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   Հավելված 12 

2016 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
«2015 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 
  1.2.1 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
121013 Էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների մասին Ձև 1-Էներգետիկա (տարեկան) Կձևավորվի տեղեկատվություն տնտեսության տարբեր 

ոլորտներում էներգակիրների արտադրության, շարժի, 
պահուստների և առանձին ուղղություններով դրանց 
սպառման վերաբերյալ, որը հիմք կհանդիսանա 
Հայաստանի Հանրապետության էներգահաշվեկշռի 
կազմման համար:

  1.2.2  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 
122038 Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը հարցաթերթ  թիվ 1 Հնարավորություն կընձեռվի գյուղատնտեսության վիճա-

կագրության ընտրանքային դիտարկման դաշտից հա-
վաքագրել գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի 
վերաբերյալ ճշգրտված տարեկան ամփոփ տվյալներ (հա-
մախառն բերք, ցանքային տարածություն) և կհաշվարկվի 
գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի միջին 
բերքատվությունները:     

  1.2.3  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ     
123012 Էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների մասին Ձև N 1-Էներգետիկա Կձևավորվի տեղեկատվություն շինարարության ոլորտում 

էներգակիրների շարժի, պահուստների և առանձին 
ուղություններով դրանց սպառման վերաբերյալ, որը հիմք 
կհանդիսանա Հայաստանի Հանրապետության էներգա-
հաշվեկշռի կազմման համար:

123013 Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ Ձև N 1-ԿՇ Կձևավորվի տեղեկատվություն կատարված շինմոնտա-
ժային աշխատանքների վերաբերյալ` տարեկան կտրված-
քով:

    1.2.4  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
124022 Էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների մասին Ձև N 1-Էներգետիկա Հնարավորություն կընձեռվի ձևավորել տեղեկատվու-

թյուն` տրանսպորտի ոլորտում էներգակիրների շարժի, 
պահուստների և առանձին ուղություններով (տրանս-
պորտի առանձին տեսակների) դրանց սպառման 
վերաբերյալ, որը հիմք կհանդիսանա Հայաստանի 
Հանրապետության էներգահաշվեկշռի կազմման համար: 
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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 

   1.2.7 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
127008 Կազմակերպությունների ֆինանսկան  

ցուցանիշներ 
Ձև N 3-Ֆ (տարեկան) Հնարավորություն կընձեռվի ձևավորել տեղեկատվություն` 

ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեու-
թյան,  ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ (ակտիվ-
ներ, պարտավորություններ, սեփական կապիտալ, ինչ-
պես նաև շահույթ/վնաս): 

  1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ
170009 Տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների դասակարգչի մշակման և 

ներդրման աշխատանքների իրականացում 
Եվրասիական տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից մշակված         
«Տնտեսության ինստիտուցիոնալ 
հատվածների դասակարգչ» 

Հնարավորություն է տալիս դասակարգել և կոդավորել 
ինստիտուցիոնալ միավորներն ըստ հատվածների և 
ենթահատվածների` իրենց գործառնական նշանակու-
թյամբ և ապահովել ԱՀՀ ինտեգրացված տնտեսական 
հաշիվների կառուցվածքը, որն էլ իր հերթին տալիս է 
լիարժեք տեղեկատվություն տնտեսության ողջ գործու-
նեության վերաբերյալ:     

170010  Հիմնական միջոցների մոդելային վիճակագրական դասակարգչի
մշակման աշխատանքների իրականացում 

Անկախ պետությունների համագործակ-
ցության միջպետըական վիճակագրական 
կոմիտեի կողմից մշակված « Անկախ 
պետությունների համագործակցության 
հիմնական միջոցների մոդելային 
վիճակագրական դասակարգիչ»

Հնարավորություն է տալիս դասակարգել և կոդավորել 
հիմնական միջոցներն ըստ տեսակների 

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
           4.1.1 ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ 

411019 
 

Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 10-նիշ մակարդակի, 
տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա 

