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«2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ» ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
«2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ» ՀԱՄԵՄԱՏ

12.1. ՆՈՐ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ)

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը

Հաշվետվության ձևը կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման)
համար հիմք հանդիսացող այլ
նյութերը (աղբյուրները)

1.2.7 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
127005 Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների վճարունակության,
Ձև N 3-Ֆ-տարեկան
ֆինանսական կայունության, արտադրանքի շահութաբերության և
ակտիվների շահութաբերության ցուցանիշների հաշվարկ
1.2.6 ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
126011
Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում վաճառված
Հարցաթերթ (վաճառքի քանակ)
ապրանքների քանակը
1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ
170006 Արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների դասա- Եվրոպական համայնքի փորձակարգչի 2008 թվականի վերանայված տարբերակի հիման վրա ազգային գետների աշխատանքային խմբի
առանձնահատկություններն արտահայտող Մեծածախ և մանրածախ
մշակած Արտադրանքի դասակարառևտրի ծառայությունների, ավտոտրանսպորտային միջոցների և
գումն ըստ գործունեության տեմոտոցիկլների նորոգման ծառայությունների դասակարգում (9-րդ նիշ
սակների դասակարգչի 2008 թվամակարդակ)  դասակարգչի մշակման և ներդրման աջակցման
կանի վերանայված տարբերակ
աշխատանքների իրականացում
170007 «Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգչի» ազգային
Միավորված ազգերի կրթության,
տարբերակի մշակում
գիտության և մշակութի
կազմակերպության (ՅՈՒՆԵՍԿՕ)
վիճակագրական ինստիտուտի
«Կրթության միջազգային
ստանդարտ դասակարգիչ»
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Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ավելացման հիմնավորումը

Պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների
պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա

Սույն վիճակագրական տեղեկատվության մշակման
անհրաժեշտությամբ պայմանավորված
Մեծածախ և մանրածախ առևտրի, ավտոտրանսպորտային
միջոցների և մոտոցիկլների նորոգման ոլորտի ծառայությունների
ազգային (դեզագրեգացման ավելի բարձր) մակարդակով
դասակարգման անհրաժեշտությունից ելնելով

Կրթության ոլորտի միջազգային ստանդարտի հիման վրա
ազգային դասակարգչի մշակման, տեղայնացուման և կիրառման
անհրաժեշտությունից ելնելով
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Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը

5.3.ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
540013 Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր
իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների և
կազմակերպությունների գործունեությունը
540014 Հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական
հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեությունը
6.0 ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
600009 Միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի (SIMS)
ներդրման և գործարկման աշխատանքների իրականացում
600010

Որակի հաշվետվությունների մշակում

Հաշվետվության ձևը կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման)
համար հիմք հանդիսացող այլ
նյութերը (աղբյուրները)

Ձև N 1-գմ-1

Ձև N 4-գմ

Եվրոպական վիճակագրական
համակարգի որակի ապահովման
շրջանակ
Եվրոպական վիճակագրական
համակարգի որակի ապահովման
շրջանակ

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ավելացման հիմնավորումը

Առանձնացվել են ոչ պետական ուսումնական
հաստատությունները և կազմակերպությունները
Սույն աշխատանքում ներառված են միայն հետբուհական
կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական
հաստատությունները և կազմակերպությունները:
Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի ապահովման
շրջանակի ցուցանիշների իրականացում
Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի ապահովման
շրջանակի ցուցանիշների իրականացում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 8 նոր վիճակագրական աշխատանք
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12.2. ՀԱՆՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ)
Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը

1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ
170004 Հիմնական միջոցների վիճակագրական դասակարգչի ներդրման
աշխատանքների շարունակական աջակցում

4.ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
411003 Ապրանքների արտահանումը

412003

Ապրանքների ներմուծումը

5.6. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
560019 Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշիռ

ՄԱՍ 2 «Հացահատիկային մշակաբույսերի՝ ցորենի և գարու
բերքահավաքի ընթացքում առաջացած կորուստներ»

Հաշվետվության ձևը կամ աշխատանքի կատարման
(ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող
նյութերը (աղբյուրները)

