
                                                                                                                                     ՀավելվածN 9 
2018 թվականի պետական  վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ 

 

հ/հ 
Ծած- 

կագիրը 
 

Հրապարակման անվանումը 
Հրապարակման 

ձևը 
 

Հրապա-

րակման 

լեզուն 
 

Թողարկման 

(հրապարակման) 

ժամկետը (ամիսը 

(եռամսյակը) կամ 

աշխատանքային օրը 

հաշվետու ժամանա-

կաշրջանից հետո) 

1 

 

 

5800-501 

Արցախի Հանրապետության նվազա-

գույն սպառողական զամբյուղի  

արժեքը (հաշվարկված բժշկական 

նորմաներով) (ամսական) 

օպերատիվ 
տեղեկատվություն 

հայերեն 1 

2 3000-501 

Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) 

վարկերի և ավանդների վերաբերյալ 

(ամսական)  

 - 6 

3 

3000-301 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) 

վարկերի և ավանդների վերաբերյալ 

(ամսական)  

մամուլի հաղորդա- 

գրություն - 6 

4 5100-501 
Տեղեկություններ ԱՀ  ժողովրդագրա–

կան ցուցանիշների մասին (ամսական) 
օպերատիվ 

տեղեկատվություն 
- 10 

5 
1300-201 Սպառողական գների ինդեքսը  Արցախի 

Հանրապետությունում (ամսական) 
վիճակագրական 

տեղեկագիր 
- -''- 

6 5100-301 
Արցախի Հանրապետության 
հիմնական ժողովրդագրական 
ցուցանիշների մասին (ամսական) 

մամուլի 
հաղորդագրություն 

-  
հաշվետու 

ժամանակաշրջանին 
հաջորդող 12-րդ օրը 

7 1300-301 
Արցախի Հանրապետության սպառո–

ղական գների ինդեքսը (ամսական) 
մամուլի հաղորդա- 

գրություն 
- 13 

8 1000-203 
ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտե-
սության, շինարարության հիմնական 
ցուցանիշները (ամսական) 

վիճակագրական 
տեղեկագիր 

- 20 

9 1000-301 

Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի 
Հանրապետության արդյունաբերու–
թյան, գյուղատնտեսության, 
շինարարության մասին (ամսական) 

մամուլի հաղորդա- 

գրություն 
- 22 

10 
1000-303 Թեմատիկ հաղորդագրություններ մամուլի հաղորդա- 

գրություն 
- ըստ 

անհրաժեշտության 

11 
5100-201 ԱՀ բնակչության թվաքանակը 

(տարեկան) 2018թվականի հունվարի 1-ը  
վիճակագրական 

տեղեկագիր 
- ապրիլ 

12 
1000-401 Արցախի Հանրապետության սոցիալ-

տնտեսական վիճակը 
տեղեկատվական 

եռամսյակային 
զեկույց 

հայերեն 

 

45 

տարեկանը` 90 

13 1000-402 
Արցախի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը - ռուսերեն 

50 

տարեկան` 100 

14 1000-302 

Արցախի Հանրապետության սոցիալ-

տնտեսական վիճակը բնութագրող 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների 

համառոտագիր 

մամուլի 

հաղորդագրություն 

հայերեն 

«ԱՀ սոցիալ-

տնտեսական վիճակը» 

տեղեկատվական 

եռամսյակային զեկույ–

ցի հրապարակումից 

հետո մեկշաբաթյա 

ժամկետում 

15 1220-201 

Գյուղատնտեսական կենդանիների 

համատարած հաշվառման 

հանրագումարները  (տարեկան) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
- I եռամսյակ 



հ/հ 
Ծած- 

կագիրը 
 

Հրապարակման անվանումը 
Հրապարակման 

ձևը 
 

Հրապա-

րակման 

լեզուն 
 

Թողարկման 

(հրապարակման) 

ժամկետը (ամիսը 

(եռամսյակը) կամ 

աշխատանքային օրը 

հաշվետու ժամանա-

կաշրջանից հետո) 

