
ՀավելվածN 5 

2018 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) 
 

Աշխատանքը (ցուցանիշը) 
ներկայացնող նախարարությունը 

(գերատեսչությունը, 
կազմակերպությունը) 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 անվանումը 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատանքի  (ցուցանիշի) ներկայացման 

 հաշվետվության ձևը, նյութը, 
պարբերականությունը 

ժամկետը (ամսա–
թիվը կամ աշխա–

տանքային օրը 
հաշվետու ժամանա-

կաշրջանից հետո) 
 

1 2 3 4 

ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

- 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ   
ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- “ - Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

 

ԱՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թ. հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ  
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Հողի առք ու վաճառքն ըստ  
շրջանների 

Աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային) 

20 

-  Վարձակալված հողերն ըստ 
շրջանների 

Աղյուսակի տեսքով                                                                                                                                                             
(տարեկան) 

20 հունվարի 

- Արցախի Հանրապետության հողերի 
առկայությունը  և բաշխումը ՝ ըստ 
կատեգորիաների, սեփականատերե-
րի, օգտագործողների և հողատեսքերի 

Հողերի  հաշվեկշիռը 
(տարեկան) 

1 սեպտեմբերի 

- Ընդամենը հողերի բաշխումն ըստ  
քաղաքների, շրջանների և գյուղա կան 
բնակավայրերի  

- - 



1 2 3 4 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

 Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ Մասնավորեցվող ընկերությունների և 
ընկերությունների գույքի կազմից 
առանձնացված կառուց վածքային 
միավորների մասնավորեցման 
ընթացքն ըստ ճյուղերի և պետական 
բյուջե մուծումների մասին 

Տեղեկանք 

(ամսական) 

5 

 Մասնավորեցված օբյեկտների դիմաց 
պետական բյուջե մուծված գումար-
ներն ըստ մուտքի աղբյուրների 

- - 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ   
ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

 Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ- 

ԹՅՈՒՆ 

Վերաբնակեցում Ըստ մշակված աղյուսակների 
(եռամսյակային) 

-  

 

-  Անշարժ գույքի օտարման մասին Ձև N 1– օտարում 
(եռամսյակային) 

30 

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

Աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային) 

20 

-  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 
առանձնա տների շուկայական միջին 
գները 

Տեղեկանք (եռամսյակային) -  

-  Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն տեղեկագիր 

(տարեկան) 

1 ապրիլի 

ԱՀ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 

2017թվականի հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 

 

15 ապրիլի 



1 2 3 4 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ   
ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

-  Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- “ - 

 

ԱՀ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ  ԵՎ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ 
 ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի  հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ  (ամսական) 

 

 

15 

դեկտեմբերը` 20 

 

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

Ձև N2-ԿՇ 
(տարեկան) 

1  ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 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 N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

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

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ 
ա.գործունեության տեսակների 
բ.տնտեսության հատվածների 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 



1 2 3 4 
գ.շրջանների 
դ.սեռի 

-  Բնակչության  զբաղվածության մասին Ձև N 1 (զբաղվածություն) 
ամսական 

10 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Մարդասիրական օգնություն  Տեղեկանք (ամսական) 15 
 

-  Գործուղում, վերապատրաստում  և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 
 

-  Իրացված կամ անվճար տրամադրված 
հանգստի և բուժման ուղեգրերի թիվն 
ըստ պետությունների 

Աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային) 

- 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ- 
ԹՅՈՒՆ 

Բժշկասոցիալական  փորձա-
քննական հանձնաժողովների 
գործունեության մասին 

Ձև N 7  (տարեկան) 1 փետրվարի 

- Բնակչության հաշմանդամության 
մասին 

Ձև N 1-հաշմանդամություն 
(կիսամյակային) 

25 

-  Նպաստառուների ընդհանուր 
թվաքանակը, նշանակված մեկ ամսվա 
նպաստի ընդհանուր գումարը 

Աղյուսակի տեսքով 
(կիսամյակային) 

30 

- Որդեգրման մասին Ձև N 1-որդեգրում 

(կիսամյակային) 

- 

- Ծնելիության և բազմազավակության 
խթանման նպատակով սահմանված 
միջոցառումների կատարման 
արդյունքները  (ըստ հանրապետութ-
յան, շրջանների) 

Աղյուսակ  
(եռամսյակային) 

 

- 

- Հայտնաբերված վարչական իրավա-
խախտումները և վարչական պա-
տասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքա-նակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- Ժամանակավոր անաշխատունակու-
թյան, դժբախտ պատահարների և 
վնասվածքների մասին 

Ձև N7-Ժավ (տարեկան) 1 մարտի 

-  Կենսաթոշակառուներին 
(հաշմանդամության, զինծառայության 
հետ կապված կենսաթոշակառու-
ներին), վերաբերող ընդհանուր 
վարչական վիճակագրական տվյալներ 

ըստ ձև N 94-կն-ի 
(կիսամյակային) 

30 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2- ԿՇ  (ամսական) 

 

15 

դեկտեմբերը` 20 

 

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

Ձև N2-ԿՇ 

(տարեկան) 
1  ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ 
ա.գործունեության տեսակների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 հունվարի 



1 2 3 4 
բ.տնտեսության հատվածների 
գ.շրջանների 
դ.քաղաք/գյուղ կտրվածքի 
ե.սեռի 
 Աշխատուժի պահպանման վրա 
կատարվող ծախսերն ըստ 
 գործունեության տեսակների   

 

-  

 

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

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  

 

Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ 
ա.գործունեության տեսակների 
բ.տնտեսության հատվածների 
գ.շրջանների 
դ.սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ Հիվանդանոցային հիմնարկների 
բուժսպասարկման սակագները 

Աղյուսակի տեսքով 

տարեկան 

15 մարտի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն 

 

Ձև N 7(եռամսյակային) 30 

- Բժշկական ծառայությունների 
ներմուծում և արտահանում 

Ձև N 2 (եռամսյակային) -  

 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ  

Հղիներին, ծննդաբերներին և 
ծննդկաններին ցույց տրված 
բուժօգնություն  

Ձև N 32  

տարեկան 
13 մարտի 

 Տուբերկուլյոզով հիվանդների 
թվաքանակը 

Ձև N 33  

տարեկան 

- 

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

Ձև N 34  

տարեկան 

- 

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

Ձև N 61ա  

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, 

Ձև N 61գ  
տարեկան 

- 



1 2 3 4 
ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, 
թունամոլության) (ըստ սեռատարի-
քային կազմի) 

 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  

Ձև N 8  
տարեկան 

 

- 

 Դատաբժշկական փորձաքննութ-յուն 
մասին 

Ձև N 51  
տարեկան 

- 

 Դատահոգեբուժական  փորձա-
քննության հանձնաժողովի 
աշխատանքի մասին 

Ձև N 39 
տարեկան  

- 

 Հիվանդանոցի գործունեության մասին Ձև N 2-ստացիոնար - 

 Առողջապահության համա կարգի 
գործունեության հիմնական 
ցուցանիշները 

Աղյուսակ - 

 Վերականգնողական կենտ րոնի 
գործունեությունը 

Ըստ մշակված աղյուսակի - 

 Բժշկական հաստատությունների 
գործունեության մասին 

Ձև N1 - 

 Բժշկական հաստատությունների 
կադրային ներուժի մասին 

Ձև N17 - 

 Առողջապահության համակարգի 
պետական, տարածքային կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, տեսչությունների, 
գիտահետազոտական ինստիտուտների, 
բարձրագույն և միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների 
կադրային ներուժի մասին 

Ձև N17-Ա - 

 Երեխաներին ցույց տրված 
բուժօգնության մասին (ըստ սեռի) 

Ձև N31  
 

- 

 Առողջության առաջնային 
պահպանման հաստատությունների 
սպասարկման տարածքում բնակվող 
անձանց մոտ գրանցված 
հիվանդությունների մասին 