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

Հնարավորություն կընձեռվի ձևավորել  ապրանքի մակար-
դակով ունենալ տեղեկատվություն արտահան-
ման`(ապրանքի քանակի, քաշի և արժեքի) վերաբերյալ: 

          4.1.2 ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 
412022 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության 

ապրանքների անվանացանկի 10-նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված 
տվյալների հիման վրա 

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

Հնարավորություն կընձեռվի  ապրանքի մակարդակով 
ունենալ տեղեկատվություն ներմուծման` (ապրանքի 
քանակի, քաշի և արժեքի) վերաբերյալ: 

  5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
            5.1.2  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ  ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ 

512012 Ժամանողների և մեկնողների վերաբերյալ տեղեկատվություն, ըստ
սահմանային անցման կետերի, սահմանահատման կետերի և 
քաղաքացիության երկրների 

տվյալների բազա Հնարավորություն է տալիս ունենալ ամփոփ ելքային 
աղյուսակներ ժամանողների և մեկնողների վերաբերյալ՝ 
ըստ սահմանային անցման կետերի, սահմանահատման 
կետերի և քաղաքացիության երկրների:
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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 

512008 Հայաստանի  Հանրապետությունում  կացության կարգավիճակ ստացած 
օտարերկրացիների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Ձև թիվ  1- կացություն
 

Հնարավորություն կընձեռվի ունենալ Եվրամիության կող-
մից սահմանված միգրացիայի բնագավառի վիճակագրա-
կան ցուցանիշների շարքից Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում  կացության  կարգավիճակ ստացած օտարերկ-
րացիների վերաբերյալ՝ ըստ քաղաքացիության երկրների 
և կարգավիճակի տրման հիմքերի, տարիքային խմբերի և 
սեռի, կացության կարգավիճակի տեսակների և դրանց 
վավերականության, կիսամյականին պարբպերականու-
թյամբ տվյալներ:

512009 Հայաստանի  Հանրապետությունում  կացության կարգավիճակ ստացած 
օտարերկրացիների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Ձև թիվ  2- կացություն 
 

Հնարավորություն կընձեռվի ունենալ Եվրամիության կող-
մից սահմանված միգրացիայի բնագավառի վիճակա-
գրական ցուցանիշների շարքից Հայաստանի Հանրապե-
տությունում կացության կարգավիճակ ստացած օտարերկ-
րացիների վերաբերյալ՝ ըստ քաղաքացիության երկրների 
և կարգավիճակի տրման հիմքերի, տարիքային խմբերի և 
սեռի, կացության կարգավիճակի տեսակների և դրանց 
վավերականության, տարեկան կտրվածքով տվյալներ: 

512010 Հայաստանի  Հանրապետությունում  միջազգային պաշտպանության 
կարիք ունեցող անձանց շարժը  

Ձև թիվ  1-Ապաստան Հնարավորություն կընձեռվի ունենալ Եվրամիության կող-
մից սահմանված միգրացիայի բնագավառի վիճակագրա-
կան ցուցանիշների շարքից, միջազգային պաշտպանու-
թյան կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ ամփոփ վիճա-
կագրական տվյալներ՝ ապաստան հայցողների, նրանցից 
հայցի մերժում ստացածների, փախստականի կարգա-
վիճակ շնորհվածների և կարգավիճակը դադերացված-
ների, ժամանակավոր պաշտպանություն տրամադրված-
ների կամ դրանից զրկվածների թվաքանակների, սեռի, 
տարիքային խմբերի և քաղաքացիության երկրի վերա-
բերյալ, կիսամյակային պարբերականությամբ:

512011 Հայաստանի  Հանրապետությունում  միջազգային պաշտպանության 
կարիք ունեցող անձանց շարժը  

