 
        4.3 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

430003 
 

Պետական ծառայությունների ծավալը Տեղեկանք 1- դեսպանատուն 
 

Աշխատանքն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկը 

      4.6 ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔ 
460001 Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտք 

-2012 թվականի IY եռամսյակ,  
-2012 թվականի տարեկան, ճշգրտված,  
-2013 թվականի I,  II և III  եռամսյակներ  
 (միայն մասնավոր հատվածի մասով) 

Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարության տեղե-
կատվություն, 
Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի տեղեկատվություն, 
հաշվարկներ 

Աշխատանքն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկը 
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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 

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

     5.1.ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
           5.1.2  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ  ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ 

512002 
 

Բնակչության տեղաշարժի  հիմնական արդյունքները Եկողների և մեկնողների թերթիկներին 
կից վիճակագրական հաշվառման 
կտրոններ 

Եկողների և մեկնողների թերթիկներին կից վիճակագրական 
հաշվառման կտրոններում պարունակվող տվյալները այսուհետ 
ստացվում են էլեկտրոնային եղանակով 

512006 Տարվա   ընթացքում բնակչության ամենամսյա տեղաշարժի 
նախնական տվյալների մշակում 

Եկողների և մեկնողների 
թերթիկներին կից վիճակագրական 
հաշվառման կտրոններ 

- “ - 

     5.2  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
520021 

 
Թմրաբանական խանգարումներով հիվանդացումներ (ըստ 
սեռատարիքային կազմի) 

Ձև N 61դ Աշխատանքը ներառվել է 520020  ծածկագրով վիճակագրական 
աշխատանքի մեջ: 

6. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ 
600001 Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամարի

տվյալների վիճակագրական մշակման ու ամփոփման 
աշխատանքներ    

Հայաստանի Հանրապետության 2011 
թվականի մարդահամար 

Մշակման աշխատանքներն ավարտված են    
 

 

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 
            1.2.4  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 

124009 Տրամվայ-տրոլեյբուսային տրանսպորտի և ճոպանուղու  
աշխատանքը 

124009  Ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի 
աշխատանքը 

124020 Տրամվայ-տրոլեյբուսային տրանսպորտի, մետրոպոլիտենի և ճոպանուղու  
արտադրանքը 

124020 Մետրոպոլիտենի,  ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքը 
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
վերանվանումը 

    1.4  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ      

           1.4.1 ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ  
141001 

 
Աշխատանքային ռեսուրսների կազմն ու կառուցվածքը 141001 

 
Աշխատանքային ռեսուրսների կազմն ու կառուցվածքը (զբաղվածություն, 
գործազրկություն, տնտեսապես ակտիվ բնակչություն, տնտեսապես ոչ ակտիվ 
բնակչություն) 

141002 
 

Աշխատանքային ռեսուրսների կազմն ու կառուցվածքն ըստ մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

141002 
 

Աշխատանքային ռեսուրսների կազմն ու կառուցվածքը (զբաղվածություն, գործա-
զրկություն,տնտեսապես ակտիվ բնակչություն,տնտեսապես ոչ ակտիվ 
բնակչություն)  

141005 
 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> դիմած 
չզբաղված բնակչության աշխատանքի տեղավորումը և զբաղվածությունը 

141005 
 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության Զբաղվածության պետական ծառայություն դիմած աշխատանք 
փնտրողների թվաքանակը 

141006 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> դիմած 
չզբաղված բնակչության աշխատանքի տեղավորումը և զբաղվածությունը 

141006 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության Զբաղվածության պետական ծառայություն դիմած աշխատանք 
փնտրողների թվաքանակը 

             1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
142001 

 
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը  

142001 
 

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատանքի վրա 
կատարվող ծախսերը  

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

    5.1.ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
           5.1.2  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ  ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ 

512003 Բնակչության տեղաշարժի  հիմնական արդյունքները 
 

512003 Բնակչության պետական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգից բնակչության 
տեղաշարժերի վերաբերյալ (հաշվառված և հաշվառումից դուրս գրված) 
տեղեկատվություն 

512007 Տարվա ընթացքում  եկողի և մեկնողի վիճակագրական հաշվառման 
կտրոնների  վիճակագրական տվյալների ծածկագրում և մուտքագրում   

512007 Տարվա ընթացքում  բնակչության տեղաշարժերի վերաբերյալ տեղեկատվության 
հիման վրա` ամփոփ տվյալների բազայի ձևավորում 

 