Ձև N 3  
 

- 

 Առողջության առաջնային 
պահպանման հաստատություններում 
գրանցված արյան շրջանառության և 
ներզատական համակարգերի հիվան-
դությունների թիվն ըստ սեռի տարիքի  

Ձև N 3  ա 
 

- 

 Մասնավոր ստոմատոլոգիական 
կաբինետների գործունեության մասին 

Ձև N 12 - 

 Յոդի անբավարարությամբ 
պայմանավորված վահանաձև գեղձի 
հիվանդությունները 

Ձև N 13 - 

 Դեղատների և դեղատնային 
կրպակների կադրային ներուժի և 
գործունեության մասին 

Ձև N 16 - 

 Բժշկասոցիալական  փորձաքննական 
հանձնաժողովների գործունեության 
մասին 

Ձև N 7  - 

- Առանձին տարափոխիկ և 
մակաբուծական հիվանդություններ 

Ձև N 85 

(եռամսյակային) 
10 

- Տարափոխիկ հիվանդությունների դեմ 
պատվաստված երեխաների և 
դեռահասների թվաքանակը  (ըստ 
սեռատարիքային կազմի) 

Ձև N 86-ի հավելված 
(տարեկան) 

 

24 մարտի 

- Մարդու իմունային անբավա-
րարության վարակի վերաբերյալ 

Ձև N 88  



1 2 3 4 
հետազոտությունների արդյունք-ները (եռամսյակային) 

 
20 

- Մարդու իմունային անբավա-
րարության վիրուսի նկատմամբ 
շճաբանական  հետազոտու-թյունների 
արդյունքները 

Ձև  1-ՄԻԱՎ 

(եռամսյակային) 

 

- 

- Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումների, վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակի և նշանակված 
տուգանքների չափերի մասին 

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 

-  - 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ   ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թ. հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ 

 (ամսական) 
 

15 
դեկտեմբերը` 20 

 

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

Ձև N2-ԿՇ 
(տարեկան) 

1  ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 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 N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

 

-  

 

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

 

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 
 

20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ 
ա)գործունեության տեսակների 
բ)տնտեսության հատվածների 
գ)շրջանների 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 



1 2 3 4 
դ)սեռի 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ Տեղեկություններ իրավաբանա-կան 
անձանց պետական միաս-նական 
գրանցամատյանում առկա 
իրավաբանական  ան-ձանց (այդ 
թվում` կազմակերպու թյունների) և 
անհատ ձեռնարկա տերերի 
վերաբերյալ  

Տեղեկություններ ԱՀ-ում օտար- 
երկրյա մասնակցությամբ առև-
տրային իրավաբանական ան-ձանց 
վերաբերյալ 

Աղյուսակի տեսքով 
(ամսական) 

 

 
 

 

 

 

տարեկան 

15 
 

 

 

 
 

 

30 հունվարի 

ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ  
 

ԱՀ-ում գրանցված(հաշվառված) 
իրավաբանական անձանց և անհատ 
ձեռնարկատերերի բիզնես-ռեգիստրին 
վերաբերող տվյալների մասով 
տեղեկատվության հավաքագրում 

Ամսական (առցանց) 
իրավաբանական անձանց 
համար` 
ա) իրավաբանական անձի 
նույնականացման 
ծածկագիրը, 
բ) պետական գրանցման 
համարը, 
գ) պետական գրանցման 
տարին, ամիսը, ամսաթիվը 
դ) իրավաբանական անձի 
լրիվ անվանումը , 
ե) կազմակերպական- 
իրավական ձևը, 
զ) ներդրումն իրականացնող 
երկիրը, 
է) իրավաբանական անձի 
գտնվելու վայրը (հասցե), 
ը) hեռախոսահամարները, 
ֆաքսը, էլեկտրոնային 
փոստի հասցեն, 
անհատ ձեռնարկատերերի 
համար` 
ա) պետական գրանցման 
համարը, 
բ) պետական գրանցման 
տարին, ամիսը,ամսաթիվը 
գ) անհատ ձեռնարկատիրոջ 
անուն ազգանունը, 
դ) անհատ ձեռնարկատիրոջ 
գտնվելու վայրը (հասցե), 
ե) հեռախոսահամարները, 
ֆաքսը, էլեկտրոնային 

փոստի հասցեն 

30 

  

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) -  

 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

 

 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ 

 

2018թ. գրանցված ծնունդների,  
մահերի, ամուսնությունների, 
ամուսնալուծությունների նախնական 
արդյունքները 

 
 

աղյուսակի տեսքով 

(ամսական) 

 
 

5 

 

- Գրանցված ծնունդները,  մահերը, 
ամուսնությունները, ամուս-
նալուծությունները 

Քաղաքացիական կացության 
գրանցման ակտերի  II 
օրինակ-ներ, մահվան 
վերաբերյալ բժշկական 
վկայականներ, բուժական 

15 



1 2 3 4 
տեղեկանքներ, (ամսական) 

- Դատական ակտերի հարկադիր 
կատարումը 

Ձև N 1-դահկ (եռամսյակային) 10 

- Նոտարական գրասենյակի 
գործունեությունը 

Ձև N 1-նոտար 
(եռամսյակային) 

-  

- Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումների, վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակի և նշանակված 
տուգանքների չափերի մասին (ըստ 
հանրապետության և շրջանների) 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- Ծառայությունների ծավալի մասին 
(ըստ հանրապետության և շրջանների) 

Ձև N 1 ծառայություններ 
(եռամսյակային) 

 

IV եռամսյակ 

 

20 

 

25 

ԱՐՏԱՔԻՆ  ԳՈՐԾԵՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թ. հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2- ԿՇ  (ամսական) 

 

 

15 

դեկտեմբերը` 20 

 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղման, վերապատրաստման 
ծախսերը և տեխնիկական օգնությունը 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

- Միջազգային կազմակերպու-
թյուններում աշխատող ռեզի-
դենտների և ոչ ռեզիդենտների 
թվաքանակը 

Աղյուսակի տեսքով 
(տարեկան) 

40 

- ԱՀ այցելած զբոսաշրջիկներն ըստ 
երկրների և նպատակի 

Տեղեկանք 25 հունվարի 

- Արտերկրում ԱՀ մշտական 
ներկայացուցիչների վրա ԱՀ 
պետական բյուջեից կատարված 
ծախսերը 

Տեղեկանք  

եռամսյակային 

30 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 2017թվականի  հիմնական միջոցների 11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 



1 2 3 4 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ  

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Անտառային տնտեսություն (անտա-
ռաբուծություն) 

Ձև N 1-Անտառ 
(եռամսյակային) 

20 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխա-
տանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 
աշխատուժի վրա կատարվող 
ծախսերը   

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխա-
տանքի վարձատրությունը, աշխա-
տուժի  շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

-  Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) -“- 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Բնապահպանության և բնական 
պաշարների արդյունավետ 
օգտագործման պետական 
վերահսկողություն 

Ձև  N1-բնապահպանություն 
(կիսամյակային) 

10 

- Օգտակար հանածոների կորզումը 
արդյունահանման ժամանակ 

Ձև N 70-տա  (տարեկան) 25 մարտի 

 Օգտակար հանածոների հարստաց-
ման, մետաղագործական վերափոխ-
ման, մակաբացված ապարների և 
արտադրական լցակույտերիհամալիր 
օգտագործման մասին 

Ձև N 71-տա (տարեկան) - 

- Բնապահպանական և բնօգտա-
գործման վճարների մասին 

Ձև N 1-բավ (տարեկան) 15 մարտի  

- Անտառվերականգնման աշխա-
տանքների, 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 (անտառ-
խախտումներ,անտառային հրդեհ-
ներ) և անտառպաշտպանություն 

