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   Հավելված 12 

2017 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
«2016 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 
1.1.1 ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

111010 2015 թվականի համախառն ավելացված  արժեքի հաշվարկ 
արտադրական եղանակով, ընթացիկ գներով 

Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային վիճակագրական ծառա-
յության կառուցվածքային ստորա-
բաժանումների վիճակագրական 
և վարչական ռեգիստրների ու 
իրականացված հետազոտություն-
ների տվյալների հիման վրա 

Պայմանավորված է վիճակագրական տեղեկատ-
վության  սպառողների, ինչպես նաև միջազգային 
կազմակերպությունների կողմից սույն ցուցանիշի 
նկատմամբ պահանջարկով: 

                 1.3.  ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ   
  1.3.5. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 

135002 Կապիտալ ներդրումների, շինմոնտաժային աշխատանքների, 
սարքավորումների (նյութեր) և այլ ծախսերի արժեքի փոփոխ-
ման հաշվարկային ինդեքսը, (Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվարկվող ամսական 
ինդեքսների հիման վրա) 

մշակման աղյուսակ Պայմանավորված է կապիտալ ներդրումների,  
շինմոնտաժային աշխատանքների, սարքավո-
րումների (նյութերի) և այլ ծախսերի արժեքի 
փոփոխման հաշվարկային ինդեքսը ՝ եռամսյակը 
նախորդ եռամսյակի նկատմամբ,  նախորդ տար-
վա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ 
հաշվարկմամբ: 

    1.3.7.  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ 
137004  Ներդրումային մեքենա-սարքավորումների գների 

 դիտարկում (ըստ ծրագրով նախատեսված  
 անվանացանկի)  

մշակման աղյուսակ Պայմանավորված է Միջազգային համադրումնե-
րի ծրագրի նոր գլոբալ փուլի 2017-2019թթ.՝ §ԱՊՀ 
երկրներում Միջազգային համադրումների ծրա-
գրի իրականացում տարադրամների գնողունա-
կության համարժեքության հիման վրա¦ անցկաց-
վելիք ծրագրի (մեքենա-սարքավորումների գների 
դիտարկմամբ, միջին գների հաշվարկմամբ): 
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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 

137005  Շինարարության բաղադրամասերի գների դիտարկում և  
 միջին գների հաշվարկ (ըստ ծրագրով նախատեսված  
 անվանացանկի) 

մշակման աղյուսակ Պայմանավորված է Միջազգային համադրումնե-
րի ծրագրի նոր գլոբալ փուլի 2017-2019թթ.՝ §ԱՊՀ 
երկրներում Միջազգային համադրումների ծրա-
գրի իրականացում տարադրամների գնողունա-
կության համարժեքության հիման վրա¦ անցկաց-
վելիք ծրագրի (շինարարության բաղադրամասե-
րի գնային տեղեկատվության հավաքագրմամբ, 
միջին գների հաշվարկմամբ): 

137006  Ոչ շուկայական ծառայությունների քանակային,  
 ծավալային և գնային դիտարկումներ 

մշակման աղյուսակ Պայմանավորված է Միջազգային համադրումնե-
րի ծրագրի նոր գլոբալ փուլի 2017-2019թթ.՝ §ԱՊՀ 
երկրներում Միջազգային համադրումների ծրա-
գրի իրականացում տարադրամների գնողունա-
կության համարժեքության հիման վրա¦ անց-
կացվելիք ծրագրի (ոչ շուկայական ծառայու-
թյունների քանակային, ծավալային ու գնային տե-
ղեկատվության հավաքագրմամբ,հաշվարկմամբ): 

   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 

Հայաստանի Հանրապետությունը 1996թ.-ից, 
պարբերաբար մասնակցում է Համաշխարհային 
բանկի կողմից իրականացվող միջազգային հա-
մադրումների ծրագրի շրջանակում գնային հարա-
բերությունների կազմման և ազգային արժույթի 
գնողունակության համարժեքության հաշվարկ-
ման աշխատանքներին: 

  1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 
170013 Տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների դասակարգչի 

ներդրման աշխատանքների աջակցում 
 

Եվրասիական տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից մշակված 
«Տնտեսության ինստիտուցիոնալ 
հատվածների դասակարգիչ» ըստ 
տնտեսության ինստիտուցիոնալ 
հատվածների 

Հնարավորություն է ընձեռում ապահովել 
Ազգային հաշիվների համակարգի ինտեգրացված 
տնտեսական հաշիվների կառուցվածքը, և 
ստանալ լիարժեք տեղեկատվություն տնտեսու-
թյան ողջ գործունեության 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 

170014  Հիմնական միջոցների մոդելային վիճակագրական դասակարգչի 
ներդրման աշխատանքների աջակցում 
 

Անկախ պետությունների համա-
գործակցության միջպետական 
վիճակագրական կոմիտեի կողմից  
մշակված «Անկախ պետությունների 
համագործակցության հիմնական 
միջոցների մոդելային վիճակագրա-
կան դասակարգիչ» ըստ հիմնական 
միջոցների 