16 1220-202 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

ցանքատարածությունները և 

համախառն բերքը (տարեկան) 

- - - 

17 5100-102 
Միգրացիան Արացխի 
Հանրապետությունում 2017 թվականին 

-  -  I եռամսյակ 

18 
 

5100-101  
Արցախի Հանրապետության 

ժողովրդագրական ժողովածու, 2018 
վիճակագրական 

ժողովածու 
-  II եռամսյակ 

19 1100-101 
Արցախի Հանրապետության 
համախառն ներքին արդյունքը 2017 
թվականին 

-  -  -  

20 1210-101 
ԱրցախիՀանրապետության 
արդյունաբերությունը 2017 թվականին -  -  -  

21 1220-101 
Արցախի Հանրապետության 
գյուղատնտեսությունը  2017 
թվականին 

-  -  -  

22 1230-101 
Շինարարությունը  Արցախի 
Հանրապետությունում 2017 թվականին -  -  -  

23 1300-101 
Գները և գների ինդեքսները Արցախի 
Հանրապետությունում 2017 թվականին -  -  -  

24 
4100-101 

 

ԱրցախիՀանրապետության արտաքին 
առևտուրը 2017 թվականին  (ըստ 
առանձին երկրների ապրանքների 
արտաքին տնտեսական գործունե–
ության ապրանքային անվանացանկի և 
Միջազգային առևտրի ստանդարտ 
դասակարգչի 2-նիշ ծածկագրին 
համապատասխան) 

-  -  -  

25 4400-101 
Արցախի Հանրապետության վճարային 
հաշվեկշիռը 2017 թվականին -  -  -  

26 1000-103 
Արցախը թվերով, 2018 

-  
հայերեն,  
անգլերեն 

-  

27 
1220-203 2018թվականի բերքի տակ կատարված 

ցանքերի համատարած հաշվառման 
հանրագումարները 

վիճակագրական 
տեղեկագիր 

-  երրորդ եռամսյակ 

28 2000-101 
Արցախի Հանրապետության 
ֆինանսների վիճակագրությունը  2017 
թվականին 

-  -  երրորդ  եռամսյակ 

29 
 

5200-101  
Արցախի Հանրապետության 

սոցիալական վիճակը 2017 թվականին  

-  -  -  

30 1000-104 

2018 թվականի վիճակագրական 

հրապարակումների համացանկ 

(տարեկան) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
հայերեն, 
անգլերեն 

սեպտեմբեր 

31 1000-201 Պարենային  ապահովություն և 
աղքատություն 

-' հայերեն, 
անգլերեն 

չորրորդ եռամսյակ 

32 

5900-201 Արցախի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, 2018 
(վիճակագրական վերլուծական 
զեկույց) 

վիճակագրական 
ժողովածու 

հայերեն - 

33 
5800-101 Արցախի սոցիալական պատկերը և 

աղքատությունը, 2018 

մամուլի 
հաղորդագրություն 

- - 



հ/հ 
Ծած- 

կագիրը 
 

Հրապարակման անվանումը 
Հրապարակման 

ձևը 
 

Հրապա-

րակման 

լեզուն 
 

Թողարկման 

(հրապարակման) 

ժամկետը (ամիսը 

(եռամսյակը) կամ 

աշխատանքային օրը 

հաշվետու ժամանա-

կաշրջանից հետո) 

34 1000-102 
Արցախի շրջանները թվերով, 2018  վիճակագրական 

ժողովածու 
հայերեն, 
ռուսերեն 

- 

35 
5800-301 Արցախի  կանայք և տղամարդիկ, 2018 - հայերեն, 

անգլերեն 
- 

36 1000-101 

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք, 

2018 - 
հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

- 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ 

 ԹԵՄԱՏԻԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ 

 

 

հ/հ 
Ծած- 

կագիրը 
 

Հրապարակման անվանումը 
Հրապարակման 

ձևը 
 

Հրապա-

րակման 

լեզուն 
 

Թողարկման 

(հրապարակման) 

