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ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ,  
ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ 

 

1. Ի Ր Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Տ Վ Ա Ծ 
 

1.1 ԱԶԳԱՅԻՆ  ՀԱՇԻՎՆԵՐ 
 

 
Հ/Հ Աշխա-

տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական
կայքերում առկա  
վիճակագրական  

հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1.1.1. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ (ՀՆԱ) 
1 111001 Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 

օպերատիվ տվյալներով 
 
 

Ցուցանիշի հաշվարկն իրականացվում 
է օպերատիվության ապահովման համար 
և հիմնված է Հայաստանի Հանրապետու-
թյան տնտեսությունում գործունեության 
բոլոր տեսակների թողարկման  
ֆիզիկական ծավալի ինդեքսների 
փոփոխության վրա 

ըստ հանրապե-
տության  

ամսական 25 1000-301 

նախնական տվյալներով 
 
 

35/36 1000-401, 
1000-402, 

        տվյալների բազաներ 

  վերանայված տվյալներով Ցուցանիշի վերանայումը պայմանավոր-
վում է 2018 թվականի հաշվետու  
տվյալներով տարեկան ՀՆԱ-ում և դրա 
հիման վրա 2019 թվականի վերանայված  
տվյալներով տարեկան ՀՆԱ-ում (առանց 
արտադրանքի զուտ հարկերի և ՖՄԱՉԾ) 
տնտեսական գործունեության  
տեսակների կշիռների փոփոխությամբ 
 

ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան 5 մայիսի             1000-301, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական
կայքերում առկա  
վիճակագրական  

հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

2 111002 Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը մեկ շնչի հաշվով
նախնական տվյալներով` 
- 2019 թվականի IV եռամսյակ 
- 2020 թվականի I եռամսյակ 
- 2020 թվականի  II եռամսյակ 
- 2020 թվականի III եռամսյակ 

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 
 

ըստ հանրապե-
տության 

եռամսյա-
կային  

51/53, 
65/67  

 

1000-401,
1000-402, 
1100-304, 

տվյալների բազաներ 
 
  

- 2018 թվական, վերջնական հաշվետու տվյալներով   
- 2019 թվական, վերանայված հաշվետու տվյալներով 

տարեկան 5 մայիսի 1000-101,  
1000-102, 
 1000-103, 
1000-401 

 1000-402,  
1100-101, 

  1000-203, 
տվյալների բազաներ 

3 111003 Եռամսյակային համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկ 
- արտադրական եղանակով (ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների), 

նախնական տվյալներով` 
- 2019 թվականի IV եռամսյակ 
- 2020 թվականի  I եռամսյակ 
- 2020 թվականի  II եռամսյակ 
- 2020 թվականի III եռամսյակ 

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 
 

ըստ հանրապե-
տության 

եռամսյա- 
կային 

51/53,  
65/67  

 

1000-203, 
1000-401, 
1000-402, 
1100-304 

տվյալների բազաներ 

  - ծախսային եղանակով (ըստ ծախսային բաղադրիչների) 
 նախնական տվյալներով` 
- 2019 թվականի IV եռամսյակ 
- 2020 թվականի I եռամսյակ 
- 2020 թվականի  II եռամսյակ 
- 2020 թվականի III եռամսյակ  
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական
կայքերում առկա  
վիճակագրական  

հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

4 111004 Տարեկան և եռամսյակային համախառն ներքին արդյունքի
հաշվարկ ընթացիկ և նախորդ տարվա գներով  

- արտադրական եղանակով (ըստ տնտեսական  
  գործունեության տեսակների), 
- ծախսային եղանակով (ըստ ծախսային բաղադրիչների) 

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 
 

ըստ հանրապե-
տության  

տարեկան 5 մայիսի 1000-101,
1000-102, 
1000-103, 
1000-401, 
 1000-402, 
1100-101, 

 1000-203, 
տվյալների բազաներ 

   հաշվետու տվյալներով` 
    -2018 թվականի տարեկանը և եռամսյակները` ճշգրտված  
     2018 թվականի հաշվետու տարեկան տվյալների հիման  
     վրա 
 

վերանայված հաշվետու տվյալներով` 
- 2019 թվականի տարեկանը և եռամսյակները` ճշգրտված 
  2018 թվականի հաշվետու տարեկան  տվյալների հիման  
  վրա 
 

5 111005 Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը բազային տարվա 
միջին տարեկանի նկատմամբ                                                
  - արտադրական եղանակով (ըստ տնտեսական գործունեու-
    թյան տեսակների), 
  - ծախսային եղանակով (ըստ ծախսային բաղադրիչների) 
 

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 
 

ըստ հանրապե-
տության  

տարեկան 5 մայիսի  1100-101
 

   հաշվետու տվյալներով   
    -2018 թվականի համախառն ներքին արդյունք,  
      եռամսյակային  կտրվածքով 
 
   վերանայված` հաշվետու տվյալներով  
    -2019 թվականի համախառն ներքին արդյունք,  
     եռամսյակային  կտրվածքով 2018 թվականի հաշվետու    
     տարեկան  տվյալների հիման վրա 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական
կայքերում առկա  
վիճակագրական  

հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

6 111006 Եռամսյակային համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը
սեզոնային ճշգրտումներով   

- արտադրական եղանակով (ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների), 

- ծախսային եղանակով  (ըստ ծախսային բաղադրիչների)

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 
 

ըստ հանրապե-
տության  

տարեկան IV եռամսյակ 1100-101
 

    հաշվետու տվյալներով  
    -2018 թվականի համախառն ներքին արդյունք
   վերանայված` հաշվետու տվյալներով  
    -2019 թվականի համախառն ներքին արդյունք

 7 111007 2018 թվականի համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը
եկամուտների ձևավորման եղանակով հաշվետու  
տվյալներով  
(ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների) 

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 

ըստ հանրապե-
տության  

տարեկան 5 մայիսի 1000-101,
1100-101, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 

8 111008 Արտադրական (ըստ տնտեսական գործունեության 
տեսակների) և ծախսային եղանակով (ըստ ծախսային 
բաղադրիչների) 2019 թվականի  եռամսյակային 
համախառն ներքին արդյունքի բաղադրիչների 
վերահաշվարկ` 2019 թվականի վճարային հաշվեկշռի 
վերանայված տվյալներին  համապատասխան, ընթացիկ և 
նախորդ տարվա գներով 

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 
 

ըստ հանրապե-
տության  

տարեկան 20 
օգոստոսի, 

7 
սեպտեմբերի

1000-401,
1000-402, 
1100-304, 

տվյալների բազաներ 
 

9 111009 2017 թվականի համախառն ներքին արդյունքի ծախսային 
բաղադրիչների բաշխումն ըստ համախառն ներքին 
արդյունքի ծախսերի դասակարգչի   
 

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 
 
 

ըստ հանրապե-
տության  

տարեկան հատուկ  
ծրագրով 

 

Միջազգային  համա-
դրումների ծրագրով  

նախատեսված  
հաշվարկներում և  

հրապարակումներում 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական
կայքերում առկա  
վիճակագրական  

հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

10 111010 Համախառն ավելացած արժեքն ըստ աշխատողների 
թվաքանակով որոշվող ձեռնարկատիրական 
գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների 
չափերի 
   հաշվետու տվյալներով՝  
      -2018 թվականի համախառն ավելացված արժեք   
       վերանայված՝ հաշվետու տվյալներով  
      -2019 թվականի համախառն ավելացված արժեք

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 
 

ըստ աշխատող-
ների թվաքանա-
կով որոշվող  
չափերի,  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների 

տարեկան նոյեմբեր 1900-101,
1000-401, 
1000-402 

 

11 111011 Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկն ըստ Հայաստանի
Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի  
   հաշվետու տվյալներով՝   
    -2018 թվականի համախառն ներքին արդյունք,  
     վերանայված` հաշվետու տվյալներով  

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 

ըստ մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

տարեկան IV եռամսյակ 1000-101,
1100-101, 
1000-401, 
1000-402 

1.1.2. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ    (Ցուցանիշների հաշվարկն իրականացվում է  հաշվետու տարվա տվյալներով (2018 թվական)) 
12 112001 Արտադրության հաշվի հաշվարկ Արմստատի հիմնական մասնագիտական 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 

ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան IV եռամսյակ 1000-101, 
1100-101, 

տվյալների բազաներ 

13 112002 Եկամուտների ձևավորման հաշվի հաշվարկ Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 

ըստ հանրապե-
տության,  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների և 
հատվածների 
 
 

տարեկան IV եռամսյակ 1000-101, 
1100-101, 

տվյալների բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական
կայքերում առկա  
վիճակագրական  

հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

14 112003 Սկզբնական եկամուտների բաշխման հաշվի հաշվարկ
 

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 

ըստ հանրապե-
տության և 
տնտեսության  
հատվածների 

տարեկան IV եռամսյակ 1000-101,
1100-101, 

տվյալների բազաներ 

15 112004 Եկամուտների օգտագործման հաշվի հաշվարկ Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 

ըստ հանրապե-
տության,  
տնտեսության  
հատվածների և 
ծախսային 
բաղադրիչների 

տարեկան IV եռամսյակ 1000-101, 
1100-101, 

տվյալների բազաներ 

16 112005 Տնօրինվող եկամուտների օգտագործման հաշվի հաշվարկ    
             

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 

ըստ հանրապե-
տության և 
տնտեսության  
հատվածների 

տարեկան IV եռամսյակ 1000-101, 
1100-101, 

տվյալների բազաներ 

17 112006 Եկամուտների երկրորդային բաշխման հաշվի հաշվարկ   
 

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա

ըստ հանրապե-
տության և 
տնտեսության  
հատվածների 

տարեկան IV եռամսյակ 1000-101,
1100-101, 

տվյալների բազաներ 

18 112007 Բնաիրեղեն ձևով եկամուտների վերաբաշխման հաշվի 
հաշվարկ 

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա

ըստ հանրապե-
տության և 
տնտեսության  
հատվածների 

տարեկան IV եռամսյակ 1000-101,
1100-101, 

տվյալների բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական
կայքերում առկա  
վիճակագրական  

հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

19 112008 Ճշգրտված տնօրինվող եկամուտների օգտագործման 
հաշվի հաշվարկ 

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 

ըստ հանրապե-
տության և 
տնտեսության  
հատվածների 

տարեկան IV եռամսյակ 1000-101,
1100-101, 

տվյալների բազաներ 

20 112009 Կապիտալի հետ գործառնության հաշվի հաշվարկ                 
 
                            

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 

ըստ հանրապե-
տության,  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների և 
հատվածների 

տարեկան IV եռամսյակ 1000-101, 
1100-101, 

տվյալների բազաներ 

21 112010 Համախառն ավելացված արժեքի հաշվարկներն ըստ 
տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների և ոչ 
ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական 
կազմակերպությունների հատվածներն ըստ 
ենթահատվածների  

Արմստատի հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
վիճակագրական ու վարչական 
ռեգիստրների և իրականացված  
հետազոտությունների տվյալների հիման 
վրա 
 

ըստ հանրապե-
տության, 
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների, 
տնտեսության 
հատվածների ու 
ենթահատված-
ների

տարեկան 6 հուլիսի 1100-101, 
1000-401, 
1000-402 

22 112011 Վիճակագրական դիտարկման դաշտում ընդգրկված
կազմակերպությունների (ներառյալ հիմնարկների) 
հիմնական միջոցների արժեքը (հաշվեկշռային և  
մնացորդային արժեքով)` ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների, 2019 թվական 

Արմստատի հիմնական 
մասնագիտական կառուցվածքային  
ստորաբաժանումների վիճակագրական 
տվյալների (Ձև N 11-ՀՄ) հիման վրա 

ըստ հանրապե-
տության և 
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների  

տարեկան IV եռամսյակ 1000-401,
1000-402 

23 112012 Բնակչության տնային գույքի կուտակման հաշվարկը             
2019 թվականին 
 

Արմստատի հիմնական 
մասնագիտական կառուցվածքային  
ստորաբաժանումների վիճակագրական 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապե-
տության և  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների

տարեկան IV եռամսյակ ներքին
օգտագործման 

համար 



ՄԱՍ 1 
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի 

 

 18

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական
կայքերում առկա  
վիճակագրական  

հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

24 112013 Ֆինանսական հաշվի կազմման աշխատանքների
ներդրման ուղղությամբ հաշվարկներ 

Արմստատի հիմնական 
մասնագիտական կառուցվածքային  
ստորաբաժանումների վիճակագրական 
ու վարչական ռեգիստրների և  
իրականացված հետազոտությունների 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան IV եռամսյակ ներքին
օգտագործման  

համար 

25 112014 «Ծախսեր-թողարկում, 
 այդ թվում՝ ռեսուրսներ-օգտագործում» աղյուսակների  
 կազմում   

Արմստատի հիմնական 
մասնագիտական կառուցվածքային  
ստորաբաժանումների վիճակագրական 
ու վարչական ռեգիստրների և  
իրականացված հետազոտությունների 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան IV եռամսյակ ներքին  
օգտագործման  

համար 
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1.2 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 
 

 
 
 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճա-
կագրական հրապարա-

կումներն ըստ ծածկագրերի
(տես՝ հավելված 3),  

տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի, տարած-
քային բաշխվա-
ծության, աշխա-

տողների թվաքա-
նակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  

ավարտը (ամ-
սաթիվը կամ 
օրը հաշվետու
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.2.1 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

1 121001 Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունը բնեղեն
և արժեքային արտահայտությամբ 

Ձև N 1-արտ (տարեկան) ըստ տնտեսա-
կան  
գործունեության 
տեսակների

տարեկան 20 հուլիսի 1000-101,
1210-202 

2 121002 Արդյունաբերության աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները` 
արտադրանքի ծավալը (ընթացիկ  և համադրելի գներով), 
պատրաստի արտադրանքի իրացումը, աշխատողների միջին 
տարեկան թվաքանակը, մեկ աշխատողի աշխատանքի 
արտադրողականությունը, հիմնական ֆոնդերը, 
ֆոնդազինվածությունը, ֆոնդահատույցը 

Ձև N 1-արտ, 
Ձև N 11-ՀՄ 
հաշվետվություններ (ամփոփ) 

ըստ հանրապե-
տության,  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների, 
մարզերի և  
Երևան քաղաքի

տարեկան 20 օգոստոսի 1000-101,
1000-102, 
1000-103 

 

3 121003 Տեղեկություններ հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ
ընթացիկ նյութական  ակտիվների և ոչ նյութական 
ակտիվների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

Ձև N 11-ՀՄ
  

ըստ հանրապե-
տության,  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների  
(արդյունաբերու-
թյուն)

տարեկան 27 հուլիսի 1000-101
 

4 121004 Էլեկտրակայանների աշխատանքի արդյունքները (ցուցակ և
ամփոփ աղյուսակներ ըստ էլեկտրակայանների և 
ենթակայության կարգերի) 

Ձև N 1-ՋԷԿ, 
Ձև N 1-ՀԷԿ  
ամփոփ հաշվետվություններ

ըստ էլեկտրակա-
յանների 

տարեկան 29 մայիսի 1000-101
 

5 121005 Էլեկտրաէներգիայի սպառումը և արտադրական
գործընթացը սպասարկող էներգետիկ հզորությունը   

Ձև N 1-ՋԷԿ, 
Ձև N 1-ՀԷԿ,  
Ձև N 1-էներգետիկա  
ամփոփ հաշվետվություն 

ըստ հանրապե-
տության,  
տնտեսական 
գործունեության  
տեսակների

տարեկան 19 հունիսի 1000-101
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճա-
կագրական հրապարա-

կումներն ըստ ծածկագրերի
(տես՝ հավելված 3),  

տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի, տարած-
քային բաշխվա-
ծության, աշխա-

տողների թվաքա-
նակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  

ավարտը (ամ-
սաթիվը կամ 
օրը հաշվետու
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6 121006 

 
 
 

Տնտեսության էլեկտրահաշվեկշիռը Ձև N 1-ԷՀ ամփոփ հաշվետվություն  ըստ հանրապե-
տության, տնտե-
սական գործու-
նեության տեսակ-
ների (բաժինների)

տարեկան 19 հունիսի 1000-101,
ArmStatBank.am   

7 121007 
 

Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների)    
ծավալը, պատրաստի արտադրանքի իրացումը,  
աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը, մեկ 
աշխատողի աշխատանքի  արտադրողականությունը 

Ձև N 1- արտ (տարեկան) ըստ հանրապե-
տության,  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների,  
մարզերի և 
Երևան քաղաքի

տարեկան 20 օգոստոսի 1210-203,
1210-204, 
1210-205, 

ArmStatBank.am 

8 121008 Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների) 
ծավալը, պատրաստի արտադրանքի իրացումը 

Ձև N 1- արտ, 
Ձև N 1- արտ (փոքր) (եռամսյակային) 

ըստ հանրապե-
տության,  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների

ամսական, 
եռամսյա-

կային 

30/31
 

1000-203,
1000-401, 
 1000-402, 
1210-201, 

տվյալների բազա 

9 121009 
 

Արդյունաբերական արտադրանքի կարևորագույն
տեսակների արտադրությունը բնեղեն արտահայտությամբ  

Ձև N 1- արտ, 
Ձև N 1- արտ (փոքր) (եռամսյակային) 

ըստ տնտեսա-
կան գործունեու-
թյան տեսակների

ամսական, 
եռամսյա-

կային

30/31
 

1000-401,
 1000-402, 
1210-202 

10 121010 
 

Բաշխող ու իրացնող ցանցերի արտադրության ծավալը
(ընթացիկ և համադրելի գներով), իրացումը       

աղյուսակի տեսքով ըստ մարզերի և
Երևան քաղաքի 

եռամսյա-
կային 

30/31 1000-401,
1000-402, 
1210-203

11 121011 
 

Խողովակաշարերով  գազակերպ  վառելիքի  տեղափոխման  
(աշխատանքների,  ծառայությունների)  ծավալը (ընթացիկ  
և  համադրելի  գներով),  իրացումը  

աղյուսակի տեսքով ըստ մարզերի և
Երևան քաղաքի 

եռամսյա-
կային 

30/31 1000-401,
1000-402, 
1210-203 

12 121012 Ջրի  հավաքման, մաքրման  և  բաշխման ծավալը,  
(ընթացիկ  և  համադրելի գներով) իրացումը   

աղյուսակի տեսքով ըստ մարզերի և
Երևան քաղաքի 

եռամսյա-
կային 

30/31 1000-401,
1000-402, 
1210-203

13 121013 Էներգակիրների արտադրության, սպառման և 
պահուստների մասին 

Ձև N 1-Էներգետիկա (տարեկան) ըստ հանրապե-
տության,  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների

տարեկան 20 օգոստոսի Տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-
գրական հրապարակում-
ներն ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը 
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,տարածքա-
յին բաշխվածության,

աշխատողների  
թվաքանակի և այլն)

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջա-
նից հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.2  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 
1 122001 Գարնանացանի ընթացքը Ձև N 3-ԳՏՀ,

 
 
 
Ձև N 3-ԳՏ   

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
ք.Երևանի 

II 
եռամսյակ՝
1.04, 1.05, 

1.06 
(ամսական)

20
 
 
 
 

ներքին
օգտագործման  

համար 

2 122002 
 
 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները, բազմամյա տնկարկների 
տարածությունները, համախառն բերքը և միջին 
բերքատվությունը 01.12.2020թ. դրությամբ             

Ձև N 29-գտհ (տարեկան),
Ձև N 29-գտ (տարեկան) 
 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
ք.Երևանի 

տարեկան 25 
դեկտեմբերի

1000-101,  
 1000-102, 
 1000-103,  
 1000-401, 
 1000-402, 
1220-203, 

տվյալների բազաներ 
3 122003 

 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային  
տարածությունները 2020 թվականի բերքի տակ  
(հունիսի 1-ի դրությամբ), համատարած հաշվառման տվյալներ 

Ձև N 2   
(Ձև N 4-ԳՏ (տարեկան) և Ձև N 4-ԳՏՀ 
(տարեկան) ձևերի հիման վրա) 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
ք.Երևանի 

տարեկան 
(01.06. 

դրությամբ)

27 հուլիսի
 

1220-205

4 122004 
 

Առևտրային կազմակերպություններում անասնաբուծության 
դրությունը 

Ձև N 24-ԳՏ (ամսական) ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

ամսական 25 ներքին օգտագործման  
համար 

5 122005 2019 թվականի մսի, կաթի, ձվի և բրդի վերջնական 
հաշվարկ 

Ձև N 24-ԳՏ (տարեկան),
Ձև N 24-ԳՏ (ամսական) 
Աղյուսակ (եռամսյակային) վարչական, 
հարցաթերթ թիվ 2 

ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան 30 մարտի 1000-101,
 1000-102, 
 1000-103,  

տվյալների բազաներ 

6 122006 
 

Գյուղատնտեսական կենդանիների (խոշոր եղջերավոր 
կենդանիների, ոչխարների և այծերի, խոզերի, ձիերի,  
թռչունների) հաշվառումը 01.01.2020թ. դրությամբ համառոտ 
հանրագումարներ) 

Ձև N 24-ԳՏ (տարեկան),
Ձև N 6-ԳՏՀ (տարեկան) 
 

ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան 30 հունվարի ներքին 
օգտագործման  

համար 

7 122007 
 

Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառումը 
01.01.2020թ.դրությամբ՝  
  վերջնական տվյալներ, ամբողջական հանրագումարներով 
 

Ձև N 7  (Ձև N 24-ԳՏ (տարեկան),  
Ձև N 6-ԳՏՀ (տարեկան)  ձևերի 
հիման վրա), և Ձև N 9-ԳՀ 

ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան 30 մարտի          1000-101,
          1000-102, 
          1000-103, 
          1220-202, 
   տվյալների բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-
գրական հրապարակում-
ներն ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը 
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,տարածքա-
յին բաշխվածության,

աշխատողների  
թվաքանակի և այլն)

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջա-
նից հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 122008 

 
Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման 
ստուգաճշտումներ ընտրանքային դիտարկման եղանակով 
 

ըստ 1 և 2 տեղեկանքների ըստ ընտրանքում 
ընդգրկված  
տնտեսությունների

տարեկան 30 մարտի ներքին 
օգտագործման  

համար
9 122009 Առևտրային կազմակերպություններում  անասնաբուծության 

դրությունը 
Ձև N 24-ԳՏ (տարեկան) ըստ հանրապետու-

թյան, մարզերի և 
ք.Երևանի 

տարեկան 30 մարտի 1000-101,
1220-202 

 
10 122010 

 
Մուշտակամորթ գազանաբուծության դրությունը 
 

Ձև N 26-ԳՏ (տարեկան) ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
ք.Երևանի

տարեկան 30 հունվարի ներքին 
օգտագործման  

համար
11 122011 Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքն ընդամենը և 

ըստ բուսաբուծության ու անասնաբուծության 2019 թվականին  
(համադրելի և ընթացիկ գներով), վերջնական 

Ըստ փաստացի  հավաքված բերքի և 
անասնաբուծական արտադրանքի 
արտադրության տվյալների 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
ք.Երևանի 

տարեկան 29 հուլիսի 1000-101,
1000-102, 
1000-103, 

տվյալների բազաներ 
12 122012 

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

Ձև N 11 - ՀՄ ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և  
ք. Երևանի,  
տնտեսական  
գործունեության  
տեսակների (գյու-
ղատնտեսություն)

տարեկան 29 հունիսի ներքին
օգտագործման 

համար 

13 122013 Բուսաբուծական արտադրանքի բնարժեքային 
հաշվեկշիռները 
 -հացահատիկ և հացահատիկի վերամշակումից ստացված  
  արտադրանքի  
-կարտոֆիլի 
-պտղի և հատապտղի 
-խաղողի 
-բանջարեղենի և բոստանային մշակաբույսերի

Ըստ փաստացի հավաքված բերքի և 
թիվ 3 հարցաթերթի տվյալների 

ըստ հանրապե-
տության  

տարեկան 31 հուլիսի ներքին 
օգտագործման 

համար 

14 122014 
 

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

Ըստ անասնաբուծական արտադրանքի 
արտադրության ծավալների, տնային 
տնտեսությունների բյուջեների հետա-
զոտությունների և թիվ 3 հարցաթերթի 
տվյալների

