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«2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ» ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ  
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ «2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ» ՀԱՄԵՄԱՏ 

12.1. ՆՈՐ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ) 
Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 
ծածկագիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը 

Հաշվետվության ձևը կամ աշխատան-
քի կատարման (ցուցանիշի մշակման) 

համար հիմք հանդիսացող այլ  
նյութերը (աղբյուրները) 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) 
ավելացման հիմնավորումը 

1.3.7.  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ 
137003  Ներդրումային մեքենա-սարքավորումների գների

 դիտարկում (ըստ ծրագրով նախատեսված  
 անվանացանկի)  

մշակման աղյուսակ Միջազգային համադրումների Գլոբալ փուլի սկիզբ

137004  Շինարարության բաղադրամասերի գների դիտարկում և 
 միջին գների հաշվարկ (ըստ ծրագրով նախատեսված  
 անվանացանկի) 

մշակման աղյուսակ Միջազգային համադրումների Գլոբալ փուլի սկիզբ

5.5.ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 

550011 Կազմակերպություններում ՀՀ արխիվային հավաքածուի 
փաստաթղթերի պահպանության կազմակերպումը 

Ձև N 2-կա Սույն աշխատանքը իրականացվում է հնգամյա պարբերականությամբ 

ՄԱՍ 3 5100-306 ծածկագիր՝ 
Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի 

3.1.3. Մամուլի հաղորդագրություններ «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 
տեղեկատվական ամսական զեկույցի եռամսյակային 
թողարկումներում պարտադիր զետեղվում է հավելված 2-ում՝ 
«Հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն»

5100-307 ծածկագիր՝ 
Ծնվածների շրջանում առավել տարածված ազգանուններն ըստ 
սեռի 

3.1.3. Մամուլի հաղորդագրություններ «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 
տեղեկատվական ամսական զեկույցի եռամսյակային 
թողարկումներում պարտադիր զետեղվում է հավելված 2-ում՝ 
«Հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն»

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝    3 - վիճակագրական աշխատանք 
                        2 - մամուլի հաղորդագրություն 

12.2. ՀԱՆՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ) 
Աշխատանքի  
(ցուցանիշի) 
ծածկագիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը 

Հաշվետվության ձևը կամ աշխա-
տանքի կատարման (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող 
նյութերը  (աղբյուրները) 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) հանման  
պատճառաբանումը 

1.2.6. ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ  ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
126009 

 
Առևտրի շրջանառությունը Ձև N  1-առևտուր (փոքր) Սույն վիճակագրական աշխատանքով հավաքվող առևտրի շրջանա-

ռության  փոքր ծավալներով, ինչպես նաև ռեսպոնդենտների ծանրա-
բեռնվածության նվազեցմամբ պայմանավորված տեղեկատվությունը
համալրվելու է Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ԱՐՄՍՏԱՏ-
ին տարեկան կտրվածքով ներկայացվող տեղեկատվությամբ: 
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Աշխատանքի  
(ցուցանիշի) 
ծածկագիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը 

Հաշվետվության ձևը կամ աշխա-
տանքի կատարման (ցուցանիշի 

մշակման) համար հիմք հանդիսացող 
նյութերը  (աղբյուրները) 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) հանման  
պատճառաբանումը 

126010 
 

Ծառայությունների ծավալը Ձև N 1- ծառայություններ (փոքր) Սույն վիճակագրական աշխատանքով հավաքվող ծառայությունների
փոքր ծավալներով, ինչպես նաև ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվա-
ծության նվազեցմամբ պայմանավորված տեղեկատվությունը համա-
լրվելու է Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ԱՐՄՍՏԱՏ-ին 
տարեկան կտրվածքով ներկայացվող տեղեկատվությամբ:

1.3.1. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
131003 

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

Մշակման աղյուսակ
 

Սույն աշխատանքը ներառված է 131002 ծածկագրով վիճակագրական 
աշխատանքում: 

 137002  Ազգային արժույթի գնողունակության համարժեքության հաշվարկ Մշակման աղյուսակ Միջազգային համադրումների Գլոբալ փուլի հետաձգում 
1.7. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 

170002 Արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների  
դասակարգչի 2008 թվականի վերանայված տարբերակի հիման 
վրա մշակված ազգային առանձնահատկություններն  
արտահայտող 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 դասակար-
գումն ըստ գործունեության տե-
սակների դասակարգչի 2008 թվա-
կանի  վերանայված տարբերակ 

Ներդրման աջակցման աշխատանքների ավարտ

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

Անկախ պետությունների համագործակ-
ցության միջպետական վիճակագրական 
կոմիտեի կողմից  մշակված «Ֆինանսա-
կան ակտիվների դասակարգիչ» 

