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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայությունը §Պետական
վիճակագրության մասին¦ օրենքի 11-րդ հոդվածի և §Արցախի Հանրապետության 2021-2023
թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու
մասին¦ օրենքի դրույթներով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մշակել է 2022
թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր):
Արցախի Հանրապետության տարածքում պետական վիճակագրության իրագործման
հիմքը պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրն է: Պետական վիճակագրական
գործունեության ուղղությունները սահմանելու համար մշակվում է եռամյա ծրագիր, իսկ այդ
ուղղությունների իրագործումն ապահովող միջոցառումների որոշման համար` տարեկան
ծրագիր:
Եռամյա

ծրագիրը

հաստատվում

է

օրենքով:

Այն

ներառում

է

պետական

վիճակագրական գործունեության հիմնական ուղղություններն ըստ երկրի տնտեսական,
ժողովրդագրական, սոցիալական և բնապահպանական բնագավառների: Եռամյա ծրագրի
կատարումը և ֆինանսավորումը պայմանավորված է

յուրաքանչյուր տարվա Արցախի

Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված միջոցներով:
Համաձայն §Պետական վիճակագրության մասին¦ օրենքի՝ տարեկան ծրագիրը
հաստատվում է Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի
կողմից` Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի
ներկայացմամբ:
Ծրագիրը սահմանում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության, ինչպես նաև մյուս պետական մարմինների՝ Արցախի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ընդհանուր համակարգման միջոցով
իրականացվող պետական վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկված ցուցանիշների (և
դրանց հավաքագրման, մշակման, ամփոփման, հրապարակման աշխատանքների) ցանկը,
ինչպես նաև դրանց հաշվարկման կատարելագործմանն ուղղված աշխատանքները:
Ծրագիրը ներառում է
բնապահպանական

երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և

իրավիճակի դիտարկման համար անհրաժեշտ վիճակագրական

աշխատանքների ցանկը (հավաքագրման աղբյուրները, ներկայացման և աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման) ժամկետները և հրապարակումները, որտեղ պետք է
տեղադրվեն վերջիններս)` հաշվի առնելով առկա ռեսուրսների սահմանափակումները,
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա դրվող պարտականությունների
ծավալը և ծախսերի արդյունավետությունը:
Ծրագրով նախատեսված գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները
հաշվի են առնում երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջազգային վիճակագրական
չափանիշներին, երկարաժամկետ միջակայքում միտումները բացահայտելու տեսանկյունով
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ապահովում են դրանց հնարավոր կայուն պարբերականությունը և տարեկան կտրվածքով
պետական վիճակագրությանը հատկացվող ռեսուրսների հետ համաչափությունը:
Ծրագիրը

մշակվում

է

վիճակագրական

տեղեկատվության

սպառողների

պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա:
Վիճակագրության
(օգտագործողներին)

կարևորագույն

շուկայի

նպատակներից

պահանջարկին

է

սպառողներին

համապատասխանող

վիճակագրական

արտադրանքի տրամադրումը:
Պետական

վիճակագրական

աշխատանքների

կատարելագործմանն

ուղղված

միջոցառումներից են.
1)

միջազգային

կատարելագործման,

չափանիշներով

միասնականացման

վիճակագրական
և

մեթոդաբանության

ներդաշնակեցման,

Հայաստանի

Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից պաշտոնապես հրապարակվող
սոցիալ-տնտեսական

զարգացման

և

բնակչության

կենսամակարդակին

վերաբերող

ցուցանիշների համադրելիության ապահովման նպատակով` Արցախի Հանրապետության
Ազգային

վիճակագրական

շարունակական

ծառայության,

գործունեությունը

համագործակցության

Հայաստանի

շրջանակում,

Հանրապետության

վիճակագրական

վիճակագրական

ծառայությունում

կոմիտեի հետ.
2)

Արցախի

Հանրապետության

Ազգային

պարբերաբար կազմակերպվող սեմինար-խորհրդակցությունները և դասընթացները, ինչպես
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակիցների,
այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի աշխատակիցների
դասավանդմամբ և (կամ) մասնակցությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրական

կոմիտեում

խորհրդակցություններին

և

պարբերաբար

դասընթացներին

կազմակերպվող

Արցախի

սեմինար-

Հանրապետության

Ազգային

վիճակագրական ծառայության աշխատակիցների մասնակցությունը.
3) վիճակագրական

տվյալների հավաքագրման, կուտակման, մշակման և

տարածման բնագավառներում տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը և
կիրառումը (մեթատվյալներ, տվյալների հիմնապաշար, ինտրանետ, ծրագրային փաթեթներ և
այլն).
4)

Արցախի

Հանրապետության

Ազգային

վիճակագրական

ծառայության

պաշտոնական կայքէջում տեղադրված հրապարակումների տեղեկատվական բազայի
կատարելագործումը, վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների համար Արցախի
Հանրապետության Ազգային վիճակագրական

ծառայության պաշտոնական կայքէջից

առցանց ռեժիմով ամփոփ տեղեկատվության տրամադրման ուղղությամբ համապատասխան
աշխատանքների իրականացումը.
5)

վիճակագրության

ապահովման,

համակարգային

զարգացման

համար

նախադրյալների

վիճակագրության մեթոդաբանական կարողությունների զարգացման և

կանոնակարգման, ինչպես նաև վիճակագրական տեղեկատվության օգտագործման ավելի
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լայն հնարավորությունների ընձեռնման նպատակով` «Արժույթի միջազգային հիմնադրամի
«Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտով» սահմանված ցուցանիշների և դրանց
մեթատվյալների պարբերական արդիականացման աշխատանքների ապահովումը.
6) պետական վիճակագրությունում վիճակագրական դասակարգիչների մշակման ու
ներդրման,

ինչպես

դասակարգիչների

նաև

արդեն

իսկ

ներդրված

կատարելագործման

ու

կիրառվող

աշխատանքների

վիճակագրական

շարունակականության

ապահովումը.
7)

վիճակագրական

բարձրացման

(ինչպես

տեղեկությունների

տվյալների

ենթատեքստով),

ինչպես

նաև

վիճակագրական

դիտարկման

որակի,

հավաքագրման

այնպես

վիճակագրական
փաստաթղթերով

էլ

արդյունավետության

ռեսուրսների

տեղեկություններ

խնայողության

տրամադրողների`

ծանրաբեռնվածությունը

նվազեցնելու

նպատակով`
ա.փոքր և գերփոքր ձեռնարկատիրության սուբյեկտներից ընտրանքային կարգով
վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման մեթոդների ավելի լայն կիրառումը.
բ.Արցախի

Հանրապետության

Ազգային

վիճակագրական

ծառայություն

ներկայացման (տրամադրման) ենթակա վիճակագրական փաստաթղթերի (պետական
վիճակագրական

հաշվետվություններ,

հետազոտությունների

հարցաթերթեր,

դիտարկումներին վերաբերող այլ փաստաթղթեր և տեղեկանքներ) էլեկտրոնային եղանակով
(էլեկտրոնային փոստով) ներկայացման հնարավորության ընդլայնումը.
գ.տնտեսական գործունեության տեսակների ու դրանք իրականացնող սուբյեկտների
քանակի

աճով

պայմանավորված,

վարչական

ռեգիստրների

և

կիրառվող

մեթոդաբանությունների կատարելագործման աշխատանքների շարունակումը.
8) վիճակագրական տեղեկատվության մատչելիությունն ապահովելու նպատակով.
ա.

երկրի

սոցիալ-տնտեսական

վիճակագրական տեղեկատվությունը
(պետական

մարմիններ,

վիճակը

բնութագրող

ցուցանիշների

գծով

տարածվում է (անվճար) բազմաթիվ սպառողների

հասարակական,

գիտության

և

կրթության

ոլորտի

կազմակերպություններ, մասնավոր հատված և այլն) միջև, նաև տրամադրվում է
զանգվածային լրատվամիջոցներին մամլո հաղորդագրությունների տեսքով`

համաձայն

Ծրագրի հավելված N3-ում նշված ժամանակացույցի:

Արցախի Հանրապետության շրջանների կտրվածքով հրապարակումները (շրջանի
սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող

ցուցանիշների գծով) իրականացնում են նաև

Արցախի

վիճակագրական

Հանրապետության

Ազգային

ծառայության

շրջանային

ստորաբաժանումները.
բ. Ծրագրի հավելված N 3-ում ներառված վիճակագրական բոլոր հրապարակումների
առնվազն երկուական օրինակ տրամադրվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության գրադարանին.
գ.

Արցախի

Հանրապետության

Ազգային

վիճակագրական

ծառայության

պաշտոնական կայքէջում հայերենով (հնարավորության սահմաններում նաև ռուսերենով և
անգլերենով) զետեղվում է վիճակագրական տեղեկատվությունը:
4

Ծրագրում

ներառված

աշխատանքների

(ցուցանիշների)

կառուցվածքը

ներկայացված է համաձայն «Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից հաստատված
«Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգի» և «Տվյալների տարածման հատուկ
ստանդարտի» բաղադրիչների և

ենթադրում է

տվյալների տարածման հետևյալ չորս

հիմնական պահանջների (չափորոշիչների) պահպանումը` տվյալների ընդգրկվածություն,
պարբերականություն և ժամանակայնություն, մատչելիություն, ամբողջականություն ու
որակ:
Ծրագրի հավելված N 1-ում աշխատանքների (ցուցանիշների) արտացոլման համար
օգտագործվել է վեցանիշ ծածկագիր, որտեղ.

առաջին ÝÇß
երկրորդ նիշ
երրորդ ÝÇß
չորրորդ ÝÇß

1) առաջին նիշը աշխատանքի (ցուցանիշի) համարն է ըստ Արժույթի միջազգային
հիմնադրամի

Տվյալների

տարածման

ընդհանուր

համակարգի

և

Տվյալների

տարածման հատուկ ստանդարտի հատվածների,
2) երկրորդ նիշը հատվածի տրոհումն է ըստ ենթահատվածների,
3)երրորդ նիշը աշխատանքի (ցուցանիշի) տրոհումն է ըստ ոլորտների (Տնտեսական
գործունեության տեսակների դասակարգչի դասերի, ցուցանիշների),
4) չորրորդ նիշը ոլորտների մանրամասնումն է ըստ ենթաոլորտների,
5)հաջորդ

երկու

նիշերը

հատկացված

են

պետական

վիճակագրական

աշխատանքների ցանկի հերթական համարին՝ ըստ տվյալ հատվածի, ենթահատվածի,
ոլորտի և ենթաոլորտի:
Այն դեպքում, երբ աշխատանքը (ցուցանիշը) տվյալ մակարդակից ներքև չի տրոհվում`
հաջորդ դիրքերը լրացվում են զրոներով:
Օրինակ՝ հավելված N1-ի 127001-ծածկագիրը նշանակում է իրական հատվածի(1),
արտադրության ենթահատվածի (2), կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության
(7), կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները (0),
իսկ վերջին երկու նիշերը արտահայտում են նշված ցուցանիշներին առնչվող պետական
վիճակագրական աշխատանքների ցանկում հերթական համարը, որոնք անփոփոխելի են:
Տվյալ ծածկագրի համար Ծրագրում նշվում են նաև վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) ամբողջական անվանումը (սյունակ 3), տվյալ աշխատանքի(ցուցանիշի)
իրականացման(հաշվարկման,
վիճակագրական

դիտարկման

հավաքագրման)
փաստաթղթ(եր)ի

հիմք

հանդիսացող

տեսակ(ներ)ը

պետական

(սյունակ

4),

ընդգրկվածությունն ըստ կոնկրետ չափորոշիչի (շրջանների, գործունեության տեսակների և
այլն) (սյունակ 5), պարբերականությունը (սյունակ 6), աշխատանքի կատարման, ցուցանիշի
5

մշակման ավարտը (սյունակ 7), ինչպես նաև այն վիճակագրական հրապարակումների
ծածկագրերը ( հավելված 3), որոնցում վերջիններս արտացոլվելու են (սյունակ 8) :
Ծրագրի հավելված N 3-ում և հավելված N 9-ում
օգտագործվել

է

յոթանիշ

ծածկագիր,

համապատասխանում են Ծրագրի

որտեղ

հրապարակումների համար

առաջինից

մինչև

չորրորդ

նիշերը

հավելված N 1-ի դասակարգմանը, հինգերորդ նիշը

ներկայացնում է հրապարակման ծածկագիրը (օրինակ` վիճակագրական ժողովածու(1),
վիճակագրական տեղեկագիր (2), մամուլի հաղորդագրություն (3), տեղեկատվական զեկույց
(4), օպերատիվ տեղեկատվություն(5)), իսկ վեցերորդ և յոթերորդ նիշերը ցույց են տալիս
դրանց հերթական համարը:
Վիճակագրական աշխատանքների կատարման (ցուցանիշների մշակման) Ծրագրում
սահմանված ավարտի օրերը պարունակում են որոշակի վերապահումներ, կախված տարվա
օրացուցային օրերի աշխատանքային օրերին համընկնելու հանգամանքից (օրինակ`
հավելված

N1-ում

«Իրական

հատվածի»,

«Արտադրություն

(ծառայություններ)»

ենթահատվածի, «Արդյունաբերություն» բաժնի 121006 ծածկագրով աշխատանքի ավարտի
օրը սահմանված է հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո 20-րդ օրը):
Եթե որևէ աշխատանքի ավարտի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա, ապա
աշխատանքի ավարտի օր է համարվում դրան հաջորդ աշխատանքային օրը, իսկ ամսվա
վերջին

օրվա

(օրինակ`

30/31)

ժամկետայնություն

ունեցող

պարբերականությամբ

աշխատանքների համար` ժամկետի ավարտի ամսվա վերջին աշխատանքային օրը:
Դեկտեմբեր ամսվա համար վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման,
հունվարին

նախատեսված

հրապարակումների

աշխատանքային օրով:

6

ժամկետները

հետաձգվում

են

5

Հավելված N 1
2022 թվականի պետական
վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ,
ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

1. Ի Ր Ա Կ Ա Ն Հ Ա Տ Վ Ա Ծ
1.1. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

Աշխատանքի
Վիճակագրական
Հ/Հ (ցուցա- աշխատանքի (ցուցանիշի)
նիշի) ծածանվանումը
կագիրը

1

2

Վիճակագրական
Վիճակագրական
աշխատանքի
Աշխատանքի
դիտարկման փասկատարման,
Հրապարակումների
(ցուցանիշի)
տաթղթի տեսակը կամ
ցուցանիշի
անվանումները, որոնվիճակագրական
Պարբեաշխատանքի կատարման ընդգրկվածությունը րակամշակման ացում ընդգրկվելու է
(ցուցանիշի մշակման)
վարտը
(ամսաաշխատանքի
(ըստ գործունեության նությու- թիվը կամ աշհամար հիմք
արդյունքը (կամ
տեսակների,
տա–
նը
հանդիսացող այլ
խատանքային օրը
ցուցանիշը)
րածքային բաշխվա–
նյութերը
հաշվետու
ծության
և
այլն)
(աղբյուրները)
ժամանակաշրջանից հետո)

3

4

5

6

7

8

ամսական

30

Ներքին
օգտագործման
համար

եռամսյա
կային

45

տարեկան

90

-

35

Ներքին
օգտագործման
համար

90
45
-

1000-302,
1000-401,
1000-402,
1100-101

1.1.1.ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
1

111001

Տնտեսական ակտիվության
ցուցանիշ

օպերատիվ տվյալներով

2

111002

Ցուցանիշի հաշվարկն
ըստ
իրականացվում է օպե- հանրապետության
րատիվության
ապահովման համար և
հիմնված է ԱՀ տնտեսությունում
վերջնական տվյալներով
գործունեության բոլոր
տեսակների թողարկ–
ման ֆիզիկական ծավալների և դրանց
ինդեքսների
փոփոխության վրա
վերանայված տվյալներով Ցուցանիշի վերանա–
յումը պայմանավորված է եռամսյակային
համախառն ներքին
արդյունքում (առանց
արտադրանքի զուտ
հարկերի և ֆինան–
սական միջնորդության անուղղակիորեն
չափվող ծառայությունների) տնտեսական
գործունեության
տեսակների կշիռների
փոփոխությամբ
Եռամսյակային
համախառն ներքին
արդյունքի հաշվարկ
տնտեսական գործունեության տեսակներով
ընթացիկ և նախորդ
տարվա գներով`
արտադրական եղանակով
նախնական տվյալներով
Արցախի Ազգային
ըստ
վիճակագրական
2021 թվականի 4-րդ
հանրապետության
ծառայության
եռամսյակ
կառուցվածքային
2022 թվականի 1-ին
ստորաբաժանումների
եռամսյակ
վիճակագրական և
2022 թվականի 2-րդ
վարչական
եռամսյակ
ռեգիստրների տվյալ–
2022 թվականի 3-րդ
ների հիման վրա
եռամսյակ

եռամսյակային

հաշվետու տվյալներով
2021 թվականի 4-րդ
եռամսյակ
2022 թվականի 1-ին
եռամսյակ
2022 թվականի 2-րդ
եռամսյակ
2022 թվականի 3-րդ
եռամսյակ
3

111003

Տարեկան համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկ
տնտեսական գործունեության տեսակներով`

տարեկան

7

1000-302,
1000-401,
1000-402
տվյալների բազա

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

75

-

-

-

30 ապրիլի

տարեկան,
եռամսյակային

90
45

Ներքին
օգտագործման
համար
1000-101,
1000-102,
1000-103,
1100-101,
1000-302
1000-101,
1000-103,
1000-302,
1000-401,
1000-402,
1100-101
1000-101
1100-101

ընթացիկ և նախորդ
տարվա գներով`
արտադրական եղանակով

նախնական տվյալներով
հաշվետու տվյալներով

-

4

5

111004

Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը 1 շնչի
հաշվով

111005

Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը բազիսային տարվա մշտական,
միջին տարեկան գներով.
1)արտադրական եղանակով
2)եկամուտների ձևավորման
եղանակով
3)ծախսային եղանակով(ըստ
ծախսային բաղադրիչների)

-

-

տարեկան 2-րդ եռամսյակ

1.1.2.ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
6

112001

7

112002

8

112003

9

112004
112005

10
11

112006
112007

12
13

112008

14

112009

Արտադրության հաշվի
հաշվարկ

Եկամուտների ձևավորման
հաշվի հաշվարկ
Սկզբնական եկամուտների
բաշխման հաշվի հաշվարկ

Եկամուտների օգտագործման հաշվի հաշվարկ
Տնօրինվող եկամուտների
օգտագործման հաշվի
հաշվարկ
Եկամուտների երկրորդային
բաշխման հաշվի հաշվարկ
Կապիտալի հետ
գործառնության հաշվի
հաշվարկ
Կազմակերպությունների
(ներառյալ հիմնարկների)
հիմնական միջոցների
արժեքը (հաշվեկշռային և
մնացորդային արժեքով)`
ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների
2021թվականին
«Ծախսեր-թողարկում, այդ
թվում՝ ռեսուրսներօգտագործում»
աղյուսակների կազմում

Արցախի
ըստ
տարեկան
Հանրապետության
հանրապետության,
Ազգային
տնտեսության
վիճակագրական
հատվածների
ծառայության
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների
վիճակագրական և
վարչական
ռեգիստրների
տվյալների հիման վրա
-

-

-

Արցախի
ըստ
տարեկան
Հանրապետության
հանրապետության,
Ազգային վիճա–
տնտեսության
կագրական ծառայու–
հատվածների և
թյան կառուցվածքային
ծախսային
ստորաբաժանումների
բաղադրիչների
վիճակագրական և
վարչական
ռեգիստրների և
իրականացված
հետազոտությունների
տվյալների հիման վրա

2-րդ եռամսյակ

1000-101,
1000-102,
1000-103,
1100-101

-

2-րդ եռամսյակ

1000-101,
1100-101
1000-101,
1100-101,
տվյալների բազա

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Արցախի
Հանրապետության
Ազգային վիճա–
կագրական ծառայու–
թյան կառուցվածքային
ստորաբաժանումների
վիճակագրական
տվյալների (Ձև 11-ՀՄ)
հիման վրա

-

-

2-րդ կիսամյակ

1000-101

ըստ
հանրապետության

-

-

ներքին
օգտագործման
համար

8

1.2. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծածկագիրը

1

2

Վիճակագրական
աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

Վիճակագրական
դիտարկման փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման)
համար հիմք հանդիսացող այլ
նյութերը
(աղբյուրները)

3

4

ՀրապարակումԱշխատանքի (ցուՎիճակագրական
ների
ցանիշի) վիճակաաշխատանքի կաանվանումները,
գրական ընդգրկվատարման, ցուցաորոնցում
ծությունը (ըստ գոր– Պարբենիշի մշակման աընդգրկվելու է
ծունեության
րակա- վարտը (ամսաթիվը
աշխատանքի
տեսակ–
նությունը կամ աշխատանքաարդյունքը (կամ
ների, տարածքային
յին օրը հաշվետու
ցուցանիշը)
բաշխվածության և
ժամանակաշրջանից
այլն)
հետո)
5

6

7

8

ըստ
տարեկան
հանրապետության,
տնտեսական
գործունեության
տեսակների

30 մայիսի

1000-101,

ըստ
եռամսյահանրապետության, կային
տնտեսական
գործունեության
տեսակների

45

ըստ
ամսական
հանրապետության,
շրջանների,
եռամսյատնտեսական
կային
գործունեության
տեսակների
տարեկան

20

1.2.1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
1 121001

2

3

Հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների
առկայությունը և շարժը

121002 Էլեկտրաէներգիայի
բաշխումն ու հաշվեկշիռը

121003 Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների)
ծավալը, պատրաստի արտադրանքի իրացումը,
արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին
ցուցակային թվաքանակը,

Ձև թիվ 11-ՀՄ

Ձև N 23-ն

Ձև թիվ 1- արտ

1210-101

1210-101

5

121004 Արդյունաբերական
արտադրանքի
կարևորագույն տեսակների
արտադրությունը բնեղեն
արտահայտությամբ

1000-101,
1000-102,

45

1000-103,
1000-202,
1000-401,

30 մայիսի

1000-402
տվյալների բազա

մեկ աշխատողի աշխատանքի արտադրողականությունը
4

1000-101,

-

ըստ տնտեսական ամսական
գործունեության
տեսակների
եռամսյակային

20

1000-202,

45

1000-402

121005 Տեղեկություններ ԱՀ էներգե- աղյուսակի տեսքով
ըստ
եռամսյատիկ համակարգի հիմնական
հանրապետության, կային
ցուցանիշների մասին
շրջանների

45

1000-101,

1000-401,

1000-401,
1000-402,
1210-101

6

121006 Բնական և հեղուկ գազի
օգտագործման մասին
մասին

7

121007

Էլեկտրահաշվեկշիռ,
էներգետիկ
uարքավորումների կազմը և
հաշվետվություն
էլեկտրակայանների
(էլեկտրագեներատորային
տեղակայանքների)
աշխատանքի մաuին

Ձև թիվ 1- գազ

ըստ
տարեկան
հանրապետության,
տնտեսական
գործունեության
տեսակների
-

24-էներգետիկա

9

տարեկան

30 մայիսի

-

1 ապրիլի

-

Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ նիշի)
ծածկագիրը

1

2

Վիճակագրական
դիտարկման
փասԱշխատանքի (ցուտաթղթի տեսակը ցանիշի) վիճակակամ
գրական
աշխատանքի
ընդգրկվաՎիճակագրական
կատարման
ծությունը (ըստ
Պարբեաշխատանքի (ցուցանիշի)
(ցուցանիշի
գործունեության րականությունը
անվանումը
մշակտեսակների,
ման) համար
տարածքային
հիմք
բաշխհանդիսացող այլ վածության և այլն)
նյութերը
(աղբյուրները)
3

4

5

6

Վիճակագրական
Հրապարակումաշխատանքի
ների
կատարման,
անվանումները,
ցուցանիշի
որոնցում
մշակման ավարընդգրկվելու
է
տը (ամսաթիվը
աշխատանքի
կամ աշխատանարդյունքը
քային օրը հաշ(կամ
ցուցանիշը)
վետու ժամանակաշրջանից
հետո)

7

8

1.2.2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
8 122001

9 122002

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի ցանքային
տարածությունները,
բազմամյա տնկարկների
տարածությունները,
համախառն բերքը և միջին
բերքատվությունը 2021
թվականի դեկտեմբերի 1-ի
դրությամբ
Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի ցանքային
տարածությունները 2022
թվականի բերքի տակ
(հուլիսի 1-ի դրությամբ)

Ձև N 29-ԳՏՀ
(տարեկան),
Ձև N 29-ԳՏ
(տարեկան),

ըստ
հանրապետության,
շրջանների

տարեկան

1 փետրվարի

1000-101,
1000-102,
1000-103,
1220-202,
1000-401,
1000-402

Ձև թիվ 4-գտ
(տարեկան),
Ձև թիվ 4-գտհ
(տարեկան)

-

տարեկան
(հուլիսի
1-ի դրությամբ)

22 հուլիսի

1000-101,
1220-203

10

122003 2021 թվականի մսի, կաթի,
ձվի, բրդի և կենդանական
ծագման այլ արտադրանքի
վերջնական հաշվարկ

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

-

տարեկան

1 մարտի

11

122004 Գյուղատնտեսական
կենդանիների հաշվառումը
2022 թվականի հունվարի 1-ի
դրությամբ

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

-

տարեկան
(վերջնական)

29 մարտի

1000-101,
1000-102,
1000-103,
1220-201,
1000-401,
1000-402
ներքին
օգտագործման
համար

12

122005 Անասնաբուծության
դրությունը

-

ամսական

20

1000-202
ներքին
օգտագործման
համար

13

122006

-

տարեկան

45

ներքին
օգտագործման
համար

14

122007

-

տարեկան

1 մարտի

-

15

122008

-

եռամսյակային

20

-

16

122009

-

եռամսյակային
(հուլիսից
մինչև

-

-

Ձև N 24-ԳՏ
(ամսական),
Ձև N 24-ԳՏՀ
(ամսական)
Ձև N 24-ԳՏ-Վ
(ամսական)
Ձև թիվ 9-գ
Գյուղական վայրերի տնային
տնտեսությունների
գյուղատնտեսական
կենդանիներով ապահովվածությունը
Տնային տնտեսությունՁև թիվ 3
ներում գյուղատնտեսական
կենդանիների հաշվառման
ցուցակն առ 2022 թվականի
հունվարի 1-ը
Գնումներ`
Ձև N11-գնում,
գյուղատնտեսական
Ձև թիվ 13-գնում,
կենդանիների, թռչնի և
Ձև թիվ 14-գնում
ճագարի, կաթի, ձվի
Ձև N 6- գնում,
Գնումներ` կարտոֆիլի,
բանջարեղենի, մրգերի և
Ձև թիվ 7-գնում,
բոստանային մշակաբույսերի

10

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-202,
1000-401,1000-402

1

2

3

4

5

Ձև N 8-գնում,

17

18

122010

Գնումներ՝ շաքարի
ճակնդեղի, եթերատու
մշակաբույսերի, ծխախոտի,
վայրի պտուղների և հատապտղի, սնկերի, ընկույզի,
մեղրի և շերամի բոժոժի
122011 Հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների
առկայությունը և շարժը

19

122012 Գյուղատնտեսական
տեխնիկայի առկայությունը
և սարքինության վիճակը

20

122013

Գարնանացանի ընթացքը

122014

22

122015 Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքն ըստ
բուսաբուծության և
անասնաբուծության
(համադրելի և ընթացիկ
գներով)

23

Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի համախառն
բերքը և աշնանացանի
ընթացքը

122017 Ձկնորսության և
ձկնաբուծության մասին

25

122018

26

122019 Բերքահավաքի, կերերի
կուտակման,աշնանացանի
և ցրտահերկի բարձրացման
ընթացքի մասին

Գարնանացանի ընթացքի
մասին

8

-

տարեկան

-

-

Ձև թիվ 11-ՀՄ

-

տարեկան

30 մայիսի

-

Ձև N 6-մեք

-

Ձև N 6-մեք
(տարին 2
անգամ ապրիլ,
հոկտեմբեր)

45

1000-101,
1000-401,
1000-402,
1220-201

-

Ձև թիվ 3-գտ

1000-401,
1000-402

ապրիլ, մայիս,
հունիս

20

-

ամսական

20

ներքին
օգտագործման
համար

-

ամսական

-

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

ըստ
հանրապետու
թյան

եռամսյակային

45

1000-401,
1000-402,
1220-101

Ձև N1-Ձուկ

-

եռամսյակային

20

1000-401,
1000-402

ûå»ñ³ïÇí
ïíÛ³ÉÝ»ñ

Áëï
ԱՀ ßñç³ÝÝ»ñÇ

-

-

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

փաստացի հավաքված բերքի և
անասնաբուծական
արտադրանքի
արտադրության
տվյալները
122016 Անտառային տնտեսություն Ձև N 1-անտառ
(անտառաբուծություն)

