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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 ցու-
ցանիշը բավարար չէ օպերատիվ վերլուծությունների, 
աշխատուժի առաջարկ-պահանջարկի փոփոխության 
մշտադիտարկման համար:

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

Հետազոտության հարցաթերթ  Տարեկան պարբերականությամբ հավաքագրվող ցու-
ցանիշը բավարար չէ օպերատիվ վերլուծությունների, 
աշխատուժի առաջարկ-պահանջարկի փոփոխության 
մշտադիտարկման համար:

142010 Աշխատանքի գնի ինդեքսի հաշվարկ 
 

Ցուցանիշի հաշվարկման հիմքը ան-
վանական աշխատավարձի եռամսյա-
կային տվյալներն են և գործատուի 
կողմից աշխատողների սոցիալական 
պաշտպանությանն ուղղված գործա-
տուի ծախսերի գնահատականը 

Եվրամիության մարտի 1-ի թիվ 224/2007 կանոնակար-
գին համապատասխան՝ աշխատանքի գնի դիտարկ-
ման տարեկան պարբերականությունից երկամյային 
անցմամբ պայմանավորված, անհրաժեշտ կլինի 
գնահատել աշխատանքի գնի ցուցանիշը չդիտարկվող 
ժամանակահատվածի համար:

142011 Կազմակ0երպություններում վաստակի կառուցվածքի հետազոտություն Հետազոտության հարցաթերթ Եվրամիության մարտի 9-ի թիվ 530/1999 կանոնա-
կարգին համապատասխան վարձու աշխատողների 
ժամային աշխատավարձի չափի և կառուցվածքի 
վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվության ապա-
հովում՝  ըստ աշխատողի և գործատուի անհատական 
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 աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար 

հիմք հանդիսացող այլ  նյութերը 
(աղբյուրները) 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) ավելացման հիմնավորումը 

              5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
 
  5.8 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

580030  Սոցիալական բացառումներ Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն,հարցաթերթ 

Հայաստանում նյութական զրկվածության ցուցանիշնե-
րի ավելի խորը վերլուծության իրականացմամբ պայմա-
նավորված

        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 
փաստաթղթավորումը, հարմոնիզացումը, որակի 
գնահատումն ու բարելավումն ապահովելու նպատակով 

 
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 

                 1.3.  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 
կիրառմամբ պայմանավորված՝ պարենային, ոչ 
պարենային ապրանքների գների մասին 
տեղեկատվության հրապարակում չի նախատեսվում:  

    1.3.7.  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ 
137003 Ազգային արժույթի գնողունակության համարժեքության հաշվարկը գների և ծավալների (կշիռների) մասին 

տեղեկատվություն 
Սույն հաշվարկը նախատեսվում է իրականացնել 2019 
թվականի երկրորդ եռամսյակում:

             1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
142007 Ոչ շուկայական ծառայությունների ոլորտի (պետական հիմնարկների) 

վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրության դիտարկումներ
Զբաղմունքների առանձին խմբերի 
աշխատավարձի դիտարկման աղյուսակ 

Հատուկ ծրագրով նախատեսված աշխատանք, որի 
հերթական շրջափուլն ավարտված է: 

 



 174

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

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
վերանվանումը 

1 2 3 4
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 
թվականի հաշվետու տվյալների հիման վրա) ծախսային 
բաղադրիչների բաշխումն ըստ համախառն ներքին արդյունքի 
ծախսերի դասակարգչի   

 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  

131010 
 

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

131010
 

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

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

131016 Հանգստի և սպորտային միջոցառումների հետ կապված 
ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների 
(սակագների) հաշվարկ 

131017 
 

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

131017 
 

Ֆինանսական և այլ ծառայությունների (ավտոմեքենաների 
ապահովագրություն, բանկերի, փոստային բաժանմունքների, 
իրավաբանական և այլ) ծառայությունների սակագների գրանցում, 
միջին գների (սակագների) հաշվարկ 
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
վերանվանումը 

131021 
 

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

131021
 

Փաստացի վարձավճար բնակարանի, բնակատեղերի նորոգման և 
սպասարկման, ջրի, էլեկտրաէներգիայի, գազի և վառելիքի 
ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով 
(hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, 
նախորդ տարվա համապատասխան 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 
դեկտեմբերի, 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 
սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը 
նախորդ ամսվա, 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) 

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 
ապահովագրություն, բանկերի, փոստային բաժանմունքների, 
իրավաբանական և այլ ) սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ 
ծրագրով (hաշվետու ամիսը  նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա 
դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան 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 
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
վերանվանումը 

      1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
142001 

 
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատանքի  վրա կատարվող  ծախսերը 

142001
 

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,   
աշխատաժամերը, 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
կատարողականն 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  

5.10  ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

600004 Որակի ապահովման շրջանակի ներդրում և իրականացում
 

600004 Որակի ապահովման շրջանակի իրականացում
 

 
 
 