Ներդրման աջակցման աշխատանքների ավարտ

5.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
520022 Դատաբժշկական փորձաքննություն Ձև N 51 Սույն տեղեկատվության հավաքման  անհրաժեշտությունը նվազելու, 

ինչպես նաև ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու 
նպատակով

520023 Դատահոգեբուժական փորձաքննության հանձնաժողովի
աշխատանք 

Ձև N 39 Սույն տեղեկատվության հավաքման  անհրաժեշտությունը նվազելու, 
ինչպես նաև ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու 
նպատակով

520044 Դեղատների կադրային ներուժի և գործունեության մասին Ձև N 16 Սույն տեղեկատվության հավաքման  անհրաժեշտությունը նվազելու, 
ինչպես նաև ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու 
նպատակով

5.3.ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
530004 Հետաքննության մարմնի վարույթում գտնվող գործերը (մաքսային 

իրավախախտումների մասով) 
Ձև N 2-հետաքննություն «Հարկային և մաքսային մարմիններում հետաքննությամբ ընթացք 

տրված նյութերի շարժի մասին» Ձև 1-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 
(եռամսյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևում 
արդեն իսկ ներառված են անհրաժեշտ վիճակագրական ցուցանիշները 

6.0.  ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
600009 Մեթատվյալների ռազմավարության մշակում Եվրոպական վիճակագրական 

համակարգի որակի ապահովման 
շրջանակ

Ռազմավարության մշակման ավարտ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝   11 -  վիճակագրական աշխատանք 
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2.3. ՎԵՐԱՆՎԱՆՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ) 
Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
վերանվանումը 

1.2.7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
127002 

 
Կազմակերպությունների դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը, 
բանկերի վարկերը և փոխառությունները 

127002 Կազմակերպությունների  հաշվարկների վիճակը

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

նկատմամբ) 
131005 Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկ 2015 թվականի նկատմամբ (Եվրոստատի 

կողմից սահմանված ինդեքսի հղման ժամանակաշրջան) 
131006 

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

131006
 

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

131007 
 

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

131007
 

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

131015 
 

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

131015
 

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

131016 
 

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

131016
 

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

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

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

131019 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք»
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))

131019
 

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

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))

131020
 
 

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

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)) 

131028 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Կրթություն» հատվածում  ներառված  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))  
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Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
վերանվանումը 

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))

131029
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Ռեստորաններ և հյուրանոցներ» հատվածում  ներառված 
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)) 

131031 
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Պայմանական հաշվարկված վարձավճար բնակարանի 
սեփականատիրոջ համար» հատվածում ներառված ապրանքների և 
ծառայությունների գների (սակագների) ինդեքսների հաշվարկ (եռամսյակը 
նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի համեմատ)

131031
 

Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Պայմանական հաշվարկված վարձավճար բնակարանի սեփակա-
նատիրոջ համար» հատվածում ներառված ծառայությունների գների ինդեքսների 
հաշվարկ (եռամսյակը նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի համեմատ) 

1.3.3. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
133001 

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

133001
 

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

133004 Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման քանակների, 
արժեքների, գների դիտարկում և միջին գների հաշվարկ

133004 Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման քանակների, գների 
դիտարկում և միջին գների հաշվարկ

1.3.4. ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
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 

134004
 

1 տոննա բեռի ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրման սակագների հաշվարկ  

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

սարքավորումների (նյութեր) և այլ ծախսերի արժեքի փոփոխման 
հաշվարկային ինդեքս (hաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա 
դեկտեմբերի,նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և տարվա սկզբից 
հաշվարկված ժամանակահատվածը նախորդ տարվա համապատասխան 
ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով), (Ֆինանսների նախա-
րարության կողմից հաշվարկվող ամսական ինդեքսների հիման վրա)

135001 Կապիտալ ներդրումների, շինմոնտաժային աշխատանքների, սարքավորումների 
(նյութեր) և այլ ծախսերի արժեքի փոփոխման հաշվարկային ինդեքս (hաշվետու 
ամիսը նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի,նախորդ տարվա համապա-
տասխան ամսվա և տարվա սկզբից հաշվարկված ժամանակահատվածը նախորդ 
տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ (աճողական կարգով), 
(Ֆինանսների նախարարության կողմից բազիսային ժամանակաշրջանի նկատմամբ 
հաշվարկվող ամսական ինդեքսների հիման վրա)

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

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

1.4.2.ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
142002 
 

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

142002
 

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

ամսական (նախնական) 
ամսական (ճշգրտված) 
 