24

7

Ձև N 9-գնում

(ամսական)
21

6

տարեվերջ`
տվյալ ամսվա
1-ի դրությամբ)

11

ß³µ³ÃÁ Ù»Ï
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
³Ý·³Ù
»ñÏáõß³µÃÇ
(Ù³ñïÇ 1-Çó
ÙÇÝã¨ ÑáõÝÇëÇ
1-Á)
ß³µ³ÃÁ Ù»Ï
³Ý·³Ù (ÑáõÝÇë¹»Ïï»Ùµ»ñ)

1220-501

1220-502,
1220-503

Հ/Հ

1

Աշխատանքի
Վիճակագրական
(ցուցաաշխատանքի (ցուցանիշի)
նիշի)
անվանումը
ծածկագիրը

2

3

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի
տեսակը կամ
աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակ–
ման) համար հիմք
հանդիսացող
այլ նյութերը
(աղբյուրները)

Վիճակագրական
աշխատանքի
Աշխատանքի
կատարման,
(ցուցանիշի)
ցուցանիշի
վիճակագրական
մշակման
ընդգրկվաՊարբեավարտը
ծությունը (ըստ
րակա(ամսաթիվը
գործունեության
նությունը
կամ աշտեսակների,
խատանքային
տարածքային
օրը հաշվետու
բաշխվածության
ժամանաև այլն)
կաշրջանից
հետո)

4

5

6

7

Հրապարակումների
անվանումները,
որոնցում
ընդգրկվելու է աշխատանքի
արդյունքը (կամ
ցուցանիշը)

8

1.2.3. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27

123001 Օբյեկտների, հիմնական
միջոցների գործարկումը
և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2- ԿՇ

ամսական
ըստ
հանրապետութան,
ֆինանսավորման
աղբյուրների

20

28

123002 Օբյեկտների, հիմնական
միջոցների գործարկումը,
շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ

տարեկան
ըստ
հանրապետության,
ֆինանսավորման
աղբյուրների

1 հուլիսի

29

123003 Կատարված շինմոնտա–
ժային աշխատանքները

Ձև N 1-ԿՇ

30

123004 Կատարված շինմոնտա–
ժային աշխատանքները

Ձև N1-ԿՇ

-

տարեկան

1 հուլիսի

1000-401,
1000-402

31

123005 Բնակչության միջոցների
հաշվին կառուցվող
բնակելի և ոչ բնակելի
շենքերի գործարկման
մասին

Ձև ԲՄՇ

-

եռամսյակային

45

1000-202,
1000-401,
1000-402,
1230-101
տվյալների բազա

32

123006 Հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվների և
ոչ նյութական ակտիվների
առկայությունը և շարժը

30 մայիսի

1000-101

Ձև թիվ 11-ՀՄ

ամսական
ըստ
հանրապետության

տարեկան
ըստ
հանրապետության

12

20

1000-202,
1000-401,
1000-402,
1230-101
տվյալների բազա
1000-101,
1000-102,
1000-103,
1230-101
տվյալների բազա
1000-401,
1000-402

Հ/Հ

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

Վիճակագրական
աշխատանքի
(ցուցանիշի)
անվանումը

1

2

3

Վիճակագրական Աշխատանքի
Վիճակագրական
դիտարկման
(ցուցանիշի)
աշխատանքի Հրապարակումների
փաստաթղթի
վիճակակատարման,
անվանումները,
տեսակը կամ
գրական
ցուցանիշի մշակորոնցում
աշխատանքի
ընդգրկվաՊարբեման ավարտը
ընդգրկվելու է
կատարման (ցու- ծությունը (ըստ
րակա(ամսաթիվը կամ
աշխատանքի
ցանիշի մշակման) գործունեության նությունը
աշխատանքային արդյունքը (կամ
համար հիմք հան- տեսակների,
օրը հաշվետու
ցուցանիշը)
դիսացող այլ
տարածքային
ժամանականյութերը
բաշխվածության
շրջանից հետո)
(աղբյուրները)
և այլն)
4

5

6

7

8

15 մարտի

1000-101

ամսական,

25,

եռամսյակային

45

ամսական,
եռամսյա
կային,
տարեկան

25,
45,

ներքին
օգտագործման
համար
1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-401,
1000-402
ներքին
օգտագործման
համար
1000-401,
1000-402
1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-401,
1000-402
ներքին
օգտագործման
համար
1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-401,
1000-402
1000-101

1.2.4. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
33

124001 Ընդհանուր
օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհները և դրանց
կառույցները

Ձև N 1-ՃԱՆ

34

124002 Ավտոմոբիլային
տրանսպորտի
արտադրանքը և
շարժակազմը

Ձև N 1-ավտո

35

124003 Ճանապարհատրանս–
պորտային պատա–
հարները

ըստ հանրապե- տարեկան
տության

-

Ձև N 35պատահար

-

90

36

124004 Ընդհանուր
օգտագործման օդային
տրանսպորտի
աշխատանքը

Ձև N 1-ավիա

-

եռամսյակային

45

37

124005 Փոստային,սուրհանդակային
գործունեությունը

Ձև N 1-ՓՈՍՏ

-

ամսական

25

եռամսյակային

45

38

124006 Հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվների և
ոչ նյութական
ակտիվների
առկայությունը և շարժը

Ձև թիվ 11-ՀՄ

-

տարեկան

30 մայիսի

39

124007 Ավտոմոբիլային
տրանսպորտի և ոչ
ընդհանուր
օգտագործման
ավտոմոբիլային
ճանապարհների
երկարությունը

Ձև N 1տրանսպորտ

ըստ հանրապետության,
շրջանների

-

-

1000-101,
1000-102

40

124008 Քաղաքների տարածքի
մեքենայացված
սանմաքրում

Ձև N 1-հատուկ
տրանսպորտ

-

-

-

1000-101,
1000-102

13

1

2

3

4

5

6

7

8

ըստ
հանրապետու
թյան

եռամսյակային

45

1.2.5. ԿԱՊ
40

125001 Հեռագրական կապի և
հեռախոսային ցանցի
ծառայությունները

41

125002 Հեռախոսային կապի
Ձև N 42- կապ
միջոցների և
աշխատանքի որակը
125003 Հեռուստատեսության,
Ձև N 51- կապ
ռադիոհեռարձակման և
ռադիոկապի տեխնիկա–
կան միջոցները
125004 Հեռուստառադիոծրագ- Ձև թիվ 13-ԿԱՊ
րերի կազմման և
հեռարձակման,
հեռահաղորդակցության
գործունեությունից
ստացված եկամուտները

-

-

-

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

-

-

-

-

-

ամսական,

25,

եռամսյակային

45

44

125005 ԱՀ հեռուստատեսային
կայանների և
հեռուստահաղորդիչների քանակը

Աղյուսակ

-

-

-

ներքին
օգտագործման
համար
1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-401,
1000-402
-

45

125006 Հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվների
և ոչ նյութական
ակտիվների
առկայությունը և շարժը

Ձև թիվ 11-ՀՄ

-

տարեկան

30 մայիսի

1000-101

42

43

Ձև թիվ 11- կապ

14

Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծածկագիրը

1

2

Վիճակագրական
Վիճակագրա
դիտարկման
կան
ՀրապարակումԱշխատանքի (ցուփաստաթղթի
աշխատանքի
ների
ցանիշի) վիճակատեսակը կամ
կատարման,
անվանումները,
գրական ընդգրկվաաշխատանքի
ցուցանիշի
որոնցում
Վիճակագրական
ծությունը (ըստ
Պարբեկատարման (ցումշակման ավար- ընդգրկվելու է
աշխատանքի (ցուցանիշի)
գործունեության
րակացանիշի
տը (ամսաթիվը
աշխատանքի
անվանումը
տեսակների,
նությունը
մշակման)
կամ աշխատան- արդյունքը (կամ
տարածքային
համար հիմք
քային օրը հաշցուցանիշը)
բաշխվածության և
հանդիսացող այլ
վետու ժամանաայլն)
նյութերը
կաշրջանից
(աղբյուրները)
հետո)
3

4

5

6

7

8

ամսական
Ձև թիվ 1 ծառաըստ
յություններ
հանրապետության,
շրջանների,
աշխատողների
եռամսյաթվաքանակով
կային
որոշվող չափերի

20

Ներքին
օգտագործման
համար
1000-101,
1000-401,
1000-402

Ձև N 1-առևտուր

ամսական

20

եռամսյակային

45

եռամսյակային

45

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

30 մայիսի

1000-101

1.2.6. ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
46

47

126001

Ծառայությունների
ծավալը

126002 Առևտրի
շրջանառությունը

48

126003

49

126004 Հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվների և
ոչ նյութական ակտիվ–
ների առկայությունը և
շարժը

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և
տեղեկատվական
ծառայությունների
ծավալը

-

Ձև N 1-ՏՏ

Ձև թիվ 11-ՀՄ

-

տարեկան
ըստ
հանրապետության

15

45

Ներքին
օգտագործման
համար
1000-101,
1000-401,
1000-402

Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծածկա
գիրը

1

2

Վիճակագրական
աշխատանքի
(ցուցանիշի)
անվանումը

Աշխատանքի
Վիճակագրական
ՀրապարաՎիճակագրական
(ցուցանիշի)
աշխատանքի
կումների
դիտարկման
վիճակագրական
կատարման,
անվանումները,
փաստաթղթի տեսակը ընդգրկվածուցուցանիշի մշակման
որոնցում
Պարբեկամ աշխատանքի
թյունը (ըստ
ավարտը
ընդգրվելու
րակակատարման (ցուցանի- գործունեության
(ամսաթիվը կամ
է աշխատանքի
նությունը
շի մշակման) համար
տեսակների,
աշխատանքային օրը արդյունքը (կամ
հիմք հանդիսացող այլ
տարածքային
հաշվետու
ցուցանիշը)
նյութերը (աղբյուրները) բաշխվածության
ժամանակաշրջանից
և այլն)
հետո)

3

4

5

6

7

8

30 մայիսի

1000-101,

1.2.7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
50

127001 Կազմակերպությունների
գործունեության
հիմնական ֆինանսական
ցուցանիշները

Ձև թիվ 1-Ֆ

ըստ հանրապե- տարեկան
տության,
շրջանների,
տնտեսական
գործունեության
տեսակների

51

127002 Կազմակերպությունների
միջոցների կազմը և դրանց
գոյացման աղբյուրները

Ձև թիվ 2- Ֆ

-

-

-

-

52

127003 Կազմակերպությունների
տնտեսական
գործունեության
հիմնական ցուցանիշները

Ձև N 1-ՏԳ

-

1-ին, 2-րդ,
3-րդ
եռամսյակ-

45

Ներքին
օգտագործման
համար

Կազմակերպության
հաշվարկների վիճակի
վերաբերյալ

2000-101

ներ
տարեկան

Ձև N 1-ՏԳ
53 127004

1000-105,

90
2000-101

Ձև N 6- Ֆ

-

տարեկան

30 մայիսի

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

54

127005 Շահութաբերության
հաշվարկ

Ձև թիվ 1- Ֆ

-

-

-

1000-101,
2000-101

16

1.3. ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Հ/Հ

1

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկա
գիրը

2

Վիճակագրական
աշխատանքի
(ցուցանիշի)
անվանումը

3

Աշխատանքի
Վիճակագրական
(ցուցանիշի)
դիտարկման
վիճակագրական
փաստաթղթի տեսակը
ընդգրկվակամ աշխատանքի
Պարբեծությունը (ըստ
կատարման (ցուրակագործունեության
ցանիշի մշակման)
նությունը
տեսակների, տա–
համար հիմք հանրածքային
դիսացող այլ նյութերը
բաշխվածության
(աղբյուրները)
և այլն)
4

5

Վիճակագրական
Հրապարաաշխատանքի
կումների
կատարման, ցուանվանումները,
ցանիշի մշակման
որոնցում
ավարտը (ամսաընդգրկվելու է
թիվը կամ
աշխատանքի
աշխատանքային
արդյունքը (կամ
օրը հաշվետու
ցուցանիշը)
ժամանակաշրջանից հետո)

6

7

8

1.3.1. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
1

131001

Պարենային, ոչ
աղյուսակ N 1 և այլ
պարենային
օպերատիվ
ապրանքների և
հաշվետվություն-ներ,
ծառայությունների
մշակման աղյուսակներ
միջին գների
(սակագների) գրանցում
և հաշվարկ

ըստ հանրապե–
տության,
ապրանքների
(ծառայությունների)
տեսակների (ըստ
համառոտ ցանկի),
յուրաքանչյուր
ամսվա 1-ի, 10-ի, և
20-ի դրությամբ

ամսական

10

Ներքին
օգտագործմա
ն համար

2

131002

Պարենային, ոչ
պարենային
ապրանքների և
ծառայությունների
գների (սակագների)
ինդեքսների հաշվարկ

-

-

-

-

-

3

131003

Պարենային, ոչ
պարենային
ապրանքների
ներկայացուցիչների
մանրածախ գների,
ծառայու թյունների
սակագների գրանցում
և հաշվարկ

-

ըստ հանրապետությունում

-

25
(հաշվետու
ամսվա)

-

-

30/31
(հաշվետու
ամսվա)

-

-

10

1000-101,
1000-102,
1000-103,
1300-201,
1000-301,
1000-401,
1000-402

հետազոտվող 4
բնակավայրերի,
ապրանքատեսակների` «Անհատական սպառումն ըստ նպատակների»
դասակարգչի

4

5

131004 Պարենային, ոչ
պարենային
ապրանքների և
բնակչությանը
մատուցված
ծառայությունների
միջին գների
(սակագներ) հաշվարկը

131005 Սպառողական գների
ինդեքսի հաշվարկը

ըստ հանրապետությունում
հետազոտվող 4
բնակավայրերի,
ապրանքերի, ծառայությունների`

-

«Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի
ըստ հանրապե-

-

տության, «Անհատական սպառումն ըստ նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
և 3-նիշ մակարդակի

17

1

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

ըստ հանրապե-

եռամսյակային

30/31

1300-101,
1000-401,

Սպառողական գների
ինդեքս, եռամսյակը
131006
նախորդ եռամսյակի
նկատմամբ, նախորդ
տարվա համապատասխան եռամսյակի
նկատմամբ

-

Պարենային և ոչ
պարենային
ապրանքների գների
ինդեքսի հաշվարկը
լրիվ ծրագրով
(հաշվետու ամիսը
նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա համապատասխան ամսվա
համեմատ, աճողական
կարգով նախորդ
տարվա համեմատ)
131008 Պարենային և ոչ
պարենային
ապրանքների գների
ինդեքս, եռամսյակը
նախորդ եռամսյակի
նկատմամբ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
եռամսյակի նկատմամբ
131009 Կենցաղային բնույթի
ծառայությունների
սակագների հաշվարկ

աղյուսակ N 1 և այլ
օպերատիվ
հաշվետվություններ,
մշակման աղյուսակներ

ըստ հանրապետության, հետազոտվող 4 բնակավայրերի,
«Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
և 5-նիշ մակարդակի

ամսա

-

ըստ հանրապե-

եռամսյակային

131007

տության, «Անհատական սպառումն ըստ նպա-

1000-402

տակների»
դասակարգչի 2-նիշ
մակարդակի

տության, «Անհատական սպառումն ըստ

10

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

30/31

1300-101,

կան

1000-401,
1000-402

նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
մակարդակի
աղյուսակ N 1
(ոչ պարենային
ապրանքներ,
ծառայություններ),
մշակման աղյուսակներ

ըստ հանրապետությունում

ամսա

10

1300-201

կան

հետազոտվող 4
բնակավայրերի,

«Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի

10

11

12

13

131010 Բնակարանային,
կոմունալ տնտեսության
ծառայությունների
սակագների գրանցում,
միջին գների
(սակագների) հաշվարկ
131011 Բուժսպասարկման
ծառայությունների
սակագների գրանցում,
միջին գների
(սակագների) հաշվարկ
131012
Մարդատար
տրանսպորտի
ծառայությունների
սակագների գրանցում,
միջին գների
(սակագների) հաշվարկ
131013 Կապի
ծառայությունների
սակագների գրանցում,
միջին գների
(սակագների) հաշվարկ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

1

2

14

131014

15

131015

16 11131016

17

131017

18

131018

19

20

21

131019

131020

131021

5

6

7

8

Մշակույթի ոլորտի
ծառայությունների
սակագների գրանցում,
միջին գների
(սակագների) հաշվարկ
Կրթության համակարգի
ծառայությունների
սակագների գրանցում,
միջին գների
(սակագների) հաշվարկ
Հանգստի
կազմակերպման
ծառայությունների
սակագների գրանցում,
միջին գների
(սակագների) հաշվարկ
Իրավական և բանկային
ծառայությունների
սակագների գրանցում,
միջին գների
(սակագների) հաշվարկ

3

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ծառայությունների
սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ
ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով
նախորդ տարվա
համեմատ)

աղյուսակ N 1
(ոչ պարենային
ապրանքներ,
ծառայություններ),
մշակման աղյուսակներ

ըստ հանրապետության, հետազոտվող 4 բնակավայրերի,
ծառայության
«Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
և 5-նիշ մակարդակի

ամսա-

10

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

Ծառայությունների
սակագների ինդեքս,
եռամսյակը նախորդ
եռամսյակի նկատմամբ,
նախորդ տարվա
համապատասխան
եռամսյակի նկատմամբ

-

30/31

1300-101,
1000-401,

Կենցաղային բնույթի
ծառայությունների
սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ
ծրագրով(հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով
նախորդ տարվա
համեմատ)

-

Բնակարանային,
կոմունալ տնտեսության
ծառայությունների

-

կան

ըստ հանրապեեռամսյատության, հետակային
զոտվող 4 բնակավայրերի,
«Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
մակարդակի

19

ըստ հանրապետության, հետազոտվող 4 բնակավայրերի,
ծառայության
«Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
և 5-նիշ մակարդակի

ամսական

-

-

1000-402

10

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

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ
ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով
նախորդ տարվա
համեմատ)
22

131022

Բուժսպասարկման
ծառայությունների
սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ
ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով
նախորդ տարվա
համեմատ)

-

-

-

-

-

23

131023

Մարդատար
տրանսպորտի
ծառայությունների
սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ
ծրագրով(հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով
նախորդ տարվա
համեմատ)

-

-

-

-

-

Կապի
ծառայությունների
սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ
ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով
նախորդ տարվա
համեմատ)

աղյուսակ N 1
(ոչ պարենային
ապրանքներ,
ծառայություններ),
մշակման աղյուսակներ

ըստ հանրապետության, հետազոտվող 4 բնակավայրերի,
ծառայության
«Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
և 5-նիշ մակարդակի

ամսա-

10

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

-

-

-

-

-

24

25

131024

131025

Մշակույթի ոլորտի
ծառայությունների

20

կան

1

2

3

4

5

6

7

8

սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ
ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով
նախորդ տարվա
համեմատ)
26

131026

Կրթության համակարգի
ծառայությունների
սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը
նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով
նախորդ տարվա
համեմատ)

-

-

-

-

-

27

131027

Հանգստի
կազմակերպման
ծառայությունների
սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ
ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով
նախորդ տարվա
համեմատ)

-

-

-

-

-

28

131028

Իրավական և բանկային
ծառա յությունների
սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ
ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով
նախորդ տարվա
համեմատ)

-

-

-

-

-
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1

2

29

131029

30

131030

31

131031

3

4

5

6

7

8

Սպառողական
ապրանքների
(ծառայությունների)
գների (սակագների)
ինդեքսի հաշվարկը լրիվ
ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա համապա–
տասխան ամսվա
համեմատ, աճողական
կարգով նախորդ
տարվա համեմատ)
Սպառողական
ապրանքների
(ծառայությունների)
գների (սակագների)
ինդեքսի հաշվարկը
բազիսային
ժամանակաշրջանի
նկատմամբ

աղյուսակ N 1 և այլ
օպերատիվ
հաշվետվություններ, մշակման
աղյուսակներ

ըստ հանրապետության, հետազոտվող 4 բնակավայրերի,
ծառայության
«Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
և 5-նիշ մակարդակի

ամսական

10

1300-201

-

ըստ հանրապե-

-

-

1300-201,
1000-401,
1000-402

Նվազագույն
սպառողական
զամբյուղի արժեքի
հաշվարկ-ման համար
միջին հանրապետական
գների հաշվարկ` ըստ

մշակման աղյուսակ

տության, «Անհատական սպառումն ըստ նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
և 5-նիշ
մակարդակի
1
ըստ ՀՀ առողջա- ամսական
պահության
նախարարության եռամսյա- 10-րդ աշխատանկային
քային օրը
կողմից մշակված
զամբյուղի կազմի ու
կառուցվածքի

1000-401,
1000-402,
5800-501

1) պարենային
զամբյուղի
ապրանքացանկի 11
նվանումների

1.3.2.ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
32

33

132001 Արդյունաբերական
կազմակերպությունների
մեծածախ գների
դիտարկում և միջին
գների հաշվարկ

Ձև N 1 -գին
(արտադրանք)

ըստ հետազոտվող
կազմակերպությունների,
արտադրատեսակներկայացուցիչ
ների
Արդյունաբերողների
ըստ
ընդամենը
132002
մշակման աղյուսակներ
արտադրանքի մեծածախ
արդյունաբեգների ինդեքսի հաշվարկն
րության,
հանՁև N 1 -գին
ըստ արտադրանքի –
րապետության,
(արտադրանք)
ներկայացուցիչների
ՏԳՏԴ-ի, խմբ.2
հավաքակազմի, լրիվ
բաժինների
ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ
տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով
նախորդ տարվա
համեմատ)

22

ամսական

15

Ներքին
օգտագործման
համար

-

20

1000-401,
1000-402

1

2

3

4

132003 Արդյունաբերողների
արտադրանքի մեծածախ
գների ինդեքսն ըստ
արտադրանքներկայացուցիչների
հավաքակազմի,
եռամսյակը նախորդ
եռամսյակի նկատմամբ,
նախորդ տարվա
համապատասխան
եռամսյակի նկատմամբ

34

35

5

մշակման աղյուսակներ

ըստ ընդամենը
արդյունաբե-

Ձև N 1 -գին
(արտադրանք)

րության, հանրապետության,
տնտեսական
գործունեության
տեսակների

-

-

132004 Արդյունաբերողների
արտադրանքի մեծածախ
գների ինդեքսի հաշվարկը
ըստ արտադրանք
ներկայացուցիչների
հավաքակազմի և
բազիսային ժամանակաշրջանի նկատմամբ

6

7

8

եռամսյակային

30/31

1000-401,
1000-402,
1300-101

ամսական

20

Ներքին
օգտագործման
համար

1.3.3. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
36

37

38

133001

133002

133003

Գյուղատնտեսական
մթերքի իրացման
գների դիտարկումը և
միջին գների հաշվարկը

աղյուսակ

ըստ
հանրապետության
շրջանների

Գյուղատնտեսական
մշակման աղյուսակներ
ըստ
մթերքի իրացման
հանրապետության,
գների ինդեքսների
շրջանների,
հաշվարկը լրիվ
ապրանքախմբերի և
ծրագրով (հաշվետու
իրացման ուղիների
ամիսը նախորդ
ամսվա համեմատ,
նախորդ տարվա
դեկտեմբերի համեմատ,
նախորդ տարվա
համապատասխան
ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով
նախորդ տարվա
համեմատ)
Գյուղատնտեսական
մթերքի իրացման
գների ինդեքսների
հաշվարկը, եռամսյակը
նախորդ եռամսյակի
նկատմամբ, նախորդ
տարվա
համապատասխան
եռամսյակի նկատմամբ

-

Ամսական

25

-

25

ըստ
եռամսյահանրապետության կային

Ներքին
օգտագործմա
ն համար
1300-101,
1000-401,
1000-402

30/31

1000-401,
1300-101

30/31

Ներքին
օգտագործման
համար

1.3.4. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
39

134001 Կապիտալ ներդրումների և
շինմոնտաժային
աշխատանքների արժեքի
փոփոխման հաշվարկային
ինդեքսը (հաշվարկվում է ԱՀ
ֆինանսների նախարարության
կողմից)

տեղեկանք

ըստ հանրապետու- եռամսյակային
թյան

23

1

2

3

4

5

6

7

8

25

ներքին
օգտագործման համար

1.3.5. ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
40

41

42

135001

135002

135003

Բեռների փոխադրման
սակագների
դիտարկում, գրանցում
և միջին սակագների
հաշվարկ

Ձև N 1-ՍԱԿԱԳԻՆ
(ԱՎՏՈ), Ձև N 1ՍԱԿԱԳԻՆ (ԽՈՂՈՎԱԿ)

Բեռների փոխադրման
սակագների
ինդեքսների հաշվարկ
(hաշվետու ամիսը
նախորդ ամսվա
համեմատ (աճողական
կարգով)

մշակման աղյուսակ

1 տոննա բեռի
ավտոմոբիլային
տրանսպորտով
փոխադրման
սակագների
ինդեքսների հաշվարկ
(hաշվետու ամիսը
նախորդ ամսվա
համեմատ (աճողական
կարգով) ըստ
բեռնափոխադրումների
ուղղությունների

մշակման աղյուսակ

ըստ հանրապետության

ամսական

տրանսպորտային
տարբեր փոխադրամիջոցների
ըստ հանրապետության

ամսական

25

ամսական

25

տրանսպորտային
տարբեր փոխադրամիջոցների

24

ըստ հանրապետության

ներքին
օգտագործման
համար

ներքին
օգտագործման
համար

1.4. Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի Շ ՈՒ Կ Ա
Հ/Հ

1

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկա
գիրը

2

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի
տեսակը կամ
Վիճակագրական
աշխատանքի
աշխատանքի
կատարման (ցու(ցուցանիշի) անվանումը
ցանիշի
մշակման)
համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը
(աղբյուրները)

3

Աշխատանքի
Պարբերա- Վիճակագրական
(ցուցանիշի)
կանուաշխատանքի
վիճակագրական
թյունը
կատարման,ցուընդգրկվածությունը
ցանիշի մշակման
(ըստ
ավարտը
գործունեության
(ամսաթիվը կամ
տեսակների, տաաշխատանքային
րածքային բաշխօրը հաշվետու
վածության և այլն)
ժամանակաշրջանից հետո)

4

5

6

Հրապարակումների
անվանումները,
որոնցում
ընդգրկվելու է
աշխատանքի
արդյունքը (կամ
ցուցանիշը)

7

8

ըստ գործունեու- տարեկան
թյան տեսակների,
տնտեսության
հատվածների, սեռի
ըստ հանրապետու- տարեկան
թյան, շրջանների,
զբաղվածության
ծրագրերի և
աշխատանքի
տեղավորման

15 մարտի

1000-401,
1000-402

1 մարտի

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

Ձև N 1
(զբաղվածություն)

ըստ հանրապետու- ամսական
թյան, շրջանների,
սեռատարիքային
կազմի, կրթական
մակարդակի, քաղաք/գյուղ կտըրվածքի

45

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

Աշխատուժի
ընտրանքային
հետազոտության հարցաթերթ

ըստ հանրապետության, գործունեու–
թյան տեսակների, տարեկան
տնտեսության
հատվածների, սեռի,
տարիքային
խմբերի, քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
կրթական
մակարդակի,
ամուսնական
վիճակի

Աշխատուժի
ընտրանքային
հետազոտության հարցաթերթ

ըստ հանրապետության, գործունեու–
թյան տեսակների, տարեկան
տնտեսության
հատվածների, սեռի,
տարիքային
խմբերի, քաղաք-/
գյուղ կտրվածքի,
կրթական
մակարդակի,
ամուսնական
վիճակի

1.4.1
1

141001

Աշխատողների
մասնագիտական
ուսուցումը

2

141002

3

141003

4

141004

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի
հարցերի նախարարության աշխատակազմի
աշխատանքի և զբաղվածության գործակալություն
դիմած աշխատանք
փնտրողների թվաքանակը
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի
հարցերի նախարարության աշխատակազմի
աշխատանքի և զբաղվածության գործակալություն
դիմած աշխատանք
փնտրողների թվաքանակը
Աշխատանքային
ռեսուրսների (15տարեկան
և բարձր տարիքի
բնակչություն) թվաքանակ
և կառուցվածք

5

141005

Աշխատուժի
թվաքանակ և
կառուցվածք
Աշխատուժի
մասնակցության
մակարդակ

Ձև թիվ 1-կադրերի
ուսուցում

Ձև թիվ 1
(զբաղվածություն)

25

IV եռամսյակ
2023թ.

