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 Հավելված 12 
2015 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
«2014 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 
 
  1.2.2  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 
122035 

 
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը Աղյուսակ  (տարեկան),  առանձին ըստ առևտրային կազմակերպությունների, ըստ 

գյուղացիական տնտեսությունների 
122036 Անտառային տնտեսություն (անտառաբուծություն) Ձև թիվ 1 անտառ , (եռամսյակային)  

 
122037 Ձկնորսություն և ձկնաբուծություն ոլորտում կատարված ձկան և խեցեմորթերի որսը Ձև N 1 Ձուկ, աղյուսակ վարչական 

 
1.3  ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

137004 Ներդրումային ապրանքների գների դիտարկում 
(շուրջ 600 մեքենա-սարքավորում) 

մշակման աղյուսակ 

137005 Շինարարության բաղադրամասերի գների դիտարկում և միջին գների հաշվարկ մշակման աղյուսակ 

137006 Ոչ շուկայական ծառայությունների քանակային, ծավալային ու գնային դիտարկումներ մշակման աղյուսակ 

1.4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 
             1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 

142007 Ոչ շուկայական ծառայությունների ոլորտի (պետական հիմնարկների) վարձու 
աշխատողների աշխատանքի վարձատրության դիտարկումներ 

Զբաղմունքների առանձին խմբերի աշխատավարձի դիտարկման աղյուսակ 

  1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 
170008 Անհատական սպառման դասակարգչի ըստ նպատակների` 5-րդ նիշի մակարդակով 

տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերը դասակարգելու նպատակով 
ներդրման միջոցառումների և դրա հետ կապված պարզաբանումների մշակման 
իրականացում 

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

դասակարգիչ 

2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
20005 Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքն ըստ  գործիքների և պետական 

պարտքի գծով կատարված գործառնությունների 
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության տեղեկանք 
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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. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
           4.1.1 ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ 

411017 
 

Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների 
անվանացանկի 10-նիշ մակարդակի (եռամսյակային) 

Հայտարարատուի կողմից ներկայացված բեռնամաքսային հայտարարագրերի և 
ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձևի տվյալների հիման 
վրա 

411018 
 

Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների 
անվանացանկի 10-նիշ մակարդակի (ամսական) 

Հայտարարատուի կողմից ներկայացված բեռնամաքսային հայտարարագրերի և 
ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձևի տվյալների հիման 
վրա 

          4.1.2 ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 
412020 

 
Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների 
անվանացանկի 10-նիշ մակարդակի (եռամսյակային) 

Հայտարարատուի կողմից ներկայացված բեռնամաքսային հայտարարագրերի և 
ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձևի տվյալների հիման 
վրա 

412021 
 

Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների 
անվանացանկի 10-նիշ մակարդակի (ամսական) 

Հայտարարատուի կողմից ներկայացված բեռնամաքսային հայտարարագրերի և 
ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձևի տվյալների հիման 
վրա 

4.3 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
430012 Միջազգային զբոսաշրջություն (ժամանողներ և մեկնողներ) 

 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության 
սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվություն 

  5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

       5.2  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ   
520043 Առողջապահության առաջնային պահպանման հաստատություններում գրանցված արյան 

շրջանառության և ներզատական համակարգերի հիվանդությունների թիվն ըստ սեռի և 
տարիքի 

Ձև N 3-ա (տարեկան) 

520044 Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստները Ձև N 2-նպաստ 

520045 Երեխայի ծննդյան մինվագ նպաստ Ձև N 3-նպաստ 

5.8   ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
580016 Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերն ըստ նպատակների` անհատական  

սպառման դասակարգչի (ԱՍԴ)  
- »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ` Áëï Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ  

       -      ï³ñ»Ï³Ý` Áëï Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ, ËÙμ»ñÇ, ¹³ë»ñÇ ¨    
              »ÝÃ³¹³ë»ñÇ 

Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

580017 Տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտներն  ըստ աղբյուրների Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր  

580018 Գյուղատնտեսության վերաբերյալ տեղեկատվություն (բուսաբուծություն, 
անասնաբուծություն, գյուղմթերքի արտադրության վրա ծախսեր, սննդամթերքի 
արտադրություն, գյուղտեխնիկա) 

Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 
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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) 

 
580019 Տնային տնտեսությունների բնակարանային պայմանները Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն, 

հարցաթերթ, օրագիր 
580020 Տնային տնտեսությունների գործունեությունը` որպես  գործատու, սպասարկող 

անձնակազմի համար 
Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

580021 Տնային տնտեսություններում էներգակիրների սպառում Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ  

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 ԵՎ  ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

122016 Արտադրական կառույցների և շինությունների 
առկայությունը 

Ձև N 49-գտհ, 
Ձև N 49-գտ 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 07.04.14  թիվ 18 -ն որոշման 

122025 Գյուղացիական տնտեսությունների և առևտրային 
կազմակերպությունների առկայությունը և դրանց 
հողատարածությունները 