ըստ հանրապե-
տության  

տարեկան 31 հուլիսի ներքին
օգտագործման 

համար 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-
գրական հրապարակում-
ներն ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը 
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,տարածքա-
յին բաշխվածության,

աշխատողների  
թվաքանակի և այլն)

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջա-
նից հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
15 122015 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և 

աշնանացանի ընթացքը  
Ձև N 29-ԳՏՀ (ամսական), 
Ձև N 29-ԳՏ (ամսական) 

ըստ հանրապե-
տության,  
մարզերի և 
ք.Երևանի 
 

ամսական
 
 

եռամսյա-
կային

20
 
 

35/36 

ներքին
օգտագործման 

համար, 
1000-401, 
1000-402

16 122016 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները (տարածությունները) և համախառն 
բերքը 

հարցաթերթեր  թիվ 1.1 և թիվ 1 մարզերով՝ ըստ  
ընտրանքում 
ընդգրկված 
տնտեսությունների

ամսական
 

20 ներքին
օգտագործման 

համար 

17 122017 
 

Անասնաբուծության դրության մասին հարցաթերթ  թիվ 2 մարզերով՝ ըստ  
ընտրանքում 
ընդգրկված 
տնտեսությունների

ամսական
 

20 ներքին
օգտագործման 

համար 

18 122018 
 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը հարցաթերթ  թիվ 3 մարզերով՝ ըստ  
ընտրանքում 
ընդգրկված 
տնտեսություների

տարեկան 30 ապրիլի 1220-204,
տվյալների բազաներ 

 

19 122019 Տնտեսությունների կողմից գյուղատնտեսական 
արտադրանքի արտադրության վրա կատարված ծախսեր 

հարցաթերթ  թիվ 4 մարզերով՝ ըստ  
ընտրանքում 
ընդգրկված 
տնտեսությունների

տարեկան 30 ապրիլի ներքին
օգտագործման 

համար 

20 122020 Տեղեկություններ հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ 
ընթացիկ նյութական  ակտիվների և ոչ նյութական 
ակտիվների առկայության և շարժի վերաբերյալ անտառային 
տնտեսության (անտառաբուծության) ոլորտում 

Ձև N 11 – ՀՄ ըստ հանրապետու-
թյան, տնտեսական 
գործունեության  
տեսակների  
(անտառաբուծու-
թյուն)

տարեկան 29 հունիսի ներքին
օգտագործման 

համար 

21 122021 Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն Աղյուսակ (եռամսյակային) վարչական,  
Ձև N 1- Ձուկ (ամսական) 

ըստ հանրապե-
տության 

ամսական
 
 

եռամսյա-
կային 

20
 
 

35/36 
 

ներքին
օգտագործման 

համար 
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-
գրական հրապարակում-
ներն ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը 
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,տարածքա-
յին բաշխվածության,

աշխատողների  
թվաքանակի և այլն)

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջա-
նից հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
22 122022 Տեղեկություններ հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ 

ընթացիկ նյութական  ակտիվների և ոչ նյութական 
ակտիվների առկայության և շարժի վերաբերյալ 
ձկնորսության և ձկնաբուծության ոլորտում 

Ձև N 11-ՀՄ ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
ք.Երևանի, տնտե-
սական գործունեու-
թյան տեսակների 
(ձկնորսություն և 
ձկնաբուծություն)

տարեկան 29 հունիսի ներքին
օգտագործման 

համար 
 

23 122024 Անտառային տնտեսություն (անտառաբուծություն) Աղյուսակ (եռամսյակային), վարչական ըստ հանրապետու-
թյան

եռամսյա-
կային

35/36 1000-401,
1000-402

24 122025 Ձկնորսության և ձկնաբուծության ոլորտում կատարված 
ձկան և  խեցգետնի որսը 

Ձև N 1-Ձուկ, աղյուսակներ, վարչական ըստ հանրապետու-
թյան

տարեկան 29 հունիսի 1000-101

25 122026 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները (տարածությունները) և համախառն 
բերքը 

հարցաթերթ  թիվ 1 (տարեկան) մարզերով` ըստ 
ընտրանքում  
ընդգրկված 
տնտեսությունների

տարեկան 29 ապրիլի ներքին
օգտագործման 

համար 

26 122027 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված 
ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների 
տարածությունները, դրանցից ստացված համախառն բերքը և 
միջին բերքատվությունը 01.12.2020թ. դրությամբ

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

ըստ հանրապե-
տության, մարզերի 
և ք.Երևանի 

տարեկան 25 
դեկտեմբերի

ներքին
օգտագործման 

համար 

27 122028 Մսի, կաթի և ձվի արտադրության տվյալներ Ձև N 24-ԳՏ (ամսական),
աղյուսակ (եռամսյակային) վարչական, 
հարցաթերթ թիվ 2 

ըստ հանրապե-
տության, մարզերի 
և ք.Երևանի 

ամսական,
 

եռամսյա-
կային

25,
 

35/36 

ներքին օգտագործման 
համար, 

1000-401, 
1000-402

28 122029 Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքն ընդամենը և 
ըստ բուսաբուծության ու անասնաբուծության  
(համադրելի և ընթացիկ գներով) 

ըստ փաստացի  հավաքված բերքի և 
անասնաբուծական արտադրանքի 
արտադրության տվյալների 

ըստ հանրապե-
տության, մարզերի 
և ք.Երևանի 

ամսական,
 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան

25,
 

35/36 

ներքին օգտագործման 
համար, 

1000-301, 
1000-401, 
1000-402  
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ 

նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա  
վիճակագրական  

հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է  
վիճակագրական  

աշխատանքի արդյունքը 
(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        1.2.3 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ     
1 123001 

 
Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը, 
շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին 

Ձև N 2 - ԿՇ 
 
 

ըստ հանրապե-
տության,  
ֆինանսավորման 
աղբյուրների 

տարեկան 10 հուլիսի 
 

1000-101, 
 1000-102, 
1000-103, 
1000-105,  

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

2 123002 
 

Շինարարական կազմակերպությունների խմբավորումն ըստ
աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի

Ձև N 1-ԿՇ ըստ հանրապե-
տության

տարեկան 10 հուլիսի ներքին օգտագործման  
համար

3 123003 Տեղեկություններ հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական  ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 

Ձև N 11-ՀՄ ըստ հանրապե-
տության, 
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների

տարեկան  29 հուլիսի 1000-101,
ներքին օգտագործման  

համար 
       

4 123004 
 
 

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ ըստ հանրապե-
տության, 
ֆինանսավորման 
աղբյուրների, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

ամսական
 

25 1000-301,
 1000-401, 
 1000-402, 
1230-201, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ  

5 123005 
 

Բնակչության միջոցների հաշվին անհատական բնակելի շենքերի 
գործարկումը 

Ձև ԱԲՇ ըստ հանրապե-
տության, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

ամսական
 

25 1000-301,
 1000-401, 
 1000-402, 
1230-201, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ 

նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա  
վիճակագրական  

հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է  
վիճակագրական  

աշխատանքի արդյունքը 
(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6 123006 Բնակչության միջոցների հաշվին տարբեր նշանակության 

օբյեկտների (բացի բնակելի շենքերից) գործարկումը 
Ձև ՄՇ ըստ հանրապե-

տության, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

ամսական
 

25 1000-301,
 1000-401, 
 1000-402, 
1230-201, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

7 123007 
 

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

Ձև N 2-ԿՇ  
 
  

ըստ հանրապե-
տության, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան
 

25,
 

10 հուլիսի 
 

1000-101,
 1000-102, 
 1000-103, 
 1000-105, 
 1000-401, 
  1000-402, 
 1230-201, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

8 123008 
 

Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ Ձև N 1-ԿՇ ըստ հանրապե-
տության  

ամսական 25   ներքին  
օգտագործման  

համար 
9 123009 Էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների 

մասին  
Ձև N 1-Էներգետիկա ըստ հանրապե-

տության 
տարեկան 17 օգոստոսի ներքին  

օգտագործման  
համար 

10 123010 Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ Ձև N 1-ԿՇ ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան 10 հուլիսի 1000-101,
ներքին  

օգտագործման  
համար  
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ 

նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-

գրական հրապարակումներն
ըստ ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ հղումների և
այլն, որոնցում առկա է 

վիճակագրական աշխա-
տանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից

հետո) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.2.4  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
1 
 

124001 Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային
տրանսպորտի  արտադրանքը                  

Ձև N 65-երկաթ
 

ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան 30 ապրիլի 1000-101,
ArmStatBank.am, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

2 124002 
 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը          

Ձև N 1-տրանսպորտ ըստ հանրապե-
տության, մարզերի
և Երևան քաղաքի

տարեկան 31 հուլիսի 1000-101,
1000-102 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

3 124003 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գործունեությունը Ձև N 3-ավտո ըստ հանրապե-
տության, մարզերի
և Երևան քաղաքի

տարեկան 31 հուլիսի 1000-102

4 124004 
 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքը և շարժակազմը Ձև N 1-ավտո ըստ հանրապե-
տության, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

ամսական 25 1000-101,
1000-102, 
1000-103, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

5 124005 
 

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները Ձև N 35-պատահար (ամփոփ) ըստ հանրապե-
տության   

ամսական,
տարեկան 

25
2 մարտի 

1000-101,
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

6 124006 
 

Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և
դրանց կառույցները 

Ձև N 1-ճան ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան 1 ապրիլի 1000-101

7 124007 
 

Արդյունաբերական նշանակության երկաթուղային տրանսպորտի
աշխատանքը 

Ձև N 1-երկաթ ըստ հանրապե-
տության   

տարեկան 1 հունիսի 1000-101,
ArmStatBank.am, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ 

նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-

գրական հրապարակումներն
ըստ ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ հղումների և
այլն, որոնցում առկա է 

վիճակագրական աշխա-
տանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից

հետո) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 124008 

 
Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի
աշխատանքը 

Ձև N 2-երկաթ ըստ հանրապե-
տության 

ամսական 25 1000-101,
1000-103, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

9 124009 
 

Կանոնավոր չվերթների աշխատանքը Ձև N 12-ՔԱ (ամփոփ) ըստ հանրապե-
տության   

տարեկան 30 ապրիլի             1000-101

10 124010 
 

Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների չվացուցակային չվերթները Ձև N 30-ՔԱ (ամփոփ) ըստ հանրապե-
տության   

տարեկան 30 ապրիլի 
 

             1000-101 
 

11 124011 
 

Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների օրացուցային ժամանակը Ձև N 34-ՔԱ (ամփոփ) ըստ հանրապե-
տության   

տարեկան 30 ապրիլի ներքին օգտագործման  
համար 

12 124012 
 

Ընդհանուր օգտագործման  օդային  տրանսպորտի աշխատանքը Ձև N 1- ավիա (ամփոփ) ըստ հանրապե-
տության 

ամսական 25 1000-101, 
1000-103, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

13 124013 
 

Չարտերային չվերթների աշխատանքը Ձև N 1- չարտեր (ամփոփ) ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան 30 ապրիլի 1000-101 
 

14 124014 
 

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

Ձև N 11-ՀՄ ըստ հանրապե-
տության,  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակի 
(տրանսպորտ) 
 
 

տարեկան 31 հուլիսի 1000-101
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ 

նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-

գրական հրապարակումներն
ըստ ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ հղումների և
այլն, որոնցում առկա է 

վիճակագրական աշխա-
տանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից

հետո) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
15 124015 

 
Օդային տրանսպորտով իրականացված ուղևորափոխադրումների 
և բեռնափոխադրումների ծավալներն ըստ կազմակերպությունների

Աղյուսակ ըստ հանրապե-
տության  

եռամսյա-
կային 

25 1000-401,
1000-402 

16 124016 
 

Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի հայաստանյան 
շարժակազմի արտադրանքը 

Ձև N 65-ավիա (ամփոփ) ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան 30 ապրիլի 1000-101,
ArmStatBank.am, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

17 124017 Մետրոպոլիտենի,  ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի 
աշխատանքը 

Ձև N 65-էլեկտրո ըստ հանրապե-
տության 

ամսական 25 1000-101, 
 1000-103, 
 1000-401, 
  1000-402, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

 18 124018 Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին Ձև N 1-Փոստ ըստ հանրապե-
տության 

ամսական,
եռամսյա-

կային 

25
 

1000-101,
 1000-103, 
 1000-401, 
  1000-402, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

19 124019 Էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների
մասին  

Ձև N 1-Էներգետիկա ըստ հանրապե-
տության

տարեկան 21 
օգոստոսի

ներքին 
օգտագործման համար 

20 124020 Մետրոպոլիտենի,  ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի
աշխատանքը 

Ձև N 1-էլեկտրո ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան 30 ապրիլի 1000-101,
 1000-103, 
 1000-401, 
  1000-402, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ 

նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-

գրական հրապարակումներն
ըստ ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ հղումների և
այլն, որոնցում առկա է 

վիճակագրական աշխա-
տանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից

հետո) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.5.    Կ Ա Պ      
21 125001 

 
Հեռագրական կապի գործունեությունը Ձև N 31- կապ ըստ հանրապե-

տության
տարեկան 1 ապրիլի 1000-101,

1000-103
22 125002 

 
Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակը Ձև N 42- կապ ըստ հանրապե-

տության
տարեկան 1 ապրիլի 1000-101,

1000-103
23 125003 Հեռուստատեսության տեխնիկական միջոցները Ձև N 50- կապ (ամփոփ) ըստ հանրապե-

տության
տարեկան 15 ապրիլի 1000-101,

1000-103
24 125004 

 
Հեռագրական  կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունները Ձև N 11- կապ ըստ հանրապե-

տության 
տարեկան 1 ապրիլի 1000-101,

1000-103, 
ArmStatBank.am, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

25 125005 
 

Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և  հեռարձակման, 
հեռահաղորդակցության գործունեության մասին 

Ձև N 13- կապ ըստ հանրապե-
տության 

ամսական 25 1000-101,
1000-102, 
1000-103, 
1000-401, 
1000-402

26 125006 Տեղեկություններ հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական  ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 

Ձև N 11-ՀՄ ըստ հանրապե-
տության, 
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների 
(կապի ոլորտ)

տարեկան 31 հուլիսի 1000-101
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ 

նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճա-
կագրական հրապարա-

կումներն ըստ ծածկագրերի
(տես՝ հավելված 3),  

տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.6  ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ  ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1 126001 

 
Տեղեկատվություն ապրանքների վաճառքի և մնացորդի 
վերաբերյալ 

Ձև  N 3-առևտուր ըստ հանրապե-
տության, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի

տարեկան
 

10 հունիսի 1000-101 

2 126002 
 

Առևտրի շրջանառությունը Ձև N 1-առևտուր ըստ հանրապե-
տության, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

ամսական 25 1000-101,
 1000-102, 
 1000-103, 
 1000-301, 
 1000-401, 
  1000-402, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

3 126003 
 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում առևտրի 
շրջանառությունը 

Մշակման աղյուսակ ըստ հանրապե-
տության, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

ամսական 25 1000-101,
 1000-102, 
 1000-103, 
 1000-301, 
 1000-401, 
 1000-402 

4 126004 
 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում  ապրանքների
վաճառքի գները 

Հարցաթերթ (վաճառքի գին) ըստ հանրապե-
տության, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի

ամսական 25 ներքին 
օգտագործման  

համար 

5 126005 
 

Սպառողական ապրանքների և գյուղատնտեսական ապրանքների
շուկաներում առևտրի կետերի հաշվառումը 

Ձև N 1-շուկա ըստ հանրապե-
տության, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի

ամսական 25 1000-101,
 1000-102, 
 1000-401, 
1000-402

6 126006 
 

Ընդհանուր տեղեկություններ առևտրի օբյեկտների մասին Ձև N 1- հաշվառում ըստ հանրապե-
տության,

եռամս-
յակային

25 1000-101,
1000-102,
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ 

նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճա-
կագրական հրապարա-

կումներն ըստ ծածկագրերի
(տես՝ հավելված 3),  

տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի

1000-401,
1000-402

7 126007 
 

Ծառայությունների ծավալը Ձև N 1- ծառայություններ ըստ հանրապե-
տության, 
մարզերի և Երևան
քաղաքի,  
ծառայության  տե-
սակների 

ամսական 25 1000-101,
 1000-102, 
 1000-103, 
 1000-301, 
 1000-401, 
 1000-402, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

8 126008 
 

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

Ձև N 11-ՀՄ ըստ հանրապե-
տության,  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների 
(առևտուր և այլն)

տարեկան 30 հուլիսի 1000-101
 

9 126009 
 

Առևտրի շրջանառությունը Ձև N  1-առևտուր (փոքր) ըստ հանրապե-
տության, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի 
 

եռամս-
յակային 

25 1000-101,
1000-102, 
1000-103, 
1000-301, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

10 126010 
 

Ծառայությունների ծավալը Ձև N 1- ծառայություններ (փոքր) ըստ հանրապե-
տության, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի, 
ծառայության 
տեսակների

եռամս-
յակային 

25 1000-101,
1000-102, 
1000-103, 
1000-301, 
1000-401, 
1000-402, 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ 

նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճա-
կագրական հրապարա-

կումներն ըստ ծածկագրերի
(տես՝ հավելված 3),  

տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ArmStatBank.am, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

11 126011 Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում  վաճառված 
ապրանքների քանակը 

Հարցաթերթ (վաճառքի քանակ) ըստ հանրապե-
տության, 
մարզերի և 
Երևան քաղաքի

ամսական 25 Ներքին օգտագործման 
համար 
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Հ/
Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական 
փաստաթղթի տեսակը  

կամ աշխատանքի 
կատարման  (ցուցանիշի
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա  

վիճակագրական հրապա-
րակումներն ըստ ծածկա-
գրերի (տես՝ հավելված 3),

տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  գործունեության 

տեսակի,  
տարածքային բաշխվածության,

աշխատողների  
թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից 

հետո) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

           1.2.7 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
1 127001 Կազմակերպությունների  տնտեսական գործունեության 

հիմնական ցուցանիշները  
Ձև N 1-ՏԳ-տարեկան ըստ հանրապետության, 

մարզերի և Երևան քաղաքի, 
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների, ըստ ՓՄՁ 
սուբյեկտների 
դասակարգումներով

տարեկան 5 օգոստոսի 1000-101, 
2000-101, 

ներքին օգտագործման 
համար 

2 127002 
 

Կազմակերպությունների դեբիտորական և կրեդիտորական 
պարտքերը, բանկերի վարկերը և փոխառությունները 

Ձև N 6-Ֆ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան քաղաքի, 
տնտեսական 
գործունեության տեսակների 

2019թ. IV  
եռամսյակ, 

2020թ.  
I, II, III 

եռամսյակ-
ներ

 
95/97 

1000-101, 
2000-101, 
1000-401, 
1000-402 

ներքին օգտագործման 
համար

ըստ հանրապետության,  
տնտեսական 
գործունեության տեսակների 

2019թ. IV  
եռամսյակ, 

2020թ.  
I, II, III 

եռամսյակ-
ներ

100/102 Կենտրոնական բանկ 

ըստ ոչ ռեզիդենտների 
վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

2019թ. IV 
եռամսյակ, 

2020թ. 
I, II, III 

եռամսյակ-
ներ

 
100/102 

 
Կենտրոնական բանկ 



ՄԱՍ 1 
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի 

 

 35

Հ/
Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական 
փաստաթղթի տեսակը  

կամ աշխատանքի 
կատարման  (ցուցանիշի
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ 
նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա  

վիճակագրական հրապա-
րակումներն ըստ ծածկա-
գրերի (տես՝ հավելված 3),

տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  գործունեության 

տեսակի,  
տարածքային բաշխվածության,

աշխատողների  
թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից 

հետո) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 127003 Բորսաների գործունեությունը Ձև 1-բորսա ըստ գործարքների 

տեսակների 
2019թ. IV  

եռամսյակ, 
 2020թ.  
I, II, III 

եռամսյակ-
ներ

 
30/31 

ներքին օգտագործման 
համար 

4 127004 Կազմակերպությունների ֆինանսական ցուցանիշներ Ձև N 3-Ֆ-տարեկան ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան քաղաքի,  
ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների

տարեկան 5 
հոկտեմբերի 

 

1000-101, 
2000-101, 

ներքին օգտագործման 
համար

ըստ ոչ ռեզիդենտների և 
սեփական կապիտալի 
վերաբերյալ տեղեկատվություն

30 
հոկտեմբերի 

Կենտրոնական բանկ 

5 127005 Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների վճարունակության, 
ֆինանսական կայունության, արտադրանքի շահութաբերության և 
ակտիվների շահութաբերության ցուցանիշների հաշվարկ

Ձև N 3-Ֆ-տարեկան ըստ հանրապետության,  
ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների 

տարեկան 5 
հոկտեմբերի 

2000-101 
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1.3.  ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 
 
 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3.1. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
1 
 

131001 Սննդամթերքի, ոչ պարենային ապրանքների գների 
դիտարկում, գրանցում և միջին գների հաշվարկ  
 
 

Մշակման աղյուսակներ ըստ ք.Երևանի և մարզերում 
դիտարկվող բնակավայրերի` 
ապրանքների գծով  
(թարմ միրգ, բանջարեղեն, 
բենզին, դիզելային վառելիք), 
յուրաքանչյուր ամսվա 1-ի,  
10-ի և 20-ի դրությամբ 

10-օրյա 7 ներքին օգտագործման 
համար, 

Կենտրոնական բանկ 

2 131002 
 
 

Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների (ներառյալ 
ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ),  
ոչ պարենային ապրանքների և ծառայությունների 
ներկայացուցիչների գների (սակագների) դիտարկում,  
գրանցում և միջին գների հաշվարկ  
  

Մշակման աղյուսակներ ըստ ք.Երևանի և մարզերում 
դիտարկվող բնակավայրերի` 
«Անհատական սպառում  
ըստ նպատակների» 
դասակարգչի (ԱՍԸՆԴ) 

ամսական 25
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին օգտագործման 
համար 

3 131003 
 

Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի (ներառյալ 
ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտային արտադրատեսակներ), 
ոչ պարենային ապրանքների և ծառայությունների 
հաշվարկային գների (սակագների) հաշվարկ  

Մշակման աղյուսակ
 

ըստ ք.Երևանի և մարզերում 
դիտարկվող բնակավայրերի 

ամսական 8-րդ 
աշխատան-
քային օրը  

(2019թ. 
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

 
 
 

ներքին օգտագործման 
համար 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 131004 

 
Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկ  
(hաշվետու ամիսը նախորդ տարվա համապատասխան 
ամսվա, նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, 
տարվա սկզբից հաշվարկված ժամանակահատվածը նախորդ 
տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ 
(աճողական կարգով)) 
 

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության՝ 
ԱՍԸՆԴ–ի 2-նիշ և 3-նիշ 
մակարդակների  

ամսական 3-րդ 
աշխատան-
քային օրը 

 

 1000-101, 
 1000-102, 
 1000-103, 
  1000-203, 
  1000-204, 
  5900-201,  
 1300-101, 
  1300-201,  
  1300-301, 
  1000-301,  
 1000-401, 
  1000-402, 

տվյալների բազաներ 
5 131005 Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկ  

(բազիսային՝ 2015 թվականի նկատմամբ) 
Մշակման աղյուսակ 

 
ըստ հանրապետության՝ 
ԱՍԸՆԴ-ի 2-նիշ մակարդակի 

ամսական 8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

  1300-101,  
  1300-201  

 

6 131006 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ» 
հատվածում  ներառված ապրանքների և ծառայությունների 
գների (սակագների) դիտարկում,գրանցում, 
միջին գների հաշվարկ 

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի 

ամսական 25 
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին  
օգտագործման 

 համար 

7 131007 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտային 
արտադրատեսակներ» հատվածում  ներառված ապրանքների 
և ծառայությունների գների (սակագների) դիտարկում, 
գրանցում, միջին գների հաշվարկ  

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի 

ամսական 25 
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին  
օգտագործման 

 համար 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 131008 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Հագուստ և կոշիկ» հատվածում  ներառված 

ապրանքների և ծառայությունների գների (սակագների) 
դիտարկում, գրանցում, միջին գների հաշվարկ 

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի 

ամսական 25 
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին  
օգտագործման 