Ձև N 2-ատ 25 փետրվարի 

- Անտառվերականգնման, խնամքի և 
սանիտարական հատումներ 

Ձև N 3–ատ (տարեկան) - 

- Հատատեղերում փայտանյութի 
մնացորդը և հատված տարածքները 

Ձև N 4–ատ (տարեկան) 20 օգոստոսի 

-  Երկրաբանահետախուզական 
աշխատանքներ 

Ձև N 01-եհա (տարեկան) 25 փետրվարի 

-  Օգտակար հանածոների պաշարների 
հաշվետու հաշվեկշռի մասին 

Ձև N 5-եհ (տարեկան) 15 մարտի 

- Ամփոփ հաշվետվություն  

թափոնների առաջացման, օգտա-
գործման և հեռացման մասին 

1-թափոն (տարեկան) 1 հունիսի 



1 2 3 4 

- Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 

2017թ. հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 
 

15 ապրիլի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 

ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

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

Ձև N 24-ԳՏ-Վ (ամսական) 15 

- Հողերի բերրիության բարձրացմանն 
ուղղված  պետական առաջադրանքների 
կատարումը  

 

Աղյուսակի տեսքով 
(տարեկան) 

1 ապրիլի 

- Հանքային պարարտանյութերի 
ներկրման և դրանց օգտագործման 
ընթացքը 

- - 

- Մելիորացիայի ենթակա հողերի 
վիճակը (ոռոգվող, չորացվող)՝ ըստ 
շրջանների 

- - 

- Հացահատիկի և խաղողի գնումները Տեղեկանք (սկսած օգոստոսից 
մինչև տարեվերջ տվյալ 
ամսվա 1-ի դրությամբ) 

15 

- Գյուղացիական տնտեսություն-
ներում, առևտրային կազմակեր-
պություններում տրակտորների, 
կոմբայնների և գյուղատնտե-սական 
այլ մեքենաների առկա-յության և 
սարքինության վիճակն ըստ 
շրջանների 

Աղյուսակի տեսքով 
 (տարեկան) 

30 հունվարի 

- ԱՀ գյուղատնտեսության զարգացման 
միջոցառումների համար պետական 
բյուջեից հատկացված միջոցներն ըստ 
ուղղությունների 

Տեղեկանք 
(տարեկան) 

5 մարտի 

- Մելիորատիվ, հիդրոմելիորատիվ 
մեքենաների և գյուղատնտեսու 

թյան սարքավորումների 
առկայությունը,  սարքինությունը 

Տեղեկանք 
(տարեկան) 

1 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2- ԿՇ (ամսական) 
 

 

15 
դեկտեմբերը` 20 

 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 



1 2 3 4 
ուսուցումն ըստ սեռի 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ 
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Սիբիրախտով հիվանդ 
գյուղատնտեսական կենդանիների 
քանակը  

Տեղեկանք 
(տարեկան) 1 հունիսի 

-  Բրուցելյոզով հիվանդ 
գյուղատնտեսական կենդանիների 
քանակը  

-  -  

-  Տուբերկուլյոզով հիվանդ 
գյուղատնտեսական կենդանիների 
քանակը  

-  
-  

-  Ժանտախտով հիվանդ խոզերի 
քանակը  

-  -  

-  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  

-  

 
 
 
 
 
-  

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

ՍՈՑՒԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումները և վարչա-կան 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքա-նակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի  հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2- ԿՇ (ամսական) 
 

 

15 
դեկտեմբերը` 20 

 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

-  Պետական բյուջեի և արտա-
բյուջետային միջոցների հաշվին 
իրականացված շինարարական 
աշխատանքներն ըստ օբյեկտ-ների և 
շրջանների 

Աղյուսակի տեսքով 
(ամսական) 

10 

 Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկման և կապիտալ 
ներդրումների իրականացման մաuին 

Ձև ԲՄՇ (եռամսյակային) 10 



1 2 3 4 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ընդհանուր օգտագործման օդային 
տրանսպորտի աշխատանքի մասին  

Ձև N 1-ավիա 
եռամսյակային 

20 

 Միջշրջանային և միջպետական 
երթուղիներով ուղևորափոխա-
դրումներ իրականացնող կազ-
մակերպությունների ցանկը 

Աղյուսակ 

(տարեկան) 

30 հունվարի 

 ա)ավտոբուսային և միկրոավ-

տոբուսային երթուղու համարը 

բ) աավտոբուսային և միկրոավ-

տոբուսային երթուղու անվանումը 

գ)մեկ ուղևորի փոխադրավարձը 

դ)սպասարկող կազմակերպութ-յան 

անվանումը, կազմակերպական-

իրավական տեսակը և պետռեգիստրի 

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 

  

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

- 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական 

ուսուցումն ըստ սեռի 
Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ   
ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 

տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ -

ԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումների, վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակի և նշանակված 
տուգանքների չափերի մասին 

Ձև N 1-վի 
(տարեկան) 

 

 

5 փետրվարի 

-  Բնակարանային ֆոնդի մասին  Ձև N 3–բնակֆոնդ (տարեկան) 31 հունվարի 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ,ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2016թվականի հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2- ԿՇ (ամսական) 

 

 

15 

դեկտեմբերը` 20 

 



1 2 3 4 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 

 

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 N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

 

25 հունվարի 

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

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ 
ա.գործունեության տեսակների 
բ.տնտեսության հատվածների 
գ.շրջանների 
դ.սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում  և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Հանգստի, մշակութային և մար-
զական միջոցառումների կազ-
մակերպման գծով ծառայություն ների 
արտահանման և ներմուծման մասին 

Ձև N 13-Ծառայություն 

(եռամսյակային) 

25 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների գործու-
նեությունը      

Ձև N 1- հանրակրթություն 15 հոկտեմբերի 

- Մագիստրատուրայի, ասպիրան-
տուրայի անվճար և վճարովի տեղերի 
քանակը, մասնագիտությունների 
բաշխվածությունն ըստ 
կազմակերպությունների 

 

Հետբուհական կրթական հա-
մակարգի տարեկան ամփո-

փագիր 

15 սեպտեմբերի 

- 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) 

Կրթական համակարգի 
տարե-կան ամփոփագիր 

15 նոյեմբերի 



1 2 3 4 

 

- ԱՀ-ում սովորող արտերկրացիների 
թվաքանակն  ըստ ուսման 
մակարդակների (հանրակրթական, 
նախնական (արհեստագործական) 
միջին և  բարձրագույն 
մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններ,  ասպիրան-
տուրա, մագիստրատուրա, այլ  
ծրագրեր) 

- - 

 

- 

 

Միջին մասնագիտական, բարձ-
րագույն ուսումնական հաստա-
տությունների ընդունելության կարգը, 
ուսման վճարաչափերը և տեղերի 
քանակը 

 

 

- 

 

1 հունիսի 

- Ընդունելության քննությունների 
արդյունքներն ըստ առանձին միջին 
մասնագիտական, բարձրագույն  
ուսումնական հաստատությունների  

 

- 10 սեպտեմբերի 

- Գիտատեխնիկական աշխա-
տանքների 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 -  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2016թվականի հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2- ԿՇ (ամսական) 

 

 

15 
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- “ - Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը, շինարարության 
իրականացումը և անավարտ 
շինարարությունը տարեվերջին 

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ 
ա)գործունեության տեսակների 
բ)տնտեսության հատվածների 
գ)շրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 



1 2 3 4 
դ)քաղաք գյուղ կտրվածքի 
ե)սեռի 
 Աշխատուժի պահպանման վրա 
կատարվող ծախսերն ըստ 

 գործունեության տեսակների   

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

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ 
ա.գործունեության տեսակների 
բ.տնտեսության հատվածների 
գ.շրջանների 
դ.սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում  և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

 

- 

 

Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

 

- “ - 

-  Հանգստի, մշակութային և մար-
զական միջոցառումների կազ-
մակերպման գծով ծառայություն ների 
արտահանման և ներմուծ-ման մասին  

Ձև N 13-Ծառայություն 
(եռամսյակային) 

25 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ 

Գրադարանների գործունեությունը 
(ըստ հանրապետության, շրջանների) 