ժամկետը (ամիսը 

(եռամսյակը) կամ 

աշխատանքային օրը 

հաշվետու ժամանակա-

շրջանից հետո) 

1 1000-203 

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտե-

սության, շինարարության հիմնական 

ցուցանիշները (ամսական) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
հայերեն 20 

2 1000-301 

Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի 

Հանրապետության արդյունաբերութ–

յան, գյուղատնտեսության, շինարա–

րության մասին (ամսական) 

մամուլի հաղորդա- 

գրություն 
- 22 

3 1000-303 Թեմատիկ հաղորդագրություններ 
մամուլի հաղորդա- 

գրություն 
- ըստ անհրաժեշտության 

4 1000-401 

Արցախի Հանրապետության  սոցիալ-

տնտեսական վիճակը 

տեղեկատվական 

եռամսյակային 

զեկույց 

 

- 

 

եռամսյակայինը` 45 

տարեկանը`   90 

5 1000-402 
Արցախի  Հանրապետության  սոցիալ-

տնտեսական վիճակը 

-''- 

 

 

ռուսերեն 

եռամսյակայինը` 50 

տարեկան` 100 

6 1000-302 

Արցախի  Հանրապետության սոցիալ-

տնտեսական վիճակը բնութագրող 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների 

համառոտագիր 

մամուլի 

հաղորդագրություն 
հայերեն «ԱՀ սոցիալ-տնտեսական 

վիճակը» տեղեկատվական 

եռամսյակային զեկույցի 

հրապարակումից հետո 

մեկշաբաթյա ժամկետում 

7 1000-201 

2018 թվականի վիճակագրական 

հրապարակումների համացանկ 

(տարեկան) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

- 

սեպտեմբեր 

8 1000-101 
Արցախի վիճակագրական տարեգիրք, 

2018 

վիճակագրական 

ժողովածու 

հայերեն, 

ռուսերեն, 

անգլերեն 

      չորրորդ եռամսյակ 

9 1000-102 
Արցախի շրջանները թվերով, 2018 

- 
հայերեն, 

ռուսերեն 
- 

10 1000-103 
Արցախը թվերով, 2018 

-  
հայերեն,  

անգլերեն 
երկրորդ եռամսյակ 



հ/հ 
Ծած- 

կագիրը 
 

Հրապարակման անվանումը 
Հրապարակման 

ձևը 
 

Հրապա-

րակման 

լեզուն 
 

Թողարկման 

(հրապարակման) 

ժամկետը (ամիսը 

(եռամսյակը) կամ 

աշխատանքային օրը 

հաշվետու ժամանակա-

շրջանից հետո) 

11 1000-104 Արցախի  կանայք և տղամարդիկ, 2018 -  -  չորրորդ  եռամսյակ 

  ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

12 1100-101 
Արցախի Հանրապետության համախառն 

ներքին արդյունքը 2016 թվականին 

վիճակագրական 

ժողովածու 
հայերեն երկրորդ եռամսյակ 

 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

13 1210-101 
Արցախի Հանրապետության 

արդյունաբերությունը 2017 թվականին 

վիճակագրական 

ժողովածու 
հայերեն երկրորդ եռամսյակ 

 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

14 1220-201 

Գյուղատնտեսական կենդանիների 

համատարած հաշվառման 

հանրագումարները  (տարեկան) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
հայերեն առաջին եռամսյակ 

15 1220-202 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

ցանքատարածությունները և 

համախառն բերքը (տարեկան) 

- -  

16 1220-101 
Արցախի Հանրապետության 

գյուղատնտեսությունը  2017 թվականին 

վիճակագրական 

ժողովածու 
-  երկրորդ եռամսյակ 

17 1220-203 

2018 թվականի բերքի տակ կատարված 

ցանքերի համատարած հաշվառման 

հանրագումարները 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
-  -  

 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

18 1230-101 
Շինարարությունը  Արցախի  

Հանրապետությունում 2017 թվականին 

վիճակագրական 

ժողովածու 
հայերեն երկրորդ եռամսյակ 

 
 