 համար 
9 131009 

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

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի 

ամսական 25 
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին  
օգտագործման 

 համար 

10 131010 
 

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

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի 

ամսական 25 
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին  
օգտագործման 

 համար 

11 131011 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Առողջապահություն» հատվածում  ներառ-
ված ապրանքների և ծառայությունների գների (սակագների) 
դիտարկում,  գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի 

ամսական 25 
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին  
օգտագործման 

 համար 
12 131012 

 
Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տրանսպորտ» հատվածում  ներառված 
ապրանքների և ծառայությունների գների (սակագների) 
դիտարկում, գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի 

ամսական 25
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին
օգտագործման 

 համար 
13 131013 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Կապ» հատվածում  ներառված 

ապրանքների և ծառայությունների գների (սակագների) 
դիտարկում, գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

Մշակման աղյուսակներ
 
 
 

ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի 

ամսական 25
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին
օգտագործման 

 համար 

14 131014 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Հանգիստ և մշակույթ» հատվածում  
ներառված ապրանքների և ծառայությունների գների 
(սակագների) դիտարկում,  գրանցում, միջին գների 
(սակագների) հաշվարկ  
 

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի 

ամսական 25
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին
օգտագործման 

 համար 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
15 131015 

 
Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Կրթություն» հատվածում  ներառված 
ապրանքների և ծառայությունների գների (սակագների) 
դիտարկում, գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի

ամսական 25
(հաշվետու 

ամսվա)

ներքին
օգտագործման 

համար
16 131016 

 
Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Ռեստորաններ և հյուրանոցներ» հատվածում  
ներառված ապրանքների և ծառայությունների գների (սակա-
գների) դիտարկում, գրանցում, միջին գների (սակագների) 
հաշվարկ 

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի  

ամսական 25
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին
օգտագործման 

 համար 

17 131017 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ»
հատվածում  ներառված ապրանքների և ծառայությունների 
գների (սակագների) դիտարկում, գրանցում, միջին գների 
(սակագների) հաշվարկ 

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի 

ամսական 25
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին
օգտագործման 

 համար 

18 131018 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Պայմանական հաշվարկված վարձավճար 
բնակարանի սեփականատիրոջ համար» հատվածում  
ներառված ապրանքների և ծառայությունների գների 
(սակագների) դիտարկում, գրանցում, միջին գների հաշվարկ

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի 

եռամսյա-
կային 

25
(հաշվետու 

ամսվա) 

ներքին
օգտագործման 

 համար 

19 131019 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք» հատ-
վածում  ներառված ապրանքների և ծառայությունների գների 
(սակագների) ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը 
նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա, նախորդ 
ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, տարվա սկզբից 
հաշվարկված ժամանակահատվածը նախորդ տարվա 
համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ 
(աճողական կարգով)) 

Մշակման աղյուսակ
 

ըստ հանրապետության` 
ԱՍԸՆԴ–ի 2-նիշ և 5-նիշ  
մակարդակների, Երևան քա-
ղաքի և մարզերում 
դիտարկվող բնակավայրերի` 
ԱՍԸՆԴ-ի 2-նիշ մակարդակի 
 

ամսական 8-րդ 
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

1000-101,  
 1000-102, 
  1000-103, 
 1300-101,  
  1300-201, 
  1000-401, 
  1000-402, 
  1000-203, 
  1000-204, 
   5900-201,  
  1300-301  
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
20 131020 

 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային 
արտադրատեսակներ» հատվածում  ներառված ապրանքների 
և ծառայությունների գների (սակագների) ինդեքսների 
հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ տարվա 
համապատասխան ամսվա, նախորդ ամսվա, նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի, տարեսկզբից հաշվարկված 
ժամանակահատվածը նախորդ տարվա համապատասխան 
ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով)) 

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության` 
ԱՍԸՆԴ–ի 2-նիշ և 5-նիշ  
մակարդակների, Երևան  
քաղաքի և մարզերում 
դիտարկվող բնակավայրերի` 
ԱՍԸՆԴ-ի 2-նիշ մակարդակի
 

ամսական 8-րդ 
աշխատան-
քային օրը  

(2019թ. 
դեկտեմբերը` 

հունվարի 
 27-ին) 

 

 1000-101,  
  1000-102, 
   1000-103, 
  1300-101,  
  1300-201, 
  1000-401, 
   1000-402, 
   1000-203, 
   1000-204, 
   5900-201,  

 1300-301  
21 131021 

 
Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Հագուստ և կոշիկ» հատվածում  ներառված 
ապրանքների և ծառայությունների գների (սակագների) 
ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ տարվա 
համապատասխան ամսվա, նախորդ ամսվա, նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի, տարեսկզբից հաշվարկված 
ժամանակահատվածը նախորդ տարվա համապատասխան 
ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով)) 

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության` 
ԱՍԸՆԴ–ի 2-նիշ և 5-նիշ  
մակարդակների, Երևան  
քաղաքի և 10 մարզերում 
դիտարկվող բնակավայրերի` 
ԱՍԸՆԴ-ի 2-նիշ մակարդակի
 

ամսական 8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

 1000-101,  
   1000-102, 
   1000-103, 
  1300-101,  
   1300-201, 
   1000-401, 
   1000-402, 
   1000-203, 
   1000-204, 
   5900-201,  

 1300-301  
22 131022 

 
Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, 
էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ» 
հատվածում  ներառված ապրանքների և ծառայությունների 
գների (սակագների) ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը 
նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա, նախորդ 
ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, տարեսկզբից 
հաշվարկված ժամանակահատվածը նախորդ տարվա 
համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ 
(աճողական կարգով)) 

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության` 
ԱՍԸՆԴ–ի 2-նիշ և 5-նիշ 
մակարդակների,  
Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող 
բնակավայրերի` ԱՍԸՆԴ-ի  
2-նիշ մակարդակի 

ամսական 8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

  1000-101,  
   1000-102, 
    1000-103, 
   1300-101,  
    1300-201, 
    1000-401, 
     1000-402, 
     1000-203, 
     1000-204, 
     5900-201, 

  1300-301  
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
23 131023 

 
Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տնային գործածության առարկաներ, 
կենցաղային տեխնիկա և բնակարանի ընթացիկ 
սպասարկում» հատվածում  ներառված ապրանքների և 
ծառայությունների գների (սակագների)  ինդեքսների 
հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ տարվա 
համապատասխան ամսվա, նախորդ ամսվա, նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի, տարեսկզբից հաշվարկված 
ժամանակահատվածը նախորդ տարվա համապատասխան 
ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով)  

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության` 
ԱՍԸՆԴ–ի 2-նիշ և 5-նիշ  
մակարդակների,  
Երևան քաղաքի և մարզերում 
դիտարկվող բնակավայրերի` 
ԱՍԸՆԴ-ի 2-նիշ մակարդակի 

ամսական 8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

 

  1000-101,  
   1000-102, 
    1000-103, 
   1300-101,  
   1300-201, 
   1000-401, 
   1000-402, 
   1000-203, 
   1000-204, 
   5900-201,  

 1300-301  
24 131024 

 
Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Առողջապահություն» հատվածում  ներառված 
ապրանքների և ծառայությունների գների (սակագների) 
(սակագների)  ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը 
նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա, նախորդ 
ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, տարվա սկզբից 
հաշվարկված ժամանակահատվածը նախորդ տարվա 
համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ 
(աճողական կարգով)) 

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության` 
ԱՍԸՆԴ–ի 2-նիշ և 5-նիշ 
մակարդակների,  
Երևան քաղաքի և մարզերում 
դիտարկվող բնակավայրերի` 
ԱՍԸՆԴ-ի 2-նիշ մակարդակի 

ամսական 8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

 

1000-101,  
  1000-102, 
  1000-103, 
 1300-101,  
  1300-201, 
  1000-401, 
  1000-402, 
  1000-203, 
  1000-204, 
   5900-201,  

1300-301  
25 131025 

 
Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տրանսպորտ» հատվածում ներառված 
ապրանքների և ծառայությունների գների (սակագների) 
ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ տարվա 
համապատասխան ամսվա, նախորդ ամսվա, նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի, տարվա սկզբից հաշվարկված 
ժամանակահատվածը նախորդ տարվա համապատասխան 
ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով)) 

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության` 
ԱՍԸՆԴ–ի  2-նիշ և 5-նիշ 
մակարդակների,  
Երևան քաղաքի և մարզերում 
դիտարկվող բնակավայրերի` 
ԱՍԸՆԴ-ի 2-նիշ մակարդակի 

ամսական 8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

1000-101,  
  1000-102, 
  1000-103, 
 1300-101,  
  1300-201, 
 1000-401, 
  1000-402, 
  1000-203, 
  1000-204, 
   5900-201,  

1300-301  



ՄԱՍ 1 
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի 

 

 42

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
26 131026 

 
Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Կապ» հատվածում  ներառված ապրանքների 
և ծառայությունների գների (սակագների) ինդեքսների 
հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ տարվա 
համապատասխան ամսվա, նախորդ ամսվա, նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի, տարվա սկզբից հաշվարկված 
ժամանակահատվածը նախորդ տարվա համապատասխան 
ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով)) 

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության` 
ԱՍԸՆԴ–ի 2-նիշ և 5-նիշ 
մակարդակների,  
Երևան քաղաքի և  
մարզերում դիտարկվող  
բնակավայրերի`  
ԱՍԸՆԴ-ի 2-նիշ մակարդակի 

ամսական 8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

1000-101,  
  1000-102, 
  1000-103, 
 1300-101,  
  1300-201, 
 1000-401, 
  1000-402, 
  1000-203, 
  1000-204, 
   5900-201,  

1300-301  
27 131027 

 
Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Հանգիստ և մշակույթ» հատվածում  
ներառված ապրանքների և ծառայությունների գների 
(սակագների) (սակագների)  ինդեքսների հաշվարկ  
(hաշվետու ամիսը նախորդ տարվա համապատասխան 
ամսվա, նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, 
տարվա սկզբից հաշվարկված ժամանակահատվածը նախորդ 
տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ 
(աճողական կարգով)) 

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության` 
ԱՍԸՆԴ–ի 2-նիշ և 5-նիշ 
մակարդակների,  
Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող 
բնակավայրերի`  
ԱՍԸՆԴ-ի 2-նիշ մակարդակի 

ամսական 8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

 1000-101,  
  1000-102, 
  1000-103, 
 1300-101,  
  1300-201, 
 1000-401, 
  1000-402, 
  1000-203, 
  1000-204, 
   5900-201,  

1300-301  
28 131028 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Կրթություն» հատվածում  ներառված 

ապրանքների և ծառայությունների գների (սակագների)   
ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ տարվա 
համապատասխան ամսվա, նախորդ ամսվա, նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի, տարվա սկզբից հաշվարկված 
ժամանակահատվածը նախորդ տարվա համապատասխան 
ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով))  

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության` 
ԱՍԸՆԴ–ի 2-նիշ և 5-նիշ 
մակարդակների,  
Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող 
բնակավայրերի`  
ԱՍԸՆԴ-ի 2-նիշ մակարդակի 

ամսական 8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

1000-101,  
  1000-102, 
  1000-103, 
 1300-101,  
  1300-201, 
 1000-401, 
  1000-402, 
  1000-203, 
  1000-204, 
   5900-201,  

1300-301  
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
29 131029 

 
Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Ռեստորաններ և հյուրանոցներ» հատվածում  
ներառված ապրանքների և ծառայությունների գների 
(սակագների)  ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը 
նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա, նախորդ 
ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, տարվա սկզբից 
հաշվարկված ժամանակահատվածը նախորդ տարվա 
համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ 
(աճողական կարգով)) 

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության` 
ԱՍԸՆԴ–ի 2-նիշ և 5-նիշ 
մակարդակների, Երևան 
քաղաքի և մարզերում 
դիտարկվող բնակավայրերի` 
ԱՍԸՆԴ-ի 2-նիշ մակարդակի 

ամսական 8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

1000-101,  
  1000-102, 
  1000-103, 
 1300-101,  
  1300-201, 
 1000-401, 
  1000-402, 
  1000-203, 
  1000-204, 
   5900-201,  

1300-301  
30 131030 

 
Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ» 
հատվածում  ներառված ապրանքների և ծառայությունների 
գների (սակագների) ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը 
նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա, նախորդ 
ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, տարվա սկզբից 
հաշվարկված ժամանակահատվածը նախորդ տարվա 
համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ 
(աճողական կարգով)) 
 
 

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության` 
ԱՍԸՆԴ–ի 2-նիշ և 5-նիշ  
մակարդակների, Երևան 
քաղաքի և մարզերում 
դիտարկվող բնակավայրերի` 
ԱՍԸՆԴ-ի 2-նիշ մակարդակի 

ամսական 8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

1000-101,  
  1000-102, 
  1000-103, 
  1300-101,  
  1300-201, 
  1000-401, 
   1000-402, 
   1000-203, 
   1000-204, 
   5900-201,  
  1300-301  

31 131031 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Պայմանական հաշվարկված վարձավճար 
բնակարանի սեփականատիրոջ համար» հատվածում  
ներառված ապրանքների և ծառայությունների գների 
(սակագների) ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը 
նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա, նախորդ ամսվա, 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի, տարվա սկզբից հաշվարկված 
ժամանակահատվածը նախորդ տարվա համապատասխան 
ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով)) 
 

Մշակման աղյուսակ
 

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

8-րդ 
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

փորձնական 
հաշվարկներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
32 131032 

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

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության, 
Երևան քաղաքի և 
մարզերում դիտարկվող 
բնակավայրերի 
 
 

ամսական 8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

 1000-101, 
 1000-102, 
  1000-103, 
 1300-101,  
  1300-201, 
  1000-401, 
  1000-402, 
   1000-203, 
   1000-204, 
   5900-201,  
  1300-301  

33 131033 
 

Սպառողական ապրանքների (ծառայությունների) գների
(սակագների) ինդեքսի  հաշվարկը հաշվետու ամիսը նախորդ 
տարվա միջինի նկատմամբ 

Մշակման աղյուսակ
 

ըստ հանրապետության, 
ԱՍԸՆԴ-ի 

ամսական 30/31   1000-401,  
   1000-402, 

ներքին օգտագործման 
համար

34 131034 
 

Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկ, եռամսյակը նախորդ 
եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան 
եռամսյակի նկատմամբ 
 

Մշակման աղյուսակ 
 

ըստ հանրապետության,  
ԱՍՆԸԴ-ի 

եռամսյա-
կային 

8-րդ  
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

1000-101, 
 1000-103,  
1300-101, 

 5900-201,  
 1000-401, 
 1000-402,  
1300-201,  

տվյալների բազաներ 
35 131035 Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների (ներառյալ 

ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ),  
ոչ պարենային ապրանքների գների և ծառայությունների 
սակագների  ինդեքսների հաշվարկ` եռամսյակը նախորդ 
եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան 
եռամսյակի նկատմամբ 

Մշակման աղյուսակ
 

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

8-րդ 
աշխատան-
քային օրը 

(2019թ.  
դեկտեմբերը` 

հունվարի  
27-ին) 

1000-101,  
 1300-201, 
 1300-101,  
  1000-401, 
 1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
36 131036 

 
Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի հաշվարկման
համար միջին հանրապետական գների հաշվարկ, ըստ 
1) պարենային զամբյուղի  ապրանքացանկի  11 

անվանումների 

Մշակման աղյուսակ
 

ըստ Առողջապահության
նախարարության կողմից 
մշակված զամբյուղի կազմի և
կառուցվածքի

եռամսյա-
կային 

10-րդ 
աշխատան-
քային օրը 

ներքին
օգտագործման  

համար 

2) տնային տնտեսությունների  փաստացի հետազոտության 
արդյունքների հիման վրա 

ըստ հետազոտությամբ ստաց-
ված փաստացի զամբյուղի 
կազմի և կառուցվածքի

եռամսյա-
կային 

10-րդ 
աշխատան-
քային օրը

ներքին
օգտագործման  

համար
1.3.2. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
37 132001 Արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների ար-

տադրանքի գների դիտարկում և միջին գների հաշվարկ 
Ձև թիվ 1-ԳԻՆ(արտադրանք)
ամսական, 
Ձև թիվ 1-ԳԻՆ (տարեկան) 

ըստ հետազոտվող բազային 
կազմակերպությունների, 
արտադրատեսակ-
ներկայացուցիչների 

ամսական 25 ներքին
օգտագործման 

 համար 
 

38 132002 Էներգետիկ համակարգի կազմակերպությունների արտադ-
րանքի սակագների դիտարկում և միջին գների (սակագների)  
հաշվարկ 

մշակման աղյուսակներ ըստ հետազոտվող
բազային կազմակեր-
պությունների

ամսական 25
 

ներքին
օգտագործման 

համար
39 132003 Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսի հաշվարկ` 

hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմ-
բերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և տարվա 
սկզբից հաշվարկված ժամանակահատվածը նախորդ տարվա 
համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ 
(աճողական կարգով) 

մշակման աղյուսակներ և այլ 
նյութեր 

ըստ հանրապետության,  
արդյունաբերության,  
տնտեսական գործունեության 
տեսակների 

ամսական 25 
(2019թ.. 

դեկտեմբերը` 
փետրվարի  

5-ին) 

1000-101, 
1000-103, 
1000-301, 
1300-101, 
1000-401, 
1000-402 

40 132004 Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսի 
հաշվարկ` ըստ արտադրանք-ներկայացուցիչների 
հավաքակազմի  բազիսային տարվա նկատմամբ 

մշակման աղյուսակներ և այլ 
նյութեր 

ըստ հանրապետության, արդ-
յունաբերության, տնտեսական 
գործունեության տեսակների 

ամսական 30 (2019թ. 
դեկտեմբերը` 
փետրվարի  

5-ին) 
 
 
 

1300-101,  
1000-401 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
41 132005 Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսի հաշվարկ` 

ըստ արտադրանք-ներկայացուցիչների հավաքակազմի, 
եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա
համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ 

մշակման աղյուսակներ և այլ 
նյութեր 

ըստ հանրապետության, արդ-
յունաբերության, տնտեսական 
գործունեության տեսակների 

եռամսյա-
կային 

30/31 1300-101,  
1000-103, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
1.3.3. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
42 133001 

 
Գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողի կողմից 
իրացված արտադրանքի քանակների, արժեքների և միջին 
գների (ըստ իրացման ուղիների) դիտարկում և միջին գների 
հաշվարկ  

1-ԳԻՆ ԳՅՈՒՂ (իրացման 
գին) (ամսական) և այլ 
գնային տեղեկատվություն 

ըստ հանրապետության, 
մարզերի, իրացման  
ուղիների և րտադրանքների 

ամսական 25
(2019թ.. 

դեկտեմբերը` 
փետրվարի  

5-ին) 

ներքին
օգտագործման  

համար 

43 133002 
 

Գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողի կողմից 
իրացված արտադրանքի գների ինդեքսների հաշվարկ` 
(hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա 
դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և 
տարվա սկզբից հաշվարկված ժամանակահատվածը նախորդ 
տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ 
(աճողական կարգով)) 

Մշակման աղյուսակներ
 

ըստ հանրապետության, 
մարզերի, ապրանքախմբերի 
և իրացման ուղիների 

ամսական 25
(2019թ.. 

դեկտեմբերը` 
փետրվարի  

5-ին) 

1000-101, 
1000-102,  
1000-103, 
1000-204 
5900-201, 
1300-101,  
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
44 133003 Գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողի կողմից 

իրացված արտադրանքի գների ինդեքսների հաշվարկ` 
եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ,  նախորդ 
տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ 

Մշակման աղյուսակներ ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

30/31 1300-101,  
1000-103, 
1000-401, 
1000-402 

45 133004 
 

Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման 
քանակների, արժեքների, գների դիտարկում և միջին գների 
հաշվարկ 

2-ԳԻՆ ԳՅՈՒՂ (գնման գին) 
(ամսական)  և այլ գնային 
տեղեկատվություն 

ըստ հանրապետության, 
մարզերի և ապրանքների  

ամսական 25
(2019թ..  

դեկտեմբերը` 
փետրվարի  

5-ին) 

ներքին
օգտագործման 

 համար 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
46 133005 

 
Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գների
ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապա-
տասխան ամսվա և տարվա սկզբից հաշվարկված 
ժամանակահատվածը նախորդ տարվա համապատասխան 
ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով))

Մշակման աղյուսակներ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և ապրանքների  

ամսական 25
(2019թ. 

դեկտեմբերը` 
փետրվարի  

5-ին) 

1300-101, 
5900-201,   
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 

47 133006 
 

Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գների
ինդեքսների հաշվարկ (եռամսյակը նախորդ եռամսյակի 
նկատմամբ,  նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի 
նկատմամբ) 

Մշակման աղյուսակներ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և ապրանքների  

եռամսյա-
կային 

30/31 1300-101,  
1000-103, 
1000-401, 
1000-402 

1.3.4. ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
48 134001 Բեռների փոխադրման սակագների դիտարկում, գրանցում և

միջին սակագների հաշվարկ 
Ձև  թիվ 1-սակագին (ավտո),
թիվ 1-սակագին (երկաթուղի), 
թիվ 1-սակագին  
(քաղավիացիա),  
թիվ 1-սակագին (խողովակ)

ըստ հանրապետության, 
տրանսպորտային տարբեր  
փոխադրամիջոցների 

ամսական 25
(2019թ. 

դեկտեմբերը` 
փետրվարի  

5-ին)

ներքին
օգտագործման  

համար 

49 134002 
 

Բեռների փոխադրման սակագների ինդեքսների հաշվարկ 
(hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա 
դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և 
տարվա սկզբից հաշվարկված ժամանակահատվածը նախորդ 
տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ 
(աճողական կարգով)) 

մշակման աղյուսակ ըստ հանրապետության, 
տրանսպորտային 
տարբեր 
փոխադրամիջոցների 

ամսական 25
(2019թ. 

դեկտեմբերը` 
փետրվարի  

5-ին) 

1000-101,  
1000-103,  
1300-101,  
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
50 134003 Բեռների փոխադրման սակագների ինդեքսների հաշվարկ

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

մշակման աղյուսակ ըստ հանրապետության, 
տրանսպորտային տարբեր 
փոխադրամիջոցների 

եռամսյա-
կային 

30/31 1300-101,  
1000-103, 
1000-401, 
1000-402 

51 134004 
 

1 տոննա բեռի ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրման
սակագների ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա 
համապատասխան ամսվա և տարվա սկզբից հաշվարկված 
ժամանակահատվածը նախորդ տարվա համապատասխան 
ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով)) ըստ 
բեռնափոխադրումների ուղղությունների 

մշակման աղյուսակ ըստ հանրապետության, 
տրանսպորտային 
տարբեր 
փոխադրամիջոցների 

ամսական 25
(2019թ. 

դեկտեմբերը` 
փետրվարի  

5-ին) 

ներքին 
օգտագործման  

համար 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3.5. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
52 135001 Կապիտալ ներդրումների, շինմոնտաժային աշխատանքների,

սարքավորումների (նյութեր) և այլ ծախսերի արժեքի փոփոխ-
ման հաշվարկային ինդեքս (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա,
նախորդ տարվա դեկտեմբերի,նախորդ տարվա համապատաս-
խան ամսվա և տարվա սկզբից հաշվարկված ժամանակահատ-
վածը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվա-
ծի համեմատ (աճողական կարգով), Ֆինանսների նախարարու-
թյան կողմից հաշվարկվող ամսական ինդեքսների հիման վրա)

Մշակման աղյուսակներ ըստ հանրապետության ամսական 
 
 
 
 

25 
(2019թ. 

դեկտեմբերը` 
փետրվարի  

5-ին) 

1000-103,  
1000-101, 

            1300-101 

53 135002 Կապիտալ ներդրումների,  շինմոնտաժային աշխատանքների, 
սարքավորումների (նյութեր) և այլ ծախսերի արժեքի փոփոխ-
ման հաշվարկային ինդեքս, եռամսյակը նախորդ եռամսյակի 
նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի 
նկատմամբ (Ֆինանսների նախարարության կողմից 
հաշվարկվող ամսական ինդեքսների հիման վրա)

Մշակման աղյուսակներ ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

30/31 1000-103,  
           1300-101, 

1000-401, 
1000-402 

1.3.6. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
54 136001 Արտաքին առևտրի ներմուծման գների ինդեքսների հաշվարկ՝

բազիսային տարվա,hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապա-
տասխան ամսվա և տարվա սկզբից հաշվարկված ժամանա-
կահատվածը նախորդ տարվա համապատասխան 
ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով)  

Մշակման աղյուսակներ ըստ ընդամենը ներմուծման, 
ԱՊՀ և այլ երկրների, Եվրա-
միության երկրների, ապրան-
քային բաժինների, Եվրասիա-
կան միության,  Եվրասիական
միության անդամ երկրների 

ամսական
 

25
(2019թ. 