Անկախ պետությունների համա-գործակցության Ներդրման աշխատանքների ավարտ
միջպետական վիճակագրական կոմիտեի
կողմից մշակված «Անկախ պետությունների
համագործակցության հիմնական միջոցների
մոդելային վիճակագրական դասակարգիչ»
Հայտարարատուի կողմից ներկայացված
բեռնամաքսային հայտարարագրերի և
ապրանքների փոխադրման հաշվառման
վիճակագրական ձևի տվյալների հիման վրա
Հայտարարատուի կողմից ներկայացված
բեռնամաքսային հայտարարագրերի և
ապրանքների փոխադրման հաշվառման
վիճակագրական ձևի տվյալների հիման վրա
Ձև N 5-եհ
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Մարզերի կտրվածքով ստացվող տեղեկատվությունն
ամբողջական չէ:

Մարզերի կտրվածքով ստացվող տեղեկատվությունն
ամբողջական չէ:

Մշակման ենթակա տեղեկատվությունն ամբողջական
չէ:

Համապատասխան տեղեկանքների լրացման
Սույն հետազոտության միջոցով հավաքվող
միջոցով հացահատիկային մշակաբույսերի բեր- տեղեկատվության նկատմամբ օգտագորքահավաքի ժամանակ կորուստների հաշվառումըծողների պահանջարկի բացակայություն

3.1.2. Վիճակագրական տեղեկագրեր
ՄԱՍ 3 1220-201 ծածկագիր՝
«Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության
վիճակի մասին` 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ»

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 4 - վիճակագրական աշխատանք,
1 - վիճակագրական հետազոտություն,
1 - վիճակագրական տեղեկագիր

Աշխատանքի (ցուցանիշի) հանման
պատճառաբանումը

ՀՀ ոստիկանությունը չի ձևավորել գյուղատնտեսական տեխնիկայի վերաբերյալ էլեկտրոնային
շտեմարան (վարչական ռեգիստր), ուստի վիճակագրական նպատակներով կիրառելի ձևաչափո
տեղեկատվություն չի կարող տրամադրել, ուստի
տեղեկագիրը հանվել է ՀՀ ՎՊԽ 20.03.2019թ.
թիվ 21-Ն որոշման համաձայն և 2020թ. համար
սույն որոշումը նույնպես կիրառելի է:
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12.3. ՎԵՐԱՆՎԱՆՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ)
Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) նախկին անվանումը
ծածկագիրը
1.2.1 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
121002
Արդյունաբերության աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները` արտադրանքի
ծավալը (ընթացիկ և համադրելի գներով), պատրաստի արտադրանքի
իրացումը, արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի թվաքանակը, մեկ
աշխատողի աշխատանքի արտադրողականությունը, հիմնական ֆոնդերը,
ֆոնդազինվածությունը, ֆոնդահատույցը
121007
Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների) ծավալը, պատրաստի
արտադրանքի իրացումը, արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին
ցուցակային թվաքանակը, մեկ աշխատողի աշխատանքի
արտադրողականությունը
1.2.2 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
122004 Առևտրային կազմակերպություններում անասնապահության դրությունը
122009 Առևտրային կազմակերպություններում անասնապահության դրությունը
122010
Մուշտակամորթատու գազանաբուծության դրությունը
122013

Բուսաբուծական արտադրանքի բնարժեքային հաշվեկշիռները
-հացահատիկ և հացահատիկի վերամշակումից ստացված արտադրանքի
-կարտոֆիլի
- պտղի և հատապտղի
-խաղողի
-բանջարեղենի և բոստանային մշակաբույսերի
122028 Մսի, կաթի և ձվի արտադրության ամսական տվյալներ
1.2.6 ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
126003 Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում ապրանքների վաճառքը
(Տեղեկանք թիվ 1)
126004 Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում ապրանքների վաճառքի
գները(Դիտարկման ձև)
1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ
170001
Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի խմբ.2-ի
ներդրման միջոցառումների շարունակական իրականացում պետական
մարմիններում

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը
121002

121007

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)
վերանվանումը

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

122004
122009
122010

Առևտրային կազմակերպություններում անասնաբուծության դրությունը
Առևտրային կազմակերպություններում անասնաբուծության դրությունը
Մուշտակամորթ գազանաբուծության դրությունը