Ձև թիվ  2-Ապաստան  Հնարավորություն կընձեռվի ունենալ Եվրամիության կող-
մից սահմանված միգրացիայի բնագավառի վիճակագրա-
կան ցուցանիշների շարքից միջազգային պաշտպանու-
թյան կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ ամփոփ վիճա-
կագրական տվյալներ՝ ապաստան հայցողների, նրանցից 
հայցի մերժում ստացածների, փախստականի կարգավի-
ճակ շնորհվածների և կարգավիճակը դադերացվածների, 
ժամանակավոր պաշտպանություն տրամադրվածների 
կամ դրանից զրկվածների թվաքանակների, սեռի, տարի-
քային խմբերի և քաղաքացիության երկրի վերաբերյալ, 
տարեվերջի դրությամբ:

    5.2  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ   
520046 Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեությունը    Ձև N 1-գիշերօթիկ Կամբողջականացվի սոցիալական ապահովության մար-

միններում երեխաների վերաբերյալ վիճակագրական 
տեղեկատվությունը, մասնավորապես` գիշերօթիկ 
հաստատությունների շենքային պայմանների, երեխաների 
թվաքանակի սեռատարիքային բաշխվածության և շարժի, 
աշխատողների թվաքանակի վերաբերյալ:
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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 

520047 Կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաները Ձև N 1-երեխա Հնարավորություն կընձեռվի ունենալ տեղեկատվություն 
կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխա-
ների մասին, մասնավորապես` երեխաների թվաքանակի 
սեռատարիքային բաշխվածության, նրանց գտնվելու 
վայրի, առողջական վիճակի, նրանց ծնողների կարգա-
վիճակի, կրթական խնդիրների, իրավապահ մարմին-
ների հետ ունեցած առնչությունների վերաբերյալ:

520048 Յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված վահանաձև գեղձի 
հիվանդությունները 

Ձև N 13 (տարեկան) Հնարավորություն կընձեռվի  ունենալ տեղեկատվություն 
յոդի անբավարարությամբ այմանավորված վահանաձև 
գեղձի հիվանդությունների մասին:

520049 Դեղատների կադրային ներուժի և գործունեության մասին Ձև N 16 (տարեկան) Հնարավորություն կընձեռվի  ունենալ տեղեկատվություն 
դեղատների կադրային ներուժի և գործունեության 
մասին:

520050 Առողջապահության համակարգի պետական և մարզային ապարատի, 
տեսչությունների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, բարձրագույն 
և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների կադրային 
ներուժի մասին 

Ձև N 17-Ա (տարեկան) Հնարավորություն կընձեռվի  ունենալ տեղեկատվություն 
առողջապահության համակարգի տեսչությունների, 
գիտահետազոտական ինստիտուտների, բարձրագույն և 
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն-
ների կադրային ներուժի մասին: 

      5.5 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 

550012 Կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության արխիվային 
հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանությունը  

Ձև N 3-կա Հնարավորություն կընձեռվի ունենալ տեղեկատվություն 
ազգային արխիվին փաստաթղթեր հանձնող կազմակեր-
պությունների, արխիվային գործունեության հիմնական 
ցուցանիշների վերաբերյալ: 

       5.6 ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

560025 Անտառպահպանություն (անտառխախտումներ, անտառային հրդեհներ) 
և անտառպաշտպանություն 

Ձև N 2-ատ Տեղեկատվության որակի բարձրացման և հաշվետվու-
թյուն ներկայացնողների աշխատանքը թեթևացնելու 
նպատակով 5-ատ (տարեկան), 7-ատ (տարեկան), 12-ատ 
(տարեկան) և 5-անտառտնտ (տարեկան) պետական 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերը 
վերանայվել և միավորվել են պետական վիճակագրական 
ամփոփ հաշվետվության նոր ձևում: 

560026 Հանքային ջրերի արդյունահանում և օգտագործում Ձև N 1-հանքջուր Հնարավորություն կընձեռվի ամբողջականացնել հան-
քային ջրերի արդյունահանման և օգտագործման վերա-
բերյալ վիճակագրական տեղեկատվությունը: 

       5.8   ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
580022 Աղքատության բազմաչափ համաթիվ Տնային տնտեսությունների 

կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն, հարցաթերթ, օրագիր

Այլ ընտրանքային  ցուցանիշ է, որը հնարավորություն է 
տալիս գնահատել  աղքատության մակարդակը: 
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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 

                 1.2.3 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ     
123002 

 
Շրջակա միջավայրի պահպանությունը և բնական ռեսուրսների
արդյունավետ օգտագործման համար իրականացված շինարարությունը  

Ձև N 18-կշ Ցուցանիշները ներառված են 123201 ծածկագրով 
աշխատանքում: 

                1.2.5    Կ Ա Պ      
125006 

 
Լարային ռադիոհեռարձակումը Ձև N 57- կապ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակա-

գրության պետական խորհրդի 20.01.2015 թիվ 01 -ն 
որոշման:

              1.3.7  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ 
137004 Ներդրումային ապրանքների գների դիտարկում

(շուրջ 600 մեքենա-սարքավորում) 
մշակման աղյուսակ Հատուկ ծրագրի ավարտով պայմանավորված:

137005 Շինարարության բաղադրամասերի գների դիտարկում և միջին գների
հաշվարկ 

մշակման աղյուսակ Հատուկ ծրագրի ավարտով պայմանավորված:

137006 Ոչ շուկայական ծառայությունների քանակային, ծավալային ու գնային
դիտարկումներ 

մշակման աղյուսակ Հատուկ ծրագրի ավարտով պայմանավորված:

             1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
142007 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 
170008 Անհատական սպառման դասակարգչի ըստ նպատակների`    5- նիշ մա-

կարդակով 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 
դասակարգիչն ըստ նպատակների>> 
դասակարգիչ

Աշխատանքն ավարտված է:

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
           4.1.1 ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ 

411010 
 

Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 8-նիշ մակարդակի, 
տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա 

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

Անցում նոր դասակարգչի:

                 4.1.2 ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 
412009 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության 

ապրանքների անվանացանկի 8-նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված 
տվյալների հիման վրա 

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

Անցում նոր դասակարգչի:
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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
         5.2  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 

520012 
 

Ակտիվ տուբերկուլյոզով հիվանդացումներ (ըստ սեռատարիքային
կազմի) 

Ձև N 61բ Ցուցանիշները ներառված են 520013 ծածկագրով 
աշխատանքում:

       5.6  ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 
560008 Անտառային հրդեհներ Ձև N 5-ատ Ցուցանիշները ներառված են 560025 ծածկագրով 

աշխատանքում:
560009 Անտառտնտեսական աշխատանքներ Ձև N 7-ատ Ցուցանիշները ներառված են 560005 ծածկագրով 

աշխատանքում:
560010 Անտառպաշտպանություն Ձև N 12-ատ Ցուցանիշները ներառված են 560025 ծածկագրով 

աշխատանքում:
560011 Անտառխախտումներ Ձև N 5-անտառտնտ Ցուցանիշները ներառված են 560025 ծածկագրով 

աշխատանքում:

        5.7 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
570008 
 

Հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական  ակտիվների  
և  ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը

Ձև N 11-ՀՄ Ցուցանիշները ներառված են 570001 և 570010
ծածկագրերով աշխատանքներում:

 

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 
111008 Ծախսային եղանակով (ըստ ծախսային բաղադրիչների) 2015 

թվականի տարեկանը և եռամսյակային համախառն ներքին 
արդյունքի բաղադրիչների վերահաշվարկ` 2015 թվականի վճարային 
հաշվեկշռի վերջնական վերանայված տվյալներին և այլ վերանա-
յումներին համապատասխան, ընթացիկ և նախորդ տարվա գներով 

111008 Ծախսային եղանակով (ըստ ծախսային բաղադրիչնե-
րի) 2015 թվականի  եռամսյակային համախառն ներ-
քին արդյունքի բաղադրիչների վերահաշվարկ` 2015 
թվականի վճարային հաշվեկշռի  վերանայված տվյալ-
ներին  համապատասխան, ընթացիկ և նախորդ 
տարվա գներով