դեկտեմբերը` 
փետրվարի  

5-ին) 

1000-101,  
1000-103, 
 1300-101, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 

55 136002 Արտաքին առևտրի արտահանման գների ինդեքսների
հաշվարկ՝ բազիսային տարվա, hաշվետու ամիսը նախորդ 
ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա 
համապատասխան ամսվա և տարվա սկզբից հաշվարկված 
ժամանակահատվածը նախորդ տարվա համապատասխան 
ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով) 

Մշակման աղյուսակներ ըստ ընդամենը արտահան-
ման, ԱՊՀ, այլ երկրների, 
Եվրամիության  երկրների, 
ապրանքային բաժինների, 
ըստ Եվրասիական միության 
և Եվրասիական միության 
անդամ երկրների

ամսական 25
(2019թ. 

դեկտեմբերը` 
փետրվարի  

5-ին) 

1000-101,  
1000-103, 
1300-101, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի, գործունեության 

տեսակի, տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը  

(ամսաթիվը  
կամ օրը  

հաշվետու  
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
56 136003 Արտաքին առևտրի ներմուծման գների ինդեքսների հաշվարկ

եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ 
տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ 
տարվա նկատմամբ 

Մշակման աղյուսակներ ըստ ընդամենը ներմուծման, 
ԱՊՀ, այլ երկրների,Եվրամիու-
թյան երկրների, ապրանքային 
բաժինների, ըստ Եվրասիա-
կան միության և Եվրասիական
միության անդամ երկրների

եռամսյա-
կային 

30/31 1300-101,  
1000-103, 
1000-401, 
1000-402 

57 136004 Արտաքին առևտրի արտահանման գների ինդեքսների
հաշվարկ` եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, 
նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ, 
նախորդ տարվա նկատմամբ 

Մշակման աղյուսակներ ըստ ընդամենը արտահանման
ԱՊՀ, այլ երկրների,Եվրամիու-
թյան երկրների, ապրանքային 
բաժինների, ըստ Եվրասիա-
կան միության և Եվրասիական
միության անդամ երկրների

եռամսյա-
կային 

30/31 1300-101,  
1000-103, 
1000-401, 
1000-402 

1.3.7.  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ 
58 137001 Առանձին սպառման ապրանք (ծառայություն)-

ներկայացուցիչների գների դիտարկում և միջին գների 
հաշվարկ (ըստ ծրագրով նախատեսված անվանացանկի) 

Մշակման աղյուսակներ ըստ հանրապետության 
(Երևան, Գյումրի, Վանաձոր 
քաղաքների), ապրանք (ծառա-
յություն) ներկայացուցիչների

եռամսյա-
կային 

հատուկ
ծրագրով 

 

Միջազգային համադրում-
ների  ծրագրով նախա-

տեսված հաշվարկներում և
հրապարակումներում 

59  137002  Ազգային արժույթի գնողունակության համարժեքության 
հաշվարկ 

Մշակման աղյուսակ ըստ հանրապետության տարեկան հատուկ
ծրագրով 

 

Միջազգային համադրում-
ների  ծրագրով նախա-

տեսված հաշվարկներում 
և հրապարակումներում 

1.3.8.  ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԳՆԵՐԸ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ
60 138001 Երևան քաղաքի և մարզերի քաղաքային բնակավայրերի բազ

մաբնակարան բնակելի շենքերի շուկայական միջին գների ին-
դեքսները նախորդ ամսվա,նախորդ տարվա համապատաս- 
խան ամսվա և տարվա սկզբից հաշվարկված ժամանակա-
հատվածը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակա-
հատվածի (աճողական կարգով), նախորդ եռամսյակի,  
նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի համեմատ 
(Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված ցուցա 
նիշների հիման վրա) 

Մշակման աղյուսակներ ըստ Երևան քաղաքի և 
մարզերի 

եռամսյա-
կային 

30/31 1300-101,  
1000-401, 
1000-402 
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1.4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 
 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

 1.4.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ԹԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ  
1 141001 Տնային տնտեսություններում իրականացվող աշխատուժի 

ընտրանքային հետազոտություն (ԱԸՀ) աշխատանքի շուկայի 
ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ 
- նախնական եռամսյակային 
- նախնական տարեկան 

Միկրոտվյալների բազա՝ ըստ 
հետազոտված մասնավոր 
տնային տնտեսությունների 
բնակչության 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և  
ք.Երևանի,գործունեու-
թյան տեսակների, 
տնտեսության ինստի-
տուցիոնալ հատված-
ների, սեռի, տարիքա-
յին խմբերի և այլն 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան 

100/102 

 ներքին  
օգտագործման  

համար  
(տվյալների բազայի 

ստուգաճշտում, 
մշակում, 

վերլուծություն) 
- վերջնական եռամսյակային 
- վերջնական տարեկան 

2021 թ.       
IV եռամսյակ 

2 141002 Աշխատանքային ռեսուրսների (15 - 75 տարեկան բնակչություն) 
թվաքանակ և կառուցվածք 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-
թյան, սեռի,  
քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի  

եռամսյա-
կային, 

100/102 1000-401,  
1000-402,  
5900-201, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

տարեկան 
- նախնական եռամսյակային  
- նախնական տարեկան 
- վերջնական եռամսյակային  
- վերջնական տարեկան 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի, 
սեռի, տարիքային 
խմբերի, քաղաք/ 
գյուղ կտրվածքի, 
կրթական 
մակարդակի, 
ամուսնական վիճակի

եռամսյա-
կային, 

2021թ.       
IV եռամսյակ 

1000-101,  
1000-102 

 1000-103,  
1000-104 

 1000-105,  
1400-101 

  1000-204,  
 1000-401,   
 1000-402,  
  5900-201, 

ArmStatBank, 
Միկրոտվյալներ, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

տարեկան 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

3 141003  Աշխատուժի (աշխատուժի առաջարկ) թվաքանակ և 
կառուցվածք 

 Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի, 
սեռի, տարիքային 
խմբերի, քաղաք/ 
գյուղ կտրվածքի, 
կրթական  
մակարդակի, 
ամուսնական 
վիճակի  

եռամսյա-
կային, 

100/102 1000-401,  
1000-402,  
5900-201, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

տարեկան

- նախնական եռամսյակային 
- նախնական տարեկան 
- վերջնական եռամսյակային  
- վերջնական տարեկան 

եռամսյա-
կային, 

2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1000-101,  
1000-102, 
1000-103,  
1000-104, 
1000-105,  
1400-101, 
1000-204,  
1000-401, 
1000-402,  
5900-201, 

ArmStatBank, 
Միկրոտվյալներ, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

տարեկան 

4 141004 Աշխատուժից դուրս բնակչության թվաքանակ և կազմ՝ ըստ 
աշխատաշուկայում մասնակցության աստիճանի  
 Պոտենցիալ աշխատուժ  
 Աշխատել չցանկացող բնակչություն 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-
թյան, սեռի, 
քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի  

եռամսյա-
կային, 

100/102 1000-401,  
1000-402, 
 5900-201, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

տարեկան 

- նախնական եռամսյակային 
- նախնական տարեկան 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

- վերջնական եռամսյակային 
- վերջնական տարեկան 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի, 
սեռի,  
տարիքային խմբերի,
քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, 
կրթական 
մակարդակի, 
ամուսնական 
վիճակի 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան 

2021 թ.       
IV եռամսյակ 

            1000-101,  
            1000-102 

1000-103,  
            1000-104, 

1000-105,  
            1400-101, 

 1000-204, 
1000-401, 
 1000-402,  
 5900-201, 

ArmStatBank, 
Միկրոտվյալներ, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

5 141005 Աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավված բնակչության 
թվաքանակ և մասնաբաժին  
 Զբաղվածություն (աշխատուժի պահանջարկ) 
 Զբաղվածության մակարդակ 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և        
ք. Երևանի, 
քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի  

եռամսյա-
կային, 

100/102 1000-401,  
1000-402,  
5900-201, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

տարեկան 

- նախնական եռամսյակային 
- նախնական տարեկան 
- վերջնական եռամսյակային 
- վերջնական տարեկան 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և  
ք. Երևանի, քաղաք/ 
գյուղ կտրվածքի,սեռի
տարիքային խմբերի, 
ամուսնական վիճակի
կրթական մակարդա-
կի, գործունեության 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան 

2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1000-101,  
1000-102, 
1000-103,  
1000-104, 
1000-105,  
1400-101, 
1000-204,  
1000-401, 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

տեսակների, 
տնտեսության  
ինստիտուցիոնալ 
հատվածների, 
զբաղվածության  
կարգավիճակի, 
զբաղմունքի  
տեսակների, 
աշխատանքային  
օրվա տևողության, 
հմտությունների 
համապատաս-
խանության 

1000-402,  
5900-201, 

ArmStatBank, 
Միկրոտվյալներ, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

 141006 Աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավված և զբաղվածու-
թյուն չհամարվող այլ աշխատանքային գործունեություն իրականաց-
նող 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 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և        
ք. Երևանի, 
քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի  

եռամսյա-
կային, 

100/102 1000-401,  
1000-402, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

տարեկան 

- նախնական եռամսյակային 
- նախնական տարեկան 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

- վերջնական եռամսյակային 
- վերջնական տարեկան 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
ք. Երևանի, քաղաք/ 
գյուղ կտրվածքի,  
սեռի, տարիքային 
խմբերի, կրթական 
մակարդակի, ամուս-
նական վիճակի, 
աշխատաժամերի, 
տնտեսական ակտի-
վության կարգավի-
ճակի (զբաղված, 
գործազուրկ, աշխա-
տուժից դուրս 
բնակչություն)

եռամսյա-
կային, 

տարեկան 

2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1000-101,  
1000-102, 
1000-103,  
1000-104 
1000-105,  
1400-101 

1000-204,  
1000-401 
1000-402 

ArmStatBank, 
Միկրոտվյալներ, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

6 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 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և        
ք. Երևանի, 
քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի  

եռամսյա-
կային, 

100/102 1000-401,  
1000-402 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

տարեկան

- նախնական եռամսյակային 
- նախնական տարեկան 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

- վերջնական եռամսյակային 
- վերջնական տարեկան 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և        
ք. Երևանի, 
քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի, 
տարիքային խմբերի, 
կրթական մակար-
դակի, ամուսնական 
վիճակի, աշխատա-
ժամերի տնտեսա-
կան ակտիվության 
կարգավիճակի 
(զբաղված, գործա-
զուրկ, աշխատուժից 
դուրս բնակչություն) 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան 

2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1000-101,  
1000-104, 
1000-105,  
1400-101, 
1000-204,  
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank, 
Միկրոտվյալներ, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

7 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 

ըստ հանրապետու-
թյան  

եռամսյա-
կային, 

100/102 Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

տարեկան

- նախնական եռամսյակային 
- նախնական տարեկան 



ՄԱՍ 1 
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի 

 

 56

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

- վերջնական եռամսյակային 
- վերջնական տարեկան 

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի, 
տարիքային խմբերի, 
ամուսնական 
վիճակի, կրթական 
մակարդակի, գործու-
նեության տեսակնե-
րի, զբաղվածության 
կարգավիճակի, 
զբաղմունքի տեսակ-
ների, աշխատանքա-
յին օրվա  
տևողության 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան 

2021 թ.       
IV եռամսյակ 

           1000-104,  
           1400-101, 

ArmStatBank, 
Միկրոտվյալներ, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

8 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 

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի, 
տարիքային խմբերի, 
կրթական մակար-
դակի, գործունեու-
թյան տեսակների, 
տնտեսության 
ինստիտուցիոնալ 
հատվածների, 
զբաղվածության կար-
գավիճակի, զբաղ-
մունքի տեսակների 
 
 

տարեկան 2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1000-104,  
1400-101, 

Միկրոտվյալներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

9 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 

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի, 
տարիքային խմբերի, 
կրթական մակարդա-
կի, գործունեության 
տեսակների, տնտե-
սության ինստիտու-
ցիոնալ հատվածնե-
րի, զբաղվածության 
կարգավիճակի,զբաղ-
մունքի տեսակների 

տարեկան 2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1000-104,  
1400-101, 

Միկրոտվյալներ 
 

10 141011  Գործազուրկ բնակչության թվաքանակ և կազմ
 Երկարատև գործազրկություն 

 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և        
ք. Երևանի, քաղաք/ 
գյուղ կտրվածքի, 
սեռի 

եռամսյա-
կային,

100/102 1000-401,  
1000-402,  
5900-201, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

տարեկան
- նախնական եռամսյակային 
- նախնական տարեկան 
- վերջնական եռամսյակային 
- վերջնական տարեկան 

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի, 
տարիքային խմբերի, 
ամուսնական վիճա-
կի, կրթական մակար-
դակի, գործունեու-
թյան տեսակների, 
զբաղվածության 
կարգավիճակի, 
զբաղմունքի տեսակ-
ների, աշխատանքա-
յին օրվա տևողության

եռամսյա-
կային, 

տարեկան 

2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1000-101,  
1000-102, 
1000-103,  
1000-104 

 1000-105,  
1400-101 

 1000-204,  
1000-401 
1000-402,  
5900-201, 

ArmStatBank, 
Միկրոտվյալներ, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

11 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 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և        
ք. Երևանի, 
քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի 

եռամսյա-
կային, 

100/102 1000-401,  
1000-402, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

տարեկան

- նախնական եռամսյակային 
- նախնական տարեկան 
- վերջնական եռամսյակային 
- վերջնական տարեկան 

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի, 
տարիքային խմբերի, 
ամուսնական 
վիճակի, կրթական 
մակարդակի 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան 

2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1000-101,  
1000-102, 
1000-103,  
1000-104, 
1000-105,  
1400-101, 
1000-204,  
1000-401, 
1000-402 

ArmStatBank, 
Միկրոտվյալներ, 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

12 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 

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի 

եռամսյա-
կային, 

100/102  1000-401,  
1000-402 

 տարեկան



ՄԱՍ 1 
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի 

 

 59 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

- նախնական եռամսյակային 
- նախնական տարեկան 

13 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) 

- վերջնական եռամսյակային (միայն եռամսյակային 
պարբերականությամբ հրապարակված ցուցանիշների մասով) 

- վերջնական տարեկան 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի, 
տարիքային խմբերի, 
ամուսնական 
վիճակի, կրթական 
մակարդակի 

տարեկան 2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1000-401,  
1000-402, 

ArmStatBank, 
Միկրոտվյալներ 

14 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  

- վերջնական եռամսյակային  
- վերջնական տարեկան 

Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտության (ԱԸՀ) 
հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի, 
տարիքային խմբերի, 
ամուսնական 
վիճակի, կրթական 
մակարդակի, տնտե-
սական ակտիվության
կարգավիճակի 
(զբաղված, գործա-
զուրկ, աշխատուժից 
դուրս բնակչություն) 

տարեկան 2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1000-401,  
1000-402 

ArmStatBank, 
Միկրոտվյալներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

15 141016 Հաշմանդամություն ունեցող բնակչության թվաքանակն 
աշխատանքի շուկայում (միջին տարեկան) 
 Աշխատանքային ռեսուրսներ  
 Աշխատուժի թվաքանակ և կառուցվածք  
 Աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավված հաշման-

դամություն 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 

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի, 
տարիքային խմբերի, 
կրթական մակար-
դակի, տնտեսական 
ակտիվության 
կարգավիճակի 
(զբաղված, գործա-
զուրկ, աշխատուժից 
դուրս բնակչություն) 

տարեկան 2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1000-401,  
1000-402, 

Միկրոտվյալներ 

16 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 

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի, 
տարիքային խմբերի, 
կրթական 
մակարդակի 
 

տարեկան 2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1000-401,  
1000-402, 

Միկրոտվյալներ 

17 141018 
 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
աշխատակազմի զբաղվածության պետական   գործակալություն 
դիմած աշխատանք փնտրողների թվաքանակը, այդ թվում նաև՝ 
գործազրկության կարգավիճակ ստացածների, գործատուների 
պահանջարկը  
 

Ձև N 1 
(զբաղվածություն) 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
ք.Երևան,քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի, 
տարիքային խմբերի, 
կրթական մակարդա-
կի, զբաղվածության 
ծրագրերի և աշխա-
տանքի տեղավորման

տարեկան 27 հունվարի 
 

1000-101,  
1000-102 
1000-103,  
1000-104 
1000-105,  
1400-101 

 1000-204,  
1000-401 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

18 141019 Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալություն 
դիմած աշխատանք փնտրողների թվաքանակը, այդ թվում նաև՝ 
գործազրկության կարգավիճակ ստացածների, գործատուների 
պահանջարկը  

Ձև N 1 (զբաղվածություն) ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի, 
քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, սեռի, 
տարիքային խմբերի, 
կրթական մակարդա-
կի, աշխատանք փնտ-
րելու տևողության  

ամսական 35/36 1000-401,  
1000-402,  
1000-104,  
1400-101 

  
 
 

19 141020 Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը  Ձև N 1-կադրերի ուսուցում ըստ հանրապետու-
թյան, գործունեության
տեսակների, 
ուսուցման տեսակ-
ների, տնտեսության 
ինստիտուցիոնալ 
հատվածների, սեռի 

տարեկան 31 հուլիսի 1400-101 

20 141021 Աշխատանքի պայմանները, վնասակար և վտանգավոր
պայմանների համար տրվող արտոնությունները և հատուցումները 

Ձև N 1-ԱՊ
(աշխատանքի պայմաններ) 

ըստ հանրապետու-
թյան, գործունեության
տեսակների, 
ուսուցման տեսակ-
ների, տնտեսության 
ինստիտուցիոնալ 
հատվածների, սեռի

տարեկան 31 հուլիսի 1400-101 

21 141022 Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
ք.Երևանի, գործու-
նեության տեսակ-
ների, տնտեսության 
ինստիտուցիոնալ 
հատվածների

եռամսյա-
կային 

 

70/72 1000-401,  
1000-402, 
 1400-101 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

22 141023 Փոքր և գերփոքր առևտրային կազմակերպություններում թափուր 
աշխատատեղերի, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժը  

Հետազոտության 
հարցաթերթ  

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և ք. 
Երևանի, գործունեու-
թյան տեսակների, 
տնտեսության 
ինստիտուցիոնալ 
հատվածների 

տարեկան 31 հուլիսի ներքին օգտագործման 
համար (հետազոտության

արդյունքները կինտե-
գրվեն Ձև N 1- ԹԱՇ  
հաշվետվությամբ 

հավաքվող 
տեղեկատվությանը) 

1.4.2   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
23 142001 Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների 

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

Պետական եկամուտների 
կոմիտեի միկրոտվյալների 
բազա՝ ըստ մեկ և ավելի  
վարձու աշխատող ունեցող 
գործատուների 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
ք.Երևանի, գործու-
նեության տեսակ-
ների,տնտեսության 
ինստիտուցիոնալ 
հատվածների,սեռի, 
տարիքային խմբերի

ամսական 30/31  ներքին 
օգտագործման համար 

(տվյալների բազայի 
ճշտում, ծածկագրում, 

վերլուծություն) 

24 142002 Մեկ աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձ՝ 
անվանական և զուտ. 
-1 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող կազմակերպությունների 
-50 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող կազմակերպությունների 

Պետական եկամուտների 
կոմիտեի միկրոտվյալների 
բազա՝ ըստ մեկ և ավելի 
վարձու աշխատող ունեցող 
գործատուների 

 ամսական 
 

  

- ամսական գնահատական  
(ընթացիկ ամսվան նախորդող ամսվա ցուցանիշ) 

- վերանայված ամսական գնահատական  
(ընթացիկ ամսվան նախորդող ամսվա ցուցանիշ) 

- վերջնական ամսական  
(նախորդող ամսվան նախորդող ամսվա ցուցանիշ) 

ըստ հանրապետու-
թյան,գործունեու-
թյան տեսակների, 
տնտեսության 
ինստիտուցիոնալ 
հատվածների 

30/31, 
40/41, 
70/72 

1000-301,  
1000-302, 
1000-401,  
1000-402 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

- 2019թ. IV եռամսյակ (գնահատական) 
     (վերջնական) 

ըստ հանրապետու-
թյան, սեռի, տարի-

31 հունվարի,
 28 փետրվարի 

1000-401,  
1000-402, 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

- 2020թ. I եռամսյակ   (գնահատական)  
         (վերջնական)  

քային խմբերի, 
գործունեության 
տեսակների,  
տնտեսության 
ինստիտուցիոնալ 
հատվածների, 
կազմակերպության 
չափի 

30 ապրիլի, 
   1 հունիսի  

5900-201 

- 2020թ. II եռամսյակ  (գնահատական) 
      (վերջնական)  

    31 հուլիսի, 
31 օգոստոսի 

- 2020թ. III եռամսյակ (գնահատական) 
      (վերջնական)  

30 հոկտեմբերի 
30 նոյեմբերի 

 
- 2020թ. IV եռամսյակ (գնահատական) 

       (վերջնական)  
2021թ. 

