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   Հավելված 12 
2019 թվականի  վիճակագրական  ծրագրի 

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
«2018 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 (ՀՆԱ) 
111011 Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկն ըստ Հայաստանի 

Հանրապետության  մարզերի և Երևան քաղաքի  
   հաշվետու տվյալներով   
    -2017 թվականի համախառն ներքին արդյունք,  
     վերանայված` հաշվետու տվյալներով  
    -2018 թվականի համախառն ներքին արդյունք       

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի կառուց-
վածքային ստորաբաժանումների 
վիճակագրական և վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված 
հետազոտությունների տվյալների 
հիման վրա 

Համախառն ներքին արդյունքն ըստ Հայաստանի Հանրապետու-
թյան  մարզերի և Երևան քաղաքի հաշվարկմամբ պայմանա-
վորված 
 

          1.2.2  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 
122027 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված ցանքային 

տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, 
դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը  
2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 

Ձև թիվ 29-գտհ-ոռոգված 
(տարեկան),  
Ձև թիվ 29-գտ-ոռոգված (տարեկան) 

Աշխատանքն առանձնացվել է 122002 ծածկագրից, քանի որ սույն 
աշխատանքի համար հիմք հանդիսացող նյութերը տարբեր են և  
նախատեսված է ներքին օգտագործման համար:  
 

122028 Մսի, կաթի և ձվի արտադրության տվյալներ Ձև N 24-գտ (ամսական) 
Ձև N 24-ԳՏ-Վ (ամսական) 
հարցաթերթ թիվ 2 

Սույն աշխատանքն  առանձնացնվել է  մի քանի ծածկագրերից, 
որի արդյունքները նախատեսված են ներքին օգտագործման 
համար, եռամսյակային կտրվածքով հրապարակման, ինչպես 
նաև միջազգային կազմակերպություններին տրամադրման 
համար:  

122029 Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքն ընդամենը և ըստ 
բուսաբուծության ու անասնաբուծության (համադրելի և ընթացիկ 
գներով) 

Ըստ փաստացի  հավաքված բերքի 
և անասնաբուծական արտադրանքի 
արտադրության տվյալների 

Սույն աշխատանքն իրականացվել է,  սակայն ներառված չի եղել 
Տարեկան ծրագրերում: 

1.3.1. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
131005 Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկ ( բազիսային՝ 2015 թվականի 

նկատմամբ) 
Մշակման աղյուսակ 
 

Սպառողական ապրանքների գների ինդեքսի երկարաժամկետ 
հաշվարկներով պայմանավորված: 

131018 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Պայմանական հաշվարկված վարձավճար բնակարանի 
սեփականատիրոջ համար» հատվածի գների դիտարկում, գրանցում, 
միջին գների հաշվարկ 

1-ԳԻՆ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ 
(ոչ պարենային ապրանքներ, 
ծառայություններ), մշակման 
աղյուսակներ 

Սկսած 2017թ. հունվարից Հայաստանի Հանրապետության  
սպառողական գների ինդեքսի (ՀՀ ՍԳԻ) դասակարգման 
համար կիրառվում է հայրենական ԱՍԴԸՆ դասակարգիչը, ինչը 
հիմնված է Եվրոպական 5 նիշ ԱՍԸՆԴ դասակարգչի վրա: 
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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 

131029 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Ռեստորաններ և հյուրանոցներ» հատվածի գների 
(սակագների)  ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ 
ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապա-
տասխան ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ) 

Մշակման աղյուսակ Սկսած 2017թ. հունվարից Հայաստանի Հանրապետության  
սպառողական գների ինդեքսի (ՀՀ ՍԳԻ) դասակարգման 
համար կիրառվում է հայրենական ԱՍԴԸՆ դասակարգիչը, ինչը 
հիմնված է Եվրոպական 5 նիշ ԱՍԸՆԴ դասակարգչի վրա: 

131030 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ» հատվածի 
գների (սակագների)  ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ 
ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապա-
տասխան ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)   

Մշակման աղյուսակ Սկսած 2017թ. հունվարից Հայաստանի Հանրապետության  
սպառողական գների ինդեքսի (ՀՀ ՍԳԻ) դասակարգման 
համար կիրառվում է հայրենական ԱՍԴԸՆ դասակարգիչը, ինչը 
հիմնված է Եվրոպական 5 նիշ ԱՍԸՆԴ դասակարգչի վրա: 

