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2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 
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1.ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ 

 

Հ/Հ 
Ժողովածու

ի 
ծածկագիրը 

Ժողովածուի 
անվանումը 

Հրապարա
կման 
լեզուն 

Հրապարակման 
տեսակ 

Հրապարակ 
ման ժամկետը 

Համառոտ  բովանդակությունը 

1 1000-101 
Արցախի 

Հանրապետության  

վիճակագրական 

տարեգիրք, 2018  
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

Էլեկտրոնային,
թղթային 

4-րդ 
եռամսյակ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրքը Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության առավել 
ամբողջական վիճակագրական հրապարակումն է: Ներկայացվելու են վիճակագրական 
տվյալներ երկրի 2013-2017 թվականների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ: 
Ներառվելու են ողջ տնտեսության, դրա կարևորագույն ճյուղերի և հատվածների 
վիճակը բնութագրող բազմաթիվ աղյուսակներ և գծապատկերներ:  

2 1000-102 
Արցախի  
Հանրապետության 
շրջանները թվերով, 
2018 

հայերեն, 
ռուսերեն 

- - Ժողովածուն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 
ծառայության առավել ամբողջական վիճակագրական հրապարակումն է Արցախի 
Հանրապետության շրջանների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ: Այն 
ներառելու է վիճակագրական տեղեկատվություն 2013-2017 թվականների 
միջակայքում:  

3 1000-103 
Արցախը թվերով, 
2018 

հայերեն,  
անգլերեն 

- 2-րդ 
եռամսյակ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության 
վիճակագրական գրքույկն է, որն իր մեջ ամփոփելու է Արցախի Հանրապետության 
սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականին: 

4 1000-104 
Արցախի  կանայք և 
տղամարդիկ, 2018 

հայերեն, 
անգլերեն 

- 4-րդ 
եռամսյակ 

Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ կանանց և տղամարդկանց 
թվաքանակի վերաբերյալ բացարձակ թվերով և համամասնություններն ըստ որոշակի 
հատկանիշների (բնակչություն, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն և 
սոցիալական ապահովվածություն, ընտանիք և տնային տնտեսություն, կրթական 
մակարդակ, մշակույթ և սպորտ, զբաղվածություն և գործազրկություն, գենդերային 
հիմնահարցեր): 

5 1100-101 
Արցախի Հանրապե-
տության համախառն 
ներքին արդյունքը 
2017 թվականին 

հայերեն էլեկտրոնային 2-րդ 
եռամսյակ 

Ժողովածուն տեղեկություններ է պարունակելու երկրի համախառն ներքին արդյունքի, 
դրա արտադրության ծավալների, կառուցվածքի, աճի տեմպի, ձևավորման 
աղբյուրների վերաբերյալ: 

6 1210-101 Արցախի Հանրապե-
տության արդյունաբե-
րությունը 2017 
թվականին 

- -  -  Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ արդյունաբերական 
արտադրանքի ընդհանուր ծավալի, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 
արդյունաբերական կազմակերպությունների ֆինանսական ցուցանիշների  
վերաբերյալ:   

7 1220-101 
Արցախի Հանրապե-

տության գյուղա-

տնտեսությունը  2017 

-  -  -  Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ գյուղատնտեսության 
համախառն արտադրանքի, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածու-
թյունների, համախառն բերքի և միջին բերքատվության, գյուղատնտեսական 



                              

Հ/Հ 
Ժողովածու

ի 
ծածկագիրը 

Ժողովածուի 
անվանումը 

Հրապարա
կման 
լեզուն 

Հրապարակման 
տեսակ 

Հրապարակ 
ման ժամկետը 

Համառոտ  բովանդակությունը 

թվականին կենդանիների գլխաքանակի, անասնաբուծական հիմնական մթերքների 
արտադրության, գյուղատնտեսական տեխ-նիկայի առկայության և սարքինության 
վերաբերյալ:  

8 1230-101 
Շինարարությունը  
Արցախի Հանրապե-
տությունում 2017 
թվականին 

-  -  -   Ժողովածուն պարունակելու է  վիճակագրական տեղեկություններ ըստ 
ֆինանսավորման աղբյուրների իրականացված շինարարության, հիմնական 
միջոցների գործարկման, շինարարական կազմակերպությունների գործունեության 
ֆինանսական արդյունքների վերաբերյալ:   

9 1300-101 Գները և գների 
ինդեքսները   
Արցախի 
Հանրապետությունու
մ 2017 թվականին 

-  -  - Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ տնտեսության 
տարբեր  ոլորտների գների և գների ինդեքսների մասին, մեթոդաբանական ցուցումներ 
Արցախի Հանրապետությունում գների դիտարկման կազմակերպման և ինդեքսների 
հաշվարկման վերաբերյալ: 