IV եռամսյակ
2023թ.

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

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

Հ/Հ

1
6

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկա
գիրը

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի
տեսակը կամ
Վիճակագրական
աշխատանքի
աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը կատարման (ցուցանիշի
մշակման)
համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը
(աղբյուրները)

2
141006

3
Աշխատուժից դուրս
բնակչության թվաքանակ և
կազմ՝ըստ
աշխատաշուկայում

4

Աշխատուժի
ընտրանքային
հետազոտու
թյան հարցաթերթ

ըստ հանրապետու- տարեկան
թյան, գործունեու–
թյան տեսակների,
տնտեսության
հատվածների, սեռի,
տարիքային
խմբերի, քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
կրթական
մակարդակի,
ամուսնական
վիճակի

Աշխատուժի
ընտրանքային
հետազոտու
թյան հարցաթերթ

ըստ հանրապետության, գործունեու– տարեկան
թյան տեսակների,
տնտեսության
հատվածների, սեռի,
տարիքային
խմբերի, քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
կրթական
մակարդակի,
ամուսնական
վիճակի

չցանկացող
բնակչություն

Աշխատանքային
գործունեության մեջ
ներգրավված բնակչության
թվաքանակ և մասնաբաժին
-զբաղվածություն
(աշխատուժի պահանջարկ)
-զբաղվածության մակարդակ

8

141008

Գործազուրկ բնակչության
թվաքանակ և կազմ
Երկարատև
գործազրկություն

6

ըստ հանրապետության, գործունեու– տարեկան
թյան տեսակների,
տնտեսության
հատվածների, սեռի,
տարիքային
խմբերի, քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
կրթական
մակարդակի,
ամուսնական
վիճակի

-պոտենցիալ աշխատուժ
-աշխատել

141007

5

Աշխատուժի
ընտրանքային
հետազոտու
թյան հարցաթերթ

մասնակցության աստիճանի

7

Աշխատանքի
Պարբերա- Վիճակագրական
(ցուցանիշի)
կանուաշխատանքի
վիճակագրական
թյունը
կատարման,ցուընդգրկվածությունը
ցանիշի մշակման
(ըստ
ավարտը
գործունեության
(ամսաթիվը կամ
տեսակների, տաաշխատանքային
րածքային բաշխօրը հաշվետու
վածության և այլն)
ժամանակաշրջանից հետո)

26

Հրապարակումների
անվանումները,
որոնցում
ընդգրկվելու է
աշխատանքի
արդյունքը (կամ
ցուցանիշը)

7

8

IV եռամսյակ
2023թ.

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

IV եռամսյակ
2023թ.
1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
1400-101,
1000-401,
1000-402

IV եռամսյակ
2023թ.

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

Հ/Հ

1
9

11

12

ԱշխաՎիճակագրական
Աշխատանքի
Պարբերատանքի
դիտարկման
(ցուցանիշի)
կանու(ցուցափաստաթղթի
վիճակագրական
թյունը
նիշի) Վիճակագրական աշխատանքի
տեսակը կամ ընդգրկվածությունը
ծածկա
աշխատանքի
(ըստ
(ցուցանիշի) անվանումը
գիրը
կատարման (ցու- գործունեության
ցանիշի մշակման) տեսակների, տահամար հիմք
րածքային բաշխհանդիսացող այլ վածության և այլն)
նյութերը
(աղբյուրները)

2
141009

141010

141011

6

Հրապարակումների
անվանումները,
որոնցում
ընդգրկվելու է
աշխատանքի
արդյունքը (կամ
ցուցանիշը)

7

8

3

4

Աշխատուժի թերօգտագործում
-Գործազրկության մակարդակ
-Աշխատաժամանակի
տևողությամբ
պայմանավորված
թերզբաղվածության և
գործազրկության զուգորդված
մակարդակ
-Գործազրկության և
պոտենցիալ աշխատուժի
զուգորդված մակարդակ
-Աշխատուժի
թերօգտագործման
ագրեգացված ցուցանիշ
Երկարատև գործազրկության
մակարդակ

Աշխատուժի
ընտրանքային
հետազոտու
թյան
հարցաթերթ

ըստ հանրապետության,
գործունեության
տեսակների,
տարեկան
տնտեսության
հատվածների, սեռի,
տարիքային
խմբերի, քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
կրթական
մակարդակի,
ամուսնական
վիճակի

15-29տ. երիտասարդների
թվաքանակն աշխատանքի
շուկայում
-Աշխատանքային ռեսուրսներ
-Աշխատուժի թվաքանակ և
կառուցվածք
-Աշխատանքային
գործունեության մեջ
ներգրավված բնակչություն՝
ըստ աշխատանքի ձևերի
-Չսովորող և չաշխատող
երիտասարդներ
-Աշխատուժից դուրս
բնակչություն
-Գործազրկություն
-Աշխատուժի մասնակցության
մակարդակ
-Զբաղվածության մակարդակ
-Գործազրկության մակարդակ
15-29տ. 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
հետազոտու
թյան
հարցաթերթ

տարեկան

IV եռամսյակ
2023թ.

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

ըստ հանրապետության,
տարեկան
գործունեության
տեսակների,
տնտեսության
հատվածների, սեռի,
տարիքային
խմբերի, քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
կրթական
մակարդակի,
ամուսնական
վիճակի

IV եռամսյակ
2023թ.

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

Աշխատուժի
ընտրանքային
հետազոտու
թյան
հարցաթերթ

5

Վիճակագրակա
ն աշխատանքի
կատարման,ցու
- ցանիշի
մշակման
ավարտը
(ամսաթիվը
կամ
աշխատանքայի
ն օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)

IV եռամսյակ
2023թ.

ըստ հանրապետության,
գործունեության
տեսակների,
տնտեսության
հատվածների, սեռի,
տարիքային
խմբերի, քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
կրթական
մակարդակի,
ամուսնական
վիճակի

27

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

Հ/Հ

1

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկա
գիրը

2

Վիճակագրական
աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի
տեսակը կամ
աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի
մշակման)
համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը
(աղբյուրները)

3

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
վիճակագրական
ընդգրկվածությունը
(ըստ
գործունեության
տեսակների, տարածքային բաշխվածության և այլն)

Պարբերականությունը

Վիճակագրական
աշխատանքի
կատարման,ցուցանիշի մշակման
ավարտը
(ամսաթիվը կամ
աշխատանքային
օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)

Հրապարակումների
անվանումները,
որոնցում
ընդգրկվելու է
աշխատանքի
արդյունքը (կամ
ցուցանիշը)

6

7

8

Ձև թիվ 1-Ա ըստ հանրապետու- տարեկան
թյան, գործունեու–
թյան տեսակների,
տնտեսության
հատվածների, սեռի

15 մարտի

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

Ձև թիվ 1-ԱՊ ըստ հանրապետու- տարեկան
(աշխա
թյան, գործունեուտանքի
թյան տեսակների,
պայման
հատվածների,
ներ)
սեռի

15 մարտի

1000-401,
1000-402

4

5

1.4.2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
13

142001 Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի
վարձատրությունը

14

142002 Աշխատանքի պայմանները,
վնասակար և վտանգավոր
պայմանների համար տրվող
արտոնությունները և
հատուցումները

15

16

142003 Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի
վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա

142004 Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի
վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա

ըստ
հանրապետության, գործունեության տեսակների,
տնտեսության
հատվածների,
սեռի

եռամ
սյակային
(աճողական)

ամսական
ըստ
հանրապետության, գործունեու
թյան տեսակների,
տնտեսության
հատվածների

28

45

10

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

Ներքին
օգտագործ
ման համար

1.5 . ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ

Հ/Հ

Աշխատանքի
(ցուցա
նիշի)
ծածկա
գիրը

Վիճակագրական
աշխատանքի
(ցուցանիշի)
անվանումը

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի
մշակման) համար հիմք
հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները)

1

2

3

4

1

2

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
Վիճակագրական
ընդգրկվածությունը
(ըստ գործունեության
տեսակների, տարածքային
բաշխվածության
և այլն)

Պարբերականությունը

Վիճակագրական
աշխատանքի
կատարման,
ցուցանիշի
մշակման ավարտը
(ամսաթիվը կամ
աշխատանքային
օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)

5

6

7

8

տարեկան

15 մայիսի

1500-101

-

-

-

150001 ԱՀ արդարադաԱՀ-ում գրանցված
ԱՀ ԱՎԾ բիզնեստության
իրավաբանական անձանց
ռեգիստրի հարցաթերթ
նախարարության
գտնվելու վայրի,
աշխատակազմի
գործունեության հիմնական և
իրավաբանական
ոչ հիմնական տեսակների և
անձանց պետական
բիզնես ռեգիստրի վարման
ռեգիստրի
կարգով սահմանված
գործակալությունում
ցուցանիշներ
գրանցված
(հաշվառված)
իրավաբանական
անձանց բիզնես
ռեգիստրին վերաբերող տվյալների
մասով տեղեկատվության հավաքագրում և այդ
տվյալների
արդիականաց
ման ապահովում
150002 ԱՀ արդարադաԱՀ-ում գրանցված անհատ
տության նախարաձեռնարկատերերի գտնվելու
րության աշխավայրի, գործունեության
տակազմի
հիմնական և ոչ հիմնական
իրավաբանական
տեսակների և բիզնես
անձանց պետական
ռեգիստրի վարման կարգով
ռեգիստրի
սահմանված ցուցանիշներ
գործակալությունում գրանցված
(հաշվառված) անհատ
ձեռնարկատերերի
բիզնես ռեգիստրին
վերաբերող
տվյալների մասով
տեղեկատվության
հավաքագրում և այդ
տվյալների
արդիականացման
ապահովում

29

Հրապարակումների
անվանումները,
որոնցում
ընդգրկվելու է աշխատանքի
արդյունքը (կամ
ցուցանիշը)

1.6.ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ
Վիճակագրական
աշխատանքի
Վիճակագրական
Աշխատանքի
կատարման,
դիտարկման
Հրապարակումների
(ցուցանիշի)
ցուցանիշի
փաստաթղթի տեսակը
անվանումները, որոնվիճակագրական
մշակման
կամ աշխատանքի
Պարբեցում ընդգրկվելու է աշընդգրկվածությունը
ավարտը
կատարման (ցու
րակախատանքի արդյունքը
(ըստ գործունեության
(ամսաթիվը
-ցանիշի մշակման)
նությունը
(կամ ցուցանիշը)
տեսակների,
կամ
համար հիմք հանտարածքային
աշխատանքային
դիսացող այլ նյուբաշխվածության և այլն)
օրը հաշվետու
թերը (աղբյուրները)
ժամանակաշրջանից հետո)

Հ/Հ

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծած
կա
գիրը

Վիճակագրական
աշխատանքի
(ցուցանիշի)
անվանումը

1

2

3

4

5

6

7

8

1

160001

Մասնավորեցման

ԱՀ կադաստրի և
պետական գույքի
կառավարման
կոմիտե

ըստ հանրապետության

եռամ
սյակա
յին

45

1000-401,
1000-402

արդյունքները

1.7.ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

Հ/Հ

Վիճակագրական
դիտարկման փասԱշխատաթղթի տեսակը
տանքի
Վիճակագրական
կամ աշխատանքի
(ցուցա- աշխատանքի (ցուցանիշի) կատարման (ցունիշի) ծած
անվանումը
ցանիշի մշակման)
կագիրը
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները)

1

2

1

170001

3

Ոչ ֆինանսական
ակտիվներում
իրականացված
ներդրումներ

Աշխատանքի (ցուՎիճակագրական Հրապարակումների
ցանիշի) վիճակաաշխատանքի
անվանումները,
գրական ընդգրկվակատարման,ցուցանիորոնցում
Պարբեծությունը (ըստ
շի մշակման
ընդգրկվելու է
րակագործունեության
ավարտը (ամսաթիվը
աշխատանքի
նությու
տեսակների,
կամ աշխատանքային արդյունքը (կամ
նը
տարածքային
օրը հաշվետու
ցուցանիշը)
բաշխվածության և
ժամանա-կաշրջանից
այլն)
հետո)

4

5

Ձև N 1- ներդրում

6

ըստ
տարեկան
հանրապետության, շրջանների,
տնտեսական
գործունեության
տեսակների

7

8

1 հունիսի

1000-101,
1000-401,
1000-402

1.8. ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծած
կագիրը

1
1

2

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի տեսակը
Վիճակագրական
կամ աշխատանքի
աշխատանքի (ցուցանիշի)
կատարման (ցուանվանումը
ցանիշի մշակման)
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները)
3

4

Աշխատանքի
Վիճակագրական
(ցուցանիշի)
աշխատանքի
Հրապարակումների
վիճակագրական
կատարման,
անվանումները, որոնընդգրկվածու- Պարբեցուցանիշի
ցում ընդգրկվելու է
թյունը (ըստ
րակամշակման ավարտը
աշխատանքի
գործունեության նությու
(ամսաթիվը կամ աշարդյունքը (կամ
տեսակների,
նը
խատանքային օրը
ցուցանիշը)
տարածքային
հաշվետու ժամանաբաշխվածության
կաշրջանից հետո)
և այլն)
5
6
7
8

արդարադատության
180001 ԱՀ
ամսաԱՀ-ում
ԱՀ
կան
նախարարության
աշ- արդարադատության
գրանցված
խատակազմի իրավաբա- նախարարության
առևտրային և ոչ
նական
անձանց
առևտրային
աղյուսակ
պետական
ռեգիստրի
իրավաբանա
գործակալությունում
կան և ֆիզիկագրանցված (հաշվառված)
կան անձանց
իրավաբանական անձանց
վերաբերյալ
և անհատ ձեռնարկատվյալներ
տերերի
վերաբերյալ
ամփոփ տվյալներ

30

20

1000-401,
1000-402

2.ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
Աշխատանքի
(ցուՎիճակագրական
Հ/Հ ցանիշի) աշխատանքի (ցուցանիշի)
ծածանվանումը
կագիրը

1

2

1 200001

2 200002

3 200003

4 200004

3

Վիճակագրական
Աշխատանքի (ցուդիտարկման փասցանիշի) վիճակատաթղթի տեսակը
գրական ընդգրկվակամ աշխատանքի
ծությունը (ըստ
կատարման (ցուգործունեության
ցանիշի մշակման)
տեսակների,
համար հիմք հանտարածքային
դիսացող այլ նյուբաշխվածության
թերը
և այլն)
(աղբյուրները)
4

5

6

7

ԱՀ պետական բյուջեի
ցուցանիշներն ըստ
ֆինանսավորման
(նախնական)

ԱՀ ֆինանսների
նախարարության
տեղեկանք

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

ամսական

23

ԱՀ պետական բյուջեի
ցուցանիշներն ըստ
փաստացի
հաշվետվությունների

-

-

1-ին, 2-րդ
և 3-րդ
եռամսյակներ,
տարեկան

45

1-ին, 2-րդ
և 3-րդ
եռամսյակներ,
տարեկան

45

ամսական
եռամսյա
կային
տարեկան

23
45

ամսական

45

ԱՀ համախմբված
բյուջեի
կատարողականն
ընդհանրացնող
ցուցանիշներ
(պետական բյուջե,
համայնքների բյուջե)
Արտաբյուջետային
միջոցների
ձևավորումը և
սպառումը

-

-

-

մուտքեր,
ելքեր

Հարկային եկամուտները և ժամկետանց
հարկային ու պարտադիր վճարների պարտավորությունները

ԱՀ պետական
եկամուտների
կոմիտե

Արտոնագրային վճար
վճարող անհատ ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական անձանց ցանկն
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների՝ շրջաններով և
Ստեփանակերտ
քաղաքի

-

Առևտրի հարկի կառուցվածքը, ըստ առևտրային կազմակերպությունների ու անհատ
ձեռնարկատերերի
վճարած գումարների

8 200008 Հաստատագրված վճարի
կառուցվածքը ըստ
իրավաբանական ու
ֆիզիկական անձանց
վճարած գումարների

5 200005

6 200006

7 200007

Պարբերականությունը

Վիճակագրական
աշխատանքի
Հրապարակումկատարման,
ների անվանումները,
ցուցանիշի
որոնցում ընդգրկվելու
մշակման
է աշխատանքի
ավարտը (ամսաարդյունքը (կամ
թիվը կամ
ցուցանիշը)
աշխատանքային
օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)

հարկային
եկամուտներ,

8

Ներքին օգտագործման
համար

ժամկետանց հար- եռամսյակային ու պարտակային
դիր վճարների
պարտավորություններ

90

90

90

-

1000-101,
1000-102,
1000-103,
2000-101,
1000-401,
1000-402
1000-101,
1000-102,
1000-103,
2000-101,
1000-401,
1000-402

1000-101,
1000-102,
1000-103,
2000-101,
1000-401,
1000-402
Ներքին օգտագործման
համար

1000-401,
1000-402

Ներքին օգտագործման
համար

եռամսյակային

45

տարեկան

90

-

եռամսյա
կային

45

Ներքին օգտագործման
համար

-

-

45

Ներքին օգտագործման
համար

31

-

3.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

Հ/Հ

Աշխա
տանքի
(ցուցա
նիշի)
ծածկա
գիրը

Վիճակագրական
դիտարկման
Աշխատանքի
փաստաթղթի
(ցուցանիշի)
տեսակը կամ
վիճակագրական
աշխատանքի
ընդգրկվածու
Վիճակագրական
կատարման
թյունը (ըստ
աշխատանքի (ցուցանիշի)
(ցուցանիշի
գործունեության
անվանումը
մշակման) համար
տեսակների,
հիմք
տարածքային
հանդիսացող այլ
բաշխվածու
նյութերը
թյան և այլն)
(աղբյուրները)

1

2

1

300001

Բանկային համակարգի
դրամարկղային
շրջանառությունը

2

300002

3

300003

4

300004

5

300005

Բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների և
տրամադրված վարկերի
միջին տոկոսադրույքները

6

300006

7

300007

8

300008

Բանկային համակարգում
ըստ իրավաբասպասարկվող հանական և ֆիճախորդների և նրանց
զիկական
հաշիվների քանակը
անձանց
Առևտրային բանկերի
Ձև 5
ամփոփ
(մասնաճյուղերի) ամփոփ
ցուցանիշներ
1)ընդհանուր ակտիվներ և
պարտավորություններ
2)ընդհանուր շահույթը/
վնասը
3)բանկերի և դրանց
մասնաճյուղերի քանակը
4)ընդհանուր կապիտալը
5)շահույթով աշխատող
առևտրային բանկերի թիվը
և դրանց ընդհանուր
շահույթը
6)վնասով աշխատող
առևտրային բանկերի թիվը
և դրանց ընդհանուր
վնասը
7)եկամուտներն ու
ծախսերը
Ապահովագրական
Ձև թիվ 1-ԱՊՊԱ ըստ ապահոեռամյա
ընկերությունների
վագրական
կային
(գործակալների)
ընկերություն
գործունեությունը
ների (գործակալտարեկան
ների) գործունեության հիմնական ցուցանիշների
Ձև N 1-ԲԳ
ըստ շրջանների
ամսական
Վարկերի և ավանդների
վերաբերյալ

9

300009

10

300010

3

Պարբերականությունը

Վիճակագրական
Հրապարակումների
աշխատանքի
անվանումները,
կատարորոնցում
ման,ցուցանիշի
ընդգրկվելու
է
մշակման ավարտը
աշխատանքի
(ամսաթիվը կամ
արդյունքը (կամ
աշխատանքացուցանիշը)
յին օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)

4

5

6

7

8

Ձև N 1-ԲԳ

մուտք, ելք

եռամսյակային

45

Առևտրային բանկերի
(մասնաճյուղերի)
վարկերը

-

ըստ տնտեսության
հատվածների

-

-

²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ
(Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ)
³í³Ý¹Ý»ñÁ
Բնակչությունից
ներգրաված ավանդները

-

-

-

-

-

ըստ հանրապետության

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

1000-101,
1000-401,
1000-402

45

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

ԱՀ տնտեսության
զարգացման համար
տրամադրված փոխառությունները ըստ տնտեսության ճյուղերի, հատվածների և ժամկետայնության

աղյուսակի
տեսքով

ըստ
հանրապետու
թյան

32

եռամսյա
կային

60

6

25

3000-301,
3000-501

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

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
4.1 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ նիշի)
ծածկագիրը

1

2

Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

Վիճակագրական
դիտարկման փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման)
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները)

3

4

Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ
գործունեության
տեսակների, տարած–
քային բաշխվածության
և այլն)
5

1 410001 Ապրանքների արտահաԱրտաքին
նումը, ներմուծումը,
առևտրի
արտաքին
տվյալների բազա
առևտրաշրջանառությունը
և առևտրի հաշվեկշիռը

Պարբերականությունը

6

ըստ հանրապեեռամսյատության, երկր–
կային
ների,
ապրանքախմբերի

Վիճակագրական
աշխատանքի
կատարման,ցուցանիշի մշակման
ավարտը
(ամսաթիվը կամ
աշխատանքային
օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)

Հրապարակումների
անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը
(կամ ցուցանիշը)

7

8

45

1000-401

45

1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-401,
1000-402,
4100-101
-

4.1.1.ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ
2 411002 Ապրանքների
արտահանումը

3 411003 Ապրանքների
արտահանումը

4 411004 Ապրանքների
արտահանումը
5 411005 Ապրանքների
արտահանումը

6 411006 Քաղաքացիների կողմից
ԱՀ-ից արտահանվող
ապրանքների քանակը և
արժեքը

Ձև թիվ 1ըստ հանրապե- եռամսյաարտաքին
տության
կային
առևտուր, ԱՀ
ՊԵԿ-ի հսկիչ
կետերի տեղեկատվությունը
ըստ ապրանքների`
դասակարգման
Արտաքին
տնտեսական
գործունեության
ապրանքների
անվանացանկի
վեցանիշ և Եվրոպական միության
ութանիշ
մակարդակի
ըստ երկրների
-

ըստ շրջանների

ԱՀ ՊԵԿ-ի հսկիչ
կետերի տեղեկատվությունը

ըստ հանրապետության

-

-

-

տարեկան

-

-

-

1000-102,
1000-401,
1000-402,
4100-101
ներքին օգտագործման
համար

4.1.2.ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
7 412007 Ապրանքների ներմուծումը

Ձև թիվ 1ըստ հանրապեեռամսյաարտաքին
տության
կային
առևտուր, ԱՀ
ՊԵԿ-ի հսկիչ
կետերի տեղեկատվությունը
8 412008 Ապրանքների ներմուծումը
ըստ ապրանքների`
դասակարգման
Արտաքին
տնտեսական
գործունեության
ապրանքների
անվանացանկի
վեցանիշ և Եվրոպական միության
ութանիշ
մակարդակի

33

45

-

1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-401,
1000-402,
4100-101
-

1

2

3

4

5

6

7

-

ըստ երկրների

եռամսյակային

45

10 412010 Մարդասիրական
օգնության կարգով
ստացված բեռները

ԱՀ աշխատանքի,
սոցիալական և
միգրացիայի
հարցերի
նախարարության
տեղեկանքը

-

ամսական,
եռամսյակային

-

1000-401,
1000-402

11 412011 Մարդասիրական
օգնության կարգով
ստացված բեռները

-

ըստ ապրանքների`
դասակարգման
Արտաքին
տնտեսական
գործունեության
ապրանքների
անվանացանկի
վեցանիշ և
Եվրոպական
միության ութանիշ
մակարդակի

-

-

-

Ձև թիվ 1արտաքին
առևտուր

ըստ հանրապետության

եռամսյակային

-

-

-

-

-

-

տարեկան

-

9 410009 Ապրանքների ներմուծումը

12 412012 Բնական գազի
ներմուծումը
13 412013 Ավտոմեքենաների
ներմուծումը

ԱՀ
ոստիկանության
ՃՈ տեղեկանքը
Ձև թիվ 114 412014 Ապրանքների ներմուծումը
արտաքին
առևտուր, ԱՀ
ՊԵԿ-ի հսկիչ
կետերի
տեղեկատվությունը
15 412015 Քաղաքացիների կողմից
ԱՀ ներմուծվող
ապրանքների քանակը և
արժեքը

ԱՀ ՊԵԿ-ի հսկիչ
կետերի
տեղեկատվությունը

ըստ շրջանների

8

1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-401,
1000-402,
4100-101

1000-101
1000-102,
1000-401,
1000-402,
4100-101
ըստ հանրապետության

-

-

ներքին օգտագործման համար

4.2.ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

Հ/Հ

1

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկա
գիրը

2

1 420001

2

Վիճակագրական
աշխատանքի
(ցուցանիշի)
անվանումը

3

Վիճակագրական
դիտարկման փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման)
համար հիմք հան
-դիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները)

Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի,
գործունեության տեսակների, տարածքային
բաշխվածության
և այլն)

4

Օտարերկրյա
Ձև թիվ 9- ներդրում
ներդրումները
2021 թվականի 3-րդ և 4-րդ
եռամսյակները
2022 թվականի 1-ին և 2-րդ
եռամսյակները
420002 Օտարերկրյա
ներդրումները
2021 թվականի 3-րդ և 4-րդ
եռամսյակները
2022 թվականի 1-ին և 2-րդ
եռամսյակները

Պարբերականությունը

Վիճակագրական
աշխատանքի
Հրապարակումների
կատարման, ցուանվանումները, որոնցանիշի մշակման
ցում ընդգրկվելու է աշավարտը
խատանքի արդյունքը
(ամսաթիվը կամ
(կամ ցուցանիշը)
աշխատանքային
օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)

5

6

7

8

ըստ հանրապետության

եռամսյակային

90/92

1000-101,
4400-101,
1000-401,
1000-402

ըստ երկրների

-

-

-

34

1

4

5

6

7

8

420003 Օտարերկրյա
ներդրումները
2021 թվականի 3-րդ և 4-րդ
եռամսյակները
2022թվականի 1-ին և 2-րդ
եռամսյակները

-

ըստ ներդրումների
տեսակների

-

-

-

4

420004 Օտարերկրյա
ներդրումները
2021 թվականի 3-րդ և 4-րդ
եռամսյակները
2022 թվականի 1-ին և 2-րդ
եռամսյակները

-

ըստ գործունեության տեսակների

-

-

-

5

420005 Արտաքին վարկերի
օգտագործումը, մարումը և

տեղեկանք
1-ֆինանս

ըստ պետական
կառավարման
համակարգի

-

-

-

3

2

3

սպասարկումը

4.3. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հ/Հ

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկա
գիրը

1

2

1

430001

2 430002

3 430003

4

430004

5

430005

6

430006

7 430007

Վիճակագրական
աշխատանքի
(ցուցանիշի)
անվանումը

3

Վիճակագրական
դիտարկման փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման)
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները)

Վիճակագրական
Աշխատանքի
աշխատան քի
(ցուցանիշի) վիճակաՀրապարակումների
կատարման,
գրական ընդգրկվաանվանումները,
ցուցանիշի մշակման
ծությունը (ըստ
Պարբեորոնցում
ավարտը
ճյուղերի, գործուրակաընդգրկվելու է
(ամսաթիվը կամ
նեության տեսակնությունը
աշխատանքի
աշխատանքային
ների, տարածքային
արդյունքը (կամ
օրը հաշվետու
բաշխվածության և
ցուցանիշը)
ժամանակաշրջանից
այլն)
հետո)

4

Կապի և այլ
Ձև թիվ 1-Ծառայություն
միջազգային
(կապ)
ծառայությունների
մասին
Միջազգային
Ձև թիվ 1-Ծառայություն
երթուղիներում
(տրանսպորտ)
մատուցված
տրանսպորտային
ծառայությունների
մասին
Հանգստի,
Ձև թիվ 13 –
մշակութային և
Ծառայություն
մարզական
միջոցառումների
կազմակերպման գծով
ծառայությունների
ներմուծման և
արտահանման մասին
Ձև N2
Բժշկական
ծառայությունների
արտահանում և
ներմուծում
Միջազգային
Ձև թիվ 1-ՄԿ
կազմակեր–
պությունների
գործունեության մասին
Գործուղում,
Ձև N 7
վերապատրաստում և
տեխնիկական
օգնություն
Ձև N 18
Բանկի և ոչ
ռեզիդենտների հետ
ֆինանսական դիրքերի
և դրանց հետ կապված
գործառնությունների
վերաբերյալ

5

6

7

8

ըստ հանրապետության

եռամ
սյակային

90/92

1000-401,
1000-402,
4400-101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1

2

8 430008

3

4

5

6

7

8

Իրացված կամ անվճար

աղյուսակի տեսքով

-

-

-

-

-

-

տարեկան

-

-

ԱՀ արտաքին գործերի
նախարարության
տեղեկանքը

-

եռամսյա-

-

-

աղյուսակի տեսքով

-

-

-

-

ԱՀ ֆինանսների
նախարարություն
աղյուսակի տեսքով

-

-

-

-

ԱՀ ոստիկանության
տեղեկանքը
Ձև N1զբոսաշրջություն
(եռամսյակային)