1 փետրվարի, 
 1 մարտի  - 2019թ. տարեկան     (գնահատական) 

       (վերջնական)  ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի, 
սեռի, տարիքային 
խմբերի, 
քաղաք/գյուղ 
կտրվածքի, 
կրթական 
մակարդակի, 
ամուսնական 
վիճակի 

2021թ.
1 փետրվարի, 

 1 մարտի 

1000-101,  
1000-102, 
1000-103,  
1000-104, 
1000-105,  
1400-101, 
1000-204,  
1000-401, 
1000-402,  
5800-301,  
5900-201, 

ArmStatBank, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

25 142003 
 

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը և դրանց կառուցվածքը 

Ձև N 1-Ա ըստ հանրապետու-
թյան,գործունեության
տեսակների, տնտե-
սության ինստիտու-
ցիոնալ հատված-
ների, սեռի  

տարեկան 31 հուլիսի 1400-101, 
ArmStatBank 

 

26 142004 Աշխատանքի միջին ժամային գնի ինդեքսի հաշվարկ  
- 2013թ. I եռամսյակի համեմատ՝ առանց սեզոնային ճշգրտման 
- 2013թ. I եռամսյակի համեմատ՝ սեզոնային ճշգրտմամբ 

- Պետական եկամուտների 
կոմիտեի միկրոտվյալների 
բազա՝ ըստ մեկ և ավելի 
վարձու աշխատող ունեցող 
գործատուների 

- Ձև N 1-Ա 

ըստ հանրապետու-
թյան 

եռամսյա-
կային 

  

- նախնական ցուցանիշ՝ հաշվարկված ըստ դիտարկվող տարվա 
աշխատանքի վարձատրության ըստ դիտարկվող տարվա 
աշխատանքի վարձատրության, աշխատաժամերի և նախորդ 
տարվա աշխատողների սոցիալական պաշտպանությանն 
ուղղված գործատուի ծախսերի ցուցանիշների 

- վերանայված ցուցանիշ՝ հաշվարկված ըստ դիտարկվող տարվա 
աշխատանքի վարձատրության, աշխատաժամերի և աշխատող-
ների սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված գործատուի 
ծախսերի ցուցանիշների 

100/102
 
 
 

2021 թ.       
IV եռամսյակ 

 
 

1000-401,  
1000-402 

 
 

1400-101, 
ArmStatBank 

 
 
 

27 142005 Աշխատանքի միջին ժամային գնի ինդեքսի հաշվարկ  
- նախորդ եռամսյակի համեմատ՝ առանց սեզոնային ճշգրտման 
- նախորդ եռամսյակի համեմատ՝ սեզոնային ճշգրտմամբ 

- Պետական եկամուտների 
կոմիտեի միկրոտվյալների 
բազա՝ ըստ մեկ և ավելի 
վարձու աշխատող ունեցող 
գործատուների 

- Ձև N 1-Ա 

ըստ հանրապետու-
թյան 

եռամսյա-
կային 

  

- նախնական ցուցանիշ՝ հաշվարկված ըստ դիտարկվող տարվա 
աշխատանքի վարձատրության, աշխատաժամերի և նախորդ 
տարվա աշխատողների սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված 

100/102
 
 

1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

գործատուի ծախսերի ցուցանիշների 
- վերանայված ցուցանիշ՝ հաշվարկված ըստ դիտարկվող տարվա 

աշխատանքի վարձատրության, աշխատաժամերի և աշխատող-
ների սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված գործատուի 
ծախսերի ցուցանիշների 

 
 

2021 թ.       
IV եռամսյակ 

 
 

1400-101, 
ArmStatBank 

 
28 142006 Միջին ժամային աշխատավարձի ինդեքսի հաշվարկ  

- 2013թ. I եռամսյակի համեմատ՝ առանց սեզոնային ճշգրտման 
- 2013թ. I եռամսյակի համեմատ՝ սեզոնային ճշգրտմամբ 

Պետական եկամուտների կո-
միտեի միկրոտվյալների բազա՝ 
ըստ մեկ և ավելի վարձու աշ-
խատող ունեցող գործատուների

ըստ հանրապետու-
թյան 
 

տարեկան 2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1400-101, 
ArmStatBank 

 

29 142007 Միջին ժամային աշխատավարձի ինդեքսի հաշվարկ
- նախորդ եռամսյակի համեմատ՝ առանց սեզոնային ճշգրտման 
- նախորդ եռամսյակի համեմատ՝ սեզոնային ճշգրտմամբ 

Պետական եկամուտների կոմի-
տեի միկրոտվյալների բազա՝ 
ըստ մեկ և ավելի վարձու աշ-
խատող ունեցող գործատուների

ըստ հանրապետու-
թյան 
 

տարեկան 2021 թ.       
IV եռամսյակ 

1400-101, 
ArmStatBank 

 

30 142008 Կազմակերպություններում միջին ժամային վաստակի 
աշխատավարձի չափն ու կառուցվածքը 

Հետազոտության հարցաթերթ ըստ հանրապետու-
թյան, զբաղմունքի և 
գործունեության 
տեսակների, սեռի, 
կրթական մակար-
դակի, տնտեսության
ինստիտուցիոնալ 
հատվածների 

եռամյա 2021թ.
31 օգոստոսի 

ներքին  
օգտագործման  

համար 
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1.5. ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻՍՏՐ 
Հ/Հ Աշխա-

տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա  
վիճակագրական  

հրապարակումներն ըստ 
ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային բաշխվածության,
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 150001 Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի 

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակա-
լությունում գրանցված իրավաբանական անձանց բիզնես 
ռեգիստրին վերաբերող տվյալների մասով 
տեղեկատվության հավաքում և այդ տվյալների 
արդիականացման ապահովում 

Արմստատի վիճակագրա-
կան հաշվետվություն 
իրավաբանական անձանց 
վիճակագրական բիզնես 
(ձեռնարկատիրական) 
ռեգիստրի մասին 

Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում գրանցված  իրավա-
բանական անձանց իրական
գտնվելու վայրի, գործունեու-
թյան հիմնական և ոչ 
հիմնական տեսակների, 
աշխատողների 
թվաքանակի, 
շրջանառության և բիզնես 
ռեգիստրին վերաբերող այլ 
ցուցանիշներ

տարեկան 31 
օգոստոսի 

1900-101, 
ներքին  

օգտագործման  
համար 

 
1.6 ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա  
վիճակագրական  

հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային բաշխվածության,
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 160001 Մասնավորեցման արդյունքները Պետական գույքի

կառավարման կոմիտեի 
տեղեկանք 

ըստ հանրապետության եռամս-
յակային 

35/36 1000-401,
1000-402 
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1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 
 
 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ 

նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-
գրական հրապարակում-
ներն ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն)

հաճախա-
կանությունը

կատարման
(մշակման)  

ավարտը (ամ-
սաթիվը կամ 
օրը հաշվետու
ժամանակա-

շրջանից  
հետո)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 170001 Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի 

դասակարգչի  խմբ. 2-ի 2019թ. վերանայված տարբերակի 
ներդրման աջակցման միջոցառումների  
շարունակական իրականացում պետական մարմիններում 

Եվրոպական համայնքի Տնտե-
սական գործունեության տեսակ-
ների դասակարգչի 2007 թվա-
կանի վերանայված տարբերակի  
ներդրման մեթոդաբանություն 

ըստ գործունեու-
թյան տեսակների 

տարեկան 30
դեկտեմբերի

ներքին և շահագրգիռ 
օգտագործողների 

կողմից օգտագործման 
համար 

2 170002 Արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների  
դասակարգչի 2008 թվականի վերանայված տարբերակի հիման 
վրա մշակված ազգային առանձնահատկություններն արտա-
հայտող Արդյունաբերական արտադրանքի դասակարգում ըստ 
գործունեության տեսակների (9-րդ նիշ մակարդակ)  
դասակարգչի  վերանայում և ներդրման աջակցման 
աշխատանքների շարունակական իրականացում 

Եվրոպական համայնքի փորձա-
գետների աշխատանքային խմբի 
մշակած Արտադրանքի դասա-
կարգումն ըստ գործունեության 
տեսակների դասակարգչի 2008 
թվականի  վերանայված 
տարբերակ 

ըստ գործունեու-
թյան տեսակների 

տարեկան 30 
դեկտեմբերի

ներքին և շահագրգիռ 
օգտագործողների 

կողմից օգտագործման 
համար 

3 170003 Տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների դասակարգչի
2019թ.վերանայված տարբերակի  ներդրման աջակցման 
աշխատանքների իրականացում 

Եվրասիական տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից մշակ-
ված «Տնտեսության ինստիտու-
ցիոնալ հատվածների 
դասակարգիչ» 

ըստ տնտեսության 
ինստիտուցիոնալ 
հատվածների  

տարեկան 30
դեկտեմբերի

ներքին և շահագրգիռ 
օգտագործողների 

կողմից օգտագործման 
համար 

4 170005 «Ֆինանսական ակտիվների դասակարգչի» ազգային տարբերակի  
ներդրման աջակցման աշխատանքների շարունակական 
իրականացում 

Անկախ պետությունների համա-
գործակցության միջպետական 
վիճակագրական կոմիտեի 
կողմից  մշակված «Ֆինանսա-
կան ակտիվների դասակարգիչ» 

ըստ ֆինանսական 
ակտիվների 

տարեկան 30 
դեկտեմբերի

ներքին և շահագրգիռ 
օգտագործողների 

կողմից օգտագործման 
համար 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ 

նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-
գրական հրապարակում-
ներն ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն)

հաճախա-
կանությունը

կատարման
(մշակման)  

ավարտը (ամ-
սաթիվը կամ 
օրը հաշվետու
ժամանակա-

շրջանից  
հետո)

1 2 3 4 5 6 7 8
5 170006 Արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների  

դասակարգչի 2008 թվականի վերանայված տարբերակի հիման 
վրա ազգային առանձնահատկություններն արտահայտող 
Մեծածախ և մանրածախ առևտրի ծառայությունների, 
ավտոտրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլների նորոգման 
ծառայությունների դասակարգում (9-րդ նիշ մակարդակ) 
դասակարգչի մշակման և ներդրման աջակցման աշխատանքների 
իրականացում 

Եվրոպական համայնքի փորձա-
գետների աշխատանքային 
խմբի մշակած Արտադրանքի 
դասակարգումն ըստ 
գործունեության տեսակների 
դասակարգչի 2008 թվականի  
վերանայված տարբերակ 

ըստ գործունեու-
թյան տեսակների 

տարեկան 30
դեկտեմբերի

ներքին և շահագրգիռ 
օգտագործողների 

կողմից օգտագործման 
համար 

6 170007 «Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգչի» ազգային 
տարբերակի մշակում 

Միավորված ազգերի 
կրթության, գիտության և 
մշակութի կազմակերպության 
(ՅՈՒՆԵՍԿՕ) վիճակագրական 
ինստիտուտի «Կրթության 
միջազգային ստանդարտ 
դասակարգիչ» 

ըստ կրթական 
մակարդակների 

տարեկան 30 
դեկտեմբերի

ներքին և շահագրգիռ 
օգտագործողների 

կողմից օգտագործման 
համար 
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1.8 ՊԵՏԱԿԱՆ  ՌԵԳԻՍՏՐ 
 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա  
վիճակագրական 

հրապարակումներն  
ըստ ծածկագրերի  

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն  
ըստ հղումների և այլն,  

որոնցում առկա է վիճա-
կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 180001 Ադարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված իրավաբա-
նական անձանց  և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ  
ամփոփ տվյալներ 

Արդարադատության 
նախարարության 
իրավաբանական անձանց 
պետական ռեգիստրի 
գործակալության աղյուսակ 

Հայաստանի Հանրա-
պետությունում 
գրանցված 
իրավաբանական 
անձանց ու անհատ 
ձեռնարկատերերի 
վերաբերյալ տվյալներ

ամսական 
 
 
 

20 
 
 
 
 

1000-401, 
1000-402 
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2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
Հ/Հ Աշխա-

տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 
վիճակագրական հրա-
պարակումներն ըստ 
ծածկագրերի (տես՝ 

հավելված 3), տվյալների
բազաներն ըստ հղում-
ների և այլն, որոնցում 

առկա է վիճակագրական
աշխատանքի արդյունքը

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն)

հաճախա-
կանությունը 

կատարման
(մշակման) ավարտը 
(ամսաթիվը կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակաշրջանից  

հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 200001 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի  

հիմնական ցուցանիշները (նախնական) 
Ֆինանսների
նախարարության տեղեկանք 

եկամուտներ, 
ծախսեր, 
պակասուրդ (-), 
հավելուրդ (+) 

ամսական
 
 

25 1000-203, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
2 
 

200002 
  

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի
փաստացի ամփոփ ցուցանիշները  
 
 

Ֆինանսների
նախարարության տեղեկանք 

եկամուտներ, 
ծախսեր, 
պակասուրդ (-), 
հավելուրդ (+) 

I, II, III 
եռամսյակներ

65/67 1000-203, 
1000-101, 
1000-103, 
2000-101, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
 

տարեկան Ազգային ժողովի կողմից
Հայաստանի Հանրա- 
պետության պետական 
բյուջեի կատարման մասին
հաշվետվության որոշման 
ընդունումից 10-րդ օրվան 
հաջորդող հրապարակումը

3 200003 
       

Հայաստանի Հանրապետության համախմբված բյուջեի
ցուցանիշները (պետական բյուջե, համայնքների բյուջե) 
        

Ֆինանսների
նախարարության տեղեկանք 

եկամուտներ, 
ծախսեր, 
պակասուրդ (-), 
հավելուրդ (+) 

I, II, III 
եռամսյակներ

Ազգային ժողովի կողմից
Հայաստանի Հանրա- 
պետության պետական 
բյուջեի կատարման մասին 
հաշվետվության որոշման 
ընդունումից 10-րդ օրվան 
հաջորդող հրապարակումը

1000-203, 
1000-101, 
1000-103, 
2000-101, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 

տարեկան

4 200004 Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքն 
ըստ վարկառուների, գործիքների, ռեզիդենտության 

Ֆինանսների
նախարարության տեղեկանք 

ներքին և 
արտաքին 

ամսական
 

35/36 1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
5 20005 Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքն

ըստ  գործիքների և պետական պարտքի գծով 
կատարված գործառնությունները 

Ֆինանսների
նախարարության տեղեկանք 

ներքին և 
արտաքին 

եռամսյակային 65/67 1000-203, 
1000-101, 
1000-103, 
2000-101, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
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3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 
ըստ ծածկագրերի 

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է 
վիճակագրական 

աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը 

կատարման (մշակման)
ավարտը (ամսաթիվը 
կամ օրը հաշվետու 

ժամանակաշրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 300001 

 
Արտարժույթների փոխարժեքները Կենտրոնական բանկի 

տեղեկանք 
ըստ արտարժույթ-
ների 

ամսական, 
եռամսյակային,

տարեկան 

35/36 
 

1000-101, 
1000-103, 
2000-101, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
2 300002 Բանկային համակարգի դրամարկղային շրջանառությունը Կենտրոնական բանկի 

տեղեկանք 
մուտք, ելք ամսական 35/36 1000-101, 

1000-103, 
2000-101, 
1000-401, 
1000-402 

3 300003 
 

Կենտրոնական բանկի ամփոփ հաշվեկշռային ցուցանիշներ Կենտրոնական բանկի 
տեղեկանք 

ըստ բաղադրա-
տարրերի 

ամսական, 
տարեկան 

35/36 ,            
5 հունիսի 

1000-101, 
1000-203, 
2000-101, 
1000-401, 
1000-402 

4 300004 Դրամավարկային քաղաքականության ամփոփ 
ցուցանիշներ 

Կենտրոնական բանկի 
տեղեկանք 

ըստ բաղադրա-
տարրերի 

ամսական, 
տարեկան 

35/36 ,             
5 հունիսի 

1000-101, 
1000-203, 
2000-101, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 



ՄԱՍ 1 

2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի 
 

 72

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 
ըստ ծածկագրերի 

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է 
վիճակագրական 

աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը 

կատարման (մշակման)
ավարտը (ամսաթիվը 
կամ օրը հաշվետու 

ժամանակաշրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
5 300005 

 
Առևտրային բանկերի վարկային ներդրումներն ըստ 
ժամկետայնության, ֆինանսական շուկայի 
տոկոսադրույքները,  դրամական բազմարկիչ 

Կենտրոնական բանկի 
տեղեկանք 

ըստ ժամկետայ-
նության 

ամսական 35/36 1000-101, 
1000-203, 
2000-101, 
1000-401, 
1000-402 

6 300006 
 

Առևտրային բանկերի վարկային ներդրումները Կենտրոնական բանկի 
տեղեկանք 

ըստ տնտեսության
հատվածների 

ամսական 35/36 2000-101, 
1000-401, 
1000-402 

7 300007 Վարկային կազմակերպությունների վարկերը Կենտրոնական բանկի 
տեղեկանք 

ըստ տնտեսության
հատվածների 

ամսական 35/36 2000-101, 
1000-401, 
1000-402 

8 300008 Առևտրային բանկերի ավանդներն ըստ տնտեսության 
հատվածների 

Կենտրոնական բանկի 
տեղեկանք 

ըստ տնտեսության
հատվածների 

ամսական 35/36 2000-101, 
1000-401, 
1000-402 

9 300009   Բնակչությունից ներգրավված ավանդները Կենտրոնական բանկի 
տեղեկանք

ըստ տնտեսության
հատվածների

ամսական 35/36 1000-401, 
1000-402 

10 300010 Բանկային համակարգում սպասարկվող հաճախորդների և 
նրանց հաշիվների քանակը 

Կենտրոնական բանկի 
տեղեկանք 

ըստ իրավաբանա-
կան և ֆիզիկական
անձանց 

ամսական 65/67 1000-401, 
1000-402 

11 300011 
 
 

Առևտրային բանկերի ամփոփ ցուցանիշներ`
 -ընդհանուր ակտիվներ և պարտավորություններ, 
 -ընդհանուր շահույթը (վնասը), 
 -բանկերի և դրանց մասնաճյուղերի քանակը, 
 -ընդհանուր կապիտալը, 
 -շահույթով աշխատող առևտրային բանկերի թիվը  
  և դրանց ընդհանուր շահույթը, 
-վնասով աշխատող առևտրային  բանկերի թիվը և  
  դրանց ընդհանուր վնասը 

Կենտրոնական բանկի
տեղեկանք 

ամփոփ I, II , III 
եռամսյակներ, 

տարեկան 

65/67,
 
 

5 հունիսի 

1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 
ըստ ծածկագրերի 

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է 
վիճակագրական 

աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  
թվաքանակի և 

այլն) 

հաճախա-
կանությունը 

կատարման (մշակման)
ավարտը (ամսաթիվը 
կամ օրը հաշվետու 

ժամանակաշրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
12 300012 

 
 

Կենտրոնական  բանկի ամփոփ ցուցանիշներ
 - ընդհանուր ակտիվները և  պատավորությունները 
 - ընդհանուր կապիտալը 

Կենտրոնական բանկի
տեղեկանք 

ամփոփ I, II , III 
եռամսյակներ, 

տարեկան

65/67,
 

5 հունիսի

2000-101 

13 300013 Կենտրոնական բանկի համախառն միջազգային 
պահուստներ  

Կենտրոնական բանկի 
տեղեկանք  

ամփոփ տարեկան 5 հունիսի 2000-101, 
տվյալների բազաներ 

14 300014 
 

Ապահովագրական կազմակերպությունների
գործունեությունը 

Կենտրոնական բանկի
տեղեկանք  

ըստ ապահովա-
գրական ընկերու-
թյունների գործու-
նեության 
հիմնական 
ցուցանիշների

I, II, III 
եռամսյակներ, 

տարեկան 

65/67,
 

5 հունիսի 

1000-101, 
1000-103, 
2000-101, 
1000-401, 
1000-402 

15 300015 Արժեթղթերի շուկա Կենտրոնական բանկի
տեղեկանք 

ամփոփ I, II, III 
եռամսյակներ, 

տարեկան

65/67,
 

5 հունիսի

2000-101, 
1000-401 

16 300016 Գրավատների գործունեություն Կենտրոնական բանկի
տեղեկանք 

ամփոփ տարեկան 5 հունիսի 2000-101, 
1000-401, 
1000-402 

17 300017 Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ամփոփ
ցուցանիշներ 

Կենտրոնական բանկի
տեղեկանք 

ամփոփ տարեկան 5 հունիսի 2000-101, 
1000-401, 
1000-402 

18 300018 Արժութային դիլերների և փոխանակման կետերի մասին  
ամփոփ ցուցանիշներ  

Կենտրոնական բանկի
տեղեկանք 

ամփոփ տարեկան 5 հունիսի 2000-101, 
1000-401, 
1000-402 

19 300019 Վարկային կազմակերպությունների ամփոփ ցուցանիշներ
 - ընդհանուր ակտիվները և  պարտավորությունները 
 - ընդհանուր կապիտալը 
 - ընդհանուր շահույթը (վնասը) 

Կենտրոնական բանկի
տեղեկանք 

ամփոփ տարեկան 5 հունիսի 2000-101, 
1000-401, 
1000-402 

20 300020 Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի հիմնական 
ցուցանիշներ 

Կենտրոնական բանկի
տեղեկանք 

ամփոփ I, II, III 
եռամսյակներ, 

տարեկան

65/67,
 

5 հունիսի

2000-101, 
1000-401, 
1000-402  
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4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 

ըստ ծածկագրերի (տես՝
հավելված 3),  տվյալ-
ների բազաներն ըստ 

հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 

1 410001 
 

Ապրանքների արտահանումը, ներմուծումը, արտաքին 
առևտրաշրջանառությունը  և առևտրի հաշվեկշիռը 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա  

ըստ հանրապետության,  
երկրների 

ամսական 35/36 1000-401, 
1000-402 

2 410002 Ապրանքների արտահանումը և ներմուծումը հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ երկրների,ապրանքնե-
րի` դասակարգման Արտա-
քին տնտեսական գործու-
նեության ապրանքների 
անվանացանկի 4-նիշ 
մակարդակ 

ամսական 35/36 տվյալների բազաներ 

3 410003 Ապրանքների արտահանումը և  ներմուծումը հայտարարատուի կողմից ներկա-
յացված բեռնամաքսային հայտարարա
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ երկրների տարեկան հոկտեմբեր 1000-102, 
1000-103 

4.1.1 ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ 

4 411001 
 

Ապրանքների արտահանումը ըստ բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի օպերատիվ և ապրանքների 
փոխադրման հաշվառման 
վիճակագրական ձևի տվյալների 

ըստ հանրապետության ամսական 25  1000-203, 
1000-301 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 

ըստ ծածկագրերի (տես՝
հավելված 3),  տվյալ-
ների բազաներն ըստ 

հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 411002 

 
Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական  
գործունեության ապրանքների անվանացանկի-բաժինների 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապետության ամսական 35/36 1000-401, 
1000-402 

6 411004 
 

Ապրանքների արտահանումը հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ տրանսպորտի 
միջոցների 
պատկանելիության`    
երկրներով 

ամսական 35/36 ներքին  
օգտագործման  

համար 

7 411005 Ապրանքների արտահանումը Հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ տրանսպորտի 
տեսակների 

ամսական 35/36 ներքին  
օգտագործման  

համար 

8 411006 
 

Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական  
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 
բաժինների, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապետության, 
երկրների, 
եռամսյակային 
կտրվածքով 

տարեկան 29 հունիսի 1000-401, 
1000-402 

9 411007 
 

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

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապետության, 
գործընկեր երկիր-
ապրանք կտրվածքի 

տարեկան 30 
նոյեմբերի 

1000-101, 
տվյալների բազաներ 

10 411008 
 

Ապրանքների արտահանումն ըստ Միջազգային առևտրի 
ստանդարտ դասակարգման և Լայն տնտեսական  

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-

ըստ հանրապետության տարեկան 30 
նոյեմբերի 

1000-101, 
տվյալների բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 

ըստ ծածկագրերի (տես՝
հավելված 3),  տվյալ-
ների բազաներն ըստ 

հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
դասակարգման 2-նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված 
տվյալների հիման վրա 

գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

11 411009 
 

Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 4-նիշ 
մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման 
վրա 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապետության տարեկան 2 
նոյեմբերի 

տվյալների բազաներ 

12 411010 
 

Ապրանքների արտահանումը, տարեկան ճշգրտված 
տվյալների հիման վրա 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ բեռնամաքսային 
հայտարարագրերի և 
ֆիզիկական անձանց 
մաքսային  հայտա-
րարագրերի տվյալների 

տարեկան 2 
նոյեմբերի 

տվյալների բազաներ 

13 411011 Բնական գազի արտահանումը Ձև N 1-գազ (ամսական) ըստ հանրապետության ամսական 35/36 1000-401, 
1000-402 

14 411012 Բնական գազի արտահանումը Ձև N 2-գազ (տարեկան) ըստ հանրապետության տարեկան 29 հունիսի 1000-401, 
1000-402 

15 411013 
 

Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների Մաքսային Միության 
անվանացանկի 10-նիշ մակարդակի 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապետության, 
երկրների 

ամսական 35/36 ըստ
համաձայնագրի, 

Եվրոստատ 

16 411014 
 

Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքների Մաքսային Միության 
անվանացանկի 10-նիշ մակարդակի 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապետության, 
ապրանք-երկիր 
կտրվածքի 

ամսական 
 
 

եռամսյա-
կային 

35/36, 
45/46, 

 
35/36 

Կենտրոնական բանկ, 
Եվրասիական տնտե-

սական հանձնաժողով,
Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 

ըստ ծածկագրերի (տես՝
հավելված 3),  տվյալ-
ների բազաներն ըստ 

հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
17 411015 

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

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապետության տարեկան 31 
օգոստոսի 

տվյալների բազաներ 

4.1.2 ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ     

18 412001 
 

Ապրանքների ներմուծումը ըստ բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի օպերատիվ և  ապրանքների 
փոխադրման հաշվառման վիճակա-
գրական ձևի տվյալների 

ըստ հանրապետության ամսական 25 1000-203, 
1000- 301 

19 412002 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի բաժինների

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա  

ըստ հանրապետության ամսական 35/36 1000-401, 
1000-402 

20 412004 
 

Ապրանքների ներմուծումը հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ տրանսպորտի 
միջոցների 
պատկանելիության` 
երկրներով 

ամսական 35/36 ներքին 
օգտագործման  

համար 

21 412005 
 

Ապրանքների ներմուծումը հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ տրանսպորտի 
տեսակների 

ամսական 35/36 ներքին 
օգտագործման  

համար 

22 412006 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական  հայտարարատուի կողմից ներկայաց- ըստ հանրապետության, տարեկան 29 հունիսի 1000-401, 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 

ըստ ծածկագրերի (տես՝
հավելված 3),  տվյալ-
ների բազաներն ըստ 

հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 գործունեության ապրանքների անվանացանկի բաժին-

ների, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա 
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