Հնարավորություն է ընձեռում դասակարգել և 
կոդավորել հիմնական միջոցներն ըստ տեսակ-
ների: 

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 

           4.2 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 
420014 Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների արտաքին 

պարտավորությունների սպասարկման վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ոչ ֆինանսական կազմակերպու-
թյունների կողմից ներկայացված 
տվյալների հիման վրա 

Հնարավորություն է ընձեռում ստանալ տեղեկատ-
վություն ոչ ֆինանսական կազմակերպություն-
ների արտաքին պարտավորությունների սպա-
սարկման վերաբերյալ՝ Հայաստանի Հանրապե-
տության կենտրոնական բանկ տրամադրելու 
նպատակով: 

  5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
                 5.1.1  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱԿԱՆ  ՇԱՐԺԸ 
511011 Մահվան վերաբերյալ ակտերից մահվան հիմնական 

պատճառների թվային ծածկագրում և դասակարգում 
Մահվան մասին բժշկական 
վկայական 

Հնարավորություն է ընձեռում «Հիվանդություննե-
րի միջազգային դասակարգիչ 10»-ի համաձայն 
իրականացնել մահվան դեպքերի թվային ծածկա-
գրում ըստ մահվան պատճառների և ստացված 
վիճակագրական տվյալները ներառել վիճակա-
գրական հրապարակումներում: 

         5.8   ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

580023 Համեմատական աղքատության մակարդակը (ըստ եկամուտների) Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

Այլընտրանքային  ցուցանիշ է, որը հնարավորու-
թյուն է ընձեռում գնահատել աղքատությունն ըստ 
Եվրամիության երկրներում կիրառվող մեթոդա-
բանության: 

580024 Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտության բնակչության հաշվարկների համահարթեցումը 
Հայաստանի բնակչության պաշտոնական տվյալների հետ 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն, Մարդահամարի 
հիմքով վարվող մշտական 
բնակչության թվաքանակի 
հաշվարիկ 

Ցուցանիշը նպաստում է հետազոտության շեղում-
ների և անհամապատասխանությունների նվա-
զեցմանը՝ այդպիսով հնարավորություն  ընձեռե-
լով Տնային տնտեսություննների կենսապայման-
ների ամբողջացված հետազոտության հաշվարկ-
ներում միջինացված սխալի զգալի նվազեցման: 
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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 

580025 Միգրացիա Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն, հարցաթերթ 

§Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքա-
տությունը¦ վիճակագրական-վերլուծական զեկույ-
ցում ներառելու համար: 

580026 §Զբաղվածություն¦ Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտության բաժնի բազայի տրամադրում, 
եռամսյակային կշիռների կազմում և տարեկան բազայի միացում 
(նախնական տվյալներով) 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն, հարցաթերթ 

Այլընտրանքային աղբյուր է Աշխատուժի ընտրան-
քային հետազոտության տվյալները համեմատելու 
համար:  

580027 Սննդամթերքի սպառումը տնային տնտեսությունների մեկ շնչի 
հաշվով ըստ բոլոր սննդատեսակների և սպառված էներգետիկան   

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն, օրագիր 

Ցուցանիշը ներառվում  է  Ազգային պարենային 
հաշվեկշռի կազմման հաշվարկներում: 

580028 Վերջին 12 ամիսների ընթացքում մասնավոր դասերի վրա 
կատարած ծախսեր   

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն, հարցաթերթ 

Ցուցանիշը ներառվում  է համախառն ներքին 
արդյունքի հաշվարկներում: 

580029 Բնակչության հաշվարկների համահարթեցումը Հայաստան 
բնակչության պաշտոնական  տվյալների հետ 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն, հարցաթերթ 

Պայմանավորված ըստ առկա բնակչության 
աղքատ բնակչության վերահաշվարկով: 

  
 

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 

          1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 
170011 Տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների դասակարգչի 

մշակման և ներդրման աշխատանքների իրականացում  
 

Եվրասիական տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից մշակված 
«Տնտեսության ինստիտուցիոնալ 
հատվածների դասակարգիչ» ըստ 
տնտեսության ինստիտուցիոնալ 
հատվածների 

Աշխատանքն ավարտված է: 

170012  Հիմնական միջոցների մոդելային վիճակագրական դասակարգչի 
մշակման աշխատանքների իրականացում  
 

Անկախ պետությունների համա-
գործակցության միջպետական վիճա-
կագրական կոմիտեի կողմից  մշակ-
ված «Անկախ պետությունների հա-
մագործակցության հիմնական միջոց-
ների մոդելային վիճակագրական 
դասակարգիչ» ըստ հիմնական 
միջոցների 

Աշխատանքն ավարտված է: 
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5.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
520047 Կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաները Ձև N 1-երեխա Վիճակագրական տեղեկատվությունն արժանահա-