-

տարեկան

-

-

եռամսյակային

-

-

եռամսյակային

-

-

տրամադրված
հանգստի և բուժման
ուղեգրերի թիվն ըստ
պետությունների
9 430009

Միջազգային
կազմակերպություննե
րում աշխատող ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների թվաքանակը

10 430010

11 430011

12 430012

13 430013
14 430014

15 430015

Արտերկրում ԱՀ
մշտական ներկայացուցիչների վրա ԱՀ
պետբյուջեից կատարված ծախսերը
ԱՀ տարածքում
օտարերկրյա
քաղաքացիների
կողմից գնված
բնակարանների և
բնակելի տների
քանակը և արժեքը
Մարդասիրական
օգնության գծով
ստացված օտարերկրյա
ֆինանսական
միջոցների մասին
Միջազգային
զբոսաշրջություն
Միջազգային
զբոսաշրջություն
(ներգնա և ներքին
զբոսաշրջիկներ)
Միջազգային
զբոսաշրջություն
(ներգնա, ներքին և
արտագնա
զբոսաշրջիկներ)

կային

Ձև N 2-զբոսաշրջություն (եռամսյակային)

4.4. ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

Հ/Հ

1

1

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծած
կագիրը

2

Վիճակագրական
դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ
Վիճակագրական
աշխատանքի կատարման
աշխատանքի (ցուցանիշի)
(ցուցանիշի մշակման)
անվանումը
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները)
3

4

արտաքին առևտրի,
օտարերկրյա
2021 թվականի 3-րդ և 4ներդրումների,
րդ եռամսյակները
միջազգային ծառա2022 թվականի 1-ին և 2յությունների մասին
րդ եռամսյակները
նյութերը

440001 Վճարային հաշվեկշիռ

Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ
ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային
բաշխվածության և
այլն)

Պարբերականությունը

Վիճակագրական
աշխատան
քի կատարման,
ցուցանիշի մշակման
ավարտը
(ամսաթիվը կամ
աշխատանքային
օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից
հետո)

5

6

7

ըստ հանրապետության

եռամսյակային

90/92

36

Հրապարակումների
անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը
(կամ ցուցանիշը)

8

1000-101,
1000-401,
1000-402,
4400-101

4.5. ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծածկա
գիրը

1

1

2

Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

3

450001 Արտարժույթների առք ու
վաճառք, հաշվարկային
փոխարժեքները

Վիճակագրական
դիտարկման փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման)
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները)

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
վիճակագրական
ընդգրկվածությունը
(ըստ ճյուղերի,
գործունեության
տեսակների,
տարածքային
բաշխվածության և
այլն)

4

5

Վիճակագրական
աշխատան քի
կատարման,
ցուցանիշի
Պարբե- մշակման ավարտը
րակա(ամսաթիվը
նությունը
կամ
աշխատանքային
օրը հաշվետու
ժամանակա
շրջանից հետո)
6

«Արցախբանկ» ՓԲԸ ըստ ամերիկյան ամսական,
տեղեկանքը
դոլարի, եվրոյի և եռամսյառուսաստանյան
կային,
ռուբլու
տարեկան

37

Հրապարակումների
անվանումները,
որոնցում
ընդգրկվելու է
աշխատանքի
արդյունքը (կամ
ցուցանիշը)

7

8

30

1000-101,
1000-103
1000-105,
1000-401,
1000-402

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆ

Հ/Հ

Ցուցանիշի անվանումը

1

2

3

4

5
7

8

Բնակչության թվաքանակը

Բնակչության սեռատարիքային կազմի
հաշվարկ

ըստ
հանրապետության,
սեռի

Կյանքի սպասվող
տևողությունը

Մահացության
աղյուսակներ (3-ՄԱ)

-

Մանկական
մահացությունը (մինչև 1
տարեկան հասակում)
Երեխաների մահացությունը (մինչև 5 տարեկան
հասակում)
Մայրական մահացությունը

Բնական շարժի
հիմնական
արդյունքները

-

-

-

-

Ուսումնառության միջին
տևողությունը
հանրակրթական
ուսումնական հաստատություններում
Մեկ սենյակի հաշվով
բնակիչների միջին
թվաքանակը, չհաշված
խոհանոցը և լողասենյակը

Ձև N 1-հանրակրթություն

ըստ
հանրապետության
ըստ
հանրապետության,
շրջանների

9

Խմելու ջրի մատչելիությունը

10

Սանիտարահիգիենիկ
պայմաններով
ապահովվածությունը
Սննդում նվազագույն
կենսաապահովման համար
անհրաժեշտ սպառողական
զամբյուղի դրամական
արտահայտությունը

11

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
Ցուցանիշի
վիճակագրա կան
Հաշվետվության ձևը
ընդգրկվածությունը
կամ ցուցանիշի
(ըստ գործունեության Պարբերամշակման համար
տեսակների,
կանուհիմք հանդիսացող
տարածքային
թյունը
այլ նյութերը
բաշխվածության,
(աղբյուրները)
աշխատողների
թվաքանակի և այլն)

2021 թվականի արդյունքները

Հրապարակումների անվանումները,
որոնցում ընդգրկվելու
է աշխատանքի
արդյունքը
(կամ ցուցանիշը)

տարեկան

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

-

-

եռամսյակային

-

-

-

-

-

տարեկան
-

Տնային
տնտեսությունների
կենսապայմանների
ամբողջացված
հետազոտություն
-

ըստ
հանրապետության

-

-

-

-

-

-

5800-101

-

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

-

38

ամսական

5900-501,

եռամսյակային

1000-401,
1000-402

տարեկան

5800-101,
5900-201

Հ/Հ

Ցուցանիշի անվանումը

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

12

Համախառն ներքին
արդյունքը 1 շնչի հաշվով

13

Տնային տնտեսության
եկամուտն ընտանիքի 1 շնչի
հաշվով (մակարդակը և
բաշխումը)

14

Գործազրկության
մակարդակն ըստ սեռի

-

Տնտեսության մեջ զբաղվածների հարաբերակցությունը ողջ բնակչության
նկատմամբ

-

15

Ցուցանիշի
վիճակագրա կան
ընդգրկվածությունը
(ըստ գործունեության
տեսակների,
տարածքային
բաշխվածության,
աշխատողների
թվաքանակի և այլն)

Արցախի
Հանրապետության
Ազգային
վիճակագրական
ծառայության կառուցվածքային
ստորաբաժանումների
նյութերը
Տնային
տնտեսությունների
կենսապայմանների
ամբողջացված
հետազոտություն

1-15 համարակալումը պայմանավորված է Միավորված
ցուցանիշների ցանկի հերթականությամբ:

Հրապարակումների անվանումները,
որոնցում ընդգրկվելու
է աշխատանքի
արդյունքը
(կամ ցուցանիշը)

Պարբերականությունը

-

եռամսյակային

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

-

տարեկան

1000-101,
5800-101
5900-201

-

-

ըստ
հանրապետության,
սեռի

տարեկան

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

ազգերի կազմակերպության կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական

5.1. ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ

Աշխատանքի
(ցուցա
նիշի)
ծածկագի
րը

1

2

Աշխատանքի
Վիճակագրական
(ցուցանիշի)
դիտարկման
վիճակագրական
փաստաթղթի տեսակը
ընդգրկվածուՎիճակագրական
կամ աշխատանքի
թյունը (ըստ
աշխատանքի (ցուցանիշի)
կատարման (ցուգործունեության
անվանումը
ցանիշի մշակ –
տեսակների,
ման) համար հիմք
տարածքային
հանդիսացող այլ
բաշխվանյութերը (աղբյուրները)
ծության և այլն)

3

4

5

Պարբերականությունը

6

Վիճակագրական աշխատանքի
Հրապարակումկատար–
ների անվանումման, ցուցանիշի
ները, որոնցում
մշակման աընդգրկվելու է աշվարտը (ամսաթիվը
խատանքի
կամ աշխատան
արդյունքը (կամ
քային օրը
ցուցանիշը)
հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)

7

8

1 փետրվարի

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

-

-

3 ապրիլի

-

15

1000-401,
1000-402

5.1.1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԸ
1

511001

2

511002

3

511003

4

511004

2021 թվականի գրանցված
քաղաքացիական
ըստ հանրապե– տարեկան
ծնվածների, մահացածկացության ակտերի
տության,
ների, ամուսնությունների գրանցման հիման վրա
շրջանների
և ամուսնալուծություն–
ների արդյունքները (ըստ
գրանցման ամսաթվի և
մշտական բնակավայրի)
2021 թվականի բնակչուամփոփ աղյության բնական շարժի
սակներ ըստ
հիմնական արդյունքները
հանրապետության, շրջանների
2021 թվականի բնակչուաղյուսակներ
թյան բնական շարժը
(բնակչության սեռատարիքային կազմը հաշվարկելու համար)
Գրանցված ծնունդները,
քաղաքացիական
ամուսնությունները,
կացության ակտերի
ամուսնալուծությունները և
գրանցման 2-րդ
մահերը` ըստ մահվան
օրինակները, մահ
պատճառների (համաձայն
վան վերաբերյալ

ըստ հանրապե–
տության, շրջանների

-

39

-

ամսական

1

2

3
գրանցման ամսաթվի և
վայրի)

5

511005

2022թվականի բնակչության բնական շարժի
տվյալների գրանցման
ամենամսյա նախնական
արդյունքների մշակում

6

511006

Մահացության
աղյուսակներ

7
8

511007
511008

9

511009

10

511010

4

5

6

7

8

բժշկական վկայականներ, բուժական
տեղեկանքներ
քաղաքացիական
կացության ակտերի
գրանցման 2-րդ
օրինակները

-

-

10

Ներքին
օգտագործման
համար

21 հուլիսի

1000-101,
5100-101,
1000-401,
1000-402
1000-401,
1000-402
5100-501

բնակչության բնական
տարեկան
շարժի հիմնական
արդյունքների
աղյուսակներ
Ծնելիության աղյուսակներ
Ամուսնացածների միջին
ըստ մշակված
եռամսյատարիքը
աղյուսակների
կային
2022թվականին գրանցված աղյուսակի տեսքով
ամսական
ծնվածների, մահացածների, ամուսնությունների
և ամուսնալուծությունների
նախնական արդյունքները
ԱՀ տարածքում արձանա- Հաշվետվություն ձև ըստ հանրապե- կիսամյագրված ինքնասպանութիվ 1- ԻՍ
տության
կային
թյունների և ինքնասպանության փորձերի դեպքերի մասին

15
10

45

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

5.1.2. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ
11

512001

2021 թվականի բնակչության
տեղաշարժի հիմնական
արդյունքները

12

512002

Բնակչության տեղաշարժի
հիմնական արդյունքները

13

512003

Բնակչության ամենամս–
յա տեղաշարժի տվյալնե–
րի մշակում

14

512004

Վերաբնակեցում

եկողների և
մեկնողների
թերթիկներին կից
վիճակագրական
հաշվառման
կտրոններ
եկողների և
մեկնողների
թերթիկներին կից
վիճակագրական
հաշվառման
կտրոններ
-

ըստ հանրապե–
տության,
շրջանների

տարեկան

1 փետրվարի

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

ձև Մ և Ե, ըստ
հանրապե–
տության

եռամսյակա
յին

45

1000-401,
1000-402

ըստ հանրապե–
տության,
շրջանների

ամսական

10

1000-401,
1000-402,
5100-501

ըստ մշակված
աղյուսակների

-

եռամսյա
կային

45

1000-401,
1000-402

5.1.3. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
15

513001

Բնակչության սեռատարի
քային կազմի հաշվարկ
2022 թվականի հունվարի
1-ի դրությամբ ըստ ԱՀ

բնակչության
թվաքանակը
տարեսկզբին

16

513002

-

17

513003

Բնակչության սեռատարիքային կազմի հաշվարկ
2022թվականի հունվարի
1-ի դրությամբ ըստ
շրջանների
ԱՀ բնակչության
թվաքանակը

18

513004

Գյուղական բնակչության
սեռատարիքային կազմը
2022 թվականի հունվարի
1-ի դրությամբ

-

ըստ հանրապե–
տության,
քաղաքային և
գյուղական
բնակչության
ըստ շրջանների,
քաղաքային և
գյուղական
համայնքների
բնակչություն

տարեկան

3 ապրիլի

1000-101,
1000-104,
5100-201,
1000-401,
1000-402

-

-

-

ըստ հանրապե–
տության, շրջանների

եռամսյակային

30

տարեկան

3 ապրիլի

Ներքին
օգտագործման
համար
1000-101,
1000-102,
1000-103,
5100-101,
1000-401,
1000-402

տարեկան

3 ապրիլի

ձև թիվ 9-U, օժանդակ ըստ հանրապե–
աղյուսակ, ամփոփ տության, շրջանտեղեկագիր
ների,
համայնքնե-

40

1000-102

1

2

3

4

5

րի,բնակավայ
րերի
2022 թվականի հունվարի «Լեռնային Ղարաբաղի ըստ հանրապե–
Հանրապետության
տության
1-ի դրությամբ ԱՀ
վարչատարածքային
վարչատարածքային
բաժանման մասին»
միավորների քանակը
օրենք
2022 թվականի ընթացքում
վարչատարածքային
փոփոխությունների
ընթացիկ հաշվառում

19

513005

20

513006

1

520001

Աշխատանքային դժբախտ
պատահարները, վնասվածքները
և դրանցով պայմանավորված
ժամանակավոր
անաշխատունակությունը

2

520002

Կենսաթոշակառուների
ընդհանուր թվաքանակի,
նշանակված մեկ ամսվա
կենսաթոշակի ընդհա–

3

520003

Հաշմանդամների թվաքանակը

4

520004

Կենսաթոշակառուների
թվաքանակի մասին

5

520005

Առանձին տարափոխիկ

6

7

8

-

1 փետրվարի

5130-201

եռամսյակային

30//31

Ներքին
օգտագործման
համար

5.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ձև N7-Ժավ

ըստ հանրապե– տարեկան
տության,
շրջանների

ըստ ձև N 94-կն-ի

-

3 ապրիլի

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

կիսամյակային

45

-

-

-

-

-

-

եռամսյակային

-

-

նուր գումարի մասին

և մակաբուծական
հիվանդությունները

Ձև N 1-հաշմանդամություն
Ձև N 2-կն
ըստ հանրապե–
տության
Ձև N 85տարափոխիկ

6

520006

Տարեցների և հաշմանդամների
սոցիալական սպասարկման
կազմակերպությունների
գործունեությունը

Ձև N1-սոցսպաս

-

տարեկան

-

-

7

520007

Նպաստառուների ընդհա- նուր
թվաքանակը, նշանակված մեկ
ամսվա նպաստի ընդհանուր
գումարը

Աղյուսակի
տեսքով

-

կիսամյակային

-

-

8

520008

Որդեգրման մասին

Ձև N 1-որդեգրում

-

-

-

9

520009

Ձև N11-ՀՄ

-

տարեկան

30 մայիսի

10

520010

Հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների
առկայությունը և շարժը
Հղիներին, ծննդաբերներին և
ծննդկաններին ցույց տրված
բուժօգնություն

1000-104,
5200-101,
1000-401,
1000-402
Ներքին
օգտագործման
համար

-

10 ապրիլի

11

520011

Տուբերկուլյոզով հիվանդների
թվաքանակը

Ձև N 33

-

-

-

12

520012

Առավելապես սեռական
ճանապարհով փոխանցվող
հիվանդություններով, մաշկի
սնկային հիվանդություններով և
քոսով հիվանդների
թվաքանակը (ըստ սեռի)

Ձև N 34

-

-

Ձև N 32

41

1000-101,
5200-101
1000-401,
1000-402,
1000-101,
5200-101
1000-104,
1000-401,
1000-402
5200-101,
1000-401,
1000-402

1

2

5

6

7

8

13

520013

Առավելապես սեռական
ճանապարհով փոխանցվող
հիվանդություններով, մաշկի
սնկային հիվանդություններով և
քոսով իվանդացության մասին

3

Ձև N 61ա

-

-

-

-

14

520014

Ձև N 35

-

-

-

-

15

520015

Ձև N 61հ

-

-

-

1000-101,
1000-104,
1000-401,
1000-402,
5200-101

16

520016

Ձև N 37

-

-

17

520017

Ձև N 61գ

-

-

-

-

18

520018

Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների մասին
Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների
սեռատարիքային
բաշխվածությունը(ըստ
սեռատարիքային կազմի)
Հոգեկան և վարքի խան-գարում
ունեցող անձանց մասին (ըստ
սեռի)
Հոգեկան և վարքի խանգարում
ունեցող անձանց մասին (առանց
ալկոհոլային փսիխոզների,
ալկոհոլիզմի, թմրամոլության,
թունամոլության) (ըստ
սեռատարիքային կազմի)
Ալկոհոլիզմով, թմրամո–
լությունով, թունամոլու–
թյունով հիվանդների մասին
(ըստ սեռի)

Ձև N 38

-

-

-

19

520019

Ձև N 4

-

-

-

1000-101,
1000-104,
1000-401,
1000-402,
5200-101
1000-101,
5200-101

20

520020

Ձև N 8

-

-

-

-

21

520021

Ձև N 51

-

-

-

-

22

520022

Ձև N 39

-

-

-

-

23

520023

Ձև N 85

-

եռամսյակային

45

-

24

520024

Ձև N 86-ի
հավելված

-

տարեկան

10 ապրիլի

-

25

520025

Ձև N 88

-

45

-

26

520026

Ձև 1-ՄԻԱՎ

-

-

-

-

27

520027

տարեկան

10 ապրիլի

-

28

520028

29

520029

30

520030

Արյան և արյան բաղա–
դրամասերի պաշարման և
փոխներարկման կայանների,
հիվանդանոցների
բաժանմունքների
գործունեության մասին
Շտապ բուժօգնության կայանի
(բաժանմունքի) գործունեության
մասին
Դատաբժշկական փորձաքննության մասին
Դատահոգեբուժական
փորձաքննության
հանձնաժողովի աշխատանքի
մասին
Առանձին տարափոխիկ և
մակաբուծական
հիվանդություններ
Տարափոխիկ հիվանդու
թյունների դեմ պատվաստված
երեխաների և դեռա հասների
թվաքանակը (ըստ
սեռատարիքային կազմի)
Մարդու իմունային ան–
բավարարության վարակի
վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքները
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի
նկատմամբ շճաբանական
հետազոտությունների
արդյունքները
Հիվանդանոցի գործունեության
մասին
Առողջապահության հա–
մակարգի գործունեության
հիմնական ցուցանիշները
Վերականգնողական կենտրոնի
գործունեությունը
Բժշկական հաստատութ–
յունների գործունեության մասին

4

Ձև N 2ստացիոնար

եռամսյակային

1000-101,
5200-101

Աղյուսակ

-

-

-

-

Ըստ մշակված
աղյուսակի

-

-

-

Ձև N1

-

-

-

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

42

1

2

3

4

5

6

7

8
1000-401,
1000-402

31

520031

32

520032

33

520033

34

520034

35

520035

36

520036

37

520037

38

520038

39

520039

40

520040

Ձև N17

-

-

-

-

Ձև N17-Ա

-

-

-

-

Ձև N31

-

-

-

-

Ձև N 3

-

-

-

-

Ձև N 3 ա

-

-

-

-

Մասնավոր ստոմատոլոգիական կաբինետների
գործունեության մասին

Ձև N 12

-

-

-

Յոդի անբավարարությամբ
պայմանավորված վահանաձև
գեղձի հիվանդությունները
Դեղատների և դեղատնային
կրպակների կադրային ներուժի
և գործունեության մասին
Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների
գործունեության մասին

Ձև N 13

-

-

-

Ձև N 16

-

-

-

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

Ձև N 7

-

-

15 փետրվարի

-

Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով
սահմանված միջոցառումների
կատարման արդյունքները

Աղյուսակ

ըստ հանրապե–
տության,
շրջանների

եռամսյա

45

5100-101,

Բժշկական հաստատությունների կադրային ներուժի
մասին
Առողջապահության
համակարգի պետական,
տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման
մարմինների, տեսչությունների,
գիտահետազոտական ինստիտուտների, բարձրագույն և
միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատությունների կադրային ներուժի մասին
Երեխաներին ցույց տրված
բուժօգնության մասին (ըստ
սեռի)
Առողջության առաջնային
պահպանման հաստատությունների սպասարկման տարածքում
բնակվող անձանց մոտ գրանցված հիվանդությունների մասին
Առողջության առաջնային
պահպանման հաստատություններում գրանցված արյան
շրջանառության և ներզատական համակարգերի հիվանդությունների թիվն ըստ սեռի և
տարիքի

կային

1000-401,
1000-402

5.3. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծածկա
գիրը

1

2

Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման)
համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը (աղբյուրները)

3

530001 Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումները և վար-

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
վիճակագրական
ընդգրկվածությունը (ըստ
ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային
բաշխվածության
և այլն)

4
Ձև N 1-վի

5

Վիճակագրական
Հրապարակումնե–
աշխատանքի
րի անվանումները,
կատարման,
որոնցում ընդ–
Պարբե- ցուցանիշի մշակման
գըրկվելու է
րակաավարտը (ամաշխատանքի
նությունը
սաթիվը կամ
արդյունքը (կամ
աշխատանքային օրը
ցուցանիշը)
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)

6

ըստ հանրապե– տարեկան
տության, շրջանների

43

7
45

8
5200-101,
1000-401,

1

3

2

4

5

6

7

չական պատասխանատվության ենթարկված անձանց
թվաքանակը

530002 ԱՀ հետաքննության և նախաքննության մարմինների
կողմից ներկայացվող քննչական աշխատանքի մասին
3
530003
ԱՀ հետաքննության և նախա
քննության մարմինների
կողմից ներկայացվող հանցագործությունների մասին դիմումների և հաղորդումների
վերաբերյալ
4
530004 ԱՀ ընդհանուր իրավասութ–
յան առաջին ատյանի
դատարանում քրեական գործերի քննության վերաբերյալ
5
530005 Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը
2

Ձև 1-Մ

8

1000-402

-

կիսամյա
կային

45

5200-101

-

-

-

-

ըստ
հավելված N 5-ի

-

-

-

5200-101,
1000-401,
1000-402

Ձև N 1-դահկ

-

եռամսյակային

-

-

ըստ հանրապե–
տության

-

-

-

Ձև N 1-նոտար

ըստ հանրապե–
տության, շրջանների

-

-

-

Ձև 2-Մ

6

530006 Ստանդարտացում, սերտիֆի– Ձև N 1-ստանդարտ
կացում, հավատարմագրում

7

530007 Պետական նոտարական
գրասենյակի գործունեությունը

8 530008

Հանցագործությունների թիվն
ըստ հանցատեսակների

Ձև N 1-հանցագործություն

-

-

-

-

9 530009

Հետաքննության մարմնի
վարույթում գտնվող գործերը
(հարկային իրավախախտումների մասով)

Ձև N 1հետաքննություն

-

-

-

-

5.4. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ

1

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկա
գիրը

Վիճակագրական
աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

2

3

1

540001 Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեությունը

2

540002 Հանրակրթական ուսում–
նական հաստատությունների գործունեությունը
540003 Միջին մասնագիտական և
նախնական (արհեստագործական մասնագիտական)
պետական ուսումնական
հաստատությունների
գործունեությունը
540004 Բարձրագույն մասնագի–
տական ուսումնական
հաստատությունների
գործունեությունը
540005 Մագիստրատուրայի,
ասպիրանտուրայի
գործունեությունը
540006 Գիտատեխնիկական
աշխատանքներ

3

4

5

6

Աշխատանքի
Վիճակագրական
(ցուցանիշի)
դիտարկման
վիճակափաստաթղթի տեսակը
գրական ընդգրկվակամ աշխատանքի
Պարբեծությունը (ըստ
կատարման (ցուրակաճյուղերի, գործուցանիշի մշակման)
նությունը
նեության տեսակհամար հիմք
ների, տարածքային
հանդիսացող այլ
բաշխվածության
նյութերը (աղբյուրները)
և այլն)

4
Ձև N 85-գմ

Ձև N 1- հանրակրթություն
Ձև N 2-գմ

Ձև N 3-գմ

5

6

ըստ հանրապե– տարեկան
տության, շրջանների, քաղաքային
և գյուղական
բնակավայրերի
ըստ հանրապե–
տության,
շրջանների
ըստ հանրապե–
տության,
շրջանների,
ուսուցման բոլոր
ձևերի, մասնագիտությունների
-

Վիճակագրական
աշխատանքի
կատարման,
ցուցանիշի
մշակման
ավարտը(ամսաթիվը կամ
աշխատանքային
օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)

Հրապարակումների
անվանումները,
որոնցում
ընդգրկվելու է
աշխատանքի
արդյունքը (կամ
ցուցանիշը)

7

8

20 ապրիլի

28 փետրվարի

1000-101,
5200-101,
1000-401,
1000-402
տվյալների բազա
-

-

-

-

-

Ձև N 1-գմ

-

-

30 մայիսի

-

Ձև N 1-գիտություն

ըստ հանրապե–
տության,
կազմակերպությունների

-

-

-
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1

2

3

4

5

6

7

8

տեսակների,
գիտության
ճյուղերի

7

540007 Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների
գործունեությունը

Ձև N 1-եգադ

ըստ հանրապե–
տության,
շրջանների

-

28 փետրվարի

-

8

540008 Հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների
առկայությունը և շարժը

Ձև թիվ 11-ՀՄ

ըստ հանրապե–
տության

-

30 մայիսի

Ներքին
օգտագործման
համար

9

540009 Գիշերօթիկ
հաստատությունների
գործունեության մասին

Ձև N1-գիշերօթիկ

-

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

5.5. ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ

Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծածկա
գիրը

1

2

Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

3

1

550001 Գրադարանների
գործունեությունը

2

550002 Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքներ

3

4

550003 Միջազգային մրցաշարերի
մասնակիցների և
մրցանակակիրների
թվաքանակը ըստ
մարզաձևերի
550004 Թերթերի և ամսագրերի

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման)
համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը (աղբյուրները)

Աշխատանքի
Վիճակագրական
(ցուցանիշի)
աշխատանքի
Հրապարակումվիճակագրական
կատարման,
ների անվանումընդգրկվածությունը
ցուցանիշի մշակման ները, որոնցում
Պարբե(ըստ ճյուղերի,
ավարտը
ընդգրկվելու է
րակագործունեության
(ամսաթիվը կամ
աշխատանքի
նությունը
տեսակների,
աշխանտանքային
արդյունքը
տարածքային
օրը հաշվետու ժամա (կամ ցուցանիշը)
բաշխվածության և
նակաշրջանից
այլն)
հետո)

4
Ձև N 6-գմ (ամփոփ)

Ձև N1-սպորտ

5

6

ըստ հանրապե– տարեկան
տության,
շրջանների,
գրադարանների
բնույթի
ըստ հանրապե–

7

8

1 մարտի

1000-101,
1000-401,
1000-402,
5200-101
տվյալների բազա

-

-

տության,
շրջանների
Աղյուսակ

ըստ հանրապե–
տության

-

-

-

Ձև N1-մամուլ

-

-

-

-

550005 Գրքերի և բրոշյուրների
հրատարակչական
գործունեությունը

Ձև N 1-հրատարա-

-

-

-

-

550006 Թանգարանների
գործունեությունը

Ձև N 1-թանգարան

-

-

-

550007 Թատրոնների
գործունեությունը

Ձև N 1-թատրոն

-

-

-

550008 Համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը
550009 Տեղեկություն հուշար–
ձանների և եկեղեցիների
մասին

Ձև N 1-համերգ

ըստ հանրապե–
տության,
շրջանների,
թանգարանների
բնույթի
ըստ հանրապե–
տության,
շրջանների,
թատրոնների
ժանրի
ըստ հանրապե–
տության,
շրջանների
ըստ հանրապե–
տության

-

-

-

-

-

-

հրատարակչական
գործունեություն
5

6

7

8

9

կություն

Ըստ մշակված
աղյուսակի
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Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծածկա
գիրը

1

2

Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման)
համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը (աղբյուրները)

3

10

550010 Պետական արխիվի
գործունեությունը

11

550011 Հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվների և
ոչ նյութական ակտիվների
առկայությունը և շարժը