131031 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Պայմանական հաշվարկված վարձավճար բնակարանի 
սեփականատիրոջ համար» հատվածի գների (սակագների) ինդեքսների 
հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմ-
բերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և աճողական 
կարգով նախորդ տարվա համեմատ)     

Մշակման աղյուսակ Սկսած 2017թ. հունվարից Հայաստանի Հանրապետության  
սպառողական գների ինդեքսի (ՀՀ ՍԳԻ) դասակարգման 
համար կիրառվում է հայրենական ԱՍԴԸՆ դասակարգիչը, ինչը 
հիմնված է Եվրոպական 5 նիշ ԱՍԸՆԴ դասակարգչի վրա: 

131032 Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների (ներառյալ ալկոհոլային 
խմիչքներ, ծխախոտային արտադրատեսակներ), ոչ պարենային 
ապրանքների գների և ծառայությունների սակագների ինդեքսների 
հաշվարկ  (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա 
դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և 
աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)       

Մշակման աղյուսակ Սկսած 2017թ. հունվարից Հայաստանի Հանրապետության  
սպառողական գների ինդեքսի (ՀՀ ՍԳԻ) դասակարգման 
համար կիրառվում է հայրենական ԱՍԴԸՆ դասակարգիչը, ինչը 
հիմնված է Եվրոպական 5 նիշ ԱՍԸՆԴ դասակարգչի վրա: 

          1.3.6. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
133006 Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման միջին գների 

ինդեքսների հաշվարկ (եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ,  
նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

Մշակման  աղյուսակներ Համապատասխան ոլորտի գների ինդեքսների եռամսյակային 
ցուցանիշները օգտատերերի կողմից առկայության անհրաժեշ-
տությամբ:  

1.3.7.  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ 
137002 Ազգային արժույթի գնողունակության համարժեքության հաշվարկ 

 
1-ԳԻՆ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ 
(պարենային ապրանքներ), 
1-ԳԻՆ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ 
(ոչ պարենային ապրանքներ, 
ծառայություններ), մշակման 
աղյուսակներ 

Պայմանավորված է Համաշխարհային բանկի կողմից իրակա-
նացվող միջազգային համադրումների ծրագրի ծամանակա-
ցույիցի համապատասխանությամբ: 

            1.4.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ԹԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 
141001 Տնային տնտեսություններում իրականացվող աշխատուժի ընտրանքային 

հետազոտություն (ԱԸՀ) աշխատանքի շուկայի ընթացիկ իրավիճակի 
վերաբերյալ 

Միկրոտվյալների բազա՝ ըստ 
հետազոտված մասնավոր տնային 
տնտեսությունների բնակչության 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական 
խորհրդի 13.11.2017թ. թիվ 33-Ա որոշում 
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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 

141006 Աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավված և զբաղվածություն 
չհամարվող այլ աշխատանքային գործունեություն իրականացնող 
բնակչության թվաքանակ և մասնաբաժին՝ ըստ աշխատանքի ձևերի  

 Չվարձատրվող աշխատանքային պրակտիկա 
 Սեփական սպառման համար ապրանքների արտադրության 

աշխատանքային գործունեություն 
 Սննդամթերքի բնաիրային արտադրության աշխատանքային 

գործունեություն 
 Սեփական ծառայությունների տրամադրման աշխատանքային 

գործունեություն 
 Կամավոր աշխատանք 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական 
խորհրդի 13.11.2017թ. թիվ 33-Ա որոշում 

141007 Զբաղվածություն չհամարվող այլ աշխատանքային գործունեության մեջ 
բնակչության մասնակցության մակարդակ 
 Չվարձատրվող աշխատանքային պրակտիկայում բնակչության 

մասնակցության մակարդակ 
 Կամավոր աշխատանքում բնակչության մասնակցության մակարդակ 
 Սեփական սպառման համար ապրանքների արտադրության 

գործունեության մեջ բնակչության մասնակցության մակարդակ 
 Սննդամթերքի բնաիրային արտադրության մեջ բնակչության 

մասնակցության մակարդակ 
 Սեփական սպառման համար ծառայությունների տրամադրման 

գործունեության մեջ բնակչության մասնակցության մակարդակ 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական 
խորհրդի 13.11.2017թ. թիվ 33-Ա որոշում 