վատ չէ՝ վարչական ռեգիստրի անկատար լինելու 
պատճառով: 

          5.5 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 
550012 Կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության 

արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանությունը  
Ձև N 3-կա Հաշվետվությունը եռամյա պարբերականությամբ է: 

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 

1.2.1 ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 
112014 «Ծախսեր-թողարկում` այդ թվում. ռեսուրսներ- օգտագործում» 

աղյուսակների կազմում  2013 թվականի տարեկան  հաշվետու 
տվյալներով 

112014 «Ծախսեր-թողարկում` այդ թվում. Ռեսուրսներ-օգտագործում» 
աղյուսակների կազմում   
 

       1.2.2  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 
122023 Բուսաբուծական մթերքի բնարժեքային հաշվեկշիռները 

 -հացահատիկ և հացահատիկի վերամշակումից ստացված 
մթերքի.  
-կարտոֆիլի 
-մրգի և հատապտղի 
-խաղողի 
-բանջարեղենի և բոստանային մշակաբույսերի 

122023 Բուսաբուծական արտադրանքի բնարժեքային հաշվեկշիռները 
 -հացահատիկ և հացահատիկի վերամշակումից ստացված  
  մթերքի.  
-կարտոֆիլի 
-մրգի և հատապտղի 
-խաղողի 
-բանջարեղենի և բոստանային մշակաբույսերի 

122024 
 

Անասնաբուծական մթերքի  բնարժեքային հաշվեկշիռը 
-միս (սպանդային քաշով)` ներառյալ ենթամթերքը 
-կաթ 
-ձու 

122024 
 

Անասնաբուծական արտադրանքի բնարժեքային հաշվեկշիռը 
-միս (սպանդային քաշով)` ներառյալ ենթամթերքը 
-կաթ 
-ձու 

122027 Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը 122027 Բուսաբուծական արտադրանքի արտադրությունը 

122029 
 

Գյուղատնտեսական մթերքի  իրացումը 122029 
 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը 

122030 Տնտեսությունների կողմից գյուղատնտեսական մթերքի  
արտադրության վրա կատարված ծախսեր 

122030 Տնտեսությունների կողմից գյուղատնտեսական արտադրանքի 
արտադրության վրա կատարված ծախսեր 

122038 Բուսաբուծական մթերքի  արտադրությունը 122038 Բուսաբուծական արտադրանքի արտադրությունը 
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
վերանվանումը 

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
              5.1.1  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱԿԱՆ  ՇԱՐԺԸ 

511004 
 

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

511004 
 

Գրանցված ծնունդների, ամուսնությունների, ամուսնալուծու-
թյունների և մահերի դասակարգում ու ամփոփում՝ ըստ 
գրանցման ամսաթվի  

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

511009 Ծննդյան, մահվան, ամուսնության և ամուսնալուծության վերա-
բերյալ ակտերի տվյալներով վիճակագրական տեղեկատվական 
բազաների ձևավորում և մշակում 

            5.1.2  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ  ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ 
512001 2016 թվականի բնակչության տեղաշարժի հիմնական 

արդյունքները 
 

512001 2016 թվականի բնակչության տեղաշարժերի հիմնական 
արդյունքներն ըստ քաղաքային և գյուղական վայրերի, 
ժամանման և մեկնման երկրների, սեռի և տարիքի 

512004 
 

Մշտական բնակության մեկնող (եկող) քաղաքացիների  
հաշվառում 
 

512004 
 

Հաշվառված (եկած) և հաշվառումից հանված (մեկնած) անձանց 
դասակարգում 

512005 
 

Հայաստանի Հանրապետություն եկողների  
հաշվառումն ըստ երկրների, որտեղից եկել են 
 

512005 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառվածների (եկողների) 
դասակարգում ըստ երկրների, որտեղից ժամանել են 

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

512012 Ժամանումների և մեկնումների սահմանային գրանցումների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ըստ սահմանային անցման 
կետերի և քաղաքացիության երկրների 

         5.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
520004 Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների և սննդային 

թունավորումների վերաբերյալ  
520004 Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, 

քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահա-
րումների վերաբերյալ 

520023 
 

Շտապ բուժօգնության կայանի (բաժանմունքի) գործունեություն 
(ըստ հանրապետության և մարզերի) 
 

520023 
 

Շտապ բուժօգնության կայանի (բաժանմունքի) գործունեություն 

520031 Բուժկանխարգելիչ հիմնարկների գործունեություն  520031 Բժշկական հաստատությունների գործունեություն 

520034 Բժշկական կադրեր  
 

520034 Բժշկական հաստատությունների կադրային ներուժ 

520038 ԱԱՊ հիմնարկների սպասարկման տարածքում բնակվող 
անձանց մոտ գրանցված հիվանդություններ  
 

520038 Առողջապահության առաջնային պահպանման հաստատու-
թյունների սպասարկման տարածքում բնակվող անձանց մոտ 
գրանցված հիվանդություններ 

 