Աշխատանքի
Վիճակագրական
(ցուցանիշի)
աշխատանքի
Հրապարակումվիճակագրական
կատարման,
ների անվանումընդգրկվածությունը
ցուցանիշի մշակման ները, որոնցում
Պարբե(ըստ ճյուղերի,
ավարտը
ընդգրկվելու է
րակագործունեության
(ամսաթիվը կամ
աշխատանքի
նությունը
տեսակների,
աշխանտանքային
արդյունքը
տարածքային
օրը հաշվետու ժամա (կամ ցուցանիշը)
բաշխվածության և
նակաշրջանից
այլն)
հետո)

4

5

6

7

8

Ձև N 1-ՊԱ

-

-

-

Ձև թիվ 11-ՀՄ

-

-

30 մայիսի

1000-401,
1000-402,
5200-101
Ներքին
օգտագործման
համար

5.6. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծածկա
գիրը

1
1
2
3
4
5
6
7

8

2

Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

3

560001 Անտառապատման և
անտառավերականգնման
աշխատանքներ
560002 Անտառավերականգնման,
խնամքի և սանիտա-րական
հատումներ
560003 Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը և
հատված տարածքները
560004 Բնապահպանության
ընթացիկ ծախսերը
560005 Օգտակար հանածոների
կորզումն արդյունահան–
ման ժամանակ
560006 Բնապահպանական և
բնօգտագործման վճար

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման)
համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը (աղբյուրները)

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
վիճակագրական
ընդգրկվածությունը (ըստ
գործունեության
տեսակների,
տարածքային
բաշխվածության և
այլն)

4
Ձև N 1-ատ

5

560009 Հանրապետության
հիդրոօդերևութաբանա
կան իրավիճակը
10 560010 Թափոնների առաջա–
ցումը, օգտագործումը և
հեռացումը
11 560011 Ջրօգտագործում
12 560012 Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ
13 560013 Հողերի բարելավում
14 560014 Անտառպահպանություն
(անտառխախտումներ,

6

ըստ հանրապե– տարեկան
տության

7

8

15 մարտի

Ձև N 3-ատ

-

-

-“-

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

Ձև N 4-ատ

-

-

31 հուլիսի

-

Ձև N 4-մպ

-

-

30 մայիսի

1000-101

Ձև N 70-տա

-

-

-“-

-

Ձև N 1-բավ

-

-

31 հուլիսի

-

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

-

-

-

1000-401,
1000-402

Տեղեկանք

-

ամսական

-

-

Ձև N 1-թափոն

-

տարեկան

31 հուլիսի

Ձև N 2-տա (ջրտնտ)

-

-

-

1000-101,
1000-401,
1000-402
տվյալների բազա
-

Ձև N 01-եհա

-

-

-

-

Ձև N 1-հողային
պաշարներ
Ձև N 2-ատ

-

-

30 մայիսի

-

-

-

15 մարտի

-

560007 Բնապահպանության և
Ձև N1բնական պաշարների
բնապահպանություն
արդյունավետ օգտա–
գործման պետական
վերահսկողություն
560008 Արտակարգ իրավիճակներ Ձև N 1-արտակարգ
իրավիճակ

9

Վիճակագրական
աշխատանքի
Հրապարակումնեկատարման,
րի անվանումները,
ցուցանիշի մշակման
որոնցում
Պարբեավարտը
ընդգրկվելու է
րակա(ամսաթիվը
աշխատանքի
նությունը
կամ աշխատանարդյունքը
քային օրը հաշվետու (կամ ցուցանիշը)
ժամանակաշրջանից հետո)
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Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծածկա
գիրը

Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

անտառային հրդեհներ) և
անտառպաշտ
պանություն
15 560015 Որսորդական տնտեսությունների և միությունների
գործունեությունը
16 560016 Անշարժ(ամրակայված)
աղբյուրներից մթնոլորտ
արտանետված վնասակար
նյութերի մասին
17 560017 Օգտակար հանածոների
հարստացման, մետաղագործականվերափոխման,
մակաբացված ապարների և
արտադրական լցակույտերի համալիր օգտա–
գործման մասին

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակման)
համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը (աղբյուրները)

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
վիճակագրական
ընդգրկվածությունը (ըստ
գործունեության
տեսակների,
տարածքային
բաշխվածության և
այլն)

Ձև N 2-տա (որս)

-

-

-

-

Ձև N 2-տա (օդ)

-

-

31 հուլիսի

Ձև N 71-տա

-

տարեկան

30 մայիսի

1000-101,
1000-401,
1000-402
տվյալների բազա
1000-101,
1000-401,
1000-402

Վիճակագրական
աշխատանքի
Հրապարակումնեկատարման,
րի անվանումները,
ցուցանիշի մշակման
որոնցում
Պարբեավարտը
ընդգրկվելու է
րակա(ամսաթիվը
աշխատանքի
նությունը
կամ աշխատանարդյունքը
քային օրը հաշվետու (կամ ցուցանիշը)
ժամանակաշրջանից հետո)

5.7. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծածկա
գիրը

1

2

Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

3

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի
տեսակը կամ
աշխատանքի
կատարման
(ցուցանիշի մշակ
ման) համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը
(աղբյուրները)
4

1

570001 Բնակարանային ֆոնդ

2

570002 Բնակարանային ֆոնդի
Ձև N 3–բնակֆոնդ
մասին
570003 Բնակարան և բնակելի
Ձև N 4-բնակֆոնդ
տուն ստացած
ընտանիքների մասին
570004 Բնակավայրերի
Ձև N 1-գազ
գազիֆիկացում
570005 Ջրմուղի (առանձին
Ձև N 1-ջրմուղ
ջրմուղ ցանցերի)
գործունեությունը
570006 Կոյուղու (կոյուղու
Ձև N 1-կոյուղի
առանձին ցանցերի)
գործունեությունը
570007 Քաղաքների տարածքի
Ձև N 1-հատուկ
մեքենայացված սանմաքտրանսպորտ
րում

3

4
5

6

7

8
9
10

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
վիճակագրական
ընդգրկվածությունը (ըստ
ճյուղերի,
գործունեության
տեսակների,
տարածքային բաշխվածության և այլն)

Ձև N 1-բնակֆոնդ

570008 Քաղաքների ճանա
Ձև N 1-բարեկարգպարհային տնտեսություն
վածություն
570009 Քաղաքային հողեր և կաՁև N 1-կանաչ
նաչապատ տարածքներ
570010 Հիմնական միջոցների,
Ձև N11-ՀՄ
անավարտ ոչ ընթացիկ

Վիճակագրական
Հրապարակումաշխատանքի
ների
կատարման,
անվանումները,
Պարբեցուցանիշի
որոնցում
րակա- մշակման ավարտը (ամ- ընդգրկվելու է
նությունը
սաթիվը կամ
աշխատանքի
աշխատանքային օրը
արդյունքը
հաշվետու ժամանակա (կամ ցուցանիշը)
շրջանից հետո)

5

6

7

8

ըստ հանրապե–
տության,
շրջանների

տարեկան

45

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ըստ հանրապե–
տության,
շրջանների,
քաղաքների
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ըստ հանրապե–
տության

-

30 մայիսի

Ներքին
օգտագործման
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Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծածկա
գիրը

11

12

13

Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի
տեսակը կամ
աշխատանքի
կատարման
(ցուցանիշի մշակ
ման) համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը
(աղբյուրները)

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
վիճակագրական
ընդգրկվածությունը (ըստ
ճյուղերի,
գործունեության
տեսակների,
տարածքային բաշխվածության և այլն)

նյութական ակտիվների և
ոչ նյութական ակտիվնե–
րի առկայությունը և
շարժը
570011 Անշարժ գույքի օտարման Ձև N 1- օտարում
մասին

Վիճակագրական
Հրապարակումաշխատանքի
ների
կատարման,
անվանումները,
Պարբեցուցանիշի
որոնցում
րակա- մշակման ավարտը (ամ- ընդգրկվելու է
նությունը
սաթիվը կամ
աշխատանքի
աշխատանքային օրը
արդյունքը
հաշվետու ժամանակա (կամ ցուցանիշը)
շրջանից հետո)

համար

ըստ հանրապե–
տության

եռամսյակային

45

-

-

-

-

-

-

570012 Անշարժ գույքի նկատ–
Աղյուսակի տեսքով
մամբ իրավունքների
պետական գրանցում
570013 Սեփականության իրավունքով նոր գրանցում
ստացած բնակարանների
և անհատական տների
շուկայական միջին գները

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

5.8. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկա
գիրը

Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակ ման)
համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը
(աղբյուրները)

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
վիճակագրական
ընդգրկվածությունը
(ըստ ճյուղերի,
գործունեության
տեսակների,
տարածքային
բաշխվածության և
այլն)

1

2

3

4

5

Վիճակագրական
աշխատանքի
կատարման,
ցուցանիշի
Պարբե- մշակման ավարրակատը(ամսաթիվը
նությունը
կամ
աշխատանքային
օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)

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 հանրապե–
տության, ըստ
քաղաք/գյուղի, ըստ
դեցիլային խմբերի

2

580002 Տնային տնտեսությունների
սպառողական ծախսերը և
դրանց կառուցվածքը

-

-

-

-

3

580003 Սպառված սննդամթերքի
էներգետիկան տնային
տնտեսությունների մեկ շնչի
հաշվով

-

ըստ հանրապե–
տության, ըստ
շրջանների, ըստ
խոցելի խմբերի, ըստ
քաղաք/գյուղի, ըստ
քվինտիլների
-

-

-

-

4

580004 Տնային տնտեսությունների
սոցիալ-ժողովրդագրական
ցուցանիշները

-

ըստ հանրապե–
տության, ըստ
քաղաք/գյուղի

-

-

-

5

580005 Մաքուր ջրի / կոմունալ
հարմարությունների
մատչելիությունը

-

-

-

-

5800-101

6

580006 Մեկ սենյակին ընկնող
մարդկանց միջին թվաքանակը
ըստ հանրապետության

-

-

-

-

-

7

580007 Աղքատության պարենային և

-

-

-

-

-
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տարեկան 2-րդ կիսամյակ

Հրապարակումների
անվանումները,
որոնցում
ընդգրկվելու
է աշխատանքի
արդյունքը
(կամ ցուցանիշը)

5800-101,
5900-201

Հ/Հ

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկա
գիրը

Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակ ման)
համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը
(աղբյուրները)

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
վիճակագրական
ընդգրկվածությունը
(ըստ ճյուղերի,
գործունեության
տեսակների,
տարածքային
բաշխվածության և
այլն)

-

ըստ հանրապե–
տության, ըստ շրջանների, ըստ խոցելի
խմբերի, ըստ քաղաք/գյուղի, ըստ
քվինտիլների,
ըստ հանրապե–
տության,
ըստ քաղաք /գյուղի,
ըստ շրջանների
ըստ հանրապետության

Վիճակագրական
աշխատանքի
կատարման,
ցուցանիշի
Պարբե- մշակման ավարրակատը(ամսաթիվը
նությունը
կամ
աշխատանքային
օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)

Հրապարակումների
անվանումները,
որոնցում
ընդգրկվելու
է աշխատանքի
արդյունքը
(կամ ցուցանիշը)

ընդհանուր գիծ
8

580008 Նյութական աղքատության
հիմնական ցուցանիշների
ա. մակարդակը
բ.խորությունը և սրությունը
գ.սպառման և եկամտային
անհավասարությունը
(Ջինիի գործակից)
դ.աղքատության պատկերի
ցուցանիշներ
ե.գյուղական աղքատության
ցուցանիշներ
զ.երեխաների աղքատության
ցուցանիշներ

-

-

-

-

-

ըստ հանրապե–
տության
ըստ գյուղական
բնակավայրերի

9

580009 Ոչ նյութական աղքատության
Տնային
ցուցանիշները
տնտեսությունների
կենսապայմանների
ա. առողջություն
ամբողջացված
բ. կրթություն
հետազոտություն
գ. սոցիալական
հարցաթերթ, օրագիր
տրանսֆերտներ
դ.բնակարանային պայմաններ

ըստ հանրապե–
տության, ըստ
քաղաք/գյուղի

10

580010 Աղքատության սուբյեկտիվ
գնահատականը
ա.կենսամակարդակի մասին
բնակչության կարծիքը
բ.բավարարվածությունը
վճարովի ծառայություններից

-

ըստ հանրապե–
տության

-

-

-

11

580011 Աղքատությունը և բնակչության սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրիչները

-

-

-

-

-

12

580012 Նվազագույն սպառողական
զամբյուղի հաշվարկը

ըստ հետազոտությամբ ստացված
փաստացի զամբյուղի
կազմի և
կառուցվածքի
Տնային
տնտեսությունների
կենսապայմանների
ամբողջացված
հետազոտություն,
հարցաթերթ, օրագիր

-

-

-

-

-

5800-101,
5900-201

-

-

-

-

Ներքին
օգտագործման
համար

-

-

-

-

1000-101
5800-101

13

580013 Սննդամթերքի սպառումը
տնային տնտեսությունների 1
շնչի հաշվով

14

580014 Պարենային, ոչ պարենային
ապրանքների և ծառայությունների ծախսերը ըստ նպատակների անհատական սպառման
դասակարգում (COICOP)
դասակարգչի
580015 Տնային տնտեսությունների
դրամական եկամուտներն ըստ
աղբյուրների

15

49

-

5800-101,
1000-401,
1000-402,
5900-501

Վիճակագրական
աշխատանքի
կատարման,
ցուցանիշի
Պարբե- մշակման ավարրակատը(ամսաթիվը
նությունը
կամ
աշխատանքային
օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)
-

Վիճակագրական
դիտարկման
փաստաթղթի տեսակը
կամ աշխատանքի
կատարման (ցուցանիշի մշակ ման)
համար հիմք
հանդիսացող այլ
նյութերը
(աղբյուրները)

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
վիճակագրական
ընդգրկվածությունը
(ըստ ճյուղերի,
գործունեության
տեսակների,
տարածքային
բաշխվածության և
այլն)

580016 Գյուղատնտեսության
վերաբերյալ
տեղեկատվություն
580017 Տնային տնտեսությունների
բնակարանային պայմանները

-

-

-

-

-

-

Ներքին
օգտագործման
համար
-

18

580018 Տնային տնտեսություններում էներգակիրների
սպառումը

-

-

-

-

-

19

580019 Միգրացիա

-

-

-

-

-

20

580020 Սննդամթերքի սպառումը
տնային տնտեսությունների
մեկ շնչի հաշվով ըստ բոլոր
սննդատեսակների սպառված
էներգետիկան ազգային
պարենային հաշվեկշռի
կազմման համար
580021 Վերջին 12 ամիսների
ընթացքում մասնավոր դասերի
վրա կատարած ծախս

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկա
գիրը

Հ/Հ

16

17

21

Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

Հրապարակումների
անվանումները,
որոնցում
ընդգրկվելու
է աշխատանքի
արդյունքը
(կամ ցուցանիշը)

5.9. ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի
(ցուցաՀ/Հ
նիշի)
ծածկա
գիրը

1
1

2

2

Վիճակագրական
աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

3

590001 Պարենային
ապահովության
վերաբերյալ տեղեկատվության մշակում և ամփոփում
590002 Պարենային հաշվեկշռի
կազմում

Վիճակագրական
Աշխատանքի
Վիճակագրական Հրապարակումների
դիտարկման փաս(ցուցանիշի)
աշխատանքի կաանվանումները,
տաթղթի տեսակը
վիճակագրական
տարման,ցուցանի
որոնցում
կամ աշխատանքի ընդգրկվածությունը
Պարբեշի մշակման ավարընդգրկվելու է
կատարման
(ըստ ճյուղերի,
րակատը (ամսաթիվը
աշխատանքի
(ցուցանիշի մշակման) գործունեության
նությունը կամ աշխատանքային
արդյունքը
համար հիմք
տեսակների,
օրը հաշվետու
(կամ ցուցանիշը)
հանդիսացող այլ
տարածքային
ժամանակա
նյութերը
բաշխվածության
շրջանից հետո)
(աղբյուրները)
և այլն)

4
ըստ
տեղեկանքների

5

6

ըստ հանրապե– տարեկան
տության, շրջանների

-

-

50

-

7

8

30 հոկտեմբեր

5900-201

-

-
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հ/Հ

Հետազոտության անվանումը

Անցկացման
ժամկետը

1

2

3

1

Սպառման ապրանքների գների և
ծառայությունների սակագների
դիտարկում

հունվարդեկտեմբեր

Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկը

2022-2023
թվականների
ընթացքում

2

Բիզնես-ռեգիստր

հունվարփետրվար

Տնտեսավարող
սուբյեկտների
բիզնեսռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ
տվյալների արդիականացումը, համալրումը և
ամբողջացումը

մարտ-մայիս

3.

Անհատական բնակարանային
շինարարության դիտարկում

փետրվարմարտ

Անհատական բնակարանային շինարարության
վերաբերյալ
առկա
տվյալների
արդիականացումը, համալրումը և ամբողջացումը

5

Տնային տնտեսությունների
կենսապայմանների ամբողջացված
ընտրանքային հետազոտություն

հունվարդեկտեմբեր

Արցախի
Հանրապետությունում
աղքատության մակարդակի և սոցիալական
իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունների
ստացումը

հունվարդեկտեմբեր

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի
շուկան
բնութագրող
տեղեկատվության
ապահովում` աշխատանքային ռեսուրսները,
աշխատուժը,
աշխատուժից
դուրս
բնակչությունը, զբաղվածությունը (այդ թվում՝
նաև ֆորմալ և ոչ ֆորմալ), աշխատուժի
թերօգտագործումը՝
թերզբաղվածությունը,
գործազրկությունն ըստ ժողովրդագրական,
կրթական,
սոցիալ-տնտեսական
և
այլ
բնութագրերի` Աշխատանքի միջազգային
կազմակերպության
մեթոդաբանությանը,
Աշխատանքի
վիճակագիրների
19-րդ
միջազգային համաժողովի կողմից ընդունված
բանաձևերի
պահանջներին
համապատասխան

6 Աշխատուժի ընտրանքային
հետազոտություն

51

Նպատակը (հիմնավորումը)

Նյութերի
ամփոփման
ժամկետը

4

5

ապրիլ

2022-2023
թվականների
ընթացքում

2022-2023
թվականների
ընթացքում
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Վ Ի Ճ Ա Կ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ ՈՒ Մ Ն Ե Ր
1.ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
Հ/Հ

Ժողովա
ծուի
ծածկագիրը

Ժողովածուի անվանումը

Հրապարակման
լեզուն

Արցախի
վիճակագրական հայերեն, Էլեկտրոնային,
տարեգիրք, 2022
ռուսերեն,
թղթային
անգլերեն

-

-

հայերեն,
անգլերեն

-

2-րդ
եռամսյակ

Ժողովածուն Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության առավել
ամբողջական վիճակագրական հրապարակումն է Արցախի Հանրապետության շրջանների
սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ: Այն ներառելու է վիճակագրական տեղեկատվություն
2017-2021 թվականների միջակայքում:
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության վիճակագրական գրքույկն
է, որն իր մեջ ամփոփելու է Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021
թվականին:

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

-

3-րդ
եռամսյակ

Արցախի Հանրապետության
հայերեն,
համախառն ներքին
անգլերեն
արդյունքը 2021 թվականին
Արդյունաբերությունը Արցախի հայերեն
Հանրապետությունում
20201թվականին
Գյուղատնտեսությունը
Արցախի Հանրապետությունում 2021 թվականին

-

2-րդ
եռամսյակ

-

-

-

-

2

1000-102

Արցախի Հանրապետության
շրջանները թվերով, 2022

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

3

1000-103

Արցախը թվերով, 2022

4

1000-104

Արցախի կանայք և
տղամարդիկ, 2022

5

1100-101

7

1220-101

Համառոտ բովանդակությունը

Արցախի վիճակագրական տարեգիրքը Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության առավել ամբողջական վիճակագրական հրապարակումն է: Ներկայացվելու են
վիճակագրական տվյալներ երկրի 2017-2021 թվականների սոցիալ-տնտեսական վիճակի
վերաբերյալ: Ներառվելու են ողջ տնտեսության, դրա կարևորագույն ճյուղերի և հատվածների
վիճակը բնութագրող բազմաթիվ աղյուսակներ և գծապատկերներ:

1000-101

1210-101

Հրապարակման
ժամկետը

4-րդ
եռամսյակ

1

6

Հրապարակման
տեսակ

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):
Ժողովածուն տեղեկություններ է պարունակելու երկրի համախառն ներքին արդյունքի, դրա
արտադրության ծավալների, կառուցվածքի, աճի տեմպի, ձևավորման աղբյուրների վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ արդյունաբերական
արտադրանքի ընդհանուր ծավալի, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների,
արդյունաբերական կազմակերպությունների ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ գյուղատնտեսության
համախառն արտադրանքի, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների,
համախառն բերքի և միջին բերքատվության, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի,
անասնաբուծական հիմնական մթերքների արտադրության, գյուղատնտեսական տեխնիկայի
առկայության և սարքինության վերաբերյալ:
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Հ/Հ

Ժողովա
ծուի
ծածկագիրը

8

1230-101

9

1300-101

Ժողովածուի անվանումը

Շինարարությունը Արցախի
Հանրապետությունում 2021
թվականին
Գները և գների ինդեքսները
Արցախի Հանրապետությունում, 2022

Հրապարակման
լեզուն

Հրապարակման
տեսակ

Հրապարակման
ժամկետը

-

-

-

հայերեն,
անգլերեն

-

-

1400-101

Աշխատանքի շուկան Արցախի հայերեն,
Հանրապետությունում, 2022
անգլերեն

-

3-րդ
եռամսյակ

1500-101

Բիզնես-ռեգիստրի
հետազոտություն
(վիճակագրական զեկույց)

հայերեն

-

2-րդ
եռամսյակ

12

2000-101

Արցախի ֆինանսների
վիճակագրություն, 2022

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

13

4100-101

Արցախի Հանրապետության
հայերեն
արտաքին առևտուրը 2021
թվականին (ըստ առանձին
երկրների ապրանքների
արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային
անվանացանկի և Միջազգային առևտրի ստանդարտ դասակարգչի 2-նիշ ծածկագրին
համապատասխան)

14

4400-101

Արցախի Հանրապետության
վճարային հաշվեկշիռը 2021
թվականին

5100-101

Արցախի ժողովրդագրական
ժողովածու, 2022

10

11

15

-

հայերեն,
անգլերեն

Համառոտ բովանդակությունը

Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ ըստ ֆինանսավորման
աղբյուրների իրականացված շինարարության, հիմնական միջոցների գործարկման,
շինարարական կազմակերպությունների գործունեության ֆինանսական արդյունքների
վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ տնտեսության տարբեր
ոլորտների գների և գների ինդեքսների մասին, մեթոդաբանական ցուցումներ Արցախի
Հանրապետությունում գների դիտարկման կազմակերպման և ինդեքսների հաշվարկման
վերաբերյալ:
Ժողովածուն
պարունակելու
է
հանրապետության
աշխատանքի
շուկայի
մասին
տեղեկություններ. աշխատանքային ռեսուրսները, աշխատուժը, աշխատուժից դուրս
բնակչությունը, զբաղվածները, աշխատուժի թերօգտագործումը, գործազրկությունն ըստ
ժողովրդագրական, կրթական, սոցիալ-տնտեսական և այլ բնութագրերի:
Ժողովածուն պարունակելու է հանրապետությունում գործող իրավաբանական անձանց և
անհատ ձեռնարկատերերի գործունեության տեսակների (հիմնական և երկրորդային),
աշխատողների թվաքանակի, ինչպես նաև գործունեության արդյունքներով ձևավորված
հասույթի և բիզնես-ռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ այլ ցուցանիշների վերաբերյալ
տեղեկություններ:
Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ պետական ֆինանսների,
կազմակերպությունների
ֆինանսների,
դրամավարկային
հիմնական
ցուցանիշների,
արտարժութային փոխարժեքների դինամիկայի վերաբերյալ:

-

հուլիս

-

2-րդ
եռամսյակ

Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2021 թվականի արտաքին առևտրի վերաբերյալ
վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է արտահանման և ներմուծման ծավալները
(բնաիրային և արժեքային արտահայտությամբ)` ըստ ապրանքների ծածկագրման 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:

-

-

Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2021 թվականի վճարային հաշվեկշռի վերաբերյալ
վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է մեթոդաբանական ցուցումներ վճարային
հաշվեկշռի, նրա հաշիվների կազմման վերաբերյալ:

-

-

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

16

17

18

Ժողովա
ծուի
ծածկագիրը

Ժողովածուի անվանումը

Հրապարակման
լեզուն

Հրապարակման
տեսակ

Հրապարակման
ժամկետը

Համառոտ բովանդակությունը

5100-102

Միգրացիան
Արցախի
Հանրապետությունում 2021
թվականին

հայերեն

-

1-ին
եռամսյակ

Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ Արցախի Հանրապետության շրջանների,
քաղաքների ու գյուղերի բնակչության 2021 թվականի միգրացիոն տեղաշարժերի վերաբերյալ:

5200-101

Արցախի Հանրապետության
սոցիալական վիճակը 2021
թվականին

հայերեն,
ռուսերեն

-

հուլիս

5800-101

Արցախի սոցիալական
պատկերը և աղքատությունը,
2022 (վիճակագրական
վերլուծական զեկույց)

հայերեն,
անգլերեն

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

-

4-րդ
եռամսյակ

2.ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ
Հ/Հ

Տեղեկագրի
ծածկագիրը
1

2

Տեղեկագրի անվանումը

1000-201

2022 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ (հայերեն,
անգլերեն)

1000-202

Արցախի Հանրապետության արդյունաբերության, գյուղատնտեսության,
շինարարության հիմնական ցուցանիշները

Պարբերականությունը

Հրապարակման ժամկետը
(ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)

Հրապարակման տեսակը

Էլեկտրոնային,
թղթային

տարեկան

փետրվար

ամսական

20

տարեկան

1-ին եռամսյակ

-

-

-

-

-

3-րդ եռամսյակ

-

ամսական

10

-

-

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
3
4

1220-201

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները

1220-202

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները
և համախառն բերքը

5

1220-203

2022 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքերի համատարած հաշվառման
հանրագումարները

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
6

1300-201

Սպառողական գների ինդեքսը Արցախի Հանրապետությունում
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Հ/Հ

Տեղեկագրի
ծածկագիրը

Տեղեկագրի անվանումը

Պարբերականությունը

Հրապարակման ժամկետը
(ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)

Հրապարակման տեսակը

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
7

8

5100-201

5100-202

Արցախի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը

Արցախի Հանրապետության առկա բնակչության թվաքանակը (առանց
Ստեփանակերտ քաղաքի) 2022 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

տարեկան

ապրիլ

եռամսյակային

30

տարեկան

ապրիլ

-

տարեկան

4-րդ եռամսյակ

-

-

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

9

5900-201

Պարենային ապահովությունը և աղքատությունը, 2022 (հայերեն, անգլերեն)

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հ/Հ

Ծածկագի
րը

1

1000-301

2

1000-302

Պարբերականու
թյունը

Թեմայի անվանումը

Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի Հանրապետության արդյունաբերության,
գյուղատնտեսության, շինարարության մասին
Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող
մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր

ամսական
եռամսյակային

3

1000-303

Թեմատիկ հաղորդագրություններ

4

1300-301

Արցախի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսը

5
6

1400-301
3000-301

Աշխատանքի շուկան Արցախի Հանրապետությունում 2021 թվականին
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների վերաբերյալ

7

5100-301

Արցախի Հանրապետության հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին

ամսական

8

5800-301

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2021 թվականին

տարեկան

ըստ
անհրաժեշտության
-
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Ծանոթություն

հաշվետու ժամանակաշրջանին
հաջորդող 22-րդ օրը
«Արցախի Հանրապետության սոցիալտնտեսական վիճակը» տեղեկատվական
եռամսյակային
զեկույցի
հրապարակումից հետո մեկշաբաթյա
ժամկետում

Հրապարակման
տեսակը

էլեկտրոնային,
թղթային

-

հաշվետու ժամանակաշրջանին
հաջորդող 13-րդ օրը
3-րդ եռամսյակ
հաշվետու ժամանակաշրջանին
հաջորդող 6-րդ օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանին
հաջորդող 12-րդ օրը
4-րդ եռամսյակ

-

-

-

4. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
Հ/Հ
Ծածկագիրը

Տեղեկատվական զեկույցի անվանումը

Պարբերականու
թյունը

Հրապարակման ժամկետը
(ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)

Հրապարակման տեսակը

1

1000-401

«Արցախի
Հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական
տեղեկատվական եռամսյակային զեկույց, հայերեն տարբերակ

վիճակը»

տարեկան
եռամսյակային

90
45

էլեկտրոնային,
թղթային

2

1000-402

«Արցախի
Հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական
տեղեկատվական եռամսյակային զեկույց, ռուսերեն տարբերակ

վիճակը»