141008 Միջին շաբաթական / միջին օրական աշխատաժամանակի փաստացի և 
սովորաբար տևողություն՝ հաշվարկված ըստ աշխատանքային 
գործունեության ձևերի 
 Զբաղվածություն 
 Չվարձատրվող աշխատանքային պրակտիկա 
 Սեփական սպառման համար ապրանքների արտադրության 

աշխատանքային գործունեություն 
 Սննդամթերքի բնաիրային արտադրության աշխատանքային 

գործունեություն 
 Սեփական սպառման համար ծառայությունների տրամադրման 

աշխատանքային գործունեություն 
 Կամավոր աշխատանք 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական 
խորհրդի 13.11.2017թ. թիվ 33-Ա որոշում 

141009  Թերզբաղվածություն՝ աշխատաժամանակի տևողությամբ 
պայմանավորված 

 Թերզբաղվածության մակարդակ 
 Աշխատանք փնտրող զբաղվածներ 
 Ոչ համարժեք զբաղվածություն՝ կապված երկար աշխատաժամերի 

հետ, ցածր վարձատրության, հմտությունների / մասնագիտության 
թերօգտագործման հետ 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական 
խորհրդի 13.11.2017թ. թիվ 33-Ա որոշում 
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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 

141010  Թերզբաղվածություն՝ աշխատաժամանակի տևողությամբ 
պայմանավորված 

 Թերզբաղվածության մակարդակ 
 Աշխատանք փնտրող զբաղվածներ 
 Ոչ համարժեք զբաղվածություն՝ կապված երկար աշխատաժամերի 

հետ, ցածր վարձատրության, հմտությունների / մասնագիտության 
թերօգտագործման հետ 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական 
խորհրդի 13.11.2017թ. թիվ 33-Ա որոշում 

141012 Աշխատուժի թերօգտագործում 
 LU1. Գործազրկության մակարդակ  
 LU2. Աշխատաժամանակի տևողությամբ պայմանավորված 

թերզբաղվածության և գործազրկության զուգորդված 
մակարդակ 

 LU3. Գործազրկության և պոտենցիալ աշխատուժի զուգորդված 
մակարդակ 

 LU4. Աշխատուժի թերօգտագործման ագրեգացված ցուցանիշ 
Երկարատև գործազրկության մակարդակ 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական 
խորհրդի 13.11.2017թ. թիվ 33-Ա որոշում 

141013 15-29 տ. երիտասարդների թվաքանակն աշխատանքի շուկայում  
 Աշխատանքային ռեսուրսներ  
 Աշխատուժի թվաքանակ և կառուցվածք  
 Աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավված  բնակչություն՝ 

ըստ աշխատանքի ձևերի  
 Աշխատուժից դուրս բնակչություն 
 Գործազրկություն  
 Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ 
 Զբաղվածության մակարդակ 
 Գործազրկության մակարդակ  

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական 
խորհրդի 13.11.2017թ. թիվ 33-Ա որոշում 

141014 15-29 տ. երիտասարդների թվաքանակն աշխատանքի շուկայում  
 Աշխատանքային ռեսուրսներ  
 Աշխատուժի թվաքանակ և կառուցվածք  
 Աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավված  բնակչություն՝ 

ըստ աշխատանքի ձևերի  
 Ոչ ֆորմալ զբաղվածություն  
 Աշխատուժից դուրս բնակչության թվաքանակ և կառուցվածք  
 Աշխատուժի թերօգտագործման ցուցանիշներ, այդ թվում՝ 

գործազրկություն  
 Չսովորող և չաշխատող երիտասարդներ (կրթություն կամ ուսուցում 

չստացող, զբաղվածություն չունեցող երիտասարդներ) 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական 
խորհրդի 13.11.2017թ. թիվ 33-Ա որոշում 
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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 

141015 15-29 տ. երիտասարդների մասնակցության մակարդակն աշխատանքի 
շուկայում  
 Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ 
 Զբաղվածության մակարդակ  
 Ոչ ֆորմալ զբաղվածության մակարդակ 
 Զբաղվածություն չհամարվող այլ աշխատանքային գործունեության 

մեջ 15-29 տ. բնակչության մասնակցության մակարդակ 
 Աշխատուժի թերօգտագործման մակարդակ, այդ թվում՝ 

գործազրկության  

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական 
խորհրդի 13.11.2017թ. թիվ 33-Ա որոշում 