Ըստ մշակված              
աղյուսակի 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

-  Համերգային կազմակերպությունների 
գործունեությունը (ըստ 
հանրապետության, շրջանների) 

- 15 փետրվարի 

-  Տեղեկություն հուշարձանների և 
եկեղեցիների մասին 

Ըստ մշակված աղյուսակի 15 փետրվարի 

- ԱՀ այցելած զբոսաշրջիկների թիվն 
ըստ երկրների  

- - 

-  Տեղեկություն ԱՀ-ում գործող 
հյուրանոցների մասին 

- - 

-  Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումները և վարչա-կան 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿ) 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ  

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Բուսաբուծական և անասնաբուծական 
մթերքի գնումներ 

Աղյուսակ 

(տարեկան) 
5 մարտի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2- ԿՇ (ամսական) 
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1 2 3 4 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

- Պետական բյուջեի և արտա-
բյուջետային միջոցների հաշվին 
իրականացված շինարարական 
աշխատանքներն ըստ օբյեկտների և 
շրջանների 

Աղյուսակի տեսքով 
(ամսական) 

10 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ՇՈՒԿԱ 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- “ - 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ- 

ԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումները և վարչա-կան 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

-  Կենսաթոշակառուների թվաքանակի 
մասին   

Ձև N 2- կն (կիսամյակային) 30 

- ԱՀ զինծառայողներին վճարվող 
ընթացիկ տրանսֆերտներն ըստ 
հոդվածների 

Տեղեկանք (եռամսյակային) -  

 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2016թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2- ԿՇ (ամսական) 

 

15 
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-  Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը, շինարարության 
իրականացումը և անավարտ 
շինարարությունը տարեվերջին 

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

 
Պետական բյուջեի և արտաբյու-
ջետային միջոցների հաշվին 
իրականացված շինարարական 
աշխատանքներն ըստ օբյեկտների և 
շրջանների 

Աղյուսակի տեսքով 
(ամսական) 

10 

 

- 

 
Օբյեկտների գործարկումը և 
շինարարական  աշխատանքների 
կատարումը 

 
Աղյուսակի տեսքով 

 (ամսական) 

 
- 

- Տեղեկություններ հանրապետու-
թյունում ծնելիության և բազմա-

- - 



1 2 3 4 
զավակության խթանման նպատակով 
սահմանված միջոցառումներով  
նախատեսված բնակելի տների 
կառուցման շինարարական 
աշխատանքների ընթացքի մասին 

- Շինարարության թույտվություն Տեղեկանք (եռամսյակային) - 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհները և 
դրանց կառույցները 

Ձև N 1-ճան (տարեկան) 30 հունվարի 

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ Կապիտալ ներդրումների և 
շինմոնտաժային աշխատանքների 
արժեքի փոփոխման հաշվարկային 
ինդեքս 

Տեղեկանք 

(եռամսյակային) 

15 

-  Շինարարական նյութերի, կոն-
ստրուկցիաների, պատրաստ-
վածքների շուկայական գների մասին 
տեղեկատվություն 

Տեղեկատվական տեղեկագիր 
(եռամսյակային) 

-  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 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 N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

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

գործունեության տեսակների   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

 Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ 
ա.գործունեության տեսակների 
բ.տնտեսության հատվածների 
գ.շրջանների 

դ.սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումները և վարչա-կան 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- Ջրմուղի  աշխատանքի մասին Ձև N 1–ջրմուղ (տարեկան) 1 փետրվարի 

- Ջրօգտագործում Ձև N 2-տա (ջրտնտ) 1 մարտի 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, ԱՀ բյուջետային հիմնարկների  11- ՀՄ-ի աղյուսակի 15 ապրիլի 



1 2 3 4 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

տեսքով 

  
 

ԱՀ պետական բյուջեի եկամուտները 
(ըստ գոյացման աղբյուրների), 
ծախսերը (ըստ տնտեսագիտական և 
գործառնական  դասակարգման) և 
պակասուրդը (հավելուրդը) 

 
 

Տեղեկանք` ԱՀ պետական 
բյուջեի եկամուտների մասին, 
հաշվետվություն ԱՀ պետա-

կան բյուջեից կատարված 
ծախսերի վերաբերյալ 

(տարեկան, եռամսյակային) 

 

 
70,35 

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

Տեղեկանք (եռամսյակային) 35 

 Համայնքների բյուջեների 
եկամուտները(ըստ գոյացման 
աղբյուրների), ծախսերը (ըստ 
տնտեսագիտական և գործառ նական  
դասակարգման) 

Համայքների բյուջեների 
 կատարողականը   

(տարեկան, եռամսյակային) 70, 35 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2- ԿՇ (ամսական) 

 

 

15 

դեկտեմբերը` 20 

 
- Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 

գործարկումը, շինարարության 
իրականացումը և անավարտ 
շինարարությունը տարեվերջին 

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 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 N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

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

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ 
ա.գործունեության տեսակների 
բ.տնտեսության հատվածների 
գ.շրջանների 
դ.սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ 
ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒ 
ԹՅՈՒՆ 

ԱՀ պետական բյուջեի կատա-
րողականն ըստ ֆինանսավորման 
(տնտեսագիտական և գործառնական 
դասակարգմամբ) 

 

Տեղեկանք 
(ամսական) 

 

20 
 

 

- ԱՀ պետական բյուջեի կատա-
րողականն ըստ փաստացի հաշվե-
տվությունների (տնտեսագիտական և 

Տեղեկանք 
(եռամսյակային, 

տարեկան) 

 

35 
70 

 



1 2 3 4 
գործառնական դասակարգ-մամբ)  

- Համայնքների բյուջեների կատա-
րողականն ըստ բյուջետային 
դասակարգման 

- - 

- Արտաբյուջետային միջոցների 
ձևավորումը և սպառումը (մուտքերը, 
ելքերը) 

- - 

- ԱՀ համախմբված բյուջեի 
ցուցանիշներ 

- - 

- Հարկային եկամուտները և ժամ-
կետանց հարկային ու պարտադիր 
վճարների պարտավորություն ները 

հարկային եկամուտներ 
(ամսական), 

ժամկետանց հարկային ու 
պարտադիր վճարների պար-

տավորություններ 
(եռամսյակային) 

10 

 

30 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն 

 

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 

- ԱՀ ֆինանսների նախարարության 
հսկիչ կետերի տեղեկատվությունը 

ըստ կազմակերպությունների, 
ապրանքախմբերի 

էլեկտրոնային կրիչով 
(եռամսյակային) 

15 

- Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

 

Ձև N 7 (եռամսյակային) - 

- Մարդասիրական օգնության գծով 
ստացված օտարերկրյա ֆինանսական 
միջոցների մասին 

Աղյուսակի տեսքով 60 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումները և վարչա-կան 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- “ - Հարկային համակարգում  
հետաքննությամբ ընթացք տրված 
նյութերի մասին 

Ձև N 1-հետաքննություն 
(եռամսյակային) 

10 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

ԱԶԳԱՅԻՆ   ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի  հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒ-

ԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Բուսաբուծական և անասնաբուծական 
մթերքի գնումներ 

Աղյուսակ 

(տարեկան) 
5 մարտի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 



1 2 3 4 
- Աշխատողների թվաքանակը, 

աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 

 

30 

-  Արտաքին առևտրաշրջանառությունը Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ -

ԹՅՈՒՆ 

Կենսաթոշակառուների թվաքանակի 
մասին   

Ձև N 2- կն (կիսամյակային) -  

-  Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ  
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Բուսաբուծական և անասնաբուծական 
մթերքի գնումներ 

Աղյուսակ 

(տարեկան) 
5 մարտի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2- ԿՇ (ամսական) 

 

15 

դեկտեմբերը` 20 

 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ճանապարհատրանսպորտա-յին 
պատահարները 
 

Ձև 35- պատահար 
(ամսական) 

- “ - 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի  շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   
 