տարեկան
եռամսյակային

100
50

-

5. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հ/Հ

Ծածկագիրը

Տեղեկատվության անվանումը

1

1100-501

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ

2

1220-501

Արցախի Հանրապետությում գարնանացանի ընթացքի մասին

3

1220-502

4

1220-503

Արցախի Հանրապետութան հացահատիկային մշակաբույսերի
բերքահավաքի մասին
Արցախի Հանրապետությունում աշնանացանի համար վարած հողի և
ցանված հատիկի մասին

5

3000-501

6

5100-501

7

5900-501

Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների
վերաբերյալ
Տեղեկություններ Արցախի Հանրապետությում ժողովրդագրական
ցուցանիշների մասին
Արցախի Հանրապետության նվազագույն սպառողական զամբյուղի
արժեքը (հաշվարկված բժշկական նորմաներով)

Պարբերականությունը

Հրապարակման ժամկետը
(ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)

ամսական

30

շաբաթը մեկ անգամ
(մարտի 1-ից մինչև հունիսի 1-ը)
շաբաթը մեկ անգամ
(հունիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը)
շաբաթը մեկ անգամ
(հոկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի
31-ը)
ամսական

յուրաքանչյուր երկուշաբթի

-

10

-

1

-

Հրապարակ
ման տեսակը

Էլեկտրոնային,
թղթային

-

6

-

-
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Հավելված N 4
2022 թվականի պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրի
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ (ԹՂԹԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆ ԸՍՏ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ

(տրամադրվող օրինակների նվազագույն քանակը)
ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ

Հ/Հ

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Միգրացիան ԱՀ-ում

Աշխատանքի շուկան ԱՀ-ում

հայերեն

ռուսերեն

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության,
շինարարության հիմնական ցուցանիշները

Հրապարակումների համացանկ

Գյուղատնտեսություն

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ և աղքատություն

5

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

2

5

2

5

5

1

-

2

5

1

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

1

-

2

5

1

5

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

5

5

1

-

2

5

1

5

2

2

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

5

2

2

5

5

1

1

-

-

-

2

1

3

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

-

1

1

1

1

-

-

-

1

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

-

1

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

2

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

-

1

57

Բնակչության թվաքանակ

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

5

ԳÝ»ñ ¨ ë³Ï³·Ý»ñ

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

5

Արցախի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը

Արցախը թվերով

5

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ շրջանները թվերով

1 ԱՀ Նախագահի աշխատակազմ
2 ԱՀ Ազգային ժողովի
աշխատակազմ
3 ԱՀ պետական նախարարի
աշխատակազմ
4 ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և
միգրացիայի հարցերի
նախարարություն
5 ԱՀ առողջապահության
նախարարություն
6 ԱՀ արդարադատության
նախարարություն
7 ԱՀ արտաքին գործերի
նախարարություն

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³·ñ»ñ

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

Սպառողները
(օգտագործողները)

î»Õ»Ï³
ïí³Ï³Ý
½»ÏáõÛó
Ý»ñ

16

ԱՀ պետական
եկամուտների կոմիտե

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ և աղքատություն

ԳÝ»ñ ¨ ë³Ï³·Ý»ñ

Բնակչության թվաքանակ

2

2

2

5

2

2

2

1

2

2

-

5

2

2

2

2

-

2

2

-

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

1

2

2

-

-

-

1

-

1

2

5

2

1

-

-

1

-

1

1

1

1

1

1

-

2

1

1

1

1

-

-

2

-

2

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

2

2

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

2

2

2

1

3

3

2

2

2

3

2

1

1

1

-

2

1

2

2

2

-

2

3

1

1

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

3

2

1

2

2

-

-

-

2

-

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գյուղատնտեսություն

ռուսերեն

1

Հրապարակումների համացանկ

հայերեն

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության,
շինարարության հիմնական ցուցանիշները

Աշխատանքի շուկան ԱՀ-ում

3

Արցախի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

3

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

3

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

ԱՀ սոցիալական վիճակը

ԱՀ բնապահպանության
կոմիտե

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

15

Շինարարությունը ԱՀ-ում

ԱՀ ներքին գործերի
նախարարություն

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

14

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

13

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

12

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

11

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

10

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³·ñ»ñ

Արցախը թվերով

9

ԱՀ էկոնոմիկայի և
գյուղատնտեսության
նախարարություն
ԱՀ կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի
նախարարություն
ԱՀ տարածքային
կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարություն
ԱՀ պաշտպանության
նախարարություն
ԱՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
ԱՀ ֆինանսների
նախարարություն

î»Õ»Ï³
ïí³Ï³Ý
½»ÏáõÛó
Ý»ñ

ԱՀ շրջանները թվերով

8

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ

Սպառողները
(օգտագործողները)

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

Հ/Հ

2
-

1

1

1

-

-

-

-

1

-

1

1

1

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

2

1

1

1

-

-

-

2

-

58

-

1
1
1
1
1
1
1
1

20

ԱՀ գլխավոր
դատախազություն
ԱՀ գերագույն դատարան
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

21
22
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
-

ԱՀ շրջանների
վարչակազմեր
(Ստեփանակերտի
քաղաքապետարան)
ԱՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության
հիմնադրամ
ԱՀ ներդրումային
հիմնադրամ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

23
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
-

24
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

59

î»Õ»Ï³
ïí³Ï³Ý
½»ÏáõÛó
Ý»ñ

Հրապարակումների համացանկ

Սպառողները
(օգտագործողները)
ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության,
շինարարության հիմնական ցուցանիշները

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

Բնակչության թվաքանակ

-

ԳÝ»ñ ¨ ë³Ï³·Ý»ñ

-

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ և աղքատություն

-

Գյուղատնտեսություն

-

ռուսերեն

-

հայերեն

-

Աշխատանքի շուկան ԱՀ-ում

-

Արցախի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը

-

Միգրացիան ԱՀ-ում

1

ԱՀ սոցիալական վիճակը

1

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

1

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

ԱՀ քննչական կոմիտե
Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

19
Արցախի կանայք և տղամարդիկ

18
Մարդու իրավունքների
պաշտպանի աշխատակազմ
ԱՀ ազգային
անվտանգության
ծառայություն
Արցախը թվերով

17
ԱՀ շրջանները թվերով

Հ/Հ

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ
ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³·ñ»ñ

25

26

27

28

29

30

31
Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն
ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը
Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում
Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում
Շինարարությունը ԱՀ-ում
Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում
ԱՀ արտաքին առևտուրը

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը
Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ սոցիալական վիճակը
Միգրացիան ԱՀ-ում

Աշխատանքի շուկան ԱՀ-ում

հայերեն

Հրապարակումների համացանկ

Գյուղատնտեսությաւն

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ և աղքատություն
ԳÝ»ñ ¨ ë³Ï³·Ý»ñ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
-
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î»Õ»Ï³
ïí³Ï³Ý
½»ÏáõÛó
Ý»ñ

Բնակչության թվաքանակ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության,
շինարարության հիմնական ցուցանիշները

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ

ռուսերեն

Արցախի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

«Մեսրոպ Մաշտոցի
անվան հանրապետական
գրադարան»ՊՈԱԿ
Արցախը թվերով

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողով
ԱՀ հաշվեքննիչ պալատ
ԱՀ քաղաքացիական
ծառայության խորհուրդ
«ԱՀ պետական արխիվ»
ՊՈԱԿ
«Արցախի պետական
համալսարան»ՊՈԱԿ
«Շուշիի տեխնոլոգիական
համալսարան»
հիմնադրամ
ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

Հ/Հ
Սպառողները
(օգտագործողները)
ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³·ñ»ñ

1

-

32
33

34

35

36

37

38

39
Արցախը թվերով

Արցախի կանայք և տղամարդիկ
Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն
ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը
Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում
Շինարարությունը ԱՀ-ում
Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ սոցիալական վիճակը
Միգրացիան ԱՀ-ում
Արցախի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը
Աշխատանքի շուկան ԱՀ-ում

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ և աղքատություն

¶Ý»ñ ¨ ë³Ï³·Ý»ñ

Բնակչության թվաքանակ

1
1
1
1
1
1
1
1
-

15
15
15
15
15
10
10
10
10
5
5
5
10
10
6
15
10
8
8
10
10
8
10
4
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

78
79
29
25
32
28
1
2
9

76
59
45
31

61
-

19
59
1
1
1
1

52
21
66
52
61
60
21

Գյուղատնտեսություն

Հրապարակումների համացանկ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության,
շինարարության հիմնական ցուցանիշները

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ

ռուսերեն

Սպառողները
(օգտագործողները)

հայերեն

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ արտաքին առևտուրը

ԱՀ շրջանները թվերով

«Ազատ Արցախ» թերթ
«Արցախի Հանրապետության հանրային
հեռուստառադիոընկերություն» ՓԲԸ
ԱՀ Ազգային
վիճակագրական
ծառայություն
ՀՀ Նախագահի
աշխատակազմ
ՀՀ Ազգային ժողովի
աշխատակազմ
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ
ՀՀ վիճակագրական
կոմիտե
ՀՀ կենտրոնական բանկ
ÀÜ¸²ØºÜÀ
Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

Հ/Հ
î»Õ»Ï³
ïí³Ï³Ý
½»ÏáõÛó
Ý»ñ
ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³·ñ»ñ

10
20
63
10
39

Հավելված N 5
2022 թվականի պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրի

ՑԱՆԿ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ԵՎ ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ)
ԱՀ ԱՎԾ աշխատանքի (ցուցանիշի) ներկայացման
Աշխատանքը (ցուցանիշը)
ներկայացնող նախարարությունը
(գերատեսչությունը,
կազմակերպությունը)

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

1

հաշվետվության ձևը, նյութը,
պարբերականությունը

ժամկետը (ամսա–
թիվը կամ աշխա–
տանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)

2

3

4

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող
ծախսերը

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

-

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

-

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ
ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ «ԿԱՌԱՎԱՐՈւԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈւԹՅՈւՆ»
ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի
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1

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ
ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

2

3

4

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող
ծախսերը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող
ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

-

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

-

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

-

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ
ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

ԱՀ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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30

2

3

4

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

1

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերն ըստ
գործունեության տեսակների

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական)

15

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

25 հունվարի

Բնակչության զբաղվածության մասին

Ձև N 1 զբաղվածություն
(ամսական)

10

Մարդասիրական օգնություն

Տեղեկանք (ամսական)

15

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Իրացված կամ անվճար տրամադրված
հանգստի և բուժման ուղեգրերի թիվն
ըստ պետությունների
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
Բժշկասոցիալական փորձաքննական
հանձնաժողովների գործունեության
մասին

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)

-

Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 7 (տարեկան)

-

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Բնակչության հաշմանդամության
մասին

-

Նպաստառուների ընդհանուր
թվաքանակը, նշանակված մեկ ամսվա
նպաստի ընդհանուր գումարը
Որդեգրման մասին

-

Ծնելիության և բազմազավակության
խթանման նպատակով սահմանված
միջոցառումների կատարման
արդյունքները (ըստ հանրապետության,
շրջանների)
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1 փետրվարի

Ձև N 1-հաշմանդամություն
(կիսամյակային)

25

Աղյուսակի տեսքով
(կիսամյակային)

30

Ձև N 1-որդեգրում
(կիսամյակային)
Աղյուսակ
(եռամսյակային)

-

1

-

-

2
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակը
Ժամանակավոր անաշխատունակության, դժբախտ պատահարների և
վնասվածքների մասին

-

Կենսաթոշակառուներին
(հաշմանդամության, զինծառայության
հետ կապված կենսաթոշակառուներին),
վերաբերող ընդհանուր վարչական
վիճակագրական տվյալներ

-

Վերաբնակեցում

3

4

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև N 7-Ժավ (տարեկան)

1 մարտի

ըստ ձև N 94-կն-ի
(կիսամյակային)

30

Ըստ մշակված աղյուսակների
(եռամսյակային)

10

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Ձև թիվ N2-ԿՇ

1 ապրիլի

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

25 հունվարի

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Հիվանդանոցային հիմնարկների
բուժսպասարկման սակագները

Աղյուսակի տեսքով

15 մարտի

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

(տարեկան)
Ձև N 7(եռամսյակային)

30

Ձև N 2 (եռամսյակային)

-

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 32

-

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

-

-

Բժշկական ծառայությունների
ներմուծում և արտահանում

-

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
Հղիներին, ծննդաբերներին և
ծննդկաններին ցույց տրված
բուժօգնություն

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

(տարեկան)
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13 մարտի

1
-

-

2
Տուբերկուլյոզով հիվանդների
թվաքանակը

3

4

Ձև N 33

-

(տարեկան)

Առավելապես սեռական ճանապարհով
փոխանցվող հիվանդություններով,
մաշկի սնկային հիվանդություններով և
քոսով հիվանդների թվաքանակը (ըստ
սեռի)

Ձև N 34

-

(տարեկան)

Ձև N 61ա

-

Առավելապես սեռական ճանապարհով
փոխանցվող հիվանդություններով,
մաշկի սնկային հիվանդություններով և
քոսով հիվանդացության մասին

(տարեկան)

-

Չարորակ նորագոյացություններով
հիվանդների մասին

Ձև N 35
(տարեկան)

-

-

Չարորակ նորագոյացություններով
հիվանդների սեռատարիքային
բաշխվածությունը (ըստ
սեռատարիքային կազմի)

Ձև N 61հ
(տարեկան)

-

-

Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող
անձանց մասին (ըստ սեռի)

Ձև N 37
(տարեկան)

-

-

Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող
անձանց մասին
(առանց ալկոհոլային փսիխոզների,
ալկոհոլիզմի, թմրամոլության,
թունամոլության) (ըստ սեռատարիքային կազմի)

Ձև N 61գ
(տարեկան)

-

-

Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով,
թունամոլությունով հիվանդների մասին
(ըստ սեռի)

Ձև N 38
(տարեկան)

-

-

Արյան և արյան բաղադրա մասերի
պաշարման և փոխներարկման
կայանների, հիվանդա նոցների
բաժանմունքների գործունեության
մասին

Ձև N 4
(տարեկան)

-

-

Շտապ բուժօգնության կայանի
(բաժանմունքի) գործունեության մասին
Դատաբժշկական փորձաքննության
մասին
Դատահոգեբուժական փորձաքննության
հանձնաժողովի աշխատանքի մասին
Հիվանդանոցի գործունեության մասին

Ձև N 8
(տարեկան)
Ձև N 51
(տարեկան)
Ձև N 39
(տարեկան)
Ձև N 2-ստացիոնար

-

Առողջապահության համակարգի
գործունեության հիմնական
ցուցանիշները
Վերականգնողական կենտ րոնի
գործունեությունը
Բժշկական հաստատությունների
գործունեության մասին
Բժշկական հաստատությունների
կադրային ներուժի մասին
Առողջապահության համակարգի
պետական, տարածքային
կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների,
տեսչությունների, գիտահետազոտական
ինստիտուտների, բարձրագույն և միջին
մասնագիտական ուսումնական
հաստատությունների կադրային
ներուժի մասին

Աղյուսակ

-

Ըստ մշակված աղյուսակի

-

Ձև N1

-

Ձև N17

-

Ձև N17-Ա

-

Ձև N31

-

Ձև N 3

-

-

-

Երեխաներին ցույց տրված
բուժօգնության մասին (ըստ սեռի)
Առողջության առաջնային պահպանման
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-

1

-

-

2
հաստատությունների սպասարկման
տարածքում բնակվող անձանց մոտ
գրանցված հիվանդությունների մասին
Առողջության առաջնային պահպանման
հաստատություններում գրանցված
արյան շրջանառության և ներզատական
համակարգերի հիվանդությունների
թիվն ըստ սեռի տարիքի
Մասնավոր ստոմատոլոգիական
կաբինետների գործունեության մասին
Յոդի անբավարարությամբ
պայմանավորված վահանաձև գեղձի
հիվանդությունները

-

Դեղատների և դեղատնային
կրպակների կադրային ներուժի և
գործունեության մասին

-

Առանձին տարափոխիկ և
մակաբուծական հիվանդություններ

-

Տարափոխիկ հիվանդությունների դեմ
պատվաստված երեխաների և
դեռահասների թվաքանակը (ըստ
սեռատարիքային կազմի)
Մարդու իմունային անբավարարության վարակի վերաբերյալ
հետազոտությունների արդյունքները
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի նկատմամբ
շճաբանական հետազոտությունների
արդյունքները
Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումների, վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակի և նշանակված
տուգանքների չափերի մասին

-

-

3

4

Ձև N 3 ա

-

Ձև N 12

-

Ձև N 13

-

Ձև N 16

-

Ձև N 85
(եռամսյակային)
Ձև N 86-ի հավելված
(տարեկան)

10

Ձև N 88
(եռամսյակային)

24 մարտի

20

Ձև 1-ՄԻԱՎ
(եռամսյակային)

-

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

Պատվաստումների ենթակա և
պատվաստված երեխաների
թվաքանակն ըստ հիվանդությունների

Տեղեկանք
տարեկան

-

-

Նորածինների մահացությունը
100 հիվանդ ծնված կամ հիվանդացածների հաշվով (հասուն, անհաս)

-

-

-

Առաջնակի հայտնաբերված
բրուցելյոզով հիվանդներ

-

-

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայությունների ծավալի մասին (ըստ
հանրապետության և շրջանների)

Ձև N 1 ծառայություններ
(եռամսյակային)

20

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի
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1

2

3

4

բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերն ըստ
գործունեության տեսակների
-

-

-

ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

25 հունվարի

Տեղեկություններ իրավաբանական
անձանց պետական միասնական
գրանցամատյանում իրավաբանական
անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի
հաշվետու ժամանակաշրջանում
սկզբնական գրանցումների և գրանցված
փոփոխությունների վերաբերյալ

Աղյուսակի տեսքով

15

Բիզնես ռեգիստրի վարման համար
անհրաժեշտ, իրավաբանական անձանց
պետական միասնական
գրանցամատյանում առկա
իրավաբանական անձանց և անհատ
ձեռնարկատերերի վերաբերյալ
անհատական անվանական
տեղեկատվություն (առցանց)
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

օրական

օրական

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

աղյուսակի տեսքով
(ամսական)

5

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
2020 թվականին գրանցված ծնունդների,
մահերի, ամուսնությունների,
ամուսնալուծությունների նախնական
արդյունքները
Գրանցված ծնունդները, մահերը,
ամուսնությունները, ամուսնալուծությունները

-

Դատական ակտերի հարկադիր
կատարումը
Նոտարական գրասենյակի
գործունեությունը
Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումների, վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակի և նշանակված
տուգանքների չափերի մասին (ըստ
հանրապետության և շրջանների)

-

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

-

-

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

(ամսական)

Քաղաքացիական կացության
գրանցման ակտերի երկրորդ
օրինակներ, մահվան
վերաբերյալ բժշկական
վկայականներ, բուժական
տեղեկանքներ, (ամսական)

15

Ձև N 1-դահկ (եռամսյակային)

10

Ձև N 1-նոտար (եռամսյակային)

-

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

25 հունվարի

Պետական արխիվի գործունեությունը
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Ձև N 1-ՊԱ(տարեկան)

1

2

3

4

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող
ծախսերը

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղման, վերապատրաստման
ծախսերը և տեխնիկական օգնությունը

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
Միջազգային կազմակերպություններում աշխատող ռեզիդենտների
և ոչ ռեզիդենտների թվաքանակը

Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Աղյուսակի տեսքով (տարեկան)

40

Արտերկրում ԱՀ մշտական
ներկայացուցիչների վրա ԱՀ պետական
բյուջեից կատարված ծախսերը

Տեղեկանք

30

ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

30

եռամսյակային

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ

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

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Տեղեկատվություն անասնաբուծական
արտադրանքի արտադրության մասին ըստ
հանրապետության, շրջանների և
Ստեփանակերտ քաղաքի

Ձև N 24-ԳՏ-Վ (ամսական)

15

-

Հողերի բերրիության բարձրացմանն
ուղղված պետական առաջադրանքների
կատարումը

-

Հանքային պարարտանյութերի ներկրման
և դրանց օգտագործման ընթացքը
Մելիորացիայի ենթակա հողերի վիճակը
(ոռոգվող)՝ ըստ շրջանների
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի
առկայությունը և սարքինության վիճակն
ըստ հանրապետության, շրջանների և
Ստեփանակերտ քաղաքի
Մշակվող գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի 1 հա հաշվով
նախացանքային աշխատանքների, ցանքի,
ինչպես նաև բերքահավաքի վրա
կատարված միջին ծախսերը

-

-
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1 ապրիլի
Աղյուսակի տեսքով
(տարեկան)
-

-

-

-

Աղյուսակի տեսքով
(տարեկան)

30 հունվարի

-

-

1

2

3

4

Տեղեկանք
(տարեկան)

5 մարտի

Աղյուսակի տեսքով
(տարեկան)

1 ապրիլի

-

-

-

ԱՀ գյուղատնտեսության զարգացման
միջոցառումների համար պետական
բյուջեից հատկացված միջոցներն ըստ
ուղղությունների

-

Տեղեկատվություն մսի (ըստ առանձին
անասնատեսակների` տավար, խոզ,
ոչխար և այծ, թռչուն՝ բոլոր տեսակի
/հավ,բադ, սագ, լոր, ջայլամ և այլն/)
տարեկան արտադրության վերաբերյալ
ըստ շրջանների

-

Տեղեկատվություն մեկ կովի միջին
տարեկան կաթնատվության, մեկ ոչխարի
միջին տարեկան կաթնատվության և
բրդատվության, մեկ հավի միջին
տարեկան ձվատվության վերաբերյալ ըստ
շրջանների

-

Հողի առք ու վաճառքն ըստ շրջանների

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)

20

-

Վարձակալված հողերն ըստ շրջանների

Աղյուսակի տեսքով
(տարեկան)

20 հունվարի

-

ԱՀ հողերի առկայությունը և բաշխումը՝
ըստ կատեգորիաների, սեփականատերերի, օգտագործողների և հողատեսքերի
Ընդամենը հողերի բաշխումն ըստ
քաղաքների, շրջանների և գյուղական
բնակավայրերի

Հողերի հաշվեկշիռը
(տարեկան)

1 սեպտեմբերի

-

-

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբի-լային
ճանապարհների երկարությունը

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-ավիա
եռամսյակային

20

Աղյուսակ
(տարեկան)

30 հունվարի

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)

15

-

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
-

Ընդհանուր օգտագործման օդային
տրանսպորտի աշխատանքի մասին

-

Միջշրջանային և միջպետական
երթուղիներով ուղևորափոխա-դրումներ
իրականացնող կազ-մակերպությունների
ցանկը
ա.ավտոբուսային և միկրոավ-տոբուսային
երթուղու համարը
բ. աավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու անվանումը
գ.մեկ ուղևորի փոխադրավարձը
դ.սպասարկող կազմակերպության
անվանումը, կազմակերպականիրավական տեսակը և պետական
ռեգիստրի գրանցման համարը
ե.մեկ շրջապտույտի երկարությունը
զ.մեքենաների քանակը
է.մեկ մեքենայի շրջապտույտի քանակը
մեկ օրվա ընթացքում միջին հաշվով
ը.մեկ մեքենայի աշխատանքային օրերի
քանակը մեկ ամսվա ընթացքում

-

ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում գործունեություն իրականացնող
իրավաբանական անձանց և անհատ
ձեռնարկատերերի ցանկն ըստ շրջանների և
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1

2

3

4

Ստեփանակերտ քաղաքի

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
-

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող
ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

25 հունվարի

Սիբիրախտով հիվանդ
գյուղատնտեսական կենդանիների
քանակը
Բրուցելյոզով հիվանդ գյուղատնտեսական
կենդանիների քանակը
Տուբերկուլյոզով հիվանդ
գյուղատնտեսական կենդանիների
քանակը
Ժանտախտով հիվանդ խոզերի քանակը

Տեղեկանք
(տարեկան)

1 հունիսի

-

-

Ա, Օ և Ասիա դաբաղով հիվանդ
գյուղատնտեսական կենդանիների
քանակը
Խշխշան պալարով հիվանդ խոշոր
եղջերավոր կենդանիների քանակը
Հետազոտված տարածքները ըստ
շրջանների, Ստեփանակերտ քաղաքի և
հողատեսքերի, (հա), որոնցից վարակված
են`
ա. մորեխներով
բ. մկնանման կրծողներով:
Հետազոտվող տարածքներում մկնանման
կրծողների բների և մորեխների քանակը
դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների
իրականացումից առաջ և հետո ըստ
շրջանների, Ստեփանակերտ քաղաքի և
հողատեսքերի, հա
ա. պայքար տարվող տարածքներում
բ. պայքար չտարվող տարածքներում :

-

-

-

-

-

-

-

-

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 1-վի
(տարեկան)

-

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումների, վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակի և նշանակված
տուգանքների չափերի մասին
Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում,
հավատարմագրում և պետական
վերահսկողություն

Ձև N 1- ստանդարտ
(եռամսյակային)

5 փետրվարի

10

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ , ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
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Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

1

2

3

4

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերն ըստ
գործունեության տեսակների

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 13-Ծառայություն

25

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

թյան և շարժի մասին

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հանգստի, մշակութային և մարզական
միջոցառումների կազմակերպման գծով
ծառայություն ների արտահանման և
ներմուծման մասին
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
Հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների գործունեությունը

-

Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի անվճար և վճարովի տեղերի
քանակը, մասնագիտությունների
բաշխվածությունն ըստ
կազմակերպությունների

-

Արտերկրում սովորող ԱՀ
քաղաքացիների թվաքանակը, այդ թվում՝
միջպետական պայմանագրերով, ըստ
ուսման մակարդակների (հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական),
միջին և բարձրագույն մասնագիտական
ուսումնական հաստատություններ,
մագիստրատուրա,ասպիրանտուրա, այլ
ծրագրեր)
ԱՀ-ում սովորող օտարերկրացիների
թվաքանակն ըստ ուսման
մակարդակների (հանրակրթական,
նախնական (արհեստագործական)
միջին և բարձրագույն մասնագիտական

-
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30

(եռամսյակային)
Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 1- հանրակրթություն

30
15 հոկտեմբերի

Հետբուհական կրթական համակարգի տարեկան ամփոփագիր

15 սեպտեմբերի

Կրթական համակարգի
տարեկան ամփոփագիր

15 նոյեմբերի

-

-

1

-

2
ուսումնական հաստատություններ,
ասպիրանտուրա, մագիստրատուրա,
այլ ծրագրեր)
Միջին մասնագիտական, բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների
ընդունելության կարգը, ուսման
վճարաչափերը և տեղերի քանակը

3

4

-

1 հունիսի

-

Ընդունելության քննությունների
արդյունքներն ըստ առանձին միջին
մասնագիտական, բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների

-

10 սեպտեմբերի

-

Գիտատեխնիկական աշխատանքների
համար ֆինանսավորում ստացած
կազմակերպությունների ցանկը և
ֆինանսավորման ծավալները

-

10 փետրվարի

-

Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակը

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

-

Նախադպրոցական հիմնարկների
մասին (ըստ հանրապետության,
շրջանների)

Ըստ մշակված
աղյուսակի
(տարեկան)

1 փետրվարի

-

ՀՀ-ում և այլ երկրներում անցկացված
միջազգային մարզական մրցումների
մասնակիցների մասին

Ըստ մշակված
աղյուսակի (տարեկան)

15 փետրվարի

-

Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային
աշխատանքների մասին

Ձև N1-սպորտ

-

-

Գրադարանների գործունեությունը (ըստ
հանրապետության, շրջանների)

Ըստ մշակված
աղյուսակի
(տարեկան)

25 հունվարի

-

Համերգային կազմակերպությունների
գործունեությունը (ըստ
հանրապետության, շրջանների)

-

15 փետրվարի

-

Տեղեկություն հուշարձանների և
եկեղեցիների մասին

-

15 փետրվարի

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Ճանապարհատրանսպորտային
պատահարները
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող
ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը,

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև 35- պատահար (ամսական)

15

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-
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1

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

2
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

-

Ավտոմեքենաների ներմուծումը

-

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
ԱՀ այցելած զբոսաշրջիկներն ըստ
երկրների և նպատակի
Հանցագործությունների թիվն ըստ
հանցատեսակների

-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

-

-

-

Եկողների և մեկնողների թերթիկներին
կից վիճակագրական հաշվառման
կտրոններ
ԱՀ տարածքում արձանագրված
ինքնասպանությունների և
ինքնասպանության
փորձերի դեպքերի մասին
ԱՀ հետաքննության և նախաքննության
մարմինների կողմից ներկայացվող
հանցագործությունների մասին
դիմումների և հաղորդումների
վերաբերյալ
Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակը (ըստ
հանրապետության և շրջանների
Կենսաթոշակառուների թվաքանակի
մասին

3

4

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան) (տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Տեղեկանք