141016 Հաշմանդամություն ունեցող բնակչության թվաքանակն աշխատանքի 
շուկայում (միջին տարեկան) 
 Աշխատանքային ռեսուրսներ  
 Աշխատուժի թվաքանակ և կառուցվածք  
 Աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավված  

հաշմանդամություն ունեցող բնակչություն՝ ըստ աշխատանքի ձևերի 
 Զբաղվածություն 
 Զբաղվածություն չհամարվող այլ աշխատանքային 

գործունեություն  
 Աշխատուժի թերօգտագործման ցուցանիշներ, այդ թվում՝ 

գործազրկություն 
 Աշխատուժից դուրս բնակչության թվաքանակ և կառուցվածք  

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական 
խորհրդի 13.11.2017թ. թիվ 33-Ա որոշում 

141017 Հաշմանդամություն ունեցող բնակչության մասնակցության մակարդակն
աշխատանքի շուկայում  
 Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ (միջին տարեկան) 
 Զբաղվածության մակարդակ  
 Զբաղվածություն չհամարվող այլ աշխատանքային գործունեության 

մեջ հաշմանդամություն ունեցող բնակչության մասնակցության 
մակարդակ 

 Աշխատուժի թերօգտագործման մակարդակ, այդ թվում՝ 
գործազրկության 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական պետական 
խորհրդի 13.11.2017թ. թիվ 33-Ա որոշում 

             1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
142001 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (ՀՀ ՊԵԿ) Եկամտային հարկի և 

սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման վարչական 
վիճակագրական տվյալներ աշխատողների թվաքանակի, 
աշխատաժամերի և աշխատանքի վարձատրության մասին 

Հայաստանի Հանրապետության 
պետական եկամուտների կոմիտեի 
միկրոտվյալների բազա՝ ըստ մեկ և 
ավելի վարձու աշխատող ունեցող 
գործատուների 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012թ. 
դեկտեմբերի 20-ի N 1676-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփո-
խություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 30.11.2017թ-ի 1582-Ն որոշում 
 

142002 Մեկ աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձ՝ 
անվանական և զուտ. 

 1 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող կազմակերպությունների 
 50 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող կազմակերպությունների 

Հայաստանի Հանրապետության 
պետական եկամուտների կոմիտեի 
միկրոտվյալների բազա՝ ըստ մեկ և 
ավելի վարձու աշխատող ունեցող 
գործատուների 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012թ. 
դեկտեմբերի 20-ի N 1676-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփո-
խություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 30.11.2017թ-ի 1582-Ն որոշում 
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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 

142006 Միջին ժամային աշխատավարձի ինդեքսի հաշվարկ  
- 2013թ. I եռամսյակի համեմատ՝ առանց սեզոնային ճշգրտման 
- 2013թ. I եռամսյակի համեմատ՝ սեզոնային ճշգրտմամբ 

Հայաստանի Հանրապետության 
պետական եկամուտների կոմիտեի 
միկրոտվյալների բազա՝ ըստ մեկ և 
ավելի վարձու աշխատող ունեցող 
գործատուների 

Ցուցանիշն անհրաժեշտ է մշտադիտարկելու միջին ժամային աշ-
խատավարձի (միավոր աշխատուժի անվանական միջին ժամա-
յին արժեքի) կարճաժամկետ փոփոխությունները՝ գործատուի 
ծախսերի վրա «աշխատավարձ» գործոնի ազդեցությունը՝ Եվրա-
միության մարտի 1-ի թիվ 224/2007 կանոնակարգին 
համապատասխան: 

142007 Միջին ժամային աշխատավարձի ինդեքսի հաշվարկ  
- նախորդ եռամսյակի համեմատ՝ առանց սեզոնային ճշգրտման 
- նախորդ եռամսյակի համեմատ՝ սեզոնային ճշգրտմամբ 

Հայաստանի Հանրապետության 
պետական եկամուտների կոմիտեի 
միկրոտվյալների բազա՝ ըստ մեկ և 
ավելի վարձու աշխատող ունեցող 
գործատուների 

Ցուցանիշն անհրաժեշտ է մշտադիտարկելու միջին ժամային աշ-
խատավարձի (միավոր աշխատուժի անվանական միջին ժամա-
յին արժեքի) կարճաժամկետ փոփոխությունները՝ գործատուի 
ծախսերի վրա «աշխատավարձ» գործոնի ազդեցությունը՝ Եվրա-
միության մարտի 1-ի թիվ 224/2007 կանոնակարգին համապա-
տասխան: 