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

19 1300-201 

Սպառողական գների ինդեքսը  

Արցախի Հանրապետությունում 

(ամսական) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
հայերեն 10 

20 1300-301 

Արցախի Հանրապետության 

սպառողական գների ինդեքսը 

(ամսական) 

մամուլի հաղորդա- 

գրություն 
- 13 

21 1300-101 
Գները և գների ինդեքսները   Արցախի 

Հանրապետությունում 2017 թվականին 

վիճակագրական 

ժողովածու 
-  երկրորդ եռամսյակ 

  ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

22 2000-101 

Արցախի Հանրապետության 

ֆինանսների վիճակագրությունը 2017 

թվականին 

վիճակագրական 

ժողովածու 
հայերեն երրորդ եռամսյակ 

23 3000-501 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) 

վարկերի և ավանդների վերաբերյալ  

օպերատիվ 

տեղեկատվություն - 6 

24 

3000-301 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) 

վարկերի և ավանդների վերաբերյալ 

(ամսական)  

մամուլի հաղորդա- 

գրություն 
- 6 

 ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 



հ/հ 
Ծած- 

կագիրը 
 

Հրապարակման անվանումը 
Հրապարակման 

ձևը 
 

Հրապա-

րակման 

լեզուն 
 

Թողարկման 

(հրապարակման) 

ժամկետը (ամիսը 

(եռամսյակը) կամ 

աշխատանքային օրը 

հաշվետու ժամանակա-

շրջանից հետո) 

25 
4100-101 

 

Արցախի Հանրապետության արտաքին 

առևտուրը 2017 թվականին (ըստ 

առանձին երկրների ապրանքների 

արտաքին տնտե-սական 

գործունեության ապրանքային 

անվանացանկի և Միջազգային առևտրի 

ստանդարտ դասակարգչի 2-նիշ ծածկա-

գրին համապատասխան) 

վիճակագրական 

ժողովածու 
հայերեն երկրորդ եռամսյակ 

26 4400-101 
Արցախի Հանրապետության վճարային 

հաշվեկշիռը 2017 թվականին 
-  -  -  

 ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

27 5100-501 

Տեղեկություններ ԱՀ  

ժողովրդագրական ցուցանիշների 

մասին (ամսական) 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 
հայերեն 10 

28 5100-301 

Արցախի Հանրապետության 

հիմնական ժողովրդագրական 

ցուցանիշների մասին (ամսական) 

մամուլի 

հաղորդագրություն 
-  

հաշվետու 

ժամանակաշրջանին 

հաջորդող 12-րդ օրը 

29 5100-201 

ԱՀ բնակչության թվաքանակը 2018 

թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 

(տարեկան) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
- ապրիլ 

30 5100-102 
Միգրացիան Արցախի 

Հանրապետությունում  2017 թվականին 

վիճակագրական 

ժողովածու 
- առաջին եռամսյակ 

31 
5100-101 

 

Արցախի Հանրապետության 

ժողովրդագրական ժողովածու, 2018 

վիճակագրական 

ժողովածու 
-  երկրորդ եռամսյակ 

32 
5200-101 

 

Արցախի Հանրապետության 

սոցիալական վիճակը 2017 թվականին  

-  -  երրորդ եռամսյակ 

33 5800-501 

Արցախի Հանրապետության  

նվազագույն սպառողական զամբյուղի  

արժեքը (հաշվարկված բժշկական 

նորմաներով) (ամսական) 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 
-  1 

34 5900-201 
Պարենային ապահովություն և 

աղքատություն 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

հայերեն, 

անգլերեն 

չորրորդ եռամսյակ 

35 

5800-101 Արցախի սոցիալական պատկերը և 

աղքատությունը, 2018 

(վիճակագրական վերլուծական 

զեկույց) 

վիճակագրական 

ժողովածու 
հայերեն - 

36 
5800-301 Արցախի սոցիալական պատկերը և 

աղքատությունը, 2018 

մամուլի 

հաղորդագրություն 
- - 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար՝ Լ. Հարությունյան 
 
 