-

30

25 հունվարի

Ձև N 1-հանցագործություն
(եռամսյակային)

10

Կտրոններ (ամսական)

5

Հաշվետվություն ձև թիվ 1- ԻՍ
(կիսամյակային)

20

Ձև 2-Մ
(կիսամյակային)

-

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև N 2- կն
(կիսամյակային)

30

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.քաղաք/գյուղ կտրվածքի
ե.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերն ըստ
գործունեության տեսակների

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին
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1
-

2
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.քաղաք/գյուղ կտրվածքի
Աշխատուժի շարժն ըստ
գործունեության տեսակների

3

4

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

-

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

-

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

25 հունվարի

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆ
-

-

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Արտակարգ իրավիճակներ
Կենսաթոշակառուների թվաքանակի
մասին
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների, վարչական
պաասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակի և նշանակված
տուգանքների չափերի մասին
Հանրապետության
հիդրոօդերևութաբանական
պայմանները

30

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

Ձև N 1–արտակարգ իրավիճակ
(կիսամյակային)

25

Ձև N 2- կն
(կիսամյակային)

30

Ձև N 1-վի
(տարեկան)

Տեղեկանք
(ամսական)

5 փետրվարի
10

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿ)
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող
ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակը

75

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 1-վի (տարեկան)

30
5 փետրվարի

1

3

4

-

Կենսաթոշակառուների թվաքանակի
մասին

2

Ձև N 2- կն (կիսամյակային)

30

-

ԱՀ զինծառայողներին վճարվող
ընթացիկ տրանսֆերտներն ըստ
հոդվածների

Տեղեկանք (եռամսյակային)

-

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

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

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
Ձև N 1-տրանսպորտ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբի-լային
(տարեկան)
ճանապարհների երկարությունը
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող
ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը,
Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումների, վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակի և նշանակված
տուգանքների չափերի մասին

1 ապրիլի

1 մարտի
25 հունվարի

20

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 1-վի
(տարեկան)

-

5 փետրվարի

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների գործարկումը և
շինարարական աշխատանքների
կատարումը
Տեղեկություններ հանրապետությունում
ծնելիության և բազմազավակության
խթանման նպատակով սահմանված
միջոցառումներով նախատեսված
բնակելի տների կառուցման շինարարա-

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Աղյուսակի տեսքով
(ամսական)

-

-

-
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1
-

2
կան աշխատանքների ընթացքի մասին
Շինարարության թույտվություն

3

4

Տեղեկանք (եռամսյակային)

-

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

-

Ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհները և
դրանց կառույցները

Ձև N 1-ճան (տարեկան)

30 հունվարի

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 1-վի (տարեկան)

-

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակը

5 փետրվարի

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

ԱՀ բյուջետային հիմնարկների 2020
թվականի հիմնական միջոցների
առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն
ԱՀ պետական բյուջեի եկամուտները
(ըստ գոյացման աղբյուրների), ծախսերը
(ըստ տնտեսագիտական և
գործառնական դասակարգման) և
պակասուրդը (հավելուրդը)

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ձև թիվ 11- ՀՄ-ի աղյուսակի
տեսքով

Տեղեկանք` ԱՀ պետական
բյուջեի եկամուտների մասին,
հաշվետվություն ԱՀ պետական բյուջեից կատարված
ծախսերի վերաբերյալ
(տարեկան, եռամսյակային)

ԱՀ մարդասիրական օգնության գծով
ստացված ֆինանսական միջոցների
մուտքերը, ծախսերը և մնացորդը

Տեղեկանք (եռամսյակային)

Համայնքների բյուջեների եկամուտները
(ըստ գոյացման աղբյուրների), ծախսերը
(ըստ տնտեսագիտական և գործառ
նական դասակարգման)
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Համայքների բյուջեների
կատարողականը
(տարեկան, եռամսյակային)
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Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15 ապրիլի

70,35

35

70, 35
15

1

2

3

4

-

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Կապիտալ ներդրումների և շինմոնտաժային աշխատանքների արժեքի
փոփոխման հաշվարկային ինդեքս
Շինարարական նյութերի,
կոնստրուկցիաների,
պատրաստվածքների շուկայական
գների մասին տեղեկատվություն
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Տեղեկանք

15

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
-

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

(եռամսյակային)
Տեղեկատվական տեղեկագիր
(եռամսյակային)

-

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը

-

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

-

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

25 հունվարի

Տեղեկանք
(ամսական)

20

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ
ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
-

-

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

ԱՀ պետական բյուջեի կատարողականն ըստ ֆինանսավորման
(տնտեսագիտական և գործառնական
դասակարգմամբ)
ԱՀ պետական բյուջեի կատարողականն ըստ փաստացի հաշվետվությունների (տնտեսագիտական և
գործառնական դասակարգմամբ)
Համայնքների բյուջեների կատարողականն ըստ բյուջետային
դասակարգման
Արտաբյուջետային միջոցների
ձևավորումը և սպառումը (մուտքերը,
ելքերը)
ԱՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

Տեղեկանք
(եռամսյակային,
տարեկան)

35
70

-

-

-

-

-

-

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

-

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-“-

-

Արտաքին վարկերի օգտագործումը,
մարումը և սպասարկումը

տեղեկանք
1- ֆինանս (եռամսյակային)

60

-

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

-

Մարդասիրական օգնության գծով
ստացված օտարերկրյա ֆինանսական
միջոցների մասին

Աղյուսակի տեսքով

60

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին
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1

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

2

3

4

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխա
տանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

-

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

-

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

-

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 2- կն (կիսամյակային)

-

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Արտաքին առևտրաշրջանառությունը

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կենսաթոշակառուների թվաքանակի
մասին

-

Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակը

30

-

ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկման և կապիտալ
ներդրումների իրականացման մաuին
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող
ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև ԲՄՇ (եռամսյակային)

10

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

25 հունվարի

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը

79

1

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

2

3

4

Մասնավորեցվող ընկերությունների և
ընկերությունների
գույքի
կազմից
առանձնացված
կառուցվածքային
միավորների
գնահատման
և
մասնավորեցման
ընթացքն
ըստ
ճյուղերի
և
պետական
բյուջե
մուծումների մասին

Տեղեկանք

5

(եռամսյակային)

Մասնավորեցվող «փոքր», կիսավեր և
անավարտ շինարարության օբյեկտների
ու
վարձակալված
տարածքների
մասնավորեցման ընթացքն ըստ ձևերի և
շրջանների

-

-

Մասնավորեցված օբյեկտների դիմաց
պետական բյուջե մուծված գումարներն
ըստ մուտքի աղբյուրների
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

-

-

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 1-վի
(տարեկան)

-

5 փետրվարի

Ձև N 3–բնակֆոնդ (տարեկան)

31 հունվարի

Ձև N 1– օտարում
(եռամսյակային)

30

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)

20

-

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումների, վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակի և նշանակված
տուգանքների չափերի մասին
Բնակարանային ֆոնդի մասին

-

Անշարժ գույքի օտարման մասին

-

Սեփականության իրավունքով նոր
գրանցում ստացած անշարժ գույքի
քանակի, դրանց կադաստրային
արժեքի, գույքահարկի և հողի հարկի
մասին

-

Հողամասերը և դրանց պետական
գրանցումը

-

-

-

Անշարժ գույքի նկատմամբ
իրավունքների գրանցման մասին

-

-

-

Անշարժ գույքի գրանցումից ստացված
եկամուտների և գանձված տուրքի
մասին

-

-

-

Սեփականության իրավունքով նոր
գրանցում ստացած բնակարանների և
անհատական տների շուկայական
միջին գները

Տեղեկանք (եռամսյակային)

-

-

Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն

տեղեկագիր
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին
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1

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ
ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

-

-

-

ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻՍՏՐ

2
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Հարկային եկամուտները և ժամկետանց հարկային ու պարտադիր
վճարների պարտավորությունները

Արտոնագրային վճար վճարող անհատ
ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական
անձանց ցանկն ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների՝
շրջաններով և Ստեփանակերտ քաղաքի
Առևտրի հարկի կառուցվածքը, ըստ
առևտրային կազմակերպությունների ու
անհատ ձեռնարկատերերի վճարած
գումարների
Հաստատագրված վճարի կառուցվածքը
ըստ իրավաբանական ու ֆիզիկական
անձանց վճարած գումարների
Բիզնես ռեգիստրի վարման համար
անհրաժեշտ գործող իրավաբանական
անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի
(տնտեսվարողներ) վերաբերյալ տվյալներ,
տարեկան, էլեկտրոնային կրիչներով
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3

4

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

25 հունվարի

հարկային եկամուտներ
(ամսական),
ժամկետանց հարկային ու
պարտադիր վճարների պարտավորություններ
(եռամսյակային)

10

30

Տեղեկանք
(եռամսյակային)
(տարեկան)

20 հունվարի

եռամսյակային

20

-

-

իրավաբանական անձանց և
անհատ ձեռնարկատերերի
համար`
ա. հարկ վճարողի հաշվառման
համարը,
բ. պետական ռեգիստրում
գրանցման համարը,
գ. կազմակերպաիրավական տեսակը
դ. իրավաբանական անձի
լրիվ անվանումը,
ե. գործունեության տեսակը
(տեսակները)՝ ըստ
«Տնտեսական գործունեության
տեսակների Հայաստանի
դասակարգչի» 5-նիշ
մակարդակի,
զ. հաշվետու
ժամանակաշրջանում
թողարկված արտադրանքի,
կատարված աշխատանքների,
մատուցված ծառայությունների

30 ապրիլի

20

1

2

3

4

և առևտրաշրջանառության
ծավալը/հասույթը (առանց
ավելացված արժեքի և
ակցիզային հարկերի),
է. գործունեության
իրականացման վայրի հասցեն,
հեռախոսահամարները,
ը. աշխատողների թվաքանակը

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի
հսկիչ կետերի տեղեկատվությունը

Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակը

Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

30

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

ըստ կազմակերպությունների,
ապրանքախմբերի

15

էլեկտրոնային կրիչով
(եռամսյակային)
Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև N 1-հետաքննություն
(եռամսյակային)

10

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Անտառային տնտեսություն (անտառաբուծություն)

Ձև N 1-անտառ (եռամսյակային)

20

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Հարկային համակարգում
հետաքննությամբ ընթացք տրված
նյութերի մասին

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը

-

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

-

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

Ձև N1-բնապահպանություն
(կիսամյակային)

10

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼ-

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Բնապահպանության և բնական
պաշարների արդյունավետ
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30

1

2

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

օգտագործման պետական
վերահսկողություն
Օգտակար հանածոների կորզումը
արդյունահանման ժամանակ
Օգտակար հանածոների հարստացման,
մետաղագործական վերափոխման,
մակաբացված ապարների և արտադրական լցակույտերի համալիր
օգտագործման մասին

-

3

4

Ձև N 70-տա (տարեկան)

25 մարտի

Ձև N 71-տա (տարեկան)

-

-

Բնապահպանական և բնօգտագործման
վճարների մասին

Ձև N 1-բավ (տարեկան)

15 մարտի

-

Անտառվերականգնման աշխատանքների, ոչ բնափայտային հումքի և
պաշարների օգտագործման մասին

Ձև N 1–ատ (տարեկան)

25 փետրվարի

-

Որսորդական տնտեսությունների և
միությունների գործունեությունը

Ձև N 2-տա (որս)

-

-

Անշարժ(ամրակայված) աղբյուրներից
մթնոլորտ արտանետված վնասակար
նյութերի մասին

Ձև N 2-տա (օդ)

1 հունիսի

-

Անտառպահպանություն (անտառխախտումներ,անտառային հրդեհներ) և
անտառպաշտպանություն

Ձև N 2-ատ

25 փետրվարի

-

Անտառվերականգնման, խնամքի և
սանիտարական հատումներ
Հատատեղերում փայտանյութի
մնացորդը և հատված տարածքները
Երկրաբանահետախուզական
աշխատանքներ
Ամփոփ հաշվետվություն
թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին

Ձև N 3–ատ (տարեկան)

-

Ձև N 4–ատ (տարեկան)

20 օգոստոսի

Ձև N 01-եհա (տարեկան)

25 փետրվարի

1-թափոն (տարեկան)

1 հունիսի

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

-

-

Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակը

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,
ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐ

ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող
ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը

83

1

2

-

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

-

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

3

4

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան) (տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի
30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
շխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
ԱՀ տնտեսության զարգացման համար
տրամադրված փոխառությունները ըստ
տնտեսության ճյուղերի, հատվածների և
ժամկետայնության

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Ձև թիվ1 -ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան) (տարեկան)
Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

25

30

-

ԳՅՈՒՂԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերը

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

84

1

3

4

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ -Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)

25 հունվարի

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
ԱՀ տնտեսության զարգացման համար
տրամադրված փոխառությունները ըստ
տնտեսության ճյուղերի, հատվածների և
ժամկետայնության

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

-

-

-

2

Ձև N 7 (եռամսյակային)

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

25

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-“-

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

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

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի, աշխատուժի պահպան ման վրա
կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ

1 մարտի

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

30

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին
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1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

2

3

4

ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

(տարեկան)

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող
ծախսերը

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև 1-Մ
(կիսամյակային)

-

20

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
ԱՀ հետաքննության և նախաքննության
մարմինների կողմից ներկայացվող
քննչական աշխատանքի մասին

30

ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտի
վ-

86

1

2

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայո
ւ-թյան և շարժի մասին

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

3

4

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող
ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

-

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

-

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

30

ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին
ատյանի դատարանում քրեական
գործերի քննության վերաբերյալ

ըստ ԱՀ կառավարության 2015
թվականի սեպտեմբերի 25-ի
«Դատական գործերի
դասակարգումը, դատական
վիճակագրության՝ պարտադիր
հրապարակման ենթակա
վիճակագրական տվյալների
(տեղեկությունների) ցանկը և
հրապարակման կարգը,
վիճակագրական
հաշվետվությունների
բովանդակության
նկարագրությունը սահմանելու
մասին» N625-Ն որոշմամբ
սահմանված հավելվածների

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

20 փետրվարի

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

87

1
-

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

2
կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

3

4

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

30

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ » ՓԲԸ , ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
-

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

Առևտրային բանկերի եկամուտներն ու
ծախսերն ըստ հոդվածների

Ձև N 5
(եռամսյակային)

25

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Ծառայությունների ծավալի մասին

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-ծառայություն
(եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 1- ներդրում (տարեկան)

25 հունվարի

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, ա
նավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Ոչ ֆինանսական ակտիվներում
իրականացված ներդրումներ
Վարկերի և ավանդների վերաբերյալ

-

Բանկային համակարգի դրամարկղային շրջանառությունը

-

Բանկերի կողմից ներգրավված
ավանդների և տրամադրված վարկերի
միջին տոկոսադրույքները

-

Առևտրային բանկերի վարկերն ու
ավանդներն ըստ տնտեսության
հատվածների
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1-ԲԳ
(ամսական)

15 ապրիլի

5

1-ԲԳ
(եռամսյակային)
-

25

-

-

-

1

2

3

4

-

Բնակչությունից ներգրաված
ավանդները

-

-

-

Բանկերի հաճախորդների և նրանց
հաշիվների քանակը

-

-

-

Առևտրային բանկերի ամփոփ
ցուցանիշներ
ա.ընդհանուր ակտիվներ և պարտավորություններ
բ.ընդհանուր շահույթը/ վնասը
գ.բանկերի և դրանց մասնաճյուղերի
քանակը
դ.ընդհանուր կապիտալը
ե.շահույթով աշխատող առևտրային
բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուր
շահույթը
զ.վնասով աշխատող առևտրային
բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուր
վնասը
է.եկամուտներն ու ծախսերը

Ձև N 5 (եռամսյակային)

Բանկի և ոչ ռեզիդենտների հետ
ֆինանսական դիրքերի և դրանց հետ
կապված գործառնությունների
վերաբերյալ

Ձև N 18 (եռամսյակային)

-

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

30

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

-

-

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

-

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

-

Արտարժույթների առք ու վաճառք,
հաշվարկային փոխարժեքները

«Արցախբանկ» ՓԲԸ-Ի
տեղեկանքը (ամսական)

15

ԱՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՎ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ՄՇՏԱՊԵՍ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ
(ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերը

-

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
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1

2

3

4

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

-

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

-

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

-

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

-

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակը

30

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

90

1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող
ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

3

4

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

Ապրանքների ներմուծման և
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
արտահանման մաuին
(եռամսյակային)
Հայտնաբերված վարչական իրավախախՁև N 1-վի (տարեկան)
տումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց
թվաքանակը

25 հունվարի
30
5 փետրվարի

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

-

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

-

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան) (տարեկան)
Ձև թիվ 7 (եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Աղյուսակի տեսքով

1 փետրվարի

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին
Կադրային հոսքերը քաղաքացիական
ծառայության համակարգում

30

(տարեկան)

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱԶՄԵՐ (ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ)
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին
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Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

1

2

3

4

Տեղեկանք (եռամսյակային)

10

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության թույլտվություն

-

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Աղյուսակ

30 հունվարի

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

-

-

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Ներքաղաքային և ներշրջանային
երթուղիներով ուղևորափոխադրումներ
իրականացնող կազմակերպությունների
ցանկը.

1 ապրիլի

(տարեկան)

ա.ավտոբուսային և
միկրոավտոբուսային երթուղու համարը
բ.ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային
երթուղու անվանումը
գ. մեկ ուղևորի փոխադրավարձը
դ.սպասարկող կազմակերպության
անվանումը, կազմակերպականիրավական տեսակը և պետական
ռեգիստրի գրանցման համարը
ե.մեկ շրջապտույտի երկարությունը
զ.մեքենաների քանակը

-

է.մեկ մեքենայի շրջապտույտի քանակը
մեկ օրվա ընթացքում միջին հաշվով

-

ը.մեկ մեքենայի աշխատանքային օրերի
քանակը մեկ ամսվա ընթացքում

-

Ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհները և
դրանց կառույցները

Ձև N 1-ճան (տարեկան)

-

Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերը

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

Ձև N 1- հանրակրթություն

15 հոկտեմբերի

Ձև N 1-բարեկարգվածություն
(տարեկան)

1 փետրվարի

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆ
-

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների գործունեությունը
Քաղաքների ճանապարհային
տնտեսության մասին
Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակը
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30

1

2

3

4

Ձև N 1-հողային պաշարներ

25 փետրվարի

-

Հողերի բարելավման մասին

-

Ջրմուղի աշխատանքի մասին

Ձև N 1-ջրմուղ

1փետրվարի

-

Կոյուղու աշխատանքի մասին

Ձև N 1-կոյուղի

-

-

Բնակարան և բնակելի տուն uտացած
ընտանիքների մաuին
Բնակարանային ֆոնդ

Ձև N 4-բնակֆոնդ

31 հունվարի

Ձև թիվ 1–բնակֆոնդ
(տարեկան)

-

Ձև N 1-կանաչ (տարեկան)

-

Ձև N 1-հատուկ տրանսպորտ

-

ներկայացնում է
Ստեփանակերտի
քաղաքապետարանը
-

Քաղաքային հողերի և կանաչապատ
տարածքների մաuին
Քաղաքների տարածքի մեքենայացված
սանմաքրում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքերից 2021 թվականի դեկտեմբերի
1-ի դրությամբ հավաքված բերքը

Ձև N 29-գտհ (տարեկան)

15 դեկտեմբերի

-

Ձև N 4-գտհ (տարեկան)

15 հուլիսի

Ձև N 24-գտհ (տարեկան)

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի
առկայությունը և սարքինության
վիճակը

Ձև N 6-մեք
(տարին 2 անգամ՝ ապրիլ,
հոկտեմբեր)

1 փետրվարի
15

Գարնանացանի ընթացքը

օպերատիվ տվյալներ
(մարտի 1-ից մինչև հունիսի
1-ը` շաբաթը մեկ անգամ)

-

Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և
աշնանացանի ընթացքի մասին

-

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
համախառն բերքը և աշնանացանի
ընթացքը

-

Գարնանացանի ընթացքը

-

Անասնաբուծության դրությունը

-

-

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքային տարածությունները
Անասնաբուծության դրությունը

օպերատիվ տվյալներ
(հունիս-դեկտեմբեր`շաբաթը
մեկ անգամ)

յուրաքանչյուր
երկուշաբթի

-

Ձև N 29-գտհ (ամսական)

15

Ձև N 3-գտհ (տարին 3 անգամ`
ապրիլ, մայիս, հունիս)

-

Ձև N 24-ԳՏՀ (ամսական)

-

Գյուղական վայրերի բնակչության
գյուղատնտեսական կենդանիներով
ապահովվածությունը

Ձև N 9-գ (տարեկան)

1 փետրվարի

Բնակչության տնտեuություններում առ
1-ը հունվարի 2021 թվականի
գյուղատնտեսական կենդանիների
հաշվառման ցուցակ

Ձև թիվ 3 (տարեկան)

-

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը և անավարտ
շինարարությունը տարեվերջին

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Ձև N 1-տրանսպորտ

1 մարտի

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբի-
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1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

2

3

4

լային ճանապարհների երկարությունը

(տարեկան)

Քաղաքների տարածքի մեքենայացված
սանմաքրում
Աշխատողների թվաքանակը,
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերը

Ձև N 1-հատուկ տրանսպորտ

31 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը

-

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

-

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

Հայտնաբերված վարչական
իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակը
Բնակարանային ֆոնդ

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև թիվ 1–բնակֆոնդ
(տարեկան)

31 հունվարի

-

Քաղաքային հողերի և կանաչապատ
տարածքների մաuին

Ձև N 1-կանաչ (տարեկան)

-

-

Բնակչության սեռատարիքային կազմը

Ձև թիվ 9-Ս

25 փետրվարի

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ
ների և ոչ նյութական ակտիվների առկայու
թյան և շարժի մասին

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքերից 2021 թվականի դեկտեմբերի
1-ի դրությամբ հավաքված բերքը

Ձև N 29-գտհ (տարեկան)

15 դեկտեմբերի

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

30

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
-

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքային տարածությունները

Ձև N 4-գտհ (տարեկան)

15 հուլիսի

-

Անասնաբուծության դրությունը

Ձև N 24-ԳՏՀ (տարեկան)

1 փետրվարի

-

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը

Ձև N 6-մեք
(տարին 2 անգամ՝ ապրիլ,
հոկտեմբեր)
Ձև N 3-գտհ (տարին 3 անգամ`
ապրիլ, մայիս, հունիս)
օպերատիվ տվյալներ
(մարտի 1-ից մինչև հունիսի
1-ը` շաբաթը մեկ անգամ)
օպերատիվ տվյալներ
(հունիս-դեկտեմբեր` շաբաթը
մեկ անգամ)
Ձև N 29-գտհ (ամսական)

15

յուրաքանչյուր
երկուշաբթի

Ձև N 24-գտհ (ամսական)

-

Ձև N 9-գ (տարեկան)

1 փետրվարի

-

Գարնանացանի ընթացքը

-

Գարնանացանի ընթացքը

-

Բերքահավաքի ընթացքը

-

Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և
աշնանացանի ընթացքի մասին

-

Անասնաբուծության դրությունը

-

Գյուղական վայրերի բնակչության
գյուղատնտեսայան կենդանիներով
ապահովվածությունը
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-

15

1
-

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2
Բնակչության տնտեuություններում առ
1-ը հունվարի 2021 թվականի
գյուղատնտեսական կենդանիների
հաշվառման ցուցակ
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը և անավարտ
շինարարությունը տարեվերջին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Հիմնական գյուղատնտեսական
մթերքների գները
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի պահպանման վրա
կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

3

4

Ձև թիվ 3 (տարեկան)

-

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Աղյուսակի տեսքով (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

30

Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
Բնակչության սեռատարիքային կազմը

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

Ձև թիվ 9-Ս

25 փետրվարի

-

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց
թվաքանակը

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

-

Բնակարանային ֆոնդ

Ձև թիվ 1-բնակֆոնդ

31 հունվարի

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը
Արտաքին առևտրաշրջանառություն

(տարեկան)
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Հավելված N6
2022 թվականի պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրի

ՑԱՆԿ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ) ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
(ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ)
Հաշվետվության
ներկայացման
պարբերականությունը

Հաշվետվության
ներկայացման
ժամկետը

3

4

տարեկան

15 ապրիլի

Ձև N 23-ն

եռամսյակային

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին
հաջորդող երկրորդ
ամսվա 1-ը

24-էներգետիկա

տարեկան

1 ապրիլի

Ձև N 1-արտ

ամսական

15

Ձև թիվ 1- գազ

տարեկան

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին
հաջորդող ամսվա
փետրվարի 1-ը

Հաշվետվության
անվանումը

Հաշվետվության
ձևը

1

2

1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
1.1. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ
1.1.1. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվների և ոչ նյութական
ակտիվների առկայությունը և շարժը

Ձև թիվ 11-ՀՄ

1.2. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
1.2.1 .ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Էլեկտրական էներգիայի բաշխումն ու
հաշվեկշիռը ըստ տնտեսության ճյուղերի

Էլեկտրահաշվեկշիռ, էներգետիկ
uարքավորումների կազմը և հաշվետվություն
էլեկտրակայանների (էլեկտրագեներատորային
տեղակայանքների) աշխատանքի մաuին
Հաշվետվություն արդյունաբերական
կազմակերպության արտադրանքի մասին
Բնական և հեղուկ գազի օգտագործման մասին
մասին

1.2.2 .ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից
2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ
հավաքված բերքը
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային
տարածությունները
Անասնաբուծության դրությունը
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի
առկայությունը և սարքինության վիճակը

Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և
աշնանացանի ընթացքի մասին
Գարնանացանի ընթացքի մասին
Անասնաբուծության դրության մասին
Գնումներ` կարտոֆիլի, բանջարեղենի, մրգերի
և բոստանային մշակաբույսերի
Գնումներ` անասունի, թռչունի և ճագարի,
կաթի, ձվի

Ձև թիվ 29-գտ

տարեկան

15 դեկտեմբերի

Ձև N 4-գտ

-

15 հուլիսի

-

1 փետրվարի
15

Ձև N 24-գտ
Ձև N 6-մեք

Ձև N 29-գտ

Ձև N 6-մեք
(տարին 2 անգամ՝
ապրիլ,
հոկտեմբեր)
ամսական

Ձև N 3-գտ
(տարին 3 անգամ)

ապրիլ, մայիս,
հունիս

Ձև N 24-գտ

ամսական

Ձև թիվ 6- գնում,
Ձև թիվ 7-գնում, Ձև թիվ 8գնում

եռամսյակային

15

Ձև թիվ 11-գնում, Ձև թիվ
13- գնում,

-

-
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15

1

2

3

4

Ձև թիվ 9-գնում

տարեկան

-

Ձև N 1-ձուկ

ամսական

-

Ձև թիվ 2-ԿՇ

ամսական

15

Ձև N 1-ԿՇ

ամսական

15

Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները

Ձև N1-ԿՇ

տարեկան

1 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության իրականացումը
և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին

Ձև թիվ 2-ԿՇ

-

-

Ձև N 1-տրանսպորտ

տարեկան

1 մարտի

Ձև N 1-հատուկ
տրանսպորտ

-

31 հունվարի

Ձև N 1-ավտո

ամսական
եռամսյակային
ամսական
եռամսյակային

10
20
10
20

Ձև թիվ 14- գնում
Գնումներ՝ շաքարի ճակնդեղի, եթերատու
մշակաբույսերի, ծխախոտի, վայրի պտուղների
և հատապտղի, սնկերի, ընկույզի, մեղրի և
շերամի բոժոժի
Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին

1.2.3 .ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները

1.2.4 .ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր
օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների
երկարությունը
Քաղաքների տարածքի մեքենայացված
սանմաքրում
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքը
և շարժակազմը
Փոստային, սուրհանդակային գործունեության
մասին

Ձև N 1-փոստ

1.2.5 .ԿԱՊ
Հեռախոսային կապի միջոցների և
աշխատանքի որակի մասին
Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի
ծառայությունների մասին

Ձև N 42- կապ

տարեկան

30

Ձև N 11- կապ

եռամսյակային

20

Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և
հեռարձակման, հեռահաղորդակցության
գործունեությունից ստացված եկամուտների
մասին

Ձև N 13-ԿԱՊ

ամսական

10

եռամսյակային

20

Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման և
ռադիոկապի տեխնիկական միջոցների մասին

Ձև N 51- կապ

տարեկան

30 հունվարի

1.2.6. ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ծառայությունների ծավալի մասին

Ձև N 1 ծառայություններ

ամսական

10

Ծառայությունների ծավալի մասին

Ձև N 1 ծառայություններ

եռամսյակային

20

Առևտրի շրջանառության մասին

Ձև N 1-առևտուր

ամսական

10

Առևտրի շրջանառության մասին

Ձև N 1-առևտուր

եռամսյակային

20

Ձև N 1-ՏՏ

-

-

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
տեղեկատվական ծառայությունների ծավալը