122013

Բուսաբուծական արտադրանքի բնարժեքային հաշվեկշիռները
-հացահատիկ և հացահատիկի վերամշակումից ստացված արտադրանքի
-կարտոֆիլի
-մրգի և հատապտղի
-խաղողի
-բանջարեղենի և բոստանային մշակաբույսերի
Մսի, կաթի և ձվի արտադրության տվյալներ

122028
126003
126004

170001

Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաների առևտրի շրջանառությունը
(Մշակման աղյուսակ)
Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում ապրանքների վաճառքի
գները(Հարցաթերթ, վաճառքի գին)
Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի խմբ. 2-ի
2019թ. վերանայված տարբերակի ներդրման աջակցման միջոցառումների
շարունակական իրականացում պետական մարմիններում
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Աշխատանքի
Աշխատանքի
Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)
(ցուցանիշի)
Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) նախկին անվանումը
(ցուցանիշի)
վերանվանումը
ծածկագիրը
ծածկագիրը
170002 Արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների դասակարգչի
170002
Արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների դասակարգչի
2008 թվականի վերանայված տարբերակի ազգային առանձնահատկություն2008 թվականի վերանայված տարբերակի հիման վրա մշակված ազգային
ներն արտահայտող մշակման և ներդրման աշխատանքների իրականացում
առանձնահատկություններն արտահայտող Արդյունաբերական արտադրանքի
դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների (9-րդ նիշ մակարդակ)
դասակարգչի վերանայում և ներդրման աջակցման աշխատանքների
շարունակական իրականացում
170003 Տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների դասակարգչի ներդրման աշխա170003
Տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների դասակարգչի
տանքների շարունակական աջակցում
2019թ.վերանայված տարբերակի ներդրման աջակցման աշխատանքների
իրականացում
170005 «Ֆինանսական ակտիվների դասակարգչի» ազգային տարբերակի մշակում
170005 «Ֆինանսական ակտիվների դասակարգչի» ազգային տարբերակի ներդրման
աջակցման աշխատանքների շարունակական իրականացում
1.8 ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ
180001
Ադարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական
180001
Ադարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական
անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված իրավաբառեգիստրի գործակալությունում գրանցված իրավաբանական անձանց և անհատ
նական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ
ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ
5.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
520003
Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը
520003
Հաշվառված հաշմանդամների վերաբերյալ
520024
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի
520024
Հիգիենիկ և հակահամաճարակային հսկողության և ախտահանման
գործունեություն
կենտրոնների գործունեություն
520031
Հիվանդանոցի գործունեություն
520031
Ցերեկային ծառայություն ունեցող հիվանդանոցի գործունեություն
520036
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի
520036
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի
գործունեությունը հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման
գործունեությունը (հատուկ վտանգավոր վարակներ)
ուղղությամբ
5.3. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
530006
Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և հավատարմագրում
530006
Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում և պետական
վերահսկողություն
5.4.ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
540007
Ասպիրանտուրայի, ինտերնատուրայի, օրդինատուրայի, դոկտորանտուրայի
540007
Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր
աշխատանքներ
իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների և
կազմակերպությունների գործունեությունը
5.7.ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
570002
Բնակավայրերի գազաֆիկացում
570002
Բնական և հեղուկ գազի օգտագործում
6.0 ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
600003
Ներքին որակի աուդիտի իրականացման ինքնագնահատման հարցաթերթի
600003
Ներքին որակի աուդիտի իրականացման ինքնագնահատման հարցաթերթի
փորձարկման աշխատանքի շարունակական իրականացում
լրացման աշխատանքների շարունակական իրականացում և արդյունքների
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Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) նախկին անվանումը

600004

Որակի ապահովման շրջանակի իրականացում աշխատանքի շարունակական
իրականացում
7.0. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ
700001 Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի մարդահամարի անցկացմանն
ուղղված նախապատրաստական աշխատանքներ

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը
600004

700001

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)
վերանվանումը
վերլուծություն
Որակի ապահովման շրջանակի իրականացում

Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի մարդահամարի անցկացում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 24 վերանվանված վիճակագրական աշխատանք
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