Ձև N 22 (հողհատկացում) Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 07.04.14  թիվ 18 -ն որոշման 

            1.2.4  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
124009  Ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի 

աշխատանքը 
Ձև N 1- էլեկտրո Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 

պետական խորհրդի 07.04.14  թիվ 17 -ն որոշման 
124010 

 
Մետրոպոլիտենի աշխատանքը  
 

Ձև N 1-մետրո Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 07.04.14  թիվ 16 -ն որոշման 

124011 
 

Ուղևորների և բեռների ավիափոխադրումներն ըստ 
քաղաքների 

Ձև N 11-ՔԱ ամփոփ հաշվետվություն Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 30.01.14  թիվ 01 -ն որոշման 

              1.2.5    Կ Ա Պ      
125003 Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային կապի 

տեխնիկական միջոցները              
Ձև N 41- կապ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 

պետական խորհրդի 30.01.14  թիվ 02 -ն որոշման 

   1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 
170007 Անհատական սպառման դասակարգչի ըստ նպատակների`    

5-րդ նիշի մակարդակով տնային տնտեսությունների 
վերջնական սպառման ծախսերը դասակարգելու համար  
ներդրման միջոցառումների իրականացում 

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

Աշխատանքն ավարտված է 

  1.8 ՊԵՏԱԿԱՆ  ՌԵԳԻՍՏՐ 
180002 Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա 

առևտրային իրավաբանական անձանց վերաբերյալ 
տեղեկություններ  

Հայաստանի Հանրապետության 
արդարադատության նախարարության 
աղյուսակ  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարության կողմից տեղեկատվություն չտրամադրելը 
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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 

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
           4.1.1 ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ 

411006 
 

Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի  
8 -նիշ մակարդակի 

հայտարարատուի կողմից ներկայացված 
բեռնամաքսային հայտարարագրերի և 
ապրանքների փոխադրման հաշվառման 
վիճակագրական ձևի տվյալների հիման վրա 

Անցում նոր դասակարգչի 

411007 
 

Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 
8-նիշ մակարդակի 

հայտարարատուի կողմից ներկայացված 
բեռնամաքսային հայտարարագրերի և 
ապրանքների փոխադրման հաշվառման 
վիճակագրական ձևի տվյալների հիման վրա 

Անցում նոր դասակարգչի 

                 4.1.2 ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 
412006 

 
Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 8-նիշ 
մակարդակի 

հայտարարատուի կողմից ներկայացված 
բեռնամաքսային հայտարարագրերի և 
ապրանքների փոխադրման հաշվառման 
վիճակագրական ձևի տվյալների հիման վրա 

Անցում նոր դասակարգչի 

412007 
 

Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 8-նիշ 
մակարդակի 

հայտարարատուի կողմից ներկայացված 
բեռնամաքսային հայտարարագրերի և 
ապրանքների փոխադրման հաշվառման 
վիճակագրական ձևի տվյալների հիման վրա 

Անցում նոր դասակարգչի 

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
                5.1.3 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 

513007 2002-2011թթ. Հայաստանի Հանրապետության մշտական 
բնակչության թվաքանակների և սեռատարիքային 
կառուցվածքի վերագնահատում՝  ք. Երևանի և Հայաստանի 
Հանրապետության մարզերի (քաղաք/գյուղ) կտրվածքով 

Հայաստանի Հանրապետության 2011թթ. 
մարդահամարի արդյունքների հիման վրա 

Աշխատանքն ավարտված է 

513008 2002-2011թթ. Ժողովրդագրական բնութագրիչների 
ճշգրտում 

2002-2011թթ. Հայաստանի 
Հանրապետության մշտական բնակչության 
թվաքանակների վերագնահատված 
ցուցանիշների հիման վրա 

Աշխատանքն ավարտված է 

        5.8   ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
580007 Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերի 

կառուցվածքն ըստ առանձին ապրանքատեսակների            
և ծառայությունների 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

Աշխատանքը ներառվել է  580016 ծածկագրով աշխատանքում 
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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 

          1.2.2  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 
122002 

 
 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ հավաքված բերքը 
   այդ թվում` ոռոգվող  հողերից   
 

122002 
 
 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, 
բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին 
բերքատվությունը  2015 դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 
      այդ թվում` փաստացի ոռոգված  հողերից  

122003 
 

2015 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքերի  (եզրափակիչ) 
համատարած հաշվառման   նախնական տվյալները 
  - համառոտ հանրագումարով 
  - ամբողջական հանրագումարով, այդ թվում` ոռոգվող    
    հողերից 

122003 
 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 2015 
թվականի բերքի տակ (հունիսի 1-ի դրությամբ),   համատարած հաշվառման   
տվյալներ  
 

122008 
 

Անասունների հաշվառումը  2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 
(համառոտ հանրագումարներ) 
 
 

122008 
 

Գյուղատնտեսական կենդանիների (խոշոր եղջերավոր կենդանիների, 
ոչխարների և այծերի, խոզերի, թռչունների) հաշվառումը  2015 թվականի 
հունվարի 1-ի դրությամբ (համառոտ հանրագումարներ) 
 