1.2.7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կազմակերպության գործունեության հիմնական
ֆինանսական ցուցանիշները

Ձև N 1-Ֆ

տարեկան

15 ապրիլի

Կազմակերպության միջոցների կազմը և դրանց
գոյացման աղբյուրները

Ձև N 2-ֆ

-

-
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3

4

Կազմակերպության դեբիտորական և
կրեդիտորական պարտքերի, բանկային
վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ

1

Ձև N 6-Ֆ

2

տարեկան

20 ապրիլի

Կազմակերպությունների տնտեսական
գործունեության հիմնական ցուցանիշները

Ձև N 1-ՏԳ

եռամսյակային,
տարեկան

30
1 փետրվարի

1.3. ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
1.3.2.ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
Արդյունաբերության ոլորտի
կազմակերպությունների արտադրանքի
գների հաշվառման մասին

Ձև N 1 -գին (արտադրանք)

ամսական

15

1.3.5. ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների
փոխադրման սակագների մասին

Ձև N 1 –ՍԱԿԱԳԻՆ
(ԱՎՏՈ)

ամսական

25

Խողովակաշարային տրանսպորտով
բեռների փոխադրման սակագների մասին

Ձև N 1 –ՍԱԿԱԳԻՆ
(ԽՈՂՈՎԱԿ)

ամսական

25

Ձև թիվ 1-Ա

տարեկան

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա

եռամսյակային

20

Ձև թիվ 1-Ա

ամսական

10

Ձև թիվ 1-կադրերի
ուսուցում (տարեկան)
Ձև N 1-ԱՊ

տարեկան

25 հունվարի

տարեկան

25 հունվարի

Բիզնես ռեգիստրի
հարցաթերթեր

տարեկան

25 փետրվարի

Ձև N 1-ներդրում

տարեկան

15 ապրիլի

եռամսյակային
տարեկան
եռամսյակային

25
-

1.4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
1.4.2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի
վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող
ծախսերն ըստ գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի
վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ գործունեության
տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի
վարձատրություն
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Աշխատանքի պայմանները, վնասակար և
վտանգավոր պայմանների համար տրվող
արտոնությունները և հատուցումներն ըստ
ա.գործունեության տեսակների,
բ.տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. սեռի

1.5. ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ
ԱՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձանց և
անհատ ձեռնարակատերերի բիզնես-ռեգիստրին
վերաբերող տվյալների մասով
տեղեկատվության հավաքագրում

1.7. ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
Ոչ ֆինանսական ակտիվներում իրականացված
ներդրումներ

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
Ապահովագրական ընկերությունների
(գործակալների) գործունեությունը

1-ԱՊՊԱ

Վարկային կազմակերպությունների
գործունեության ընդհանուր ցուցանիշներ

Ձև N 5
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-

1

ԱՀ տնտեսության զարգացման համար
տրամադրված փոխառությունները ըստ
տնտեսության ճյուղերի, հատվածների և
ժամկետայնության

2

3

4

Աղյուսակի տեսքով

եռամսյակային

-

եռամսյակային

30

եռամսյակային

25

եռամսյակային

25

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

4.1. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
Ապրանքների ներմուծման և
արտահանման մաuին

Ձև N1-արտաքին
առևտուր

4.2.ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
Օտարերկրյա ներդրումների մասին

Ձև N9-ներդրում

4.3.ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կապի և այլ միջազգային ծառայությունների
մասին

Ձև N 1-Ծառայություն
(կապ)

Միջազգային երթուղիներում մատուցված
տրանսպորտային ծառայությունների մասին

Ձև N 1-Ծառայություն
(տրանսպորտ)

-

30

Հանգստի, մշակութային և մարզական
միջոցառում ների կազմակերպման գծով
ծառայությունների ներմուծման և
արտահանման մասին

Ձև N13 -Ծառայություն

-

25

Ձև N1-ՄԿ

-

30

Ձև N 7

-

-

Ներգնա և ներքին զբոսաշրջության մասին

Ձև N 1-Զբոսաշրջություն

-

25

Ներգնա, ներքին և արտագնա զբոսաշրջության
մասին

Ձև N 2-Զբոսաշրջություն

-

25

Միջազգային կազմակերպությունների
գործունեության մասին
Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն

5. ՍՈՑԻԱԼ - ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

5.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ձև N7-Ժավ

տարեկան

1 մարտի

Ձև թիվ 1-սոցսպաս

-

1 փետրվարի

Ձև թիվ 85-գմ
Ձև 1-գիշերօթիկ

տարեկան
-

1 փետրվարի
1 մարտի

Ձև N 1- հանրակրթություն

-

15 հոկտեմբերի

Ձև N 2-գմ

-

5 հոկտեմբերի

Ձև N 3-գմ

-

5 նոյեմբերի

Ձև N 1-գմ

-

20 մայիսի

Ձև N 1-գիտություն

-

-

Ձև N 1-եգադ

-

15 փետրվարի

Ժամանակավոր անաշխատունակության,
դժբախտ պատահարների և վնասվածքների
մասին
Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական
սպասարկման կազմակերպությունների
գործունեության մասին

5.4. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նախադպրոցական հիմնարկների մասին
Գիշերօթիկ հաստատությունների
գործունեության մասին
Հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների գործունեությունը
Նախնական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթական ծրագրեր
իրականացնող պետական ուսումնական
հաստատությունների մասին
Բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական
հաստատությունների մասին
Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի,
դոկտորանտուրայի աշխատանքների մասին
Գիտատեխնիկական աշխատանքների
կատարման մասին
Երաժշտական, գեղարվեuտի, արվեuտի
դպրոցների, մանկապատանեկան
uտեղծագործական կենտրոնների մաuին
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5.5. ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ
Գրադարանների գործունեությունը

Ձև N 6-գմ

տարեկան

25 հունվարի

Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքներ

Ձև N1-սպորտ

-

15 փետրվարի

Թերթերի և այլ պարբերականների
հրատարակման մասին

Ձև N1-մամուլ

-

-

Ձև N 1-հրատարակություն

-

-

Ձև N 1-թանգարան

-

1 փետրվարի

Թատրոնների գործունեությունը

Ձև N 1-թատրոն

-

-

Համերգային կազմակերպությունների
գործունեությունը

Ձև N 1-համերգ

-

15 փետրվարի

Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության
մասին
Թանգարանների գործունեությունը

5.6. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
Ջրօգտագործում
Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը

Ձև N 2-տա (ջրտնտ)

-

1 մարտի

Ձև N 4-մպ

-

25 հունվարի

Ձև N 1-գազ
Ձև N 1-բնակֆոնդ

տարեկան
տարեկան

1 փետրվարի
31 հունվարի

Ձև N 1-ջրմուղ

-

1 փետրվարի

Ձև N 1-կոյուղի
Ձև N 1-հատուկ
տրանսպորտ

-

-

-

31 հունվարի

5.7. ԲՆԱԿՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Բնական և հեղուկ գազի օգտագործման մասին
Բնակարանային ֆոնդ
Ջրմուղի աշխատանքի մասին
Կոյուղու աշխատանքի մասին
Քաղաքների տարածքի մեքենայացված
սանմաքրում
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Հավելված N7
2022 թվականի պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրի

Հ/Հ

1

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Աշխատանքի անվանումը
Աշխատանքի ժամկետը
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության
պաշտոնական կայքի (www. stat-nkr.am) սպասարկում և զարգացում,
կառուցվածքի, ձևի արդիականացում

Տարվա ընթացքում

Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության
ներքին` «ԻՆՏՐԱՆԵՏ» և «ՎԵԲ» կայքերի սպասարկում և զարգացում

-

Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում լոկալ
ցանցի սպասարկում, ընդլայնում և արդիականացում

-

Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության
տարածքային բաժիններում Ինտերնետ կապի միջոցով
հաղորդակցության բարելավում

-

Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների վիրտուալ
մասնավոր ցանցի և տարածքային ստորաբաժանումների միջև
կորպորատիվ ցանց ստեղծելու աշխատանքների իրականացում
Տվյալների հիմնապաշարների լրացման համար աշխատանքների
իրականացում

-

Վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողների և սպառողների
համար ինտերակտիվ շփման համակարգի զարգացման
աշխատանքների շարունակում
Պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերի հիման վրա
տեղային տվյալների բազաների մշակում և վարում

-

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերի հիման վրա
նախկինում ստեղծված տեղային տվյալների բազաների
արդիականացման ապահովում
Հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների ժամանակագրական
շարքերի վարում

-

Վիճակագրական դիտարկման աշխատանքներում օգտագործվող
համակարգչային ծրագրերի բարելավում, համակարգչային նոր
ծրագրային փաթեթների ներդրում և շահագործում

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Հավելված N 8
2022 թվականի պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրի

ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
1.Հիմնական վիճակագրական ցուցանիշների սահմանումները, հաշվարկման մեթոդաբանությունը,
չափորոշիչները

և

Հանրապետության

այլ

համապատասխան

սոցիալ-տնտեսական

թողարկումների

«Հավելված»

չափանիշներին

համապատասխան,

տեղեկատվությունները

վիճակը»

հատվածում:

տեղեկատվական

Հատվածը

ավելացվում

զետեղվում

մշտապես

են

նոր

են

եռամսյակային
նորացվում

ցուցանիշներ

է`

և

«Արցախի
զեկույցների
միջազգային

տրվում

դրանց

նկարագրությունները և սահմանումները:
2.

Ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանական պարզաբանումներն` առանձին հատվածների

տեսքով զետեղվում են նաև վիճակագրական ժողովածուներում, տեղեկագրերում և այլ վիճակագրական
հրապարակումներում:
3.

Արժույթի

միջազգային

վիճակագրական

հիմնադրամի

տեղեկատվության

վիճակագրական

որակի,

վարչությունը

թափանցիկության,

տվյալների

տարբեր

երկրների

համադրելիության

ապահովման, միջազգային հանրությանը դրանց օգտագործման ավելի լայն հնարավորությունների
ընձեռնման, կիրառվող մեթոդաբանության և դրա հետագա զարգացման ծրագրերին տեղեկացնելու
նպատակով, հիմնել է Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգ և Տվյալների տարածման հատուկ
ստանդարտ:
Թվարկվածներից`

«Տվյալների

տարածման

ընդհանուր

համակարգին»

Հայաստանի

Հանրապետությունն անդամագրվել է 2001 թվականի մարտի 29-ին, «Տվյալների տարածման հատուկ
ստանդարտին»` 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ին:
Ձգտելով Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության վիճակագրական դաշտերի
ներդաշնակեցմանը`

Արցախի

Հանրապետության

Ազգային

վիճակագրական

ծառայությունը

վիճակագրական հրապարակումների կառուցվածքը, ցուցանիշների ցանկը և դրանց հաշվարկման
մեթոդիկան

առավելագույնս

համապատասխանեցնում

է

Հայաստանի

Հանրապետության

վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական հրապարակումների կառուցվածքին, ցուցանիշների ցանկին
և դրանց հաշվարկման մեթոդիկային:
4.

Արցախի

Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության ինտերնետային կայքում

մշտապես զետեղվում են վիճակագրական հրապարակումները (հայերեն, նախատեսված դեպքերում
ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով), որոնցում հիմնականում ընդգրկված են վիճակագրական ցուցանիշների
սահմանումները և մեթոդաբանական պարզաբանումները:
5.

Միջազգային

վիճակագրական

մեթոդաբանության

զարգացման

առաջընթացը

հասանելի

դարձնելու և դրան իրազեկ լինելու նպատակով, Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայությունը

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեից ստանում և Արցախի

Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության բաց գրադարանում պահպանում է
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի, ինչպես նաև այլ երկրների վիճակագրական
ծառայությունների հրապարակումները:
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հ/հ

Ծածկագիրը

1.

5800-501

2.

3000-501
3000-301

3.

4.
5.

5100-501
1300-201

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

Թողարկման
(հրապարակման)
ժամկետը (ամիսը)
(եռամսյակը) կամ
աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո

օպերատիվ
տեղեկատվություն

հայերեն

1

-

6

մամուլի հաղորդագրություն

-

6

օպերատիվ
տեղեկատվություն

-

10

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

-

Հրապարակման անվանումը

Արցախի Հանրապետության նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը
(հաշվարկված բժշկական նորմաներով)
(ամսական)
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի)
վարկերի և ավանդների վերաբերյալ
(ամսական)
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի)
վարկերի և ավանդների վերաբերյալ
(ամսական)
Տեղեկություններ Արցախի
Հանրապետության ժողովրդագրական
ցուցանիշների մասին (ամսական)
Սպառողական գների ինդեքսը Արցախի
Հանրապետությունում (ամսական)

-

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 հաղորդագրություն

-

13

8.

1000-203

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

20

9.

1000-301

մամուլի հաղորդագրություն

-

22

մամուլի հաղորդագրություն

-

ըստ
անհրաժեշտության

-

30

-

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

10.
11.

1000-303

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական
ցուցանիշները (ամսական)
Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի
Հանրապետության արդյունաբերու–
թյան, գյուղատնտեսության,
շինարարության մասին (ամսական)
Թեմատիկ հաղորդագրություններ

1100-501

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ
(ամսական)

օպերատիվ
տեղեկատվություն

1220-501

Արցախի Հանրապետությում
գարնանացանի ընթացքի մասին

օպերատիվ
տեղեկատվություն

5100-201

ԱՀ մշտական բնակչության թվաքանակը
(եռամսյակային, տարեկան)

12.

13.

103

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

30
տարեկանը՝ ապրիլ

հ/հ

Ծածկագիրը

5100-202
14.

1000-401
15.
16.

1000-402

17.

1000-302

18.

1220-201

19.

1220-202

20.

5100-102

21.

5100-101

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

Թողարկման
(հրապարակման)
ժամկետը (ամիսը)
(եռամսյակը) կամ
աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո

Արցախի Հանրապետության առկա
բնակչության թվաքանակը (առանց
Ստեփանակերտ քաղաքի) 2022
թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ
(տարեկան)

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

ապրիլ

Արցախի Հանրապետության սոցիալտնտեսական վիճակը

տեղեկատվական
եռամսյակային
զեկույց

հայերեն

45
տարեկանը` 90

Արցախի Հանրապետության սոցիալտնտեսական վիճակը

-

ռուսերեն

50
տարեկան` 100

հայերեն

« Արցախի
Հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական
վիճակը»
տեղեկատվական
եռամսյակային զեկույ–
ցի հրապարակումից
հետո մեկ շաբաթյա
ժամկետում

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

1-ին եռամսյակ

-

-

-

վիճակագրական
ժողովածու

-

1-ին եռամսյակ

Արցախի ժողովրդագրական
ժողովածու, 2022

-

հայերեն,
անգլերեն

2-րդ եռամսյակ

Հրապարակման անվանումը

Արցախի Հանրապետության սոցիալտնտեսական վիճակը բնութագրող
մակրոտնտեսական ցուցանիշների
համառոտագիր

մամուլի
հաղորդագրություն

Գյուղատնտեսական կենդանիների
համատարած հաշվառման
հանրագումարները (տարեկան)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքատարածությունները և
համախառն բերքը (տարեկան)
Միգրացիան Արցախի
Հանրապետությունում 2021 թվականին

22.

1100-101

Արցախի Հանրապետության
համախառն ներքին արդյունքը 2021
թվականին

-

-

-

23.

1210-101

Արդյունաբերությունը Արցախի
Հանրապետությունում 2021 թվականին

-

հայերեն

-

24.

1220-101

Գյուղատնտեսությունը Արցախի
Հանրապետությունում 2021 թվականին

-

-

-

25.

1230-101

Շինարարությունը Արցախի
Հանրապետությունում 2021 թվականին

-

-

-

26.

1300-101

Գները և գների ինդեքսները Արցախի
Հանրապետությունում, 2022

-

հայերեն,
անգլերեն

-

Արցախի Հանրապետության արտաքին
առևտուրը 2021 թվականին (ըստ
առանձին երկրների ապրանքների
արտաքին տնտեսական գործունե–
ության ապրանքային անվանացանկի և
Միջազգային առևտրի ստանդարտ
դասակարգչի 2-նիշ ծածկագրին
համապատասխան)

-

հայերեն

-

27.

4100-101
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հ/հ

Ծածկագիրը

28.

4400-101

29.

1000-103

30.

1500-101
1220-502

31.

32.

1220-203

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

Թողարկման
(հրապարակման)
ժամկետը (ամիսը)
(եռամսյակը) կամ
աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո

-

-

-

-

հայերեն,
անգլերեն

-

Բիզնես -ռեգիստրի հետազոտություն
(վիճակագրական զեկույց)

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն

-

Արցախի
Հանրապետութան
հացահատիկային
մշակաբույսերի
բերքահավաքի մասին

օպերատիվ
տեղեկատվություն

-

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

2022 թվականի բերքի տակ կատարված
ցանքերի համատարած հաշվառման
հանրագումարները

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

3-րդ եռամսյակ

-

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

հուլիս

Հրապարակման անվանումը

Արցախի Հանրապետության վճարային
հաշվեկշիռը 2021 թվականին
Արցախը թվերով, 2022

Արցախի ֆինանսների
վիճակագրություն, 2022

33.

2000-101

34.

5200-101

Արցախի Հանրապետության
սոցիալական վիճակը 2021 թվականին

35.

1000-104

2022 թվականի վիճակագրական
հրապարակումների համացանկ

5800-301

Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2022

36.

37.
38.

1400-101

Աշխատանքի շուկան Արցախի
Հանրապետությունում, 2022

1400-301

Աշխատանքի շուկան Արցախի
Հանրապետությունում 2021 թվականին

1220-503
39.

40.

հայերեն,
ռուսերեն

հուլիս

վիճակագրական
տեղեկագիր

հայերեն,
անգլերեն

փետրվար

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

3-րդ եռամսյակ

-

հայերեն,
անգլերեն

-

մամուլի
հաղորդագրություն

հայերեն

-

հայերեն

յուրաքանչյուր
երկուշաթի
(հոկտեմբերի 1-ից
մինչև դեկտեմբերի 31ը)

օպերատիվ
տեղեկատվություն

1000-201

Պարենային ապահովությունը և
աղքատությունը, 2022

վիճակագրական
տեղեկագիր

հայերեն,
անգլերեն

4-րդ եռամսյակ

5900-201

Արցախի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը, 2022 (վիճակագրական
վերլուծական զեկույց)

վիճակագրական
ժողովածու

-

-

5800-101

Արցախի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը 2021 թվականին

մամուլի
հաղորդագրություն

հայերեն

-

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

-

41.

42.

43.

Արցախի Հանրապետությունում
աշնանացանի համար վարած հողի և
ցանված հատիկի մասին

-

1000-102

Արցախի Հանրապետության շրջանները
թվերով, 2022

105

հ/հ

44.

Ծածկագիրը

1000-101

Հրապարակման անվանումը

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

Թողարկման
(հրապարակման)
ժամկետը (ամիսը)
(եռամսյակը) կամ
աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո

-

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

-

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք,
2022

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ

ԹԵՄԱՏԻԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

վիճակագրական
տեղեկագիր

հայերեն

20

մամուլի հաղորդագրություն

-

22

մամուլի հաղորդագրություն

-

ըստ անհրաժեշտության

հ/հ

Ծածկագիրը

1

1000-203

2

1000-301

3

1000-303

Թեմատիկ հաղորդագրություններ

4

1000-401

Արցախի Հանրապետության սոցիալտնտեսական վիճակը

տեղեկատվական
եռամսյակային
զեկույց

5

1000-402

Արցախի Հանրապետության սոցիալտնտեսական վիճակը

-

Հրապարակման անվանումը

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական
ցուցանիշները (ամսական)
Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի
Հանրապետության արդյունաբերութ–
յան, գյուղատնտեսության, շինարա–
րության մասին (ամսական)

6

1000-302

Արցախի Հանրապետության սոցիալտնտեսական վիճակը բնութագրող
մակրոտնտեսական ցուցանիշների
համառոտագիր

7

1000-201

2022 թվականի վիճակագրական
հրապարակումների համացանկ

8

1000-101

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք,
2022

9

1000-102

10

1000-103

Թողարկման
(հրապարակման)
ժամկետը (ամիսը
(եռամսյակը) կամ
աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո

եռամսյակայինը` 45
-

եռամսյակայինը` 50
ռուսերեն

մամուլի
հաղորդագրություն

վիճակագրական
տեղեկագիր

Արցախը թվերով, 2022

106

հայերեն

տարեկան` 100
«Արցախի
Հանրապետության սոցիալտնտեսական վիճակը»
տեղեկատվական
եռամսյակային զեկույցի
հրապարակումից հետո
մեկշաբաթյա ժամկետում

հայերեն,
անգլերեն

փետրվար

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

4-րդ եռամսյակ

-

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

-

-

հայերեն,
անգլերեն

2-րդ եռամսյակ

վիճակագրական
ժողովածու

Արցախի Հանրապետության շրջանները
թվերով, 2022

տարեկանը` 90

հ/հ

Ծածկագիրը

11

1000-104

Հրապարակման անվանումը

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

-

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2022

Թողարկման
(հրապարակման)
ժամկետը (ամիսը
(եռամսյակը) կամ
աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո
3-րդ եռամսյակ

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
12
13

1100-501

1100-101

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ
(ամսական)
Արցախի Հանրապետության համախառն
ներքին արդյունքը 2021 թվականին

օպերատիվ
տեղեկատվություն

-

30

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն,
անգլերեն

2-րդ եռամսյակ

հայերեն

2-րդ եռամսյակ

վիճակագրական
տեղեկագիր

հայերեն

1-ին եռամսյակ

-

-

օպերատիվ
տեղեկատվություն

-

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

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
14

1210-101

Արդյունաբերությունը Արցախի
Հանրապետությունում 2021 թվականին

վիճակագրական
ժողովածու

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
15

1220-201

16

1220-202
1220-501

17

Գյուղատնտեսական կենդանիների
համատարած հաշվառման
հանրագումարները (տարեկան)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքատարածությունները և
համախառն բերքը (տարեկան)
Արցախի Հանրապետությում
գարնանացանի ընթացքի մասին

18

1220-101

Գյուղատնտեսությունը Արցախի
Հանրապետությունում 2021 թվականին

վիճակագրական
ժողովածու

-

2-րդ եռամսյակ

19

1220-203

2022 թվականի բերքի տակ կատարված
ցանքերի համատարած հաշվառման
հանրագումարները

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

-

Արցախի
Հանրապետութան
հացահատիկային
մշակաբույսերի
բերքահավաքի մասին

օպերատիվ
տեղեկատվություն

-

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

-

յուրաքանչյուր
երկուշաթի (հոկտեմբերի
1-ից մինչև դեկտեմբերի
31-ը)

հայերեն

2-րդ եռամսյակ

հայերեն

10

1220-502
20

1220-503
21

Արցախի Հանրապետությում
աշնանացանի համար վարած հողի և
ցանված հատիկի մասին

օպերատիվ
տեղեկատվություն

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
22

1230-101

Շինարարությունը Արցախի
Հանրապետությունում 2021 թվականին

1300-201

Սպառողական գների ինդեքսը
Արցախի Հանրապետությունում
(ամսական)

վիճակագրական
ժողովածու

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
23

վիճակագրական
տեղեկագիր
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հ/հ

Ծածկագիրը

24

1300-301

Արցախի Հանրապետության
սպառողական գների ինդեքսը
(ամսական)

25

1300-101

Գները և գների ինդեքսները Արցախի
Հանրապետությունում, 2022

Հրապարակման անվանումը

Թողարկման
(հրապարակման)
ժամկետը (ամիսը
(եռամսյակը) կամ
աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

մամուլի հաղորդագրություն

-

13

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն,
անգլերեն

2-րդ եռամսյակ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
26
27

1400-101

Աշխատանքի շուկան Արցախի
Հանրապետությունում, 2022

-

1400-301

Աշխատանքի շուկան Արցախի
Հանրապետությունում 2021թվականին

մամուլի
հաղորդագրություն

հայերեն,
անգլերեն
հայերեն

3-րդ եռամսյակ
-

ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ
28

1500-101

Բիզնես -ռեգիստրի հետազոտություն
(վիճակագրական զեկույց)

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն

2-րդ եռամսյակ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

29

30

2000-101

3000-501
3000-301

31

Արցախի ֆինանսների
վիճակագրություն, 2022

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն,
ռուսերեն,

հուլիս

անգլերեն

Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի)
վարկերի և ավանդների վերաբերյալ

օպերատիվ
տեղեկատվություն

հայերեն

6

Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի)
վարկերի և ավանդների վերաբերյալ
(ամսական)

մամուլի հաղորդագրություն

-

6

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

32

33

4100-101

4400-101

Արցախի Հանրապետության արտաքին
առևտուրը 2021 թվականին (ըստ
առանձին երկրների ապրանքների
արտաքին տնտեսական գործունեության
ապրանքային անվանացանկի և
Միջազգային առևտրի ստանդարտ
դասակարգչի 2-նիշ ծածկագրին
համապատասխան)

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն

2-րդ եռամսյակ

-

-

-

Արցախի Հանրապետության վճարային
հաշվեկշիռը 2021 թվականին

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
5100-501

Տեղեկություններ Արցախի
Հանրապետության ժողովրդագրական
ցուցանիշների մասին (ամսական)

օպերատիվ
տեղեկատվություն

հայերեն
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5100-301

Արցախի Հանրապետության հիմնական
ժողովրդագրական ցուցանիշների
մասին (ամսական)

մամուլի
հաղորդագրություն

-

հաշվետու
ժամանակաշրջանին
հաջորդող 12-րդ օրը
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Արցախի Հանրապետության մշտական
բնակչության թվաքանակը
(եռամսյակային, տարեկան)

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

34
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տարեկանը՝ ապրիլ

հ/հ

Ծածկագիրը

Հրապարակման անվանումը

Թողարկման
(հրապարակման)
ժամկետը (ամիսը
(եռամսյակը) կամ
աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

-

-

ապրիլ

վիճակագրական
ժողովածու

-

1-ին եռամսյակ

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

2-րդ եռամսյակ
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բնակչության թվաքանակը(առանց
Ստեփանակերտ քաղաքի) 2022
թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ
(տարեկան)
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Միգրացիան Արցախի
Հանրապետությունում 2021 թվականին
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Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու,
2022
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Արցախի Հանրապետության
սոցիալական վիճակը 2021 թվականին
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արժեքը (հաշվարկված բժշկական
նորմաներով) (ամսական)

42

5900-201

Պարենային ապահովությունը և
աղքատությունը, 2022

վիճակագրական
տեղեկագիր
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վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն,
անգլերեն

-
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վերլուծական զեկույց)
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մամուլի
հաղորդագրություն

հայերեն

-

44

39

40

-

օպերատիվ
տեղեկատվություն
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հայերեն,
ռուսերեն
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-

1

հայերեն,
անգլերեն

4-րդ եռամսյակ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
էջ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

2

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ

Հավելված N 1

7

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱ Ն ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

7

1.1 ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

7

1.1.1 ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

7

1.1.2 ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

8

1.2 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

9

1.2.1 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

9

1.2.2 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ

10

1.2.3 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

12

1.2.4 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

13

1.2.5 ԿԱՊ

14

1.2.6 ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

15

1.2.7 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

16

1.3 ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

17

1.3.1 ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

17

1.3.2 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

22

1.3.3 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

23

1.3.4 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

23

1.3.5.ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

24

1.4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

25

1.4.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ԹԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

25

1.4.2 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

28

1.5 ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ

29

1.6 ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ

30

1.7 ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

30

1.8 ՊԵՏԱԿԱՆ-ՌԵԳԻՍՏՐ

30

2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

31

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

32

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

33

4.1 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

33

4.1.1 ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ

33

4.1.2 ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

33

4.2 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

34

4.3 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

35

4.4 ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

36

4.5 ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

37

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

38

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
5.1 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

38
39

5.1.1 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԸ

39

5.1.2 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ

40

110

5.1.3 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ

40

5.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

41

5.3 ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

44

5.4 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

44

5.5 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ

45

5.6 ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

46

5.7 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

47

5.8. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

48

5.9.ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

50

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հավելված N 2

51

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Հավելված N 3

52

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ (1)

52

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ (2)

54

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (3)

55

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ (4)

56

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (5)

56

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ
(ԹՂԹԱՅԻՆ

Հավելված N 4

57

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆ ԸՍՏ ԱՐՑԱԽԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ԵՎ ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒ ՏԵՂԱԿԱՆ

Հավելված N 5

62

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
(ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ)

Հավելված N 6

96

ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ

Հավելված N 7

101

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

Հավելված N 8

102

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ

Հավելված N 9 103

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ ԹԵՄԱՏԻԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ

111

106