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 
 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ Գործուղում վերապատրաստում  և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 



1 2 3 4 

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

- Ավտոմեքենաների ներմուծումը Աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային) 

- 

 Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ -

ԹՅՈՒՆ 

Հանցագործությունների թիվն  ըստ 
հանցատեսակների  

Ձև N 1-հանցագործություն 
(եռամսյակային) 

10 

- Եկողների և մեկնողների թերթիկներին 
կից վիճակագրական հաշվառման 
կտրոններ 

 

Կտրոններ (ամսական) 
 

 

5 
 
 

 

- Արցախի Հանրապետության 
տարածքում արձանագրված 
ինքնասպանությունների և 
ինքնասպանության   

փորձերի դեպքերի մասին 

Հաշվետվություն ձև թիվ 1-  
ԻՍ 

(կիսամյակային) 

 

20 

 

 ԱՀ հետաքննության և 
նախաքննության մարմինների կողմից 
ներկայացվող հանցագործությունների 
մասին դիմումների և հաղորդումների 
վերաբերյալ  

Ձև 2-Մ 
(կիսամյակային) 

 
- 

 
- 

Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակը (ըստ 
հանրապետության և շրջանների 

 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 

 

5 փետրվարի 

- Կենսաթոշակառուների թվաքանակի 
մասին   

Ձև N 2- կն 

(կիսամյակային) 

30 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ   
Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշ-
խատանքի 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 N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

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

գործունեության տեսակների   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ 
ա)գործունեության տեսակների 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 



1 2 3 4 
բ)տնտեսության հատվածների 
գ)շրջանների 
դ)սեռի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

-  Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) -  

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ -

ԹՅՈՒՆ 

Արտակարգ իրավիճակներ Ձև N 1–արտակարգ 
իրավիճակ (կիսամյակային) 

25 

- Կենսաթոշակառուների թվաքանակի 
մասին   

Ձև N 2- կն 
(կիսամյակային) 

30 

-  Հայտնաբերված վարչական իրա-
վախախտումների, վարչական 
պաասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակի և նշանակված 
տուգանքների չափերի մասին 

Ձև N 1-վի 
(տարեկան) 

 

 

5 փետրվարի 

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

 ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 
 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի  հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2- ԿՇ (ամսական) 
 

15 
դեկտեմբերը` 20 

 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշ-
խատանքի վարձատրություննըստ 
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա 
կատարվող ծախսերը  

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  
շխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

- 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱ-
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՀ տնտեսության զարգացման համար  
տրամադրված փոխառությունների  
ցանկը (քանակը, գումարը) ըստ 
ոլորտների 

Աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային) 

25 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

    -  

ԱՀ  ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

2017թ.   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 



1 2 3 4 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  
Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

 ԱՀ ԳՅՈՒՂԻ ԵՎ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2- ԿՇ (ամսական) 
 

 

15 
դեկտեմբերը`20 

 

 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱ-
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՀ տնտեսության զարգացման համար  
տրամադրված փոխառությունների  
ցանկը (քանակը, գումարը) ըստ 
ոլորտների 

Աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային) 

25 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- “ - 

ԱՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 

2017թվականի  հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 
 

15 ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  25 հունվարի 



1 2 3 4 
սեռի, աշխատուժի պահպան ման վրա 
կատարվող ծախսերը  

 

 

-  Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- “ - 

ԱՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ   
ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

-  Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ <<ՍՊԾ>>ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 
<<ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ>>ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ   

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի  հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ Գործուղում, վերապատրաստում և Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 



1 2 3 4 

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ տեխնիկական օգնություն  

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

<<ԱՀ ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 

2017թվականի  հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա(եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- “ - 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ 

Հանրապետության հիդրոօդե-
րևութաբանական պայմանները 

 

Տեղեկանք (ամսական) 10 

<<ԱՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎ>>ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  
Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում վերապատրաստում  և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

-  Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ 

Պետական արխիվի գործունեությունը Ձև N 1-ՊԱ (տարեկան) 25 հունվարի 

<<ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 



1 2 3 4 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվական   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

 

-  

Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  

աշխատուժի շարժը   

 

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 
20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

 <<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ, ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ  
ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ -

ԹՅՈՒՆ 

Ստանդարտացում, սերտի-ֆիկացում, 
հավատարմագրում և պետական 
վերահսկողություն   
 

Ձև N 1- ստանդարտ 
(եռամսյակային) 

10 

ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

ԱՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 հունվարի 



1 2 3 4 
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա 
կատարվող ծախսերը  

 

-  
Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ -

ԹՅՈՒՆ 

ԱՀ հետաքննության և 
նախաքննության մարմինների կողմից 
ներկայացվող քննչական  
աշխատանքի մասին 

Ձև 1-Մ 
(կիսամյակային) 

 
20 

ԱՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 
2017թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

 
 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 

 
 

15 ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ   
ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- “ - Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ 

ԱՀ ընդհանուր իրավասության 
առաջին ատյանի դատարանում 
քրեական գործերի քննության 
վերաբերյալ 

ըստ  

հավելված  5-ի 

20 

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ ՓԲԸ, ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ  ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ  

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 Առևտրային  բանկերի եկամուտներն 
ու ծախսերն ըստ հոդվածների 

Աղյուսակի տեսքով 

 (եռամսյակային) 

 

25 

- 2017թ.  հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 



1 2 3 4 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ 

 (ամսական) 
 

 

15 

դեկտեմբերը` 20 

- Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը, շինարարության 
իրականացումը և անավարտ 

շինարարությունը տարեվերջին 

Ձև N2-ԿՇ 
(տարեկան) 

1  ապրիլի 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ծառայությունների ծավալի մասին Ձև N 1-ծառայություն 
(եռամսյակային) 

IY-եռամսյակ 

20 

25 

 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ Ոչ ֆինանսական  ակտիվներում 
իրականացված ներդրումներ 

Ձև N 1-  ներդրում (տարեկան) 15 ապրիլի 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱ-
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Վարկերի և ավանդների վերաբերյալ 1-ԲԳ 
(ամսական) 

 

5 

-  Բանկային համակարգի դրա-
մարկղային շրջանառությունը 

1-ԲԳ 

(եռամսյակային) 
25 

- Առևտրային բանկերի վարկային 
ներդրումներն ըստ ժամկետայնու-
թյան և տնտեսության հատվածների 

- - 

 

- Բանկերի կողմից ներգրավված 
ավանդների և տրամադրված վար-
կերի միջին տոկոսադրույքները  

- 

 

- 

 

- Առևտրային բանկերի ավանդներն 
ըստ տնտեսության հատ- 

վածների 

- - 

- Բնակչությունից ներգրաված 
ավանդները 

- - 

- Բանկերի  հաճախորդների  և նրանց 
հաշիվների քանակը 

- - 

- Առևտրային բանկերի ամփոփ 
ցուցանիշներ 

1)ընդհանուր ակտիվներ և պար-
տավորություններ 

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 

Աղյուսակ 

 

 

- 



1 2 3 4 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ  
ԵՎ  ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Բանկերի և ոչ ռեզիդենտների միջև 
իրականացվող գործառնությունները 

Ձև N 18 (եռամսյակային) -  

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

-  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)  

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

- 
Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

- 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական իրա-
վախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկ-ված 
անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2016թվականի  հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 

 

 

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

 

 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

 

 

25 հունվարի 

- 
Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

- 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 



1 2 3 4 
աշխատուժի շարժը   

- Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-‘’- 

ԱՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

-  

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումները և վարչա-կան 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

ԱՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  
Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

  
 

  



1 2 3 4 

 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Կադրային հոսքերը քաղաքացիական 
ծառայության համակարգում 

 

Աղյուսակի տեսքով 

(տարեկան) 

 

1 փետրվարի 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

<<ԱՐՑԱԽԳԱԶ>>ՓԲԸ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 

Հիմնական միջոցների, անա-վարտ ոչ 
ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ 
նյութական ակտիվների 
առկայությունը և շարժը 