երկրների, 
եռամսյակային 
կտրվածքով 

1000-402 

23 412007 
 

Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 2-նիշ 
մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման 
վրա 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապետության, 
գործընկեր երկիր-
ապրանք կտրվածքի 

տարեկան նոյեմբեր 1000-101, 
տվյալների բազաներ 

24 412008 
 

Ապրանքների ներմուծումն ըստ Միջազգային առևտրի 
ստանդարտ դասակարգման և Լայն տնտեսական  
դասակարգման  2-նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված 
տվյալների հիման վրա 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապետության տարեկան նոյեմբեր 1000-101, 
տվյալների բազաներ 

25 412009 
 

Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 4-նիշ 
մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման 
վրա 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապետության տարեկան 2 նոյեմբերի տվյալների բազաներ 

26 412010 
 

Ապրանքների ներմուծումը, տարեկան ճշգրտված 
տվյալների հիման վրա 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ բեռնամաքսային 
հայտարարագրերի և 
ֆիզիկական անձանց 
մաքսային  հայտարա-
րագրերի տվյալների 

տարեկան 2 նոյեմբերի տվյալների բազաներ 

27 412011 Մարդասիրական օգնության կարգով ստացված բեռները  հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 

ըստ երկրների,  
ապրանքային 
բաժինների 

ամսական 35/36 1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 

ըստ ծածկագրերի (տես՝
հավելված 3),  տվյալ-
ների բազաներն ըստ 

հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

28 412012 
 

Մարդասիրական օգնության կարգով ստացված բեռները հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ ապրանքների, 
երկրների 

տարեկան 30
սեպտեմբերի

տվյալների բազաներ 

29 412013 
 

Բնական գազի ներմուծումը Ձև N 1-գազ (ամսական) ըստ հանրապետության ամսական 35/36 1000-401, 
1000-402 

30 412014 
 

Բնական գազի ներմուծումը Ձև N 2-գազ (տարեկան) ըստ հանրապետության տարեկան 29 հունիսի 1000-401, 
1000-402 

31 412015 
 

Քաղաքացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետություն 
ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների քանակը և 
արժեքը 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ ապրանքների ամսական 35/36 1000-401, 
1000-402 

32 412016 
 

Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների Մաքսային Միության 
անվանացանկի 10-նիշ մակարդակի 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապետության, 
երկրների 

ամսական 35/36 ըստ 
համաձայնագրի, 

Եվրոստատ 

33 412017 
 

Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների Մաքսային Միության 
անվանացանկի 10-նիշ մակարդակի 

հայտարարատուի կողմից ներկայաց-
ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

ըստ հանրապետության, 
ապրանք-երկիր 
կտրվածքի 

ամսական 
 
 

եռամսյա-
կային 

35/36, 
45/46, 

 
35/36 

Կենտրոնական բանկ,
Եվրասիական տնտե-

սական հանձնաժողով,
Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

34 412018 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական հայտարարատուի կողմից ներկայաց- ըստ հանրապետության տարեկան 31 տվյալների բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 

ըստ ծածկագրերի (տես՝
հավելված 3),  տվյալ-
ների բազաներն ըստ 

հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 10-նիշ 
մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման 
վրա 

ված բեռնամաքսային հայտարարա-
գրերի և ապրանքների փոխադրման 
հաշվառման վիճակագրական ձևի 
տվյալների հիման վրա 

օգոստոսի 

4.2 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 

35 420001 Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա 
ներդրումների զուտ հոսքերի ծավալները 

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային) ըստ հանրապետության,
երկրների, ներդրումների 
տեսակների,գործունեութ-
յան տեսակների, 
մարզերի 

I, II, III 
եռամս- 
յակներ 

65/67
 
 

1000-401, 
1000-402, 

 
 

1000-102 
IV

եռամսյակ
12

հոկտեմբերի
36 420002 Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա 

ներդրումների զուտ հոսքերի բաշխվածությունը  
Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային) ըստ գործունեության 

տեսակների-երկրների 
I, II, III 
եռամս- 
յակներ 

65/67 
 

1000-401, 
1000-402 

 
 IV 

եռամսյակ
6 ապրիլի 

 
37 420003 Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա  

ներդրումների համախառն հոսքերն ու մաքուր 
պաշարները  

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային) ըստ երկրների,  
գործունեության 
տեսակների 

I, II, III 
եռամս- 
յակներ 

65/67 
 

1000-401, 
1000-402 

 
IV 

եռամսյակ
6 ապրիլի 

 
38 
 

420004 Հայաստանի Հանրապետությունում  ֆինանսական 
կազմակերպություններում ոչ ռեզիդենտների կողմից 
իրականացված օտարերկրյա ներդրումները  

Կենտրոնական բանկի 
տեղեկատվություն 

ըստ երկրների I, II, III 
եռամս- 
յակներ 

65/67
 

1000-401, 
1000-402 

 
 IV 

եռամսյակ
6 ապրիլի
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 

ըստ ծածկագրերի (տես՝
հավելված 3),  տվյալ-
ների բազաներն ըստ 

հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
39 420005 Օտարերկրյա ներդրումներ Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային)  

Կենտրոնական բանկի տեղեկա-
տվություն 

ըստ հանրապետության,  
երկրների, ներդրումների 
տեսակների, գործունեու-
թյան տեսակների 

տարեկան 30  
սեպտեմբերի

1000-101 
 

40 420006 Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա 
ներդրումների զուտ հոսքերի ծավալները 

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային) ըստ երկրների, գործու-
նեության տեսակների,  
գործունեության 
տեսակների-երկրների 

տարեկան 29 հունիսի տվյալների բազաներ 

41 420007 Իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա 
ներդրումների հոսքերն ու պաշարները 
 

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային) ըստ երկրների տարեկան 29 հունիսի տվյալների բազաներ 

42 
 

420008 Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների արտաքին 
պարտավորությունների սպասարկման վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ձև N 9-պարտավորություն
(եռամսյակային) 

ըստ ժամկետայնության I, II, III 
եռամս-
յակներ 

65/67
 

Կենտրոնական բանկ 

IV 
եռամսյակ

30 մարտի
 

43 420009 Օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքի ծավալների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Ձև N 9-ներդրում (եռամսյակային) ըստ երկրների, 
գործունեության 
տեսակների 

եռամսյա-
կային 

75/77 Ֆինանսների 
նախարարություն,  

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

4.3 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

44 430001 
 

Կապի և այլ  միջազգային ծառայությունների մասին Ձև N 1-ծառայություն (կապ), 
եռամսյակային 

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային, 

տարեկան

30/35, 
 

90/92 

1000-401, 
1000-402 

45 430002 
 

Միջազգային երթուղիներում մատուցված  
տրանսպորտային ծառայությունների մասին 

Ձև N 1-ծառայություն (տրանսպորտ), 
եռամսյակային 

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային, 

30/35, 
 

1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 

ըստ ծածկագրերի (տես՝
հավելված 3),  տվյալ-
ների բազաներն ըստ 

հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 տարեկան 90/92 

46 430003 Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների
կազմակերպման գծով ծառայությունների արտահանման և 
ներմուծման մասին 

Ձև N 13-ծառայություն, 
եռամսյակային 

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային, 

տարեկան

30/35,
 

90/92 

1000-401, 
1000-402 

47 430004 
 

Միջազգային զբոսաշրջություն 

 
Ձև 1-զբոսաշրջություն(եռամսյակային), 
Ձև 2-զբոսաշրջություն(եռամսյակային),
Ազգային անվտանգության ծառայու-
թյան սահմանային էլեկտրոնային 
կառավարման տեղեկատվություն 

ըստ հանրապետության,
մարզերի 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան

 35/36 և 
65/67, 

12 
հոկտեմբերի

 

1000-401, 
1000-402, 
1000-102 

 

48 430005 Ժամանողների և մեկնողների վերաբերյալ
տեղեկատվություն, ըստ սահմանային անցման կետերի և 
քաղաքացիության 

Ազգային անվտանգության ծառա-
յության սահմանային էլեկտրոնային 
կառավարման տեղեկատվություն 

ըստ հանրապետության
 

եռամսյա-
կային 

35/36 Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
 

49 430006 Ներքին զբոսաշրջություն 

 
Ձև 1-զբոսաշրջություն
(եռամսյակային),  
Ձև 2- զբոսաշրջություն 
(եռամսյակային) 

ըստ հանրապետության,
 մարզերի 

եռամսյա-
կային 

65/67 1000-401, 
1000-402 

Ձև 1-զբոսաշրջություն 
հաշվետվության հավելված 
(տարեկան) 
 

 տարեկան 5 հունիսի,
12 

հոկտեմբերի
 
 

1000-401, 
1000-402, 
1000-101,  
1000-102, 
1000-103 

ArmStatBank.am 
50 430007 Միջազգային զբոսաշրջություն (ներգնա և արտագնա 

զբոսաշրջիկներ) 
Ազգային անվտանգության ծառա-
յության սահմանային էլեկտրոնային 
կառավարման տեղեկատվություն 

ըստ
հանրապետության 

 

եռամսյա-
կային 

35/36 1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 

ըստ ծածկագրերի (տես՝
հավելված 3),  տվյալ-
ների բազաներն ըստ 

հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.4 ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 

51 440001 Վճարային հաշվեկշիռ (Արմստատի կողմից հաշվարկվող
հոդվածներ) 
 

411002, 411004-412002, 412004-
430002, 430004, 430006 
աշխատանքներ  

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային

65/67 Կենտրոնական  
բանկ 

տարեկան 156/157
52 440002 Վճարային հաշվեկշիռ 

 
Կենտրոնական բանկի
տեղեկատվություն 

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

90/92
 

1000-401, 
1000-402,  

տվյալների բազաներ 
տարեկան 30

սեպտեմբերի
1000-101 

53 440003 Վճարային հաշվեկշիռ, նախնական (Արմստատի կողմից 
հաշվարկվող հոդվածներ) 

411002, 411004-412002, 412004-
430002, 430004, 430006 
աշխատանքներ

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

30/35
 

Կենտրոնական բանկ 

4.5 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՐՔ 

54 450001 Միջազգային ներդրումային դիրք Կենտրոնական բանկի
տեղեկատվություն 

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային  

90/92 1000-401, 
1000-402,  

տվյալների բազաներ 
տարեկան 156/157

 
1000-401, 
1000-402, 
1000-101 

4.6 ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔ 

55 460001 Հայաստանի Հանրապետության համախառն արտաքին
պարտք 
 
 
 

Կենտրոնական բանկի 
տեղեկատվություն 

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

90/92 1000-401, 
1000-402,  

տվյալների բազաներ 
տարեկան 156/157

 
1000-401, 
1000-402, 



ՄԱՍ 1 
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի 

 

 84

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի կատարման  

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 

ըստ ծածկագրերի (տես՝
հավելված 3),  տվյալ-
ների բազաներն ըստ 

հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանու-
թյունը 

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1000-101 

 



ՄԱՍ 1 
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի 

 

 85

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

5.0. ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ  ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ           
                                      

Հ/Հ Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 
կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար  

հիմք հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-

գրական հրապարակումներն 
ըստ ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ հղումների և 
այլն,որոնցում առկա է վիճա-

կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը (ըստ
ոլորտի, գործունեության 
տեսակի, տարածքային 

բաշխվածության, աշխա-
տողների թվաքանակի և 

այլն)

հաճախակա-
նությունը 

1 Բնակչության թվաքանակը Բնակչության սեռատարիքային կազմի հաշվարկ ըստ հանրապետության, 
սեռի  

տարեկան 1000-101,
1000-102, 
1000-103, 
1000-104, 
 5100-101. 
1000-401, 
1000-402

2 Կյանքի սպասվող տևողությունը Մահացության աղյուսակներ ըստ հանրապետության, 
սեռի  

տարեկան 1000-101,
1000-102, 
1000-103, 
1000-104, 
 5100-101. 
1000-401, 
1000-402

3 Մանկական մահացությունը (մինչև 1 տարեկան 
հասակում) 

Բնական շարժի հիմնական ցուցանիշները ըստ հանրապետության, 
սեռի, մարզերի և ք. 
Երևանի 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան 

1000-101,
1000-102, 
1000-103, 
1000-104, 
 5100-101. 
1000-401, 
1000-402

4 Երեխաների մահացությունը (մինչև 5 տարեկան 
հասակում) 

Բնական շարժի հիմնական ցուցանիշները ըստ հանրապետության, 
սեռի, մարզերի և ք. 
Երևանի 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան 

1000-101,
1000-102, 
1000-103, 
1000-104, 
 5100-101. 
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 
կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար  

հիմք հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-

գրական հրապարակումներն 
ըստ ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ հղումների և 
այլն,որոնցում առկա է վիճա-

կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը (ըստ
ոլորտի, գործունեության 
տեսակի, տարածքային 

բաշխվածության, աշխա-
տողների թվաքանակի և 

այլն)

հաճախակա-
նությունը 

5 Մայրական մահացությունը  Բնական շարժի հիմնական ցուցանիշները ըստ հանրապետության, 
մարզերի և ք. Երևանի 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան 

1000-101,
1000-102, 
1000-103, 
1000-104, 
 5100-101. 
1000-401, 
1000-402

6 Հակաբեղմնավորիչների օգտագործման 
հաճախականությունը 

Առողջապահության նախարարության «Առողջություն և 
առողջապահություն»  տեղեկագիր 

ըստ հանրապետության, 
մարզերի և ք. Երևանի 

տարեկան 1000-101, 
1000-102, 
1000-103, 
1000-104, 
 5100-101. 
1000-401, 
1000-402 

7 Ուսումնառության միջին տևողությունը 
հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություններում 

Ձև N 1-հանրակրթություն ըստ հանրապետության, 
մարզերի և ք. Երևանի 

տարեկան 1000-101, 
1000-102, 
1000-103, 
1000-104, 
 5100-101. 
1000-401, 
1000-402 

8 Մեկ սենյակի հաշվով բնակիչների միջին 
թվաքանակը, չհաշված խոհանոցը և 
լողասենյակը 

Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն 

ըստ հանրապետության, 
մարզերի և ք.Երևանի 

տարեկան  5900-201, 
1000-401, 
1000-402 

9  Խմելու ջրի մատչելիությունը  Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն 

ըստ հանրապետության, 
մարզերի և ք.Երևանի 

տարեկան 5900-201, 
1000-401, 
1000-402 

10 Սանիտարահիգիենիկ պայմաններով 
ապահովվածությունը 

Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն 

ըստ հանրապետության, 
մարզերի և ք. Երևանի 

տարեկան 5900-201,
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 
կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար  

հիմք հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-

գրական հրապարակումներն 
ըստ ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ հղումների և 
այլն,որոնցում առկա է վիճա-

կագրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը (ըստ
ոլորտի, գործունեության 
տեսակի, տարածքային 

բաշխվածության, աշխա-
տողների թվաքանակի և 

այլն)

հաճախակա-
նությունը 

11 Սննդում նվազագույն կենսաապահովման  
համար անհրաժեշտ  սպառողական զամբյուղի 
դրամական արտահայտությունը 

Նվազագույն սպառողական զամբյուղի հաշվարկը  
2 տարբերակով. 
ա)  պարենային զամբյուղը, բաղկացած 11 պարենամթերքից  
      ըստ  Առողջապահության նախարարության սխեմայի 
բ)   փաստացի հետազոտության արդյունքների հիման վրա`  
      ըստ հետազոտության արդյունքների 

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

1000-401, 
1000-402 

12  Համախառն ներքին արդյունքը մեկ շնչի 
հաշվով 

Արմստատի կառուցվածքային ստորաբաժանումների նյութերը ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

 1000-101, 
1000-401, 
1000-402 

13  Տնային տնտեսության եկամուտն ընտանիքի 
մեկ շնչի հաշվով (մակարդակը և բաշխումը) 

Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն 

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

1000-101,
1000-401, 
1000-402 

14 Գործազրկության մակարդակն ըստ սեռի Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն 

ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

1000-101, 
1000-401, 
1000-402 

15 Տնտեսության մեջ զբաղվածների 
հարաբերակցությունն ողջ բնակչության 
նկատմամբ   

Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն 

ըստ հանրապետության, 
սեռի 

եռամսյա-
կային 

1000-401, 
1000-402 

 
 

Ծանոթություն` 1-15 համարակալումը պայմանավորված է Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական ցուցանիշների ցանկի հերթականությամբ: 
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5.1 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առ-
կա վիճակագրական 
հրապարակումներն 
ըստ ծածկագրերի 

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 
որոնցում առկա է վի-
ճակագրական աշխա-

տանքի արդյունքը 
(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1.1  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱԿԱՆ  ՇԱՐԺԸ 
1 511001 

 
2019 թվականի գրանցված ծնվածների, մահացածների, 
ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների  արդյունքները 
(ըստ գրանցման ամսաթվի և մշտական բնակավայրի) 

աղյուսակ Բ12 ըստ հանրապետության
մարզերի, տարածա-
շրջանների, ք. Երևանի 
վարչական շրջանների 

ամսական,
տարեկան

25,
2 մարտի 

1000-101, 
1000-104, 
1000-401, 
1000-402 

տվյալների բազաներ 
2 511002 

 
2019 թվականի բնակչության բնական շարժի  
հիմնական ցուցանիշները 

ամփոփ աղյուսակներ  (Բ01, Բ03‚ 
Բ04, ԲԱ05, Բ11, Բ211, Բ241, 
Բ46,Բ51,Բ52,Բ56,ԲՄ57, 
Ա72,Ա73,ԲԱ81,ԲԱ83) 

ըստ հանրապետության
մարզերի, տարածա-
շրջանների, ք.Երևանի 
և վարչական  
շրջանների

տարեկան 30 ապրիլի 1000-101, 
  1000-104, 
  1000-401, 
  1000-402, 

 

3 511003 Բնակչության սեռատարիքային կազմը հաշվարկելու համար 
2019 թվականի բնակչության բնական շարժի ցուցանիշները 

աղյուսակներ (Բ41,Բ42, Բ43,  Բ12, 
Բ45) 

ըստ հանրապետության
մարզերի և ք. Երևանի 

տարեկան 30 ապրիլի ներքին օգտագործ-
ման համար 

4 511004 
 

Գրանցված ծնունդների, ամուսնությունների, 
ամուսնալուծությունների և մահերի դասակարգում և 
ամփոփում ըստ գրանցման ամսաթվի  

Արդարադատության նախարարու-
թյան քաղաքացիական կացության 
ակտերի ռեգիստրի էլեկտրոնային 
գրանցումներ  

ըստ հանրապետության
մարզերի, տարածա-
շրջանների, ք.Երևանի 
և վարչական շրջանների

ամսական 20 ներքին 
օգտագործման 

համար 

5 511005 Ծնունդների, մահվան դեպքերի, ամուսնությունների և 
ամուսնալուծությունների վերաբերյալ ակտերի ամենամսյա  
գրանցումներից՝ վիճակագրական անհրաժեշտության 
տվյալների խմբագրում և ճշգրտում 

Արդարադատության նախարարու-
թյան քաղաքացիական կացության 
ակտերի ռեգիստրի էլեկտրոնային 
գրանցումներ  

ըստ հանրապետության
մարզերի, տարա-
ծաշրջանների, ք. 
Երևանի և վարչական 
շրջանների

ամսական 30/31
 

1000-203, 
1000-401, 
1000-402 

6 511006 
 

Մահացության և կյանքի սպասվող տևողության հաշվարկներն 
ըստ սեռի և տարիքի 

մահացության  աղյուսակներ  ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաքային և 
գյուղական բնակչու-
թյան, ք.Երևանի և 
մարզերի

տարեկան 16 հուլիսի 1000-101, 
5100-101, 
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առ-
կա վիճակագրական 
հրապարակումներն 
ըստ ծածկագրերի 

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 
որոնցում առկա է վի-
ճակագրական աշխա-

տանքի արդյունքը 
(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
7 511007 Կանանց պտղաբերության, ծնելիության գումարային, 

վերարտադրության բրուտտո և նետտո գործակիցների 
հաշվարկ 

ծնելիության աղյուսակներ        
(1-Ծ,2-Ծ լրիվ, 2-Ծ կրճատ) 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

տարեկան 16 հուլիսի 1000-101, 
1000-104, 
 5100-101, 
1000-401, 
1000-402 

8 511008 Ամփոփաթերթ բնական շարժի ընդհանուր ցուցանիշների 
նախնական արդյունքների 

Ձև թիվ 1 բնակչություն  ըստ հանրապետության
ք.Երևանի  

ամսական 20 ներքին օգտագործ-
ման համար 

9 511009 Ծննդյան, մահվան, ամուսնության և ամուսնալուծության 
վերաբերյալ ակտերի տվյալներով վիճակագրական 
տեղեկատվական բազաների ձևավորում և մշակում 

Արդարադատության նախա-
րարության քաղաքացիական 
կացության ակտերի ռեգիստրի 
էլեկտրոնային գրանցումներ 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի,  
տարածաշրջանների, 
 ք.Երևանի, վարչական 
շրջանների, քաղաքա-
յին և գյուղական  
բաշխման 

ամսական 40/41 ամփոփ ելքային 
աղյուսակների 

ստացման համար 

10 511010 Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
ինքնասպանությունների և ինքնասպանության  
փորձերի դեպքերի մասին 

Հաշվետվություն ձև 
թիվ 1-ԻՍ 

ըստ հանրապետության կիսամյա-
կային 

25 1000-101, 
1000-104, 
1000-401, 
1000-402 

11 511011 Մահվան վերաբերյալ ակտերից մահվան հիմնական 
պատճառների թվային ծածկագրման և դասակարգման 
ստուգաճշտում և ամբողջացում 

Մահվան մասին բժշկական 
վկայական  

ըստ հանրապետության
մարզերի, տարածա-
շրջանների, ք.Երևանի 
և վարչական շրջանների

ամսական 40/41 ամփոփ  
ելքային աղյուսակներ 

5.1.2  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ 
12 512001 2019 թվականի բնակչության տեղաշարժերի հիմնական

արդյունքներն ըստ քաղաքային և գյուղական վայրերի, 
ժամանման և մեկնման երկրների, սեռի և տարիքի 

(աղյուսակներ (ՄԲ1, ՄԲ2, ՄԲ3, 
ՄՕ1, ՄՕ2, ՄՕ3, ՄՕ7,   ՄՕ8, ՄԱ1, 
ՄԱ2, ՄԱ3, ՄԱ4 ) 

ըստ հանրապե-
տության, մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

տարեկան 20 մարտի 1000-101, 
1000-104, 
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առ-
կա վիճակագրական 
հրապարակումներն 
ըստ ծածկագրերի 

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 
որոնցում առկա է վի-
ճակագրական աշխա-

տանքի արդյունքը 
(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
13 512002 Բնակչության պետական ռեգիստրի տեղեկատվական 

համակարգից բնակչության տեղաշարժերի վերաբերյալ 
(հաշվառված և հաշվառումից դուրս գրված) տեղեկատվություն 

էլեկտրոնային եղանակով 
շտեմարան 

ըստ մարզերի և ք. 
Երևանի, առանձնաց-
ված քաղաքների և  
գյուղական բնակչու-
թյան

եռամսյա-
կային 

20 1000-101, 
1000-104, 
1000-401, 
1000-402 

14 512003 
 

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

ելքային աղյուսակ ՄԲ1, ՄԲ2, ՄԲ3, ըստ  հանրապետու-
թյան, մարզերի և ք. 
Երևանի, քաղաքային 
և գյուղական վայրերի

եռամսյա-
կային 

30/31 
 

1000-203 

15 512004 
 

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

ելքային աղյուսակ ՄO8 ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի

եռամսյա-
կային 

30/31 1000-203 

16 512005 Տարվա ընթացքում բնակչության տեղաշարժերի վերաբերյալ 
տեղեկատվության հիման վրա` ամփոփ տվյալների բազայի 
ձևավորում 

բնակչության տեղաշարժերի 
վերաբերյալ էլեկտրոնային 
դասակարգված տվյալների 
շտեմարան 

տեղեկատվական բա-
զա ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և  
ք. Երևանի,  
տարածաշրջանների,  
քաղաքային և 
գյուղական վայրերի