122009 Անասունների հաշվառումը  2015 թվականի հունվարի 1-ի 
դրությամբ.  
  վերջնական տվյալներ, ամբողջական հանրագումարներով 
 

122009 
 

Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառումը  2015 թվականի 
 հունվարի 1-ի դրությամբ.  
  վերջնական տվյալներ, ամբողջական հանրագումարներով 
 

122010 Անասունների հաշվառումն ընտրանքային դիտարկման եղանակով 
 

122010 
 

Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառումն ընտրանքային դիտարկման 
եղանակով 
 

122028 Անասնապահության դրությունը 
 

122028 
 

Անասնաբուծության դրության մասին 

          1.2.4  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
125005 Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի 

տեխնիկական միջոցները 
125005 Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման տեխնիկական միջոցները 

           1.2.6  ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ  ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
126008 Առևտրի կազմակերպությունների քանակը և զբաղեցրած 

տարածքները 
 

126008 
 

Ընդհանուր տեղեկություններ առևտրի օբյեկտների մասին 

2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
200004 Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի ցուցանիշները 200004 Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքն  ըստ վարկառուների, 

գործիքների, ռեզիդենտության 
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
վերանվանումը 

1 2 3 4 
          5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
      5.1.1  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱԿԱՆ  ՇԱՐԺԸ 

511004 
 

Գրանցված ծնունդները, ամուսնությունները, ամուս-
նալուծությունները   և մահերը` ըստ մահվան պատ-ճառների  
(համաձայն  գրանցման ամսաթվի և վայրի) 

511004 
 

Գրանցված ծնունդների, ամուսնությունների, ամուսնալուծությունների   և 
մահերի, նաև  ըստ մահվան պատճառների  (համաձայն  գրանցման 
ամսաթվի և վայրի) դասակարգում և ամփոփում 

511005 Տարվա ընթացքում բնակչության բնական շարժի տվյալների 
գրանցման ամենամսյա  նախնական արդյունքների մշակում 

511005 Ծնունդների, մահվան դեպքերի, ամուսնությունների և 
ամուսնալուծությունների վերաբերյալ ակտերի ամենամսյա  գրանցումներից 
վիճակագրական անհրաժեշտության տվյալների խմբագրում և ճշգրտում 

511007 Ծնելիության աղյուսակներ 511007 Կանանց պտղաբերության, ծնելիության գումարային, վերարտադրության 
բրուտտո և նետտո գործակիցների հաշվարկ 

511009 Ծննդյան,մահվան,ամուսնության և ամուսնալուծու-թյան ակտերի 
վիճակագրական տվյալների ծածկագրում և մուտքագրում 

511009 Ծննդյան,մահվան,ամուսնության և ամուսնալուծու-թյան վերաբերյալ ակտերի 
տվյալների հիման վրա ձևավորված տվյալներով վիճակագրական 
տեղեկատվական բազաների ձևավորում և մշակում 

5.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
520002 

 
Կենսաթոշակառուների  ընդհանուր թվաքանակը,   
կենսաթոշակի գումարի չափը 

520002 
 

Աշխատանքային և զինվորական ծառայության հետ կապված  
կենսաթոշակառուներ և կենսաթոշակի միջին չափերը 

520007 Պետական նպաստների մասին 520007 Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստները 

5.4 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
540007 Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի 

աշխատանքներ 
540007 Ասպիրանտուրայի, ինտերնատուրայի, օրդենատուրայի, դոկտորանտուրայի 

աշխատանքներ 

5.6 ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 
560013 Որսորդական տնտեսությունների  գործունեությունը 560013 Որսորդական տնտեսությունների  և միությունների գործունեությունը 

  5.8 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
580009 Նյութական աղքատության հիմնական ցուցանիշների  

ա) մակարդակը  
բ) խորությունը և սրությունը 
գ) սպառման և եկամտային անհավասարությունը  
(Ջինիի գործակից) 

580009 Նյութական աղքատության հիմնական ցուցանիշների  
ա)մակարդակը  
բ)խորությունը և սրությունը 
գ) սպառման և եկամտային անհավասարությունը (Ջինիի գործակից) 
դ) աղքատության պատկերի ցուցանիշները 
ե) գյուղական աղքատության ցուցանիշները 
զ) երեխաների աղքատության ցուցանիշները 

580010 Ոչ նյութական աղքատության ցուցանիշները 
 

580010 Ոչ նյութական աղքատության ցուցանիշները 
ա) առողջություն 
բ) կրթություն 
գ) սոցիալական տրանսֆերտներ 
դ) բնակարանային պայմաններ 

580011 Աղքատության սուբյեկտիվ գնահատականը 
 

580011 Աղքատության սուբյեկտիվ գնահատականը 
ա) կենսամակարդակի մասին բնակչության  կարծիքը 
բ) բավարարվածությունը վճարովի ծարայություններից 

 