10 2000-101 Արցախի Հանրապե-
տության 
ֆինանսների 
վիճակագրությունը  
2017 թվականին 

-  -  3-րդ 
եռամսյակ 

Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ պետական 
ֆինանսների, կազմակերպությունների ֆինանսների, դրամավարկային հիմնական 
ցուցանիշների, արտարժութային փոխարժեքների  դինամիկայի վերաբերյալ: 

11 4100-101 

 

Արցախի Հանրապե-
տության արտաքին 
առևտուրը 2017 թվակա-
նին (ըստ առանձին 
երկրների ապրանքների 
արտաքին տնտեսա-
կան գործունեության 
ապրանքային անվա-
նացանկի և Միջազգա-
յին առևտրի 
ստանդարտ դասա-
կարգչի 2-նիշ ծածկա-
գրին համապա-տաս-
խան) 

-  -  2-րդ 
եռամսյակ 

Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2017 թվականի արտաքին առևտրի վերաբերյալ 
վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է արտահանման և ներմուծման 
ծավալները(բնաիրային և արժեքային արտահայտությամբ)` ըստ ապրանքների ծած-
կագրման և նկարագրման ներդաշնակեցված համակարգի 2-նիշ ծածկագրի, ըստ 
առանձին երկրների, ամփոփ` Անկախ պետությունների համագործակցության 
երկրներով, արտահանման և ներմուծման ծավալների դինամիկան ըստ գործընկեր 
երկրների և ըստ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքի, արտահանման և 
ներմուծման ծավալները` ըստ Միջազգային առևտրի ստանդարտ և ըստ տնտեսական 
դասակարգման դասակարգիչների 2-նիշ ծածկագրի:  

12 4400-101 Արցախի Հանրապե-
տության վճարային 
հաշվեկշիռը 2017 
թվականին 

-  - -  Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2017 թվականի վճարային հաշվեկշռի վերաբերյալ 
վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է մեթոդաբանական ցուցումներ 
վճարային հաշվեկշռի, նրա հաշիվների կազմման վերաբերյալ: 

13 5100-101  

 

Արցախի Հանրապե-
տության ժողովրդա-
գրական ժողովածու, 
2018 

- - -  Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ Արցախի Հանրապետության, 
շրջանների, քաղաքային ու գյուղական բնակչության թվաքանակի, բնական շարժի, 
միգրացիոն տեղաշարժերի, մահացության ու ծնելիության և այլ ժողովրդագրական 
ցուցանիշների վերաբերյալ: 

14 5100-102 Միգրացիան Արցախի 
Հանրապետությու-
նում 2017 թվականին  

-  -  1-ին 
եռամսյակ 

Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ Արցախի Հանրապետության 
շրջանների, քաղաքների ու գյուղերի բնակչության 2017 թվականի միգրացիոն 
տեղաշարժերի  վերաբերյալ: 



                              

Հ/Հ 
Ժողովածու

ի 
ծածկագիրը 

Ժողովածուի 
անվանումը 

Հրապարա
կման 
լեզուն 

Հրապարակման 
տեսակ 

Հրապարակ 
ման ժամկետը 

Համառոտ  բովանդակությունը 

15 5200-101  
 

Արցախի Հանրապե-
տության սոցիալական 
վիճակը 2017 
թվականին  

-  -  3-րդ 
եռամսյակ 

Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ սոցիալական ոլորտի՝ 
առողջապահական, կրթական, իրավական համակարգերի, մշակույթի, սպորտի, 
արտադրական դժբախտ պատահարների, սոցիալական ապահովություն և 
ապահովագրության, մանկատների, տարեցների և հաշմանդամների, 
հրատարակչական գործունեության, գրադարանային ֆոնդի օգտագործման և այլ 
ոլորտների վերաբերյալ: 

16 5800-101   Արցախի սոցիալական 
պատկերը և 
աղքատությունը, 2018 
(վիճակա-գրական 
վերլուծական զեկույց) 

-  Էլեկտրոնային,
թղթային 

4-րդ 
եռամսյակ 

Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ բնակչության սոցիալական պատկերի, 
աղքատության մակարդակի վերաբերյալ` ըստ տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքների: 

                           

 2.ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ 

հ/հ Տեղեկագրի 

ծածկագիրը 
Տեղեկագրի անվանումը Պարբերականությունը 

Հրապարակման  ժամկետը 
(ամսաթիվը կամ աշխատանքա-
յին օրը հաշվետու ժամանակա-

շրջանից հետո)  
 

Հրապարակման տեսակը 

1 1000-201 2018 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ տարեկան սեպտեմբեր էլեկտրոնային, 