Ձև N 11-ՀՄ (տարեկան) 15 ապրիլի 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ Հաշվետվություն արդյունաբերական 
կազմակերպության արտադրանքի 
մասին 

Ձև N 1-արտ 
(ամսական) 

 

 

 

15 
 

դեկտեմբերը` 20 

 

- 
Տեղեկություններ ԱՀ գազի 
համակարգի հիմնական 
ցուցանիշների մասին 

Աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային) 

15 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 

իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) 

 

15 

դեկտեմբերը` 20 

 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ ԹՅՈՒՆԸ 

Կազմակերպության գործունեության 
հիմնական ֆինանսական ցուցանիշ-
ները 

 

Ձև N 1-Ֆ (տարեկան) 
 

 

15 ապրիլի 
 

-  Կազմակերպության միջոցների կազմը 
և դրանց գոյացման աղբյուրները 

Ձև  N 2-ֆ (տարեկան) 
 

-  

-   Կազմակերպությունների 
տնտեսական գործունեության 
հիմնական ցուցանիշները 

Ձև N 1-ՏԳ 

(եռամսյակային,  

տարեկան) 

 

30 

1 փետրվարի 

-  Կազմակերպության դեբիտորական և 
կրեդիտորական պարտքերի, 
բանկային վարկերի և 
փոխառությունների վերաբերյալ 

Ձև N 6-Ֆ (տարեկան) 

 

15 ապրիլի 
 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

-  Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

-  Աշխատանքի պայմանները, 
վնասակար և վտանգավոր 
պայմանների համար տրվող 

Ձև N 1-ԱՊ  - 



1 2 3 4 
արտոնությունները և հատուցումներն 
ըստ  սեռի 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ Ոչ ֆինանսական  ակտիվներում 
իրականացված ներդրումներ 

Ձև N 1- ներդրում (տարեկան) 15 ապրիլի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

-  Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) - 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Բնական և հեղուկ գազի 
օգտագործման մասին 

Ձև N 1-գազ (տարեկան) 1 փետրվարի 

<<ԱՐՑԱԽԷՆԵՐԳՈ>>ՓԲԸ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

 
 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 

 

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

 

Ձև N 11-ՀՄ (տարեկան) 

 

15 ապրիլի 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ Էլեկտրական էներգիայի բաշխումն ու 
հաշվեկշիռը ըստ տնտեսության 
ճյուղերի 

Ձև N 23-ն  (եռամսյակային) 

 
մինչև հաշվետու 
ժամանակաշրջա
-նին հաջորդող 

երկրորդ ամսվա 

1-ը 

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

24-էներգետիկա (տարեկան) 1 ապրիլի  

 

- Հաշվետվություն արդյունաբերական 
կազմակերպության արտադրանքի 

մասին 

 Ձև N 1-արտ 
(ամսական) 

 

 

 
15 

դեկտեմբերը` 20 

 

- Տեղեկություններ ԱՀ էներգետիկայի 
համակարգի հիմնական 
ցուցանիշների մասին 

Աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային) 

15 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) 

 

15 

դեկտեմբերը` 20 

 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ ԹՅՈՒՆԸ 

 

Կազմակերպության գործունեության 
հիմնական ֆինանսական 
ցուցանիշները 

 

 

Ձև N 1-Ֆ (տարեկան) 
 

 

15 ապրիլի 

-  Կազմակերպության միջոցների կազմը 
և դրանց գոյացման աղբյուրները 

Ձև  N 2-ֆ (տարեկան) 
 

- “ - 

-   Կազմակերպությունների 
տնտեսական գործունեության 
հիմնական ցուցանիշները 

Ձև N 1-ՏԳ 

(եռամսյակային,   

տարեկան) 

30 

1 փետրվարի 



1 2 3 4 

-  Կազմակերպության դեբիտորական և 
կրեդիտորական պարտքերի, 
բանկային վարկերի և 
փոխառությունների վերաբերյալ 

Ձև N 6-Ֆ (տարեկան) 

 

15 ապրիլի 

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ  Արդյունաբերության ոլորտի 
կազմակերպությունների 
արտադրանքի  գների հաշվառման 
մասին 

Ձև N 1 -ԳԻՆ (արտադրանք) 

(ամսական) 

 

15 
 

դեկտեմբերը` 20 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 
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 N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

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

գործունեության տեսակների   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

 

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

- 
Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ 
ա.գործունեության տեսակների 
բ.տնտեսության հատվածների 
գ.շրջանների 

դ.սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

-  Աշխատանքի պայմանները, 
վնասակար և վտանգավոր 
պայմանների համար տրվող 
արտոնությունները և հատու-ցումներն 
ըստ 
ա)գործունեության տեսակների, 
բ)տնտեսության  հատվածների, 
գ)շրջանների,  
դ)սեռի 

Ձև N 1-ԱՊ -  

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ Ոչ ֆինանսական  ակտիվներում 
իրականացված ներդրումներ 

Ձև N 1- ներդրում (տարեկան) 15 ապրիլի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

<<ԱՐՑԱԽԿԱՊ>> ՓԲԸ  
Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 

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

Ձև N 11-ՀՄ (տարեկան) 15 ապրիլի 



1 2 3 4 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) 

 

15 
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-  

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Փոստային, սուրհանդակային 
գործունեության մասին 

Ձև N 1-փոստ (ամսական), 

(եռամսյակային) 

10 

20 

ԿԱՊ   Հեռագրական կապի և հեռախոսային 
ցանցի ծառայությունների մասին 

Ձև N 11- կապ 
(եռամսյակային) 

20 

-  Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման 
և հեռարձակման, 
հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված 
եկամուտների մասին  

Ձև N 13-կապ (ամսական) 
(եռամսյակային) 

10 

20 

-  Հեռուստատեսության, 
ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի 
տեխնիկական միջոցների մասին     

Ձև N 51- կապ (տարեկան) 30 հունվարի 

-  ԱՀ հեռուստատեսային կայանների և 
հեռուստահաղորդիչների քանակը 

Աղյուսակ (տարեկան) 1 փետրվարի 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության գործունեության 
հիմնական ֆինանսական 
ցուցանիշները 

 

Ձև N 1-Ֆ (տարեկան) 

 

15 ապրիլի 

-  Կազմակերպության միջոցների կազմը 
և դրանց գոյացման աղբյուրները 

Ձև  N 2-ֆ (տարեկան) 
 

-  

-  
 Կազմակերպությունների 
տնտեսական գործունեության 
հիմնական ցուցանիշները 

Ձև N 1-ՏԳ 

(եռամսյակային, 

 տարեկան) 

 

30 

1 փետրվարի 

-  Կազմակերպության դեբիտորական և 
կրեդիտորական պարտքերի, 
բանկային վարկերի և 
փոխառությունների վերաբերյալ 

 

Ձև N 6-Ֆ (տարեկան) 

 

15 ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 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 N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

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

 

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 



1 2 3 4 

 

 

-  

 
 

Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ 
ա)գործունեության տեսակների 
բ)տնտեսության հատվածների 
գ)շրջանների 

դ)սեռի 

 
 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 

 

25 հունվարի 

-  Աշխատանքի պայմանները, 
վնասակար և վտանգավոր 
պայմանների համար տրվող 
արտոնությունները և հատու-ցումներն 
ըստ 
ա)գործունեության տեսակների, 
բ)տնտեսության  հատվածների, 
գ) շրջանների,  
դ) սեռի 
 

Ձև N 1-ԱՊ  -  

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ Ոչ ֆինանսական  ակտիվներում 
իրականացված ներդրումներ 

Ձև N 1- ներդրում (տարեկան) 15 ապրիլի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

- “ - Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) -  

- “ - Կապի և այլ միջազգային 
ծառայությունների մասին 

 

Ձև N 1-Ծառայություն (կապ) 

(եռամսյակային) 

25 

<<ԱՐՑԱԽՓՈՍՏ>>ՓԲԸ  
Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն  15 ապրիլի 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 