               3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
300020 Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի հիմնական ցուցանիշներ Ամփոփ տեղեկանք Պայմանավորված է «ֆինանսական հատվածի» ցուցանիշների 

ամբողջականացմամբ 

                        6.0  ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
600006 Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդելի (GSBPM) 

հենքով վիճակագրական արտադրանքների վիճակագրական 
գործընթացների փաստաթղթավորումների  արդիականացում 
 

Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի կառուց-
վածքային ստորաբաժանումների 
վիճակագրական արտադրանքների 
փաստաթղթավորում ըստ ընդհա-
նուր վիճակագրական բիզնես-
գործընթացի մոդելի 

Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդելի 
(GSBPM) հենքով վիճակագրական արտադրանքների  
փաստաթղթավորումները առավել արդիական  ներկայացնելու 
նպատակով: 
 
 

600007 Վիճակագրական Կազմակերպությունների համար Ընդհանուր 
Գործունեության Մոդելի (GAMSO) ներդրման նախապատրաստական 
աշխատանքների իրականացում  

ՄԱԿ-ի եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից մշակված 
մոդելը 

Վիճակագրական կազմակերպությունների համար ընդհանուր 
գործունեության մոդելը (GAMSO)   վիճակագրական 
արտադրանքի մոդերնիզացիայի  նպատակով: 

600008 Վիճակագրական բառարանի արդիականացում Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրական կոմիտեի 
պաշտոնական կայքում զետեղված 
վիճակագրական բառարան 

Հայաստանի Հանրապետության  վիճակագրական կոմիտեի 
պաշտոնական կայքում զետեղված վիճակագրական բառարանը 
մշտապես թարմացնելու նպատակով: 
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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 

          1.2.2  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 
122005 Մսի, կաթի, ձվի և բրդի արտադրության 2019 թվականի նախնական 

տվյալները 
Ձև N 24-գտ (տարեկան), 
Ձև N 24-գտ (ամսական) 
հարցաթերթ թիվ 2 

Սույն ցուցանիշները ներառված են 122006 ծածկագրում և որպես 
առանձին աշխատանք ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա:  

1.3.1. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
131031 

 
Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի հաշվարկման համար 
միջին հանրապետական գների հաշվարկ, ըստ նվազագույն 
սպառողական զամբյուղի մասին համապատասխան օրենքի 

Մշակման աղյուսակ 
 

Ըստ պահանջի 

1.3.7.  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ 
137004  Ներդրումային մեքենա-սարքավորումների գների 

 դիտարկում (ըստ ծրագրով նախատեսված  
 անվանացանկի)  

Մշակման աղյուսակ 
 

Աշխատանքն ավարտված է: 

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

Մշակման աղյուսակ 
 

Աշխատանքն ավարտված է: 

137006  Ոչ շուկայական ծառայությունների քանակային,  
 ծավալային և գնային դիտարկումներ 

Մշակման աղյուսակ 
 

Աշխատանքն ավարտված է: 

             1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
142004  Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև N 1-Ա (ամսական) Հաշվետվությունը փոխարինվել է Հայաստանի Հանրապետու-

թյան պետական եկամուտների կոմիտեի Եկամտային հարկի և 
սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման վարչական 
վիճակագրական տվյալներով՝ առավել ամբողջական, ծախսար-
դյունավետ և որակյալ տեղեկատվությամբ 

142006 Առևտրային կազմակերպություններում աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատավարձի մասին հետազոտություն 

Հետազոտության հարցաթերթ Հետազոտությունը փոխարինվել է Հայաստանի Հանրապետու-
թյան պետական եկամուտների կոմիտեի Եկամտային հարկի և 
սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման վարչական 
վիճակագրական տվյալներով՝ առավել ամբողջական, օպերա-
տիվ, ծախսարդյունավետ և որակյալ տեղեկատվությամբ 

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

Զբաղմունքների առանձին խմբերի 
աշխատավարձի դիտարկման 
աղյուսակ 

Հատուկ ծրագրով աշխատանք, որն իրականացվում է  որոշակի 
պարբերականությամբ՝ հերթական շրջափուլի ավարտ: 
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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. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

            1.1.2  ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
112010 Ավելացված արժեքի հաշվարկներն ազգային հաշիվների համակարգի 

ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների 
ենթահատվածների կտրվածքով  

 