2 1000-203 ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության 

հիմնական ցուցանիշները 

ամսական 

հունվար-

դեկտեմբերը 

20 

25 

էլեկտրոնային, 

թղթային 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ   
 

3 
1220-201 Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման 

հանրագումարները  
տարեկան 1-ին եռամսյակ 

- 

4 
1220-202 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները 

և համախառն բերքը  

- - 
- 

5 
1220-203 2018 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքերի համատարած 

հաշվառման 

 հանրագումարները 

- 3-րդ եռամսյակ  
- 

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ   
 

6 
1300-201 Սպառողական գների ինդեքսը  Արցախի Հանրապետությունում ամսական 10 

էլեկտրոնային 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ   
 



                              

հ/հ Տեղեկագրի 

ծածկագիրը 
Տեղեկագրի անվանումը Պարբերականությունը 

Հրապարակման  ժամկետը 
(ամսաթիվը կամ աշխատանքա-
յին օրը հաշվետու ժամանակա-

շրջանից հետո)  
 

Հրապարակման տեսակը 

7 
5100-201 ԱՀ բնակչության թվաքանակը  2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ տարեկան ապրիլ 

էլեկտրոնային, 

թղթային  

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ   
 

8 
5900-201 Պարենային  ապահովություն  և աղքատություն  (հայերեն, անգլերեն)  տարեկան 4-րդ եռամսյակ 

- 

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

հ/հ Ծածկագիրը Թեմայի անվանումը 
Պարբերականությու

նը 

 

Ծանոթություն 
 

Հրապարակման 
տեսակը 

1 1000-301 Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի Հանրապետության 
արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության մասին  

ամսական հաշվետու ժամանակաշրջանին 
հաջորդող 22-րդ օրը 

էլեկտրոնային, 
թղթային 

2 1000-302 Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր  

եռամսյակային <<Արցախի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը>> տեղեկատվա-
կան եռամսյակային զեկույցի 
հրապարակումից հետո մեկշաբաթյա 
ժամկետում 

- 

3 1000-303 Թեմատիկ հաղորդագրություններ ըստ 
անհրաժեշտության 

 
- 

4 1300-301 Արցախի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսը - հաշվետու ժամանակաշրջանին 
հաջորդող 13-րդ օրը 

էլեկտրոնային 

5 5100-301 Արցախի Հանրապետության հիմնական ժողովրդագրական 
ցուցանիշների մասին  

ամսական հաշվետու ժամանակաշրջանին 
հաջորդող 12-րդ օրը 

- 

6. 3000-301 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների 
վերաբերյալ 

- հաշվետու ժամանակաշրջանին 
հաջորդող 6-րդ օրը 

- 

7 5800-301 Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը,  2018 տարեկան 4-րդ եռամսյակ - 

4. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 

հ/հ 
Ծածկագիրը Տեղեկատվական զեկույցի անվանումը 

Պարբերականությու
նը 

Հրապարակման ժամկետը  
(ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը  
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո) 

Հրապարակման տեսակը 

1 1000-401 <<Արցախի Հանրապետության  սոցիալ-տնտեսական վիճակը>> 

տեղեկատվական եռամսյակային զեկույց, հայերեն տարբերակ 

տարեկան 

եռամսյակային 

90 

45 

էլեկտրոնային,  

թղթային 

2 1000-402 <<Արցախի Հանրապետության  սոցիալ-տնտեսական վիճակը>> 

տեղեկատվական եռամսյակային   զեկույց, ռուսերեն տարբերակ 

տարեկան 

եռամսյակային 

100 

50 

-‘’- 
 

 



                              

5. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   

հ/
հ 

Ծածկա 
գիրը 

Տեղեկատվության անվանումը Պարբերականությունը 

Հրապարակման ժամկետը  
(ամսաթիվը կամ աշխատան-

քային օրը  հաշվետու 
ժամանակաշրջանից հետո) 

Հրապարակ 
ման տեսակը 

1 1220-501 ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին շաբաթը մեկ անգամ 

(մարտի 1-ից մինչև հունիսի 1-ը) 
յուրաքանչյուր երկուշաբթի 

էլեկտրոնա 

յին 
2  1220-502 ԱՀ հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի մասին շաբաթը մեկ անգամ 

(հունիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը) 
- - 

3  1220-503 ԱՀ- ում  աշնանացանի համար վարած հողի և  ցանված հատիկի 

մասին 

շաբաթը մեկ անգամ 

(հոկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-

ը) 

- - 

4 3000-501 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ  

ամսական 
6 

էլեկտրոնա 

յին, թղթային 
5 5100-501 Տեղեկություններ ԱՀ  ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին - 10 - 

6 5900-501 Արցախի Հանրապետության նվազագույն սպառողական զամբյուղի  

արժեքը  (հաշվարկված բժշկական նորմաներով)  

- 
1 

- 
 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար՝ Լ. Հարությունյան 
 

 