եռամսյա-
կային  

30/31 ամփոփ  
ելքային 

աղյուսակների 
ստացման  

համար 

17 512006 Հայաստանի  Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ 
ստացած օտարերկրացիների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Ձև թիվ  1- կացություն ըստ
հանրապետության

կիսամյա-
կային

25 1000-401, 
1000-402 

18 512007 Հայաստանի  Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ 
ստացած օտարերկրացիների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Ձև թիվ  2- կացություն
 

ըստ
հանրապետության 

տարեկան 15 1000-401, 
1000-402 

19 512008 Հայաստանի  Հանրապետությունում  միջազգային 
պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց շարժը  

Ձև թիվ  1-Ապաստան  ըստ 
հանրապետության 

կիսամյա-
կային 

25 1000-401, 
1000-402 

20 512009 Հայաստանի  Հանրապետությունում  միջազգային 
պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց շարժը  

Ձև թիվ  2-Ապաստան  ըստ 
հանրապետության 

տարեկան 18 
փետրվարի 

 
   

1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առ-
կա վիճակագրական 
հրապարակումներն 
ըստ ծածկագրերի 

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 
որոնցում առկա է վի-
ճակագրական աշխա-

տանքի արդյունքը 
(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
21 512010 Ժամանումների և մեկնումների սահմանային գրանցումների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն, ըստ սահմանային անցման 
կետերի, քաղաքացիության երկրների, սեռի և տարիքի 

տվյալների բազա ըստ 
հանրապետության 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան

20/21 
 
 

1000-401, 
1000-402  

Կենտրոնական բանկ 

5.1.3 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 
22 513001 

 
Բնակչության սեռատարիքային կազմի հաշվարկ
2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ, ըստ 
հանրապետության 

բնակչության թվաքանակը
տարեսկզբին‚աղյուսակներ (1ՄԲ, 
2ՄԲ, 3ՄԲ,5ՄԲ, 7ՄԲ, 8ՄԲ, 
10ՄԲ,ՄԲ) 

ըստ հանրապետու-
թյան (քաղաքային և 
գյուղական 
բնակչության) 

տարեկան 22 մայիսի
 

1000-101, 
1000-104, 
5100-101, 
1000-401, 
1000-402,  

ներքին օգտա-
գործման համար 

23 513002 
 

Բնակչության սեռատարիքային կազմի հաշվարկ
2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ, ըստ 
Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և ք. Երևանի 

բնակչության թվաքանակը
տարեսկզբին  (աղյուսակ 2ՄԲ) 

ըստ մարզերի
(քաղաքային և 
գյուղական բնակչու-
թյան) և Երևան 
քաղաքի 

տարեկան 18 հունիսի 1000-101, 
1000-104, 
5100-101, 
1000-401, 
1000-402,  

ներքին օգտա-
գործման համար, 
տվյալների բազաներ 

24 513003 Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության
թվաքանակը 

բնակչության թվաքանակը նախորդ 
տարեսկզբին, բնակչության 
բնական շարժի և բնակչության 
տեղաշարժի արդյունքներով 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի, 
տարածաշրջանների,  
ք. Երևանի և վար-
չական շրջանների 

տարեկան,
I եռամս-

յակ,  
II, III 

եռամսյակ
 
 
 

30 ապրիլի,
60/62, 

 
35/36 

 

1000-203, 
5100-201, 
տվյալների 
բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առ-
կա վիճակագրական 
հրապարակումներն 
ըստ ծածկագրերի 

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 
որոնցում առկա է վի-
ճակագրական աշխա-

տանքի արդյունքը 
(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
25 513004 

 
Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմը
2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 

ձև թիվ 9-U հաշվետվություն ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի, 
տարածաշրջանների  
գյուղական 
բնակչության

տարեկան 29 մայիսի 1000-102 

26 513005 
 

2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ վարչատարածքային
միավորների քանակը 

Հայաստանի Հանրապետության 
օրենք, կառավարության որոշումներ,
նախագահի հրամանագրեր

ըստ հանրապետու-
թյան,  
մարզերի

տարեկան 26 
փետրվարի 

5100-201 

27 513006 Տարվա ընթացքում վարչատարածքային փոփոխությունների 
ընթացիկ հաշվառումը 

Հայաստանի Հանրապետության 
օրենք, կառավարության որոշումներ,
նախագահի հրամանագրեր 

ըստ հանրապե-
տության,  
մարզերի 

եռամսյա-
կային 

35/36 ներքին  
օգտագործման 

համար  
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8

5.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 

1 520001 
 

Աշխատանքային դժբախտ պատահարները, վնասվածքները և 
դրանցով պայմանավորված ժամանակավոր 
անաշխատունակությունը 

Ձև N 7-ժավ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի, տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների 

տարեկան 25 մայիսի 1000-101,  
1000-102, 
5200-101, 
 1000-401, 
 1000-402, 

ArmStatbank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

2 520002 
 

Աշխատանքային և զինվորական ծառայության հետ կապված  
կենսաթոշակառուներ և կենսաթոշակի միջին չափերը 

Ձև N 1-կենսաթոշակ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

կիսամյա-
կային 

40 1000-101, 
1000-102, 
1000-103, 
1000-104,  
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

3 520003 
 

Հաշվառված հաշմանդամների վերաբերյալ Ձև N 
1-հաշմանդամություն 

ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

կիսամյա-
կային 

40 5200-101,  
1000-401,  
1000-402 

 Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

4 520004 Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, 
քիմիական թունավորումների և ճառագայթային 
ախտահարումների վերաբերյալ 

Ձև N 85  ըստ հանրապետության ամսական,
տարեկան 

30/31, 
6 հուլիսի 

1000-101,  
5200-101, 
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
5 520005 

 
Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման 
կազմակերպությունների գործունեությունը 

Ձև N 1-սոցսպաս ըստ հանրապետության տարեկան  20 ապրիլի 1000-101,  
1000-104, 
 5200-101,  
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatbank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

6 520006 Մանկատների գործունեությունը Ձև N 1-մանկատուն ըստ հանրապետության տարեկան 
 

20 ապրիլի 1000-101,  
 5200-101,  
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatbank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

7 520007 
 

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված 
նպաստները 

Ձև N 1-նպաստ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

կիսամյա-
կային 

40 1000-101,  
1000-102, 
5200-101, 
 1000-401, 
1000-402 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

8 520008 Որդեգրման մասին Ձև N 1-որդեգրում ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

կիսամյա-
կային 

60/62 5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
9 520009 

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

Ձև N 11-ՀՄ 
  

ըստ հանրապետության,
տնտեսական գործու-
նեության տեսակների 
(առողջապահություն) 

տարեկան  22 հուլիսի ներքին  
օգտագործման  

համար 

10 520010 Մարդու իմունային անբավարարության վարակի վերաբերյալ 
հետազոտությունների արդյունքները 

Ձև N 1-ՄԻԱՎ ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

30/31 1000-104,  
5200-101,  
1000-401,  
1000-402 

11 520011 
 

Հղիներին, ծննդաբերներին և ծննդկաններին ցույց տրված 
բուժօգնություն  

Ձև N 32 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

12 520012 
 

Տուբերկուլյոզով հիվանդների թվաքանակը  Ձև N 33 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101, 
1000-104, 
5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

13 520013 
 

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

Ձև N 61ա ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

14 520014 
 

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

Ձև N 34 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101,  
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

15 520015 Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների թվաքանակը Ձև N 35 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
16 520016 

 
Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների սեռատարիքային 
բաշխվածություն 

Ձև N 61հ ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101, 
1000-104, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

17 520017 
 

Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձինք Ձև N 37 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

18 520018 
 

Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձինք  (առանց ալկոհո-
լային պսիխոզների, ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, 
թունամոլության)  

Ձև N 61գ ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101, 
1000-104, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

19 520019 
 

Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով, թունամոլությունով հիվանդներ Ձև N 38 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

20 520020 Արյան և դրա բաղադրամասերի պաշարման և արյան
փոխներարկման կայանների, հիվանդանոցների 
բաժանմունքների գործունեություն 

Ձև N 4 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

21 520021 
 

Շտապ բուժօգնության կայանի (բաժանմունքի) գործունեություն  Ձև N 8 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
22 520022 Դատաբժշկական փորձաքննություն Ձև N 51 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101,  

1000-401, 
1000-402 

23 520023 
 

Դատահոգեբուժական փորձաքննության հանձնաժողովի 
աշխատանք 

Ձև N 39  ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

24 520024 
 

Հիգիենիկ և հակահամաճարակային հսկողության և 
ախտահանման կենտրոնների գործունեություն 

Ձև N 36 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

25 520025 Նպատակային քանակական կազմի և նրանցից պատվաստումնե-
րում ընդգրկված երեխաների, հետպատվաստումային անբարե-
հաջող դեպքերի, կանխարգելիչ պատվաստումների, այլ պատվաս-
տումների և պատահական ծակոցների, բժշկական հակացուցում-
ների և պատվաստումներից հրաժարվողների վերաբերյալ 

Ձև N Պ-1/հ ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

 

26 520026 Բժշկական իմունակենսաբանական պատրաստուկների և
օժանդակ պարագաների շարժի մասին 

Ձև N Պ-2/հ ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

27 520027 Պատվաստումներում ընդգրկվածության և կորստի մակարդակի 
վերաբերյալ 

Ձև N Պ-3/հ ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

28 520028 Կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ 
 

Ձև N Պ-4/հ ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

29 520029 Բժշկական հաստատությունների գործունեություն Ձև N 1 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101,  
1000-103,  
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
30 520030 

 
Հիվանդանոցի գործունեություն Ձև N 2-ստացիոնար ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101,  

1000-103,  
1000-104, 
5200-101, 
1000-401,  
1000-402 

31 520031 
 

Ցերեկային ծառայություն ունեցող հիվանդանոցի գործունեություն Ձև N 2-ստացիոնար 
(ցերեկային) 

ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101,  
1000-103, 
1000-104,  
5200-101, 
1000-401,  
1000-402 

32 520032 Բժշկական հաստատությունների կադրային ներուժ Ձև N 17 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101,  
1000-103,  
5200-101, 
1000-401,  
1000-402 

33 520033 
 
 

Մասնագիտական հիվանդություններ  (թունավորումներ)   
 

Ձև N 43 ըստ հանրապետության կիսամյա-
կային 

40 5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

34 520034 Երեխաներին ցույց տրված բուժօգնություն Ձև N31 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101,  
 5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

35 520035 Առողջապահության առաջնային պահպանման հաստատություն-
ների սպասարկման տարածքում բնակվող անձանց մոտ գրանցված
հիվանդություններ  

Ձև N 3  ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101,  
 5200-101, 
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
36 520036 Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային  

կենտրոնի գործունեությունը (հատուկ վտանգավոր վարակներ) 
Ձև N 49  ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101, 

1000-401, 
1000-402 

37 520037 
 

Մասնավոր ստոմատոլոգիական կաբինետների գործունեությունը Ձև N 12   ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101,  
 5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

38 520038 
 

Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների 
գործունեությունը 

Ձև N 7  ըստ հանրապետության տարեկան 2 մարտի 1000-101,  
 5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

39 520039 Առողջապահության առաջնային պահպանման հաստատություն-
ներում գրանցված արյան շրջանառության և ներզատական 
համակարգերի հիվանդությունների թիվն ըստ սեռի և տարիքի 

Ձև N 3-ա  ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101,  
 5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

40 520040 Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում 
նպաստները 

Ձև N 2-նպաստ ըտ հանրապետության,  
մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

կիսամյա-
կային 

40 1000-101,  
5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

41 520041 Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ Ձև N 3-նպաստ ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

կիսամյա-
կային 

40 1000-101,  
5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

42 520042 Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեությունը     Ձև N 1-գիշերօթիկ ըստ հանրապետության տարեկան  20 ապրիլի 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

43 520043 Յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված վահանաձև գեղձի 
հիվանդությունները 

Ձև N 13 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
44 520044 Դեղատների կադրային ներուժի և գործունեության մասին Ձև N 16 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101,  

1000-401, 
1000-402 

45 520045 Առողջապահության համակարգի պետական և մարզային  
ապարատի, տեսչությունների, գիտահետազոտական 
ինստիտուտների, բարձրագույն և միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների կադրային ներուժի մասին 

Ձև N 17-Ա ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101, 
1000-103, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

46 520046 Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային բժշկական 
օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատություններում 
գրանցված վնասվածքների և արտաքին պատճառների 
ներգործության որոշ այլ հետևանքների մասին 

Ձև N 9 ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

5.3. ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
47 530001 Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 
Ձև N 1-վի ըստ հանրապետության տարեկան 10 ապրիլի 5200-101,  

1000-401,  
1000-402, 

ArmStatBank.am 
48 530002 

 
Հանցագործությունների քանակն ըստ հանցատեսակների Ձև N 1-հանցագործություն ըստ 

հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

ամսական 30/31 1000-101, 
1000-102, 
1000-104, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
49 530003 Հետաքննության մարմնի վարույթում գտնվող գործերը  

(հարկային իրավախախտումների մասով) 
Ձև N 1-հետաքննություն ըստ հանրապետության եռամսյա-

կային 
30/31 5200-101, 

1000-401, 
1000-402 

50 530004 Հետաքննության մարմնի վարույթում գտնվող գործերը (մաքսային 
իրավախախտումների մասով) 

Ձև N 2-հետաքննություն ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

30/31 5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

51 530005 Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը Ձև N 1-դահկ ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

եռամսյա-
կային 

30/31 1000-102,  
5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

52 530006 
 

Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում և 
պետական վերահսկողություն 

Ձև N 1-ստանդարտ ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

30/31 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

53 530007 Նոտարական գրասենյակի գործունեությունը 
 

Ձև N 1-նոտար ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

30/31 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

54 530008 Հայաստանի Հանրապետության հետաքննության և նախաքննու-
թյան  մարմինների կողմից ներկայացվող հանցագործությունների 
մասին դիմումների և հաղորդումների քննարկման վերաբերյալ  

Ձև N 2Մ ըստ հանրապետության կիսամյա-
կային 

30/31 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 

55 530009 Հայաստանի Հանրապետության հետաքննության և նախաքննու-
թյան  մարմինների կողմից ներկայացվող քննչական 
աշխատանքի մասին 

Ձև N 1Մ ըստ հանրապետության կիսամյա-
կային 

40/41 5200-101,  
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8

5.4. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
56 540001 

 
Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը Ձև N 85-գմ ըստ հանրապետու-

թյան, մարզերի, 
քաղաքների և գյուղերի 

տարեկան  20 ապրիլի 1000-101,  
1000-102, 
1000-103,  
1000-104, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am, 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

57 540002 Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 
գործունեությունը     

Ձև N 1- հանրակրթություն ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի, 
քաղաքների և գյուղերի 

տարեկան 3 ապրիլի 1000-101,  
1000-102, 
1000-103,  
1000-104, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

58 540003 
 

Միջին մասնագիտական պետական ուսումնական 
հաստատությունների գործունեությունը 

Ձև N 2-գմ ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի, 
ուսուցման բոլոր ձևերի 

տարեկան 3 ապրիլի 1000-101,  
1000-102, 
1000-103,  
1000-104, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
59 540004 

 
Միջին մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական 
հաստատությունների գործունեությունը 

Ձև N 2-գմ-1 ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի, 
ուսուցման բոլոր ձևերի 

տարեկան 3 ապրիլի 1000-101,  
1000-102, 
1000-103,  
1000-104, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

60 540005 Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական  
հաստատությունների գործունեությունը 

Ձև N 3-գմ ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի,  
ուսուցման բոլոր ձևերի 

տարեկան 3 ապրիլի 1000-101,  
1000-102, 
1000-103,  
1000-104, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

61 540006 
 

Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական 
հաստատությունների գործունեությունը 

Ձև N 3-գմ-1 ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի,  
ուսուցման բոլոր ձևերի 

տարեկան 3 ապրիլի 1000-101,  
1000-102, 
1000-103,  
1000-104, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
62 540007 Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր 

իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների և 
կազմակերպությունների գործունեությունը  

Ձև N 1-գմ ըստ հանրապետության,
մարզերի և Երևան  
քաղաքի, 
ուսուցման բոլոր ձևերի, 
գիտության ճյուղերի  
և մասնագիտությունների

տարեկան 27 ապրիլի 1000-101, 
1000-104, 
 5200-101, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

63 540008 Գիտատեխնիկական աշխատանքներ Ձև N 1-գիտություն ըստ հանրապետության,
մարզերի և Երևան  
քաղաքի, գիտության 
ճյուղերի, տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների   

տարեկան 6 հուլիսի 1000-101, 
1000-104, 
 5200-101, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 

64 540009 
 

Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների,
մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների 
գործունեությունը 

Ձև N 1- եգադ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

տարեկան 3 ապրիլի 1000-102,  
5200-101,  
1000-401,  
1000-402, 

ArmStatBank.am  
65 540010 Տեղեկություններ հիմնական  միջոցների, անավարտ  

ոչ ընթացիկ նյութական  ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 

Ձև N 11-ՀՄ ըստ հանրապետության,
տնտեսական գործու-
նեության տեսակների 
(կրթություն) 

տարեկան  22 հուլիսի ներքին  
օգտագործման  

համար 

66 540011 Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական պետական
ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը 

 

Ձև N 2-գմ ըստ հանրապետության,
մարզերի և Երևան 
քաղաքի, ուսուցման  
բոլոր ձևերի 

տարեկան 3 ապրիլի 1000-101,  
1000-102, 
1000-103, 
1000-104, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
67 540012 Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական ոչ 

պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը     
Ձև N 2-գմ-1 ըստ հանրապետության,

մարզերի և Երևան 
քաղաքի, ուսուցման բոլո
ձևերի 

տարեկան 3 ապրիլի 1000-101,  
1000-102, 
1000-103, 
1000-104, 
5200-101,  
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
68 540013 Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր 

իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների 
և կազմակերպությունների գործունեությունը  

Ձև N 1-գմ-1 ըստ հանրապետության,
մարզերի և Երևան  
քաղաքի, ուսուցման  
բոլոր ձևերի,  
գիտության ճյուղերի  
և մասնագիտությունների

տարեկան 27 ապրիլի 1000-101, 
1000-104, 
 5200-101, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

69 540014 Հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական 
հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեությունը 

Ձև N 4-գմ ըստ հանրապետության,
մարզերի և Երևան  
քաղաքի, ուսուցման  
բոլոր ձևերի,  
գիտության ճյուղերի  
և մասնագիտությունների

տարեկան 27 ապրիլի 1000-101, 
1000-104, 
 5200-101, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 

5.5. ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ
70 550001 Գրադարանների գործունեությունը Ձև N 6-գմ ըստ հանրապետության, 

մարզերի, քաղաքների, 
գյուղերի և 
գրադարանների 
բնույթի 

տարեկան 20 ապրիլի 1000-101, 
1000-102, 
1000-103, 
5200-101, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
71 550002 

 
Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքներ   Ձև N 1-սպորտ ըստ հանրապետության, 

մարզերի, քաղաքների 
և գյուղերի 

տարեկան 10 հուլիսի 1000-102, 
5200-101, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
72 550003 

 
Թերթերի և  այլ պարբերականների հրատարակում Ձև N 1-մամուլ ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101, 

5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

73 550004 Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակություն Ձև N 1-հրատարակություն ըստ հանրապետության տարեկան 6 հուլիսի 1000-101, 
5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

74 550005 
 

Թանգարանների գործունեությունը Ձև N 1-թանգարան ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի, բնույթի 

տարեկան 20 ապրիլի 1000-101, 
 1000-102, 
 1000-103,  
 5200-101, 
 1000-401,  
1000-402, 

ArmStatBank.am 
75 550006 

 
Թատրոնների գործունեությունը Ձև N 1-թատրոն ըստ հանրապետու-

թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի, 
բնույթի 

տարեկան  20 ապրիլի 1000-101, 
 1000-102, 
 1000-103,  
 5200-101, 
 1000-401,  
1000-402, 

ArmStatBank.am  
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
76 550007 Համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը Ձև N 1-համերգ ըստ հանրապետության, 

մարզերի և Երևան 
քաղաքի, բնույթի 

տարեկան  20 ապրիլի 1000-102, 
1000-103,  
5200-101, 
1000-401,  
1000-402, 

ArmStatBank.am 
77 550008 

 
Կինոարտադրող կազմակերպությունների գործունեությունը Ձև N 1-կինո ըստ հանրապետության տարեկան 20 ապրիլի 5200-101,  

1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
78 550009 Հայաստանի ազգային արխիվի  գործունեությունը Ձև N 1-պա ըստ հանրապետության տարեկան 16 մարտի 5200-101,  

1000-401, 
1000-402 

79 550010 Տեղեկություններ հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ 
նյութական  ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 

Ձև N 11-ՀՄ ըստ հանրապետության,
տնտեսական գործու-
նեության տեսակների 
(մշակույթ, սպորտ) 

տարեկան 22 հուլիսի ներքին  
օգտագործման  

համար 

5.6. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 
80 560001 Երկրաբանական ուսումնասիրությունների մասին Ձև N 01-ԵՈՒ ըստ հանրապետության տարեկան 20 ապրիլի 1000-101,  

5600-101,  
1000-401,  
1000-402 

81 560002 
 

Երկրաբանական ուսումնասիրությունների  մասին Ձև N 01-ԵՈՒ ըստ հանրապետության եռամսյա-
կային 

30/31  5600-101, 
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
82 560003 Օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման ժամանակ  Ձև N 70-ՏԱ ըստ հանրապետության, 

մարզերի և Երևան 
քաղաքի, տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների   

տարեկան   22 հուլիսի 5600-101, 
5600-201, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
83 560004 Օգտակար հանածոների հարստացման, մետաղագործական 

վերափոխման, մակաբացված ապարների և արտադրական 
լցակույտերի համալիր օգտագործման մասին 

Ձև N 71-ՏԱ ըստ հանրապետության  տարեկան     22 հուլիսի 5600-101, 
5600-201, 
1000-401, 
1000-402 

84 560005 
 

Անտառապատման և անտառվերականգնման աշխատանքներ Ձև N 1-ատ ըստ հանրապետության տարեկան   20 ապրիլի 1000-101,  
1000-103 
 5600-101,  
 5600-201,  
 1000-401,  
1000-402 

85 560006 
 

Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումներ Ձև N 3-ատ ըստ հանրապետության տարեկան   20 ապրիլի 1000-101,  
1000-103 
 5600-101,  
 5600-201,  
 1000-401,  
1000-402 

86 560007 Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը  և  հատված
տարածքները   

Ձև N 4-ատ ըստ հանրապետության տարեկան 10 
սեպտեմբերի

1000-101,  
1000-103 
 5600-101,  
 5600-201,  
 1000-401,  
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
87 560008 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ Ձև N 1-արգելոց ըստ հանրապետության տարեկան 10 ապրիլի 1000-101, 

1000-103, 
 5600-101,  
 5600-201,  
 1000-401,  
1000-402 

ArmStatBank.am  
88 560009 

 
Որսորդական տնտեսությունների գործունեությունը Ձև N 2-տա (որս) ըստ հանրապետության տարեկան 10 ապրիլի 5600-101,  

 5600-201,  
1000-401,  
1000-402 

89 560010 
 

Կենդանաբանական այգիների գործունեությունը Ձև N 1-կենդանաբանական 
այգի 

ըստ հանրապետության տարեկան  20 ապրիլի 5600-101,  
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
90 560011 

 
Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար 
նյութերը 

Ձև N 2-տա (օդ) ըստ հանրապետության, 
մարզերի, քաղաքների,  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների      

տարեկան 22 հուլիսի 1000-101, 
1000-102, 
1000-103,  
5600-101,  
5600-201, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

91 560012 
 

Բնապահպանական հարկեր և բնօգտագործման վճարներ Ձև N 1-բավ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի   

տարեկան 22 հուլիսի 1000-101,  
1000-102, 
5600-101, 
5600-201, 
1000-401,  
1000-402 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
92 560013 Թափոնների առաջացումը, օգտագործումը և հեռացումը 

 
Ձև N 1-թափոն ըստ հանրապետության, 

մարզերի, քաղաքների,  
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների      

տարեկան 22 հուլիսի 1000-101,  
1000-102, 
5600-101, 
5600-201, 
1000-401,  
1000-402, 

ArmStatBank.am 
 Հիմնական վիճակա-

գրական տվյալներ 
93 560014 Բնապահպանության ընթացիկ ծախսեր Ձև N 4-մպ ըստ հանրապետության, 