112010 Համախառն ավելացված արժեքի հաշվարկներն ըստ տնտեսության 
ինստիտուցիոնալ հատվածների և ոչ ֆինանսական կազմակերպություն-
ների և ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածներն ըստ 
ենթահատվածների  

          1.2.2  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 
122002 

 
 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, 
բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին 
բերքատվությունը 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 
       այդ թվում՝ փաստացի ոռոգված հողերից  
 

122002 
 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, 
բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին 
բերքատվությունը 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 
 

122006 2018 թվականի մսի, կաթի, ձվի և բրդի և կենդանական ծագման այլ 
արտադրանքի վերջնական հաշվարկ 

122006 2018 թվականի մսի, կաթի, ձվի և բրդի վերջնական հաշվարկ 

122013 Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքն ըստ բուսաբուծության 
ու անասնաբուծության 2018 թվականին  (համադրելի և ընթացիկ 
գներով) 

122013 Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքն ընդամենը և ըստ 
բուսաբուծության ու անասնաբուծության 2018 թվականին  (համադրելի և 
ընթացիկ գներով), վերջնական 

122015 
 

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

122015 
 

Տեղեկություններ հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական 
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

122032 Հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական  ակտիվների 
և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը անտառային 
տնտեսության (անտառաբուծության) ոլորտում 

122032 Տեղեկություններ հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ 
նյութական  ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և 
շարժի վերաբերյալ անտառային տնտեսության (անտառաբուծության) 
ոլորտում 

122034 Հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական  ակտիվների 
և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը ձկնորսության և 
ձկնաբուծության ոլորտում 

122034 Տեղեկություններ հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ 
նյութական  ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և 
շարժի վերաբերյալ ձկնորսության և ձկնաբուծության ոլորտում 

1.3.1. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
131008 

 
Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների գների    ինդեքսի հաշվարկը 
եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա 
համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ 

131006 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ» հատվածի 
գների դիտարկում, գրանցում, միջին գների հաշվարկ 
 

131009 
 

Կենցաղային բնույթի ծառայությունների սակագների հաշվարկ 
 

131007 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտային 
արտադրատեսակներ» հատվածի գների դիտարկում, գրանցում, միջին 
գների հաշվարկ 

131010 
 
 

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

131008 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Հագուստ և կոշիկ» հատվածի գների  (սակագների) 
դիտարկում, գրանցում, միջին գների հաշվարկ 
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի (ցուցանիշի)  
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
վերանվանումը 

131011 
 

Առողջապահություն ոլորտի ծառայությունների սակագների գրանցում, 
միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

131009 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, 
էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ» հատվածի գների 
(սակագների) դիտարկում, գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ  
 

131012 
 
 
 

Տրանսպորտի ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների 
(սակագների) հաշվարկ 

131010 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային 
տեխնիկա և բնակարանի ընթացիկ սպասարկում» հատվածի գների 
(սակագների) դիտարկում,  գրանցում, միջին գների (սակագների) 
հաշվարկ 

131013 Կապի ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների 
(սակագների) հաշվարկ 

131011 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Առողջապահություն» հատվածի գների (սակագների) 
դիտարկում,  գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ  

131014 Մշակութային միջոցառումների հետ կապված  ծառայությունների 
սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

131012 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տրանսպորտ» հատվածի գների (սակագների) դիտարկում, 
գրանցում, միջին գների (սակագների)  հաշվարկ  

131015 Կրթության համակարգի ծառայությունների սակագների գրանցում, 
միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

131013 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Կապ» հատվածի գների (սակագների) դիտարկում, 
գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

131016 
 
 

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

131014 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Հանգիստ և մշակույթ» հատվածի գների (սակագների) 
դիտարկում,  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 

131015 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Կրթություն» հատվածի սակագների դիտարկում, 
գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

131018 
 
 
 

Ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով 
(hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, 
նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և աճողական կարգով 
նախորդ տարվա համեմատ) 

131016 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Ռեստորաններ և հյուրանոցներ» 
հատվածի գների (սակագների) դիտարկում, գրանցում, միջին գների 
(սակագների) հաշվարկ 

131019 
 
 

Ծառայությունների սակագների ինդեքսների հաշվարկը, եռամսյակը 
նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան 
եռամսյակի նկատմամբ 

131017 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ» հատվածի 
գների (սակագների) դիտարկում, գրանցում, միջին գների (սակագների) 
հաշվարկ 