112014 «Ռեսուրսներ- օգտագործում» աղյուսակների կազմում  
 

112014 «Ծախսեր-թողարկում` այդ թվում. ռեսուրսներ-
օգտագործում» աղյուսակների կազմում   
2013 թվականի տարեկան  հաշվետու տվյալներով 
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) ծածկագիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
վերանվանումը 

       1.2.2  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
122026 Բերքահավաքի, կերերի կուտակման, աշնանացանի և  ցրտահերկի

բարձրացման ընթացքի մասին  
122026 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը 

և աշնանացանի ընթացքը
122030 Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության               

ընթացիկ ծախսերը 
122030 Տնտեսությունների կողմից գյուղատնտեսական մթերքի 

արտադրության վրա կատարված ծախսեր
        1.2.3 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ     

123003 
 

Շինարարական կազմակերպությունների խմբավորումն ըստ
կատարված շինարարական աշխատանքների ծավալների

123003 Շինարարական կազմակերպությունների խմբավորումն 
ըստ  աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի 

123010 
 

Հանրապետության կազմակերպությունների կողմից արտադրական
հզորությունների և օբյեկտների գործարկումը 

123010 
 

Բնակելի շենքերի, կրթության և առողջապահության 
ոլորտի օբյեկտների գործարկումը և շինարարության 
իրականացումը

123011 Օբյեկտների գործարկումը և  շինարարական աշխատանքների
կատարումը 

123011 Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ

      1.2.6  ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ  ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
126010 

 
Հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը  
  -առևտրի ոլորտ 
  -ծառայությունների ոլորտ 

126010 
 

Հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների 
առկայությունը և շարժը  

      5.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
520011 Հղիներին, ծննդաբերողներին և ծննդկաններին ցույց տրված

բուժօգնություն (ըստ տարիքային կազմի) 
520011 Հղիներին, ծննդաբերներին և ծննդկաններին ցույց 

տրված բուժօգնություն 
520013 Տուբերկուլյոզով հիվանդների  520013 Տուբերկուլյոզով հիվանդների թվաքանակը
520014 

 
Գերազանցապես  սեռական ճանապարհով փոխանցվող
հիվանդություններով, մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով 
հիվանդացումներ  (ըստ սեռատարիքային կազմի) 

520014 
 

Առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող 
հիվանդություններով, մաշկի սնկային 
հիվանդություններով և քոսով հիվանդություն  

520015 
 

Գերազանցապես  սեռական ճանապարհով փոխանցվող
հիվանդություններով, մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով 
հիվանդների (ըստ սեռատարիքային կազմի)  

520015 
 

Առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող 
հիվանդություններով, մաշկի սնկային հիվանդու-
թյուններով և քոսով հիվանդների թվաքանակը 

520018 Հոգեկան  հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) 520018 Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձինք  
520019 

 
Հոգեկան  խանգարումներով հիվանդացումներ (առանց ալկոհոլային
պսիխոզների, ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, թունամոլության)  ըստ 
սեռատարիքային կազմի) 

520019 
 

Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձինք  
(առանց ալկոհոլային պսիխոզների, ալկոհոլիզմի, 
թմրամոլության, թունամոլության)   

520020 
 

Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով, թունամոլությունով հիվանդներ (ըստ
սեռատարիքային կազմի) 

520020 
 

Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով, թունամոլությունով 
հիվանդներ 

520024 
 

Դատաբժշկական փորձագետներ և Դատաբժշկական
փորձաքննություն 

520024 
 

Դատաբժշկական փորձաքննություն

520038 Բուժկանխարգելիչ  կողմից սպասարկվող բնակչության մոտ
գրանցված հիվանդությունների քանակը 

520038 ԱԱՊ հիմնարկների սպասարկման տարածքում 
բնակվող անձանց մոտ գրանցված հիվանդություններ  

       5.6  ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 
560005 

 
Անտառվերականգնման աշխատանքներ ոչ բնափայտային հումքի և 
պաշարների օգտագործում    

560005 Անտառապատման և անտառվերականգնման 
աշխատանքներ

 