ամսական նախնական
(ընթացիկ ամսվան նախորդող ամսվա ցուցանիշ) 
ճշգրտված ամսական  
(նախորդող ամսվան նախորդող ամսվա ցուցանիշ)
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Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
նախկին անվանումը 

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 
ծածկագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)  
վերանվանումը 

2019թ. IV եռամսյակ (նախնական)  (ճշգրտված) 2020թ. IV եռամսյակ (նախնական),  (ճշգրտված)
2020թ. I եռամսյակ   (նախնական)  (ճշգրտված) 2021թ. I եռամսյակ   (նախնական),  (ճշգրտված)
2020թ. II եռամսյակ  (նախնական) (ճշգրտված) 2021թ. II եռամսյակ  (նախնական), (ճշգրտված) 
2020թ. III եռամսյակ (նախնական) (ճշգրտված) 2021թ. III եռամսյակ (նախնական), (ճշգրտված) 
2020թ. IV եռամսյակ (նախնական) (ճշգրտված) 2021թ. IV եռամսյակ (նախնական),  (ճշգրտված) 
2019թ. տարեկան    (նախնական)  (ճշգրտված) 2020թ. տարեկան    (նախնական),  (ճշգրտված) 

1.7. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 
170001 Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի  խմբ. 2-ի 

2019թ. վերանայված տարբերակի ներդրման աջակցման միջոցառումների  
շարունակական իրականացում պետական մարմիններում

170001 Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի  խմբ. 2-ի 
2020թ. վերանայված տարբերակի կիրառման ու ներդրման աջակցման 
միջոցառումների շարունակական իրականացում

170006 Արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների  դասա-
կարգչի 2008 թվականի վերանայված տարբերակի հիման վրա ազգային 
առանձնահատկություններն արտահայտող Մեծածախ և մանրածախ առևտ-
րի ծառայությունների, ավտոտրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլների 
նորոգման ծառայությունների դասակարգում (9-րդ նիշ մակարդակ) դասա-
կարգչի մշակման և ներդրման աջակցման աշխատանքների իրականացում

170006 Արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների  դասակարգչի 
2008 թվականի վերանայված տարբերակի հիման վրա ազգային առանձնա-
հատկություններն արտահայտող Մեծածախ և մանրածախ առևտրի 
ծառայությունների, ավտոտրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլների նորոգման 
ծառայությունների դասակարգում (9-րդ նիշ մակարդակ) դասակարգչի ներդրման 
աջակցման աշխատանքների իրականացում

170007 «Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգչի» ազգային տարբերակի 
մշակում  

170007 «Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգչի» ազգային տարբերակի 
ներդրման աջակցման աշխատանքների իրականացում

5.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
520001 

 
Աշխատանքային դժբախտ պատահարները, վնասվածքները և դրանցով
պայմանավորված ժամանակավոր անաշխատունակությունը 

520001
 

Աշխատանքային դժբախտ պատահարները, վնասվածքները և դրանցով պայմանա-
վորված ժամանակավոր անաշխատունակությունը արտադրության ոլորտում 

520002 
 

Աշխատանքային և զինվորական ծառայության հետ կապված  
կենսաթոշակառուներ և կենսաթոշակի միջին չափերը 

520002
 

Աշխատանքային, զինվորական ծառայության հետ կապված և այլ օրենքներով 
սահմանված կենսաթոշակառուներ և կենսաթոշակի միջին չափերը 

520003 Հաշվառված հաշմանդամների վերաբերյալ 520003 Հաշվառված հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ
520041 Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ 520041 Երեխայի ծննդյան միանվագ, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի և չաշխատող 

անձին տրվող մայրության նպաստներ
5.3.ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

530003 Հետաքննության մարմնի վարույթում գտնվող գործերը  (հարկային 
իրավախախտումների մասով) 

530003 Հարկային և մաքսային մարմիններում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի 
շարժը 

530006 
 

Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում և պետական 
վերահսկողություն 

530006
 

Ստանդարտացում, համապատասխանության գնահատում և հավատարմագրում 

530007 Նոտարական գրասենյակի գործունեությունը 530007 Նոտարական գործունեությունը
5.6.ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

560021 Անտառպահպանություն (անտառխախտումներ, անտառային հրդեհներ) և 
անտառպաշտպանություն 

560021 Անտառային հրդեհներ և անտառպաշտպանություն

7.0. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ 
700001 Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի մարդահամարի անցկացում   700001 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի մարդահամարի անցկացում 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝   30 - վիճակագրական աշխատանք 
 

 