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

Ձև N 11-ՀՄ (տարեկան)  

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) 

 

 

15 
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- “ - Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը, շինարարության 
իրականացումը և անավարտ 
շինարարությունը տարեվերջին 

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Փոստային, սուրհանդակային 
գործունեության մասին 

Ձև N 1-փոստ 
ամսական, 

եռամսյակային 

 
10 

20 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ 
ԾԱՌԱՅՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Ծառայությունների ծավալի մասին 
Ձև N 1-ծառայություն 

(եռամսյակային) 

IY եռամսյակ 

 

20 

25 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ ԹՅՈՒՆԸ 

Կազմակերպության գործունեության 
հիմնական ֆինանսական 
ցուցանիշները 

 

Ձև N 1-Ֆ (տարեկան) 
 

 

15 ապրիլի 

-  Կազմակերպության միջոցների կազմը 
և դրանց գոյացման աղբյուրները 

Ձև  N 2-ֆ (տարեկան) 
 

-  

-   Կազմակերպությունների 
տնտեսական գործունեության 

Ձև N 1-ՏԳ (եռամսյակային, 30 



1 2 3 4 
հիմնական ցուցանիշները տարեկան) 1 փետրվարի 

-  
Կազմակերպության դեբիտորական և 
կրեդիտորական պարտքերի, 
բանկային վարկերի և 
փոխառությունների վերաբերյալ 

Ձև N 6-Ֆ (տարեկան) 

 

15 ապրիլի 

 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 

 
 

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 N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

 

 

25 հունվարի 

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

գործունեության տեսակների   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  
Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ 
ա/գործունեության տեսակների 
բ/տնտեսության հատվածների 
գ/շրջանների 

դ/սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

-  Աշխատանքի պայմանները, 
վնասակար և վտանգավոր 
պայմանների համար տրվող 
արտոնությունները և հատուցումներն 
ըստ 
ա/գործունեության տեսակների, 
բ/տնտեսության  հատվածների, 
գ/ շրջանների,  
դ/ սեռի 

Ձև N 1-ԱՊ - “ - 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ Ոչ ֆինանսական  ակտիվներում 
իրականացված ներդրումներ 

Ձև N 1- ներդրում (տարեկան) 15 ապրիլի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

-  Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) -  

-  Կապի և այլ միջազգային 
ծառայությունների մասին 

Ձև N 1-Ծառայություն (կապ) 

(եռամսյակային) 

25 

<<ՂԱՐԱԲԱՂ ՏԵԼԵԿՈՄ>> ՓԲԸ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 

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

Ձև N 11-ՀՄ (տարեկան) 15 ապրիլի 



1 2 3 4 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) 

 

 

15 

դեկտեմբերը` 20 

 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

ԿԱՊ 

Հեռախոսային կապի  միջոցների և 
աշխատանքի որակի մասին  

Ձև N 42- կապ (տարեկան) -  

 

- Հեռագրական կապի և հեռախոսային 
ցանցի ծառայությունների մասին 

Ձև N 11- կապ  

(եռամսյակային)  

IY եռամսյակ 

 

20 

25 

-  Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման 
և հեռարձակման, 
հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված 
եկամուտների մասին  

Ձև N 13-կապ 

ամսական, 

եռամսյակային 
 

IY եռամսյակ 

 

10 

20 
 

25 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ 
ԾԱՌԱՅՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Ծառայությունների ծավալի մասին Ձև N 1-ծառայություն 
(եռամսյակային) 

IY եռամսյակ 

 

20 
25 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ ԹՅՈՒՆԸ 

Կազմակերպության գործունեության 
հիմնական ֆինանսական 
ցուցանիշները 

 

Ձև N 1-Ֆ (տարեկան) 
 

 

15 ապրիլի 

-  Կազմակերպության միջոցների կազմը 
և դրանց գոյացման աղբյուրները 

Ձև  N 2-ֆ (տարեկան) 
 

-  

-   Կազմակերպությունների 
տնտեսական գործունեության 
հիմնական ցուցանիշները 

Ձև N 1-ՏԳ 

(եռամսյակային,  

տարեկան) 

 

30 

1 փետրվարի 

-  Կազմակերպության դեբիտորական և 
կրեդիտորական պարտքերի, 
բանկային վարկերի  

և փոխառությունների վերաբերյալ 

Ձև N 6-Ֆ (տարեկան) 

 

15 ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 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 N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

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

գործունեության տեսակների   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 



1 2 3 4 

-  
Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ 
ա/գործունեության տեսակների 
բ/տնտեսության հատվածների 
գ/շրջանների 

դ/սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

-  Աշխատանքի պայմանները, 
վնասակար և վտանգավոր 
պայմանների համար տրվող 
արտոնությունները և հատուցումներն 
ըստ 
ա/գործունեության տեսակների, 
բ/տնտեսության  հատվածների, 
գ/ շրջանների,  
դ/ սեռի 

Ձև N 1-ԱՊ - “ - 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ Ոչ ֆինանսական  ակտիվներում 
իրականացված ներդրումներ 

Ձև N 1- ներդրում (տարեկան) 15 ապրիլի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

-  Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) -  

-  Կապի և այլ միջազգային 
ծառայությունների մասին 

Ձև N 1-Ծառայություն (կապ) 

(եռամսյակային) 

25 

- Օտարերկրյա ներդրումների մասին Ձև N9-ներդրում 
(եռամսյակային) 

-  

<<ԱՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ>> ՓԲԸ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 

Հիմնական միջոցների, անա-վարտ ոչ 
ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ 
նյութական ակտիվների 
առկայությունը և շարժը 

Ձև N 11-ՀՄ (տարեկան) 15 ապրիլի 

ԿԱՊ Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման 
և հեռարձակման, 
հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված 
եկամուտների մասին  

Ձև N 13-կապ 

ամսական, 

եռամսյակային 
 

IY եռամսյակ 

 

10 

20 
 

25 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ ԹՅՈՒՆԸ 

Կազմակերպության գործունեության 
հիմնական ֆինանսական 
ցուցանիշները 

 

Ձև N 1-Ֆ (տարեկան) 
 

 

15 ապրիլի 

-  Կազմակերպության միջոցների կազմը 
և դրանց գոյացման աղբյուրները 

Ձև  N 2-ֆ (տարեկան) 
 

-  

-   Կազմակերպությունների 
տնտեսական գործունեության 
հիմնական ցուցանիշները 

Ձև N 1-ՏԳ 

(եռամսյակային,  

տարեկան) 

 

30 

1 փետրվարի 

-  
Կազմակերպության դեբիտորական և 
կրեդիտորական պարտքերի, 
բանկային վարկերի և 
փոխառությունների վերաբերյալ 

Ձև N 6-Ֆ (տարեկան) 

 

15 ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունն ըստ 
սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 հունվարի 



1 2 3 4 
կատարվող ծախսերը   

-  Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

-  Աշխատանքի պայմանները, 
վնասակար և վտանգավոր 
պայմանների համար տրվող 
արտոնությունները և հատու-ցումներն 
ըստ  սեռի 

Ձև N 1-ԱՊ -  

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ Ոչ ֆինանսական  ակտիվներում 
իրականացված ներդրումներ 

Ձև N 1- ներդրում (տարեկան) 15 ապրիլի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

-  Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) -  

-  Կապի և այլ միջազգային 
ծառայությունների մասին 

Ձև N 1-Ծառայություն (կապ) 

(եռամսյակային) 

25 

Տ Ա Ր Ա Ծ Ք Ա Յ Ի Ն  Կ Ա Ռ Ա Վ Ա Ր Մ Ա Ն  Մ Ա Ր Մ Ի Ն Ն Ե Ր 

ԱՀ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ  ՎԱՐՉԱԿԱԶՄԵՐ  (ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ) 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թվականի   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
առկայությունը և սարքինության 
վիճակը 

 

Ձև N 6-մեք 

(կիսամյակային) 

