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Հավելված 8 
2012 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 

  <<2011 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՎԻՃ ԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԾՐԱԳՐԻ>> ՀԱՄԵՄԱՏ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

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 
111009 2011 թվականի համախառն ներքին արդյունքի (վերանայված 2010 թվականի հաշվետու 

տվյալներով) ծախսային բաղադրիչների բաշխումն ըստ համախառն ներքին արդյունքի 
ծախսերի դասակարգչի   

Հատուկ ծրագրով`  ըստ համախառն ներքին արդյունքի ծախսերի դասակարգչի   

    1.3  ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

            1.3.6 ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
136003 Արտաքին առևտրի ներմուծման գների ինդեքսների հաշվարկը` եռամսյակը նախորդ 

եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ 
Առանձնացվել է <<2011 պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>>  
138001 ծածկագրով  աշխատանքից: 

136004 Արտաքին առևտրի արտահանման գների ինդեքսների հաշվարկը` եռամսյակը նախորդ 
եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ 

Առանձնացվել է <<2011 պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>>  
138002 ծածկագրով  աշխատանքից: 

    1.4  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 
            1.4.1 ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 

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

Հատուկ ծրագրով` զբաղմունքների առանձին խմբերի աշխատավարձի դիտարկման 
աղյուսակ: 

            1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
142006 Առևտրային կազմակերպություններում աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի 

մասին հետազոտություն 
Հետազոտության հարցաթերթ 

   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 

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

Եվրոպական համայնքի փորձագետների աշխատանքային խմբի մշակած Արտադ-
րանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների դասակարգչի 2008 
թվականի  վերանայված տարբերակ   

 4. ԱՐՏԱՔԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ        
   4.1  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 

410003 Ապրանքների արտահանումը և ներմուծումը  Արտաքին առևտրի տվյալների բազա 
  4.2 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ       

420011 Օտարերկրյա ներդրումների պաշարները  տարեվերջի դրությամբ 
 

Ձև N 9-ներդրում, տեղեկանք 1-բանկ,  
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տեղեկատվություն 
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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) 

  4.3 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
430011 Միջազգային և ներքին զբոսաշրջություն 

 
Ձև 1-զբոսաշրջիկություն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտան-
գության ծառայության սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվություն 

  4.4 ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
440002 Վճարային հաշվեկշիռը 

-2012 թվականի I, II, III  և IV եռամսյակներ,  
-2011 թվականի տարեկան, ճշգրտված 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տեղեկատվություն 

  4.5 ՄԻՋԱԶԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՐՔ 
450002 Միջազգային ներդրումային դիրքը 

-2012 թվականի I, II, III  և IV եռամսյակներ,  
-2011 թվականի տարեկան, ճշգրտված 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տեղեկատվություն 

  4.6 ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔ 
460002 Հայաստանի Հանրապետության համախառն արտաքին պարտքը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տեղեկատվություն 

 
ՀԱՆՎԱԾ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ  (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ) 

 
Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 
Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  անվանումը 

Հաշվետվության ձևը կամ աշխատանքի 
կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար  
հիմք հանդիսացող նյութերը  (աղբյուրները)

Աշխատանքի (ցուցանիշի) հանման պատճառաբանումը 

1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

            1.2.2  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ և ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 
122017 

 
 

Գնումների հանրագումարային  և արժեքային տվյալներ` 
հացահատիկի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի,բոստանային 
մշակաբույսերի, պտղի և հատապտղի,խաղողի, ծխախոտի, 
վայրաճ և բուսաբուծության այլ արտադրանքի գնումներ   

ըստ տեղեկանքի Համաձայն <<Պետական վիճակագրական աշխատանքների 
ծրագրի>>  հավելված 6-ի, Հայաստանի Հանրապետության 
գյուղատնտեսության նախարարությունը համարժեք 
տեղեկատվություն է ներկայացնում` տեղեկանքի տեսքով:  

122018 
 

Գնումների հանրագումարային  և արժեքային տվյալներ`  
անասնի և թռչնի, կաթի, ձվի, բրդի, կաշվեհումքի, մուշտակե-
ղենի,կարակուլի, կենդանական ծագման այլ հումքի, թթենու 
շերամի   

- “ - - “ - 

122019 
 

Գնումներ` կարտոֆիլի, բանջարեղենի, մրգերի, բոստանային 
մշակաբույսերի 

Ձև NN 6-գնում, 
7-գնում, 
8-գնում 

- “ - 

122020 Գնումներ` շաքարի ճակնդեղի, եթերատու մշակաբույսերի, 
ծխախոտի, վայրի պտուղների և հատապտղի, սնկերի,ընկույզի, 
մեղրի և շերամի բոժոժի 

Ձև N 9-գնում - “ - 

122021 
 

Գնումներ` անասնի, թռչնի և ճագարի, կաթի, ձվի Ձև NN 11-գնում, 13-գնում,14-գնում - “ - 
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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 

122022 Գնումներ` բրդի,նրբագեղ մորթու, մորթուց ստացված           
կաշվե հումքի 

Ձև NN 15-գնում, 16-գնում - “ - 

1.4  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ      
            1.4.1 ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 

141003 
 

Կազմակերպությունների, հիմնարկների թվի բաշխումն ըստ 
աշխատողների թվաքանակի 

Հավելված N 1 (տարեկան) Աշխատանքը ներառվել է 142001 ծածկագրով վիճակագրական 
աշխատանքի մեջ: 

             1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
142002 Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը  

 
 

Աղյուսակ N 1,  
Աղյուսակ N 1 -ի 
հավելված 

-“- 

142005 Արդյունաբերության ոլորտի աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը 

Ձև N 1-Ա Հավելված N 2 (տարեկան) -“- 

4.8 ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ 
480001 Աշխատանքներ` կապված արտաքին հաշիվների 

վիճակագրության վերջնական կազմման Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկ տեղափոխման հետ 

<<Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի և Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագ- 
րական ծառայության միջև արտաքին 
հաշիվների վիճակագրությունը 
Հայաստանի Հանրապետության ազգա-
յին վիճակագրական ծառայությունից 
Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկ տեղափոխման 
վերաբերյալ>> փոխըմբռնման հուշագիր 

Աշխատանքը  տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկ 

480002 Արտաքին հաշիվների պատմական շարքերի վերանայման 
ուղղությամբ աշխատանքներին մասնակցություն 

- “ - - “ - 

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 

           1.4.1 ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ  
141001 

 
Աշխատանքային ռեսուրսների հաշվեկշիռն ըստ հանրապետության 141001 

 
Աշխատանքային ռեսուրսների կազմն ու կառուցվածքը  

141002 
 

Աշխատանքային ռեսուրսների հաշվեկշիռն ըստ մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

141002 
 

Աշխատանքային ռեսուրսների կազմն ու կառուցվածքն ըստ մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

 