131020 
 

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

131019 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ» հատվածի 
գների ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և 
աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)  

131021 
 

Փաստացի վարձավճար բնակարանի, բնակատեղիների 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) 

131020 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտային 
արտադրատեսակներ» հատվածի գների ինդեքսների հաշվարկ (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) 

131021 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Հագուստ և կոշիկ» հատվածի գների (սակագների)  
ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և 
աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ) 
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի (ցուցանիշի)  
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
վերանվանումը 

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) 

131022 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, 
էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ» հատվածի գների 
(սակագների) ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան 
ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)     

131024 
 

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

131023 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային 
տեխնիկա և բնակարանի ընթացիկ սպասարկում» հատվածի գների 
(սակագների)  ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան 
ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ) 

131025 
 

Մշակութային միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների սակա-
գների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը նախորդ 
ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապա-
տասխան ամսվա  և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ) 

131024 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Առողջապահություն» հատվածի գների (սակագների)  
ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և 
աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)    

131026 
 

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

131025 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տրանսպորտ» հատվածի գների (սակագների)  
ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և 
աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)      

131027 
 

անգստի 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) 

131026 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Կապ» հատվածի գների (սակագների)  ինդեքսների 
հաշվարկ (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) 

131027 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Հանգիստ և մշակույթ» հատվածի գների (սակագների)  
ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և 
աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)    

 

131029 
 
 

Սպառողական ապրանքների (ծառայությունների) գների (սակագների) 
ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, 
նախորդ տարվա  դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան 
ամսվա և աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ) 

131028 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Կրթություն» հատվածի սակագների  ինդեքսների 
հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա 
դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և աճողական 
կարգով նախորդ տարվա համեմատ)       
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Աշխատան-
քի (ցուցա-
նիշի) ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի (ցուցանիշի)  
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
վերանվանումը 

1.4.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ԹԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 
141001 Աշխատանքային ռեսուրսների կազմն ու կառուցվածքը (զբաղվածություն, 

գործազրկություն, տնտեսապես ակտիվ բնակչություն, տնտեսապես ոչ 
ակտիվ բնակչություն) 

141002 
141003 
141005 
141011 

 

 Աշխատանքային ռեսուրսների (15 - 75 տարեկան բնակչություն) 
թվաքանակ և կառուցվածք 

 Աշխատուժի (աշխատուժի առաջարկ) թվաքանակ և կառուցվածք 
 Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ 
Աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավված բնակչության 
թվաքանակ և մասնաբաժին  
 Զբաղվածություն (աշխատուժի պահանջարկ) 
 Զբաղվածության մակարդակ 
 Գործազուրկ բնակչության թվաքանակ և կազմ 
 Երկարատև գործազրկություն 

141002 Աշխատանքային ռեսուրսների կազմն ու կառուցվածքը (զբաղվածություն, 
գործազրկություն, տնտեսապես ակտիվ բնակչություն, տնտեսապես ոչ 
ակտիվ բնակչություն) 

141002 
141003 
141005 
141011 

 

 Աշխատանքային ռեսուրսների (15 - 75 տարեկան բնակչություն) 
թվաքանակ և կառուցվածք 

 Աշխատուժի (աշխատուժի առաջարկ) թվաքանակ և կառուցվածք 
 Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ 
Աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավված բնակչության 
թվաքանակ և մասնաբաժին  
 Զբաղվածություն (աշխատուժի պահանջարկ) 
 Զբաղվածության մակարդակ 
 Գործազուրկ բնակչության թվաքանակ և կազմ 
 Երկարատև գործազրկություն 

    1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
142001  Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած ծախսերը 
142003 Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած ծախսերը և 
դրանց կառուցվածքը 

142010  Աշխատանքի գնի ինդեքսի հաշվարկ 142004 
142005 

Աշխատանքի միջին ժամային գնի ինդեքսի հաշվարկ  
- 2013թ. I եռամսյակի համեմատ՝ առանց սեզոնային ճշգրտման 
- 2013թ. I եռամսյակի համեմատ՝ սեզոնային ճշգրտմամբ 
Աշխատանքի միջին ժամային գնի ինդեքսի հաշվարկ  
- նախորդ եռամսյակի համեմատ՝ առանց սեզոնային ճշգրտման 
- նախորդ եռամսյակի համեմատ՝ սեզոնային ճշգրտմամբ   