15 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Շինարարության թույլտվություն Տեղեկանք 
(եռամսյակային) 

10 

-  Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 
գործարկումը, շինարարության 
իրականացումը և անավարտ 

շինարարությունը տարեվերջին 

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 
1  ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 

Ներքաղաքային և ներշրջանային 
երթուղիներով ուղևորա-
փոխադրումներ իրականացնող 
կազմակերպությունների ցանկը 

Աղյուսակ 

(տարեկան) 

30 հունվարի 

 

ա/ավտոբուսային և միկրոավ-
տոբուսային երթուղու համարը 

բ/ավտոբուսային և միկրոավտոբու-
սային երթուղու անվանումը 

գ/ մեկ ուղևորի փոխադրավարձը 
դ/սպասարկող կազմակերպության 
անվանումը, կազմակերպական-
իրավական տեսակը և պետռեգիստրի 
գրանցման համարը 

ե/մեկ շրջապտույտի 
երկարությունը 

 
 



1 2 3 4 

 

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) -  

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

-  

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

-  Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

- Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) -  

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ -
ԹՅՈՒՆ 

 

Հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների գործու-
նեությունը      

Ձև N 1- հանրակրթություն 
 

15 հոկտեմբերի 

- Քաղաքների ճանապարհային 
տնտեսության մասին 

Ձև N 1-բարեկարգվածություն 
(տարեկան) 

1 փետրվարի 

- Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

 

- 
 

Հողերի բարելավման մասին 

 

Ձև N 1-հողային պաշարներ 

 

25 փետրվարի 

- Բնակարան և բնակելի տուն uտացած 
ընտանիքների մաuին 

Ձև N 4-բնակֆոնդ 31 հունվարի 

ներկայացնում է 
Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանը 

Բնակարանային ֆոնդ  Ձև N 1–բնակֆոնդ (տարեկան) - 

- Քաղաքային հողերի և կանաչապատ 
տարածքների մաuին 

Ձև N 1-կանաչ (տարեկան) - 

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թ.  հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ  

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
ցանքերից 2017 թվականի դեկտեմբերի 
1-ի դրությամբ հավաքված բերքը 

այդ թվում՝ ոռոգվող հողերից 

Ձև N 29-գտհ  (տարեկան),  

Ձև N 29-գտհ-ոռոգված 
(տարեկան) 

 

15 դեկտեմբերի 

- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
ցանքային տարածությունները 

Ձև N 4-գտհ (տարեկան) 15 հունիսի 



1 2 3 4 

- Անասնաբուծության դրությունը Ձև N 24-գտհ (տարեկան) 1 փետրվարի 

- 
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
առկայությունը և սարքինության 
վիճակը 

 

Ձև N 6-մեք 
(կիսամյակային) 

15 

- 
Գարնանացանի ընթացքը 

օպերատիվ տվյալներ 

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

յուրաքանչյուր 
երկուշաբթի 

-  Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և 
աշնանացանի  ընթացքի մասին 

օպերատիվ տվյալներ 

 (հունիս-դեկտեմբեր`շաբաթը 
մեկ անգամ) 

-  

- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
համախառն բերքը և աշնանացանի 
ընթացքը 

Ձև N 29-գտհ (ամսական) 

 

5 

-  Գարնանացանի ընթացքը 
Ձև N 3-գտհ (տարին 3 

անգամ` ապրիլ, մայիս,  
հունիս) 

-  

-  Անասնաբուծության դրությունը Ձև N 24-գտհ (ամսական) 5 

- Գյուղական վայրերի բնակչության 
անասուններով ապահովվածությունը 

Ձև N 9-գ (տարեկան) 1 փետրվարի 

- Բնակչության տնտեuություններում 
առ 1-ը հունվարի 2018 թ. 
անաuունների հաշվառման ցուցակ 

ձև թիվ 3 (տարեկան) 1 փետրվարի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Համայնքների միջոցների հաշվին 
իրականացված շինարարական 
աշխատանքները 

Աղյուսակի տեսքով 
(ամսական) 

10 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ  ԵՎ ԱՅԼ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ընդհանուր տեղեկությունների 
առևտրի օբյեկտների մասին 

1-հաշվառում 

(եռամսյակային) 

5 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  

աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- 

 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման մաuին 

Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

 

- 

 

Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

 

Ձև N 7 (եռամսյակային) 

 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ -

ԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական 
իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- Բնակարանային ֆոնդ  Ձև N 1–բնակֆոնդ (տարեկան) 31 հունվարի 



1 2 3 4 

- Քաղաքային հողերի և կանաչապատ 
տարածքների մաuին 

Ձև N 1-կանաչ (տարեկան) - 

- Գյուղական բնակչության 
սեռատարիքային կազմը 

Ձև թիվ 9-Ս 25 փետրվարի 

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ 

Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2017թ.   հիմնական միջոցների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով 15 ապրիլի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ  

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
ցանքերից 2017 թվականի դեկտեմբերի 
1-ի դրությամբ հավաքված բերքը 

այդ թվում՝ ոռոգվող հողերից 

Ձև N 29-գտհ  (տարեկան),  

Ձև N 29-գտհ-ոռոգված 
(տարեկան) 

 

15 դեկտեմբերի 

- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
ցանքային տարածությունները 

Ձև N 4-գտհ (տարեկան) 15 հունիսի 

- Անասնապահության դրությունը Ձև N 24-գտհ (տարեկան) 1 փետրվարի 

- 
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առ-
կայությունը և սարքինության վիճակը 

Ձև N 6-մեք 
(կիսամյակային) 

15 

- 
Գարնանացանի ընթացքը Ձև N 3-գտհ (տարին 3 ան-

գամ` ապրիլ, մայիս,  հունիս) 
-  

- Գարնանացանի ընթացքը 
օպերատիվ տվյալներ 

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

յուրաքանչյուր 
երկուշաբթի 

- Բերքահավաքի ընթացքը 

 

օպերատիվ տվյալներ 
 (հունիս-դեկտեմբեր` 
շաբաթը մեկ անգամ) 

-  

- Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և 
աշնանացանի  ընթացքի մասին  

Ձև N 29-գտհ (ամսական) 
5 

- 
Անասնապահության դրությունը Ձև N 24-գտհ (ամսական) -  

- 
Գյուղական վայրերի բնակչության 
անասուններով ապահովվածությունը 

Ձև N 9-գ (տարեկան) 1 փետրվարի 

- 
Բնակչության տնտեuություն-ներում 
առ 1-ը հունվարի 2018թվականի 
անաuունների հաշվառման ցուցակ 

ձև թիվ 3 (տարեկան) -  

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Համայնքների միջոցների հաշվին 
իրականացված շինարարական 
աշխատանքները 

Աղյուսակի տեսքով 
(ամսական) 

10 

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ Հիմնական գյուղատնտեսական 
մթերքների գները 

Աղյուսակի տեսքով 
(ամսական) 

10 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխա-
տանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 
աշխատուժի պահպանման վրա 
կատարվող ծախսերը  

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը,  
աշխատուժի շարժը   

Ձև N 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների մասնագիտական 
ուսուցումն ըստ սեռի 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 25 հունվարի 



1 2 3 4 

 

- 

Աշխատողների թվաքանակը, 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը  

Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Արտաքին առևտրաշրջանառություն Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

- Գործուղում, վերապատրաստում և 
տեխնիկական օգնություն  

Ձև N 7 (եռամսյակային) - 

ՍՈՑԻԱԼ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Գյուղական բնակչության 
սեռատարիքային կազմը 

Ձև թիվ 9-Ս 25 փետրվարի 

- Հայտնաբերված վարչական իրավա-
խախտումները և վարչական պատաս-
խանատվության ենթարկված անձանց 
թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- Բնակարանային ֆոնդ Ձև N 1-բնակֆոնդ 

(տարեկան) 
31 հունվարի 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար՝ Լ. Հարությունյան 
 
 