մարզերի, տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների      

տարեկան 10 հուլիսի 1000-101,  
1000-102, 
5600-101, 
5600-201, 
1000-401,  
1000-402, 

ArmStatBank.am 
94 560015 

 
Արժեքավոր արդյունագործական ձկների պահպանումը և 
վերարտադրությունը 

Ձև N 5-մպ ըստ հանրապետության տարեկան 10 ապրիլի  5600-101, 
 1000-401, 
1000-402 

95 560016 Ջրօգտագործում Ձև N 2-տա (ջրտնտ) ըստ հանրապետության, 
մարզերի, քաղաքների, 
ջրավազանային 
կառավարման 
տարածքների,տնտեսա-
կան գործունեության 
տեսակների      

տարեկան 22 հուլիսի 1000-101, 
1000-102, 
1000-103,  
5600-101,  
5600-201, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
96 560017 

 
Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ 
օգտագործման պետական վերահսկողություն 

 Ձև N 1-բնապահպանություն ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

կիսամյա-
կային 

30/31 1000-102,  
5600-101,  
 5600-201, 
1000-401, 
1000-402 

97 560018 
 

Արտակարգ իրավիճակներ Ձև N 1-արտակարգ իրավիճակ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

կիսամյա-
կային 

30/31 5600-101,  
 5600-201, 
1000-401,  
1000-402 

98 560020 Հողերի բարելավում Ձև N 1-հողային պաշարներ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի  

տարեկան 10 ապրիլի 5600-101,  
5600-201, 
1000-401,  
1000-402 

99 560021 Անտառպահպանություն (անտառխախտումներ, անտառային 
հրդեհներ) և անտառպաշտպանություն 

Ձև N 2-ատ ըստ հանրապետության տարեկան 10 ապրիլի 1000-101,  
1000-103 
 5600-101,  
 5600-201,  
1000-401,  
1000-402 

100 560022 Հանքային ջրերի արդյունահանում և օգտագործում Ձև N 1-հանքջուր ըստ հանրապետության,
մարզերի և Երևան քա-
ղաքի, տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների      
 
 
 
 
 
 

տարեկան 22 հուլիսի 5600-101,  
5600-201, 
1000-401, 
1000-402 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8

5.7. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
101 570001 Բնակարանային ֆոնդ  Ձև N 1-բնակֆոնդ ըստ հանրապետության, 

մարզերի, 
քաղաքների և գյուղերի 

տարեկան 22 հուլիսի 1000-101, 
1000-102, 
1000-103,  
5700-101, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ  

102 570002 
 

Բնական և հեղուկ գազի օգտագործում Ձև N 1-գազ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան 
քաղաքի, քաղաքային և 
գյուղական բնակա-
վայրերի (ամփոփ) 

տարեկան 22 հուլիսի 1000-101, 
1000-102, 
1000-103,  
5700-101, 
1000-401, 
1000-402 

103 570003 
 

Ջրմուղի  աշխատանքը Ձև N 1-ջրմուղ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և ք.Երևանի, 
քաղաքային և գյուղական
բնակավայրերի (ամփոփ)

տարեկան 20 մայիսի 1000-102, 
 5700-101, 
1000-401, 
1000-402 

104 570004 
 

Կոյուղու աշխատանքը Ձև N 1-կոյուղի ըստ հանրապետության, 
մարզերի և ք.Երևանի, 
քաղաքային և գյուղական
բնակավայրերի 
(ամփոփ) 
 
 

տարեկան 20 մայիսի 1000-102, 
 5700-101, 
1000-401, 
1000-402 

105 570005 Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրում Ձև N 1-հատուկ տրանսպորտ ըստ հանրապետության, տարեկան 22 հունիսի 5700-101, 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում առկա 

վիճակագրական 
հրապարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  տվյալների 

բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, որոն-
ցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 
արդյունքը (ցուցանիշը) 

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման 
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8
քաղաքների 1000-401, 

1000-402, 
ArmStatBank.am 

106 570006 
 

Քաղաքների ճանապարհային տնտեսություն Ձև N 1-բարեկարգվածություն ըստ հանրապետության, 
քաղաքների 

տարեկան 22 հունիսի 1000-102, 
5700-101, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
107 570007 

 
Անշարժ գույքի օտարում Ձև N 1-օտարում ըստ հանրապետության, 

մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

եռամսյա-
կային 

30/31 1000-101, 
1000-102, 
 5700-101, 
1000-401, 
1000-402 

108 570008 
 

Բնակարանային ֆոնդ (բազմաբնակարան շենքեր) Ձև N 2-բնակֆոնդ ըստ հանրապետության, 
մարզերի,  
քաղաքների և գյուղերի 

տարեկան 22 հուլիսի 1000-101, 
1000-102, 
1000-103 
 5700-101, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ 

109 570009 Բնակարանային ֆոնդն ըստ կադաստրային տվյալների 
 

Ձև N 3-բնակֆոնդ ըստ հանրապետության, 
մարզերի,  
քաղաքների և գյուղերի 

տարեկան 22 հուլիսի 1000-101, 
1000-102, 
5700-101, 
1000-401, 
1000-402, 

ArmStatBank.am 
Հիմնական վիճակա-
գրական տվյալներ  
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5.8 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 
վիճակագրական հրա-
պարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ հա-
վելված 3), տվյալների 
բազաներն ըստ հղում-
ների և այլն,որոնցում 

առկա է վիճակագրական 
աշխատանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից 

հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 580001 Տնային տնտեսությունների եկամուտները և դրանց 

կառուցվածքը 
ա/ դրամական 
բ/ ոչ դրամական 
գ/ ամբողջական 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների 
ամբողջացված 
հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղի,
դեցիլային խմբերի, 
մարզերի 

տարեկան սեպտեմբեր 5800-101, 
5800-102, 
5900-201, 
1000-102, 

տվյալների բազաներ 
2 580002 Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերը և 

դրանց կառուցվածքը 
 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների 
ամբողջացված 
հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր  

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի,  
խոցելի խմբերի, 
քաղաք/գյուղի, 
քվինտիլների  

տարեկան սեպտեմբեր 5800-101, 
5800-102, 
 5900-201, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
3 580003 Սպառված սննդամթերքի էներգետիկան  տնային 

տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով  
Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների 
ամբողջացված 
հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր  

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի,  
խոցելի խմբերի,  
քաղաք/գյուղի, 
քվինտիլների 

տարեկան սեպտեմբեր 5900-201, 
5800-101, 
5800-102, 

տվյալների բազաներ 

4 580004 Տնային տնտեսությունների սոցիալ-ժողովրդագրական 
ցուցանիշները 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների 
ամբողջացված 
հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղի

տարեկան սեպտեմբեր 1000-101, 
1000-104, 
5800-101, 
5800-102, 
1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 
վիճակագրական հրա-
պարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ հա-
վելված 3), տվյալների 
բազաներն ըստ հղում-
ների և այլն,որոնցում 

առկա է վիճակագրական 
աշխատանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից 

հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 580005 Մաքուր ջրի / կոմունալ հարմարությունների 

մատչելիությունը  
Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղի

տարեկան սեպտեմբեր 1000-401, 
1000-402, 

տվյալների բազաներ 

6 580006 Մեկ սենյակին ընկնող մարդկանց միջին թվաքանակը Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաք/գյուղի

տարեկան սեպտեմբեր 5800-101,  
5800-102, 

տվյալների բազաներ 

7 580007 Աղքատության  պարենային և ընդհանուր (ստորին և 
վերին) գիծ 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր

ըստ հանրապետու-
թյան 

տարեկան սեպտեմբեր 5800-101,  
5800-102 
5900-201, 

տվյալների բազաներ 
8 580008 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 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի,  
խոցելի խմբերի,  
քաղաք/ գյուղի,  
քվինտիլների, 
գյուղական 
բնակավայրերի 

տարեկան սեպտեմբեր 5800-101, 
5800-102, 
5900-201, 

տվյալների բազաներ 

9 580009 Ոչ նյութական աղքատության ցուցանիշները 
ա/առողջություն 
բ/կրթություն 
գ/սոցիալական տրանսֆերտներ 
դ/բնակարանային պայմաններ 
 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
ք.Երևանի, խոցելի 
խմբերի,  քաղաք/ 
գյուղի,  քվինտիլ-
ների, գյուղական 
բնակավայրերի 

տարեկան սեպտեմբեր 5800-101, 
5800-102, 
5900-201, 

տվյալների բազաներ 



ՄԱՍ 1 
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի 

 116

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 
վիճակագրական հրա-
պարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ հա-
վելված 3), տվյալների 
բազաներն ըստ հղում-
ների և այլն,որոնցում 

առկա է վիճակագրական 
աշխատանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից 

հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10 580010 Աղքատության սուբյեկտիվ գնահատականը 

ա/կենսապայմանի մասին բնակչության կարծիքը 
բ/ բավարարվածությունը ծառայություններից 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի 
 

տարեկան սեպտեմբեր 5800-101, 
5800-102, 
5900-201, 
5800-301, 

տվյալների բազաներ 
11 580011 Աղքատությունը և բնակչության սոցիալ-

ժողովրդագրական բնութագրիչները 
Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

ըստ հանրապետու-
թյան, մարզերի և 
Երևան քաղաքի 
 

տարեկան սեպտեմբեր 5800-101, 
5800-102, 
1000-101, 
5800-301, 

տվյալների բազաներ 
12 580012 Նվազագույն սպառողական զամբյուղի հաշվարկը  

2 տարբերակով. 
ա) ըստ Առողջապահության  
     նախարարության կողմից 
     մշակված զամբյուղի կազ 
     մի և կառուցվածքի 
բ) ըստ 2009 թվականի հե- 
    տազոտությամբ ստաց- 
    ված փաստացի զամբյու- 
   ղի կազմի և կառուցվածքի

ըստ հանրապետու-
թյան  

եռամսյա- 
կային 

 
 

30/31 
 
 
 

1000-401, 
1000-402 

13 580013 Սննդամթերքի սպառումը տնային տնտեսությունների 
մեկ շնչի հաշվով 
 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

ըստ հանրապետու-
թյան, խոցելի 
խմբերի, 1 և 2-րդ 
քվինտիլների 
 
 
 
 

տարեկան սեպտեմբեր 5900-201, 
տվյալների բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 
վիճակագրական հրա-
պարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ հա-
վելված 3), տվյալների 
բազաներն ըստ հղում-
ների և այլն,որոնցում 

առկա է վիճակագրական 
աշխատանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից 

հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
14 580014 Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերն ըստ 

«Անհատական սպառումն ըստ նպատակների» 
դասակարգչի 
2019  թվական (նախնական տվյալներով)  
2019  թվական (վերջնական տվյալներով)      
2020 թվականի հունվար-սեպտեմբեր (նախնական  
տվյալներով) 
2019 թվականի IV եռամսյակ (վերջնական տվյալներով) 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

 

ըստ հանրապետու-
թյան հատվածների, 
խմբերի, դասերի  և 
ենթադասերի, 
ապրանքների և 
ծառայությունների 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան
 

 
 
 
  11 մարտի, 

30 
հոկտեմբերի,

18 
դեկտեմբերի,

30 
հոկտեմբերի

ներքին 
օգտագործման 

համար 
 

15 580015 Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերն 
ըստ «Անհատական սպառումն ըստ նպատակների» 
դասակարգչի 
   2019 թվականի IV եռամսյակ (նախնականտվյալներով)
   2019 թվական (վերջնական տվյալներով) 
   2020 թվականի I եռամսյակ (նախնական  տվյալներով)
   2020 թվականի II եռամսյակ (նախնական տվյալներով)
   2020 թվականի III եռամսյակ (նախնական տվյալներով)

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր  

 

ըստ հանրապետու-
թյան, 
հատվածների, 
խմբերի,  
դասերի և 
ենթադասերի 
 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան
 
 
 
 
 

 
 

18 մարտի, 
21 

հոկտեմբերի,
17 հունիսի, 

18 
սեպտեմբերի,
8 դեկտեմբերի

ներքին 
օգտագործման 

համար 
 
 
 
 
 

16 580016 Տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտներն  
ըստ աղբյուրների 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր  

ըստ հանրապետու-
թյան 

տարեկան սեպտեմբեր 1000-101,  
5800-101, 
 5800-102, 
5900-201, 

տվյալների բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 
վիճակագրական հրա-
պարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ հա-
վելված 3), տվյալների 
բազաներն ըստ հղում-
ների և այլն,որոնցում 

առկա է վիճակագրական 
աշխատանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից 

հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
17 580017 Գյուղատնտեսության վերաբերյալ տեղեկատվություն 

(բուսաբուծություն, անասնաբուծություն, գյուղատնտե-
սական մթերքի արտադրության վրա ծախսեր, սննդա-
մթերքի արտադրություն, գյուղատնտեսական տեխնիկա)

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

ըստ հանրապետու-
թյան 

տարեկան 1 
հոկտեմբերի

ներքին 
օգտագործման 

համար 

18 580018 Տնային տնտեսությունների բնակարանային 
պայմանները 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

ըստ հանրապետու-
թյան 

տարեկան 1 
հոկտեմբերի

ներքին 
օգտագործման 

համար 

19 580019 Տնային տնտեսությունների գործունեությունը` որպես  
գործատու, սպասարկող անձնակազմի համար 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

ըստ հանրապետու-
թյան 

տարեկան 1 
հոկտեմբերի

ներքին 
օգտագործման 

համար 

20 580020 Տնային տնտեսություններում էներգակիրների սպառում Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր  

ըստ հանրապետու-
թյան 

տարեկան 1 
հոկտեմբերի

ներքին 
օգտագործման 

համար 
 

21 580021 Աղքատության բազմաչափ համաթիվ Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր 

ըստ հանրապետու-
թյան,  
քաղաք/գյուղ 

տարեկան սեպտեմբեր 5800-101, 
5800-102, 

տվյալների բազաներ 
 

22 580022 Համեմատական աղքատության մակարդակը (ըստ 
եկամուտների) 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ, օրագիր  
 

ըստ հանրապետու-
թյան 

տարեկան սեպտեմբեր 5800-101, 
5800-102, 

տվյալների բազաներ 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 
վիճակագրական հրա-
պարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ հա-
վելված 3), տվյալների 
բազաներն ըստ հղում-
ների և այլն,որոնցում 

առկա է վիճակագրական 
աշխատանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից 

հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
23 580023 Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 

ամբողջացված հետազոտության բնակչության 
հաշվարկների համահարթեցումը Հայաստանի 
բնակչության պաշտոնական տվյալների հետ 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
Մարդահամարի հիմքով 
վարվող մշտական բնակչու-
թյան թվաքանակի հաշ-
վարկ

ըստ ք.Երևանի, 
մարզերի,  
քաղաք/գյուղի,     
սեռի,  
տարիքի 

տարեկան սեպտեմբեր 5800-101, 
5800-102, 

տվյալների բազաներ 
 

24 580024 Միգրացիա Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ 

ըստ հանրապե-
տության, մարզերի, 
քաղաք/գյուղի 

տարեկան սեպտեմբեր ներքին 
օգտագործման 

համար 
 

25 580025 «Զբաղվածություն» ՏՏԿԱՀ-ի բաժնի բազայի 
տրամադրում, եռամսյակային կշռների կազմում և 
տարեկան բազայի միացում (նախնական տվյալներով) 
   2019 թվականի IV եռամսյակ  
   2019 թվական 
   2020 թվականի I եռամսյակ 
   2020 թվականի  II եռամսյակ  
   2020 թվականի III եռամսյակ  

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ  

ըստ հանրապե-
տության,  
մարզերի և Երևան 
քաղաքի, 
քաղաք/գյուղի 
 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան
 

 
 
 

18 մարտի 
18 մարտի,
17 հունիսի,

16 
սեպտեմբերի

16 
դեկտեմբերի

ներքին 
օգտագործման 

համար 
 

26 580026 Սննդամթերքի սպառումը տնային տնտեսությունների 
մեկ շնչի հաշվով ըստ բոլոր սննդատեսակների և 
սպառված էներգետիկան  Ազգային պարենային 
հաշվեկշռի կազմման համար 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների 
ամբողջացված հետա-
զոտություն, հարցաթերթ  

ըստ հանրապե-
տության,  
մարզերի և Երևան 
քաղաքի, 
քաղաք/գյուղի

տարեկան սեպտեմբեր ներքին 
օգտագործման 

համար 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնա-
կան կայքերում առկա 
վիճակագրական հրա-
պարակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ հա-
վելված 3), տվյալների 
բազաներն ըստ հղում-
ների և այլն,որոնցում 

առկա է վիճակագրական 
աշխատանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը հաշ-
վետու ժամա-
նակաշրջանից 

հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
27 580027 Վերջին 12 ամիսների ընթացքում մասնավոր դասերի 

վրա կատարած ծախս   
Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ 

ըստ հանրապե-
տության,մարզերի 
և Երևան քաղաքի, 
քաղաք/գյուղի

տարեկան 21 
դեկտեմբերի

ներքին 
օգտագործման 

համար 

28 580028 Բնակչության հաշվարկների համահարթեցումը 
Հայաստան բնակչության պաշտոնական  տվյալների 
հետ 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-
թյան 

տարեկան
 

սեպտեմբեր 5800-101, 
5800-102, 

տվյալների բազաներ 
 

29 580029  Սոցիալական բացառումներ Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ  

ըստ հանրապե-
տության 

տարեկան
 

7 
սեպտեմբերի

5800-101, 
5800-102, 
5900-201, 
1000-102, 

տվյալների բազաներ 
30 580030 Պարենային անվտանգություն Տնային տնտեսությունների 

կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտություն, 
հարցաթերթ  

ըստ հանրապետու-
թյան 

տարեկան
 

7 
սեպտեմբերի

5800-101, 
5800-102, 
5900-201, 
1000-102, 

տվյալների բազաներ 
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 5.9 ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ նյութերը   
(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտո-
նական կայքերում 

առկա վիճակագրական 
հրապարակումներն 
ըստ ծածկագրերի 

(տես՝ հավելված 3),  
տվյալների բազաներն 
ըստ հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է 
վիճակագրական աշ-
խատանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը կամ 
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 590001 Պարենային ապահովության և աղքատության 

վերաբերյալ տեղեկատվության մշակում և ամփոփում 
 

ըստ տեղեկանքների ըստ հանրապետու-
թյան,մարզերի և 
Երևան քաղաքի

եռամսյա- 
կային 

52 5900-201 

2 590002 Ազգային պարենային հաշվեկշռի կազմում ըստ տեղեկանքների ըստ հանրապետու-
թյան 

տարեկան 24 օգոստոսի  5900-201, 
տվյալների բազաներ 
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6.0  ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը կամ աշխատանքի կատարման 

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-
գրական հրապարակում-
ներն ըստ ծածկագրերի 

(տես՝ հավելված 3),   
տվյալների բազաներն ըստ 
հղումների և այլն,որոնցում 
առկա է վիճակագրական 
աշխատանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից հետո)
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 600001 Առկա որակի հռչակագրերի արդիականացում և համալրում

նորերով աշխատանքի իրականացում 
 

Արմստատի կառուցվածքային
ստորաբաժանումների 
վիճակագրական  արտադրանք 

ըստ հանրապետու-
թյան  

տարեկան տարվա 
ընթացքում 

Արմստատի  
պաշտոնական կայք 

2 600002 Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդելի 
(GSBPM) հենքով փաստաթղթավորված վիճակագրական 
արտադրանքների վիճակագրական գործընթացների 
գծապատկերներով  տեսապատկերավորում աշխատանքի 
շարունակական իրականացում 

Արմստատի կառուցվածքային ստո-
րաբաժանումների վիճակագրական 
արտադրանքների փաստաթղթա-
վորում ըստ ընդհանուր վիճակագրա-
կան բիզնես-գործընթացի մոդելի  

ըստ հանրապետու-
թյան  

տարեկան դեկտեմբեր  ներքին օգտագործման  
համար 

3 
 

600003 Ներքին որակի աուդիտի իրականացման ինքնագնահատման
հարցաթերթի լրացման աշխատանքների շարունակական 
իրականացում և արդյունքների վերլուծություն 

Եվրոպական վիճակագրական 
փորձառության օրենսգիրք 

ըստ հանրապետու-
թյան  

տարեկան դեկտեմբեր  ներքին օգտագործման 
համար 

4 600004 Որակի ապահովման շրջանակի իրականացում Եվրոպական վիճակագրական 
համակարգի որակի ապահովման 
շրջանակ 

ըստ հանրապետու-
թյան  

տարեկան դեկտեմբեր  ներքին օգտագործման  
համար 

5 600005 Վիճակագրական արտադրանքի մոդերնիզացման  այլ  
ստանդարտների և գործիքների ներդրման ուղղությամբ 
նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 

Եվրոպական վիճակագրական 
համակարգի որակի ապահովման 
շրջանակ 

ըստ հանրապետու-
թյան  

տարեկան դեկտեմբեր ներքին օգտագործման  
համար 

6 600006 Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդելի
(GSBPM) հենքով վիճակագրական արտադրանքների 
վիճակագրական գործընթացների փաստաթղթավորումների  
արդիականացում և համալրում նորերով 
 

Արմստատի կառուցվածքային
ստորաբաժանումների վիճակա-
գրական արտադրանքների փաս-
տաթղթավորում ըստ ընդհանուր 
վիճակագրական բիզնես-
գործընթացի մոդելի 

ըստ հանրապետու-
թյան  

տարեկան դեկտեմբեր Արմստատի  
պաշտոնական կայք 

7 600007 Վիճակագրական Կազմակերպությունների համար
Ընդհանուր Գործունեության Մոդելի (GAMSO) ներդրման  
աշխատանքների իրականացում  
 

Միավորված ազգերի կազմակերպու-
թյան Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից մշակված 
մոդելը 
 

ըստ հանրապետու-
թյան  

տարեկան դեկտեմբեր ներքին օգտագործման  
համար 
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Հ/Հ Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը կամ աշխատանքի կատարման 

(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյութերը   

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճակա-
գրական հրապարակում-
ներն ըստ ծածկագրերի 

(տես՝ հավելված 3),   
տվյալների բազաներն ըստ 
հղումների և այլն,որոնցում 
առկա է վիճակագրական 
աշխատանքի արդյունքը 

(ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից հետո)
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 600008 Վիճակագրական բառարանի արդիականացում Արմստատի պաշտոնական կայքում 

զետեղված վիճակագրական 
բառարան 

ըստ 
հանրապետության 

տարեկան դեկտեմբեր Արմստատի պաշտո-
նական կայք 

 
9 600009 ԵՄ միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի

(SIMS)  ներդրման և գործարկման աշխատանքների 
իրականացում 

Եվրոպական վիճակագրական 
համակարգի որակի ապահովման 
շրջանակ 

ըստ հանրապետու-
թյան 

տարեկան դեկտեմբեր Արմստատի պաշտո-
նական կայք 

 
10 600010 Որակի հաշվետվությունների մշակում Եվրոպական վիճակագրական 

համակարգի որակի ապահովման 
շրջանակ 

ըստ հանրապետու-
թյան 

տարեկան դեկտեմբեր Արմստատի պաշտո-
նական կայք 

 

 
7.0. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ1 

 
Հ/Հ Աշխա-

տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի  
 (ցուցանիշի) անվանումը 

 
  

Վիճակագրական փաստաթղթի 
տեսակը  կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները) 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 

Արմստատի պաշտոնական 
կայքերում առկա վիճա-

կագրական հրապա-
րակումներն ըստ 

ծածկագրերի (տես՝ 
հավելված 3),  

տվյալների բազաներն ըստ 
հղումների և այլն, 

որոնցում առկա է վիճակա-
գրական աշխատանքի 

արդյունքը 
 (ցուցանիշը)  

ընդգրկվածությունը  
(ըստ ոլորտի,  

գործունեության  
տեսակի,  

տարածքային 
բաշխվածության, 
աշխատողների  

թվաքանակի և այլն) 

հաճախա-
կանությունը

կատարման  
(մշակման)  
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ օրը 

հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից  
հետո) 

1 700001 Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի
մարդահամարի անցկացում    

ըստ  հատուկ  ծրագրի * 

 

                                                            
1Ենթակա է իրականացման համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում: 
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