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Հավելված N1 

2020 թվականի Արցախի Հանրապետության 

պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 

 
 

1. Ի Ր Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Տ Վ Ա Ծ  

1.1. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա- 

նիշի) 
ծած 

կագիրը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման փաս- 

տաթղթի տեսակը կամ 
աշխատանքի կատարման 

(ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող 

այլ նյու-թերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը 

(ըստ 
գործունեության 

տեսակների, տա–
րածքային բաշխվա–

ծության և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատան քի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ա-
վարտը (ամսա-
թիվը կամ աշ-

խատանքային օրը 
հաշվետու 

ժամանակա-
շրջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, որոն-

ցում ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյունքը  (կամ 
ցուցանիշը) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.1.1.ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

1 111001 Տնտեսական ակտիվության 
ցուցանիշ  

     

  օպերատիվ տվյալներով 
 
 
 
 

վերջնական տվյալներով 
 

Ցուցանիշի հաշվարկն 
իրականացվում է 
օպերատիվության 

ապահովման համար 
և հիմնված է ԱՀ 

տնտեսությունում 
գործունեության բոլոր 
տեսակների թողարկ–
ման ֆիզիկական ծա-

վալների և դրանց 
ինդեքսների 

փոփոխության վրա 

ըստ  
հանրապետության 

ամսական 
 
 
 
 

եռամսյա 
կային 

30 
 
 
 
 
 

45 

Ներքին 
օգտագործման 

համար 
 

 
1000-302, 

1000-401,  
1000-402 

տվյալների բազա 

  վերանայված տվյալներով 
 

Ցուցանիշի վերանա–
յումը պայմանավոր-
ված է եռամսյակային 
համախառն ներքին 

արդյունքում (առանց 
արտադրանքի զուտ 
հարկերի  և ֆինան–
սական միջնորդու- 

թյան անուղղակիորեն 
չափվող ծառայութ-
յունների) տնտեսա–
կան գործունեության 

տեսակների կշիռների 
փոփոխությամբ 

- տարեկան 90 - 

2 111002 Եռամսյակային 
համախառն ներքին 
արդյունքի հաշվարկ 
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակներով  
 ընթացիկ և նախորդ 
տարվա գներով` 
արտադրական 
եղանակով  

     

  նախնական տվյալներով 
2019 թվականի 4-րդ 
եռամսյակ 
2020 թվականի 1-ին 
եռամսյակ 
2020 թվականի 2-րդ 
եռամսյակ 
2020 թվականի 3-րդ 
եռամսյակ 

Արցախի Ազգային 
վիճակագրական 

ծառայության 
կառուցվածքային 

ստորաբաժա–
նումների վիճակա–

գրական և վարչական 
ռեգիստրների տվյալ–

ների հիման վրա 

ըստ   
հանրապետության 

եռամսյա-
կային 

 
 

35 

Ներքին 
օգտագործման 

համար 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ  ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  հաշվետու տվյալներով 
2019 թվականի 4-րդ 
եռամսյակ 
2020 թվականի 1-ին 
եռամսյակ 
2020 թվականի 2-րդ 
եռամսյակ 
2020 թվականի 3-րդ 
եռամսյակ 

    

90 
45 

- 
- 

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

3 111003 Տարեկան համախառն ներ-
քին արդյունքի հաշվարկ  
տնտեսական գործունեու-
թյան տեսակներով` 
ընթացիկ և նախորդ տարվա 
գներով 

     

   
նախնական տվյալներով 

- - - 75 Ներքին օգտագործման 
համար 

   

հաշվետու տվյալներով 
- - - 30 ապրիլի 1000-101,   

1000-102, 

1000-103,  

1100-101,  

1000-302 

4 111004 Համախառն ներքին ար-
դյունքի հաշվարկը 1 շնչի 
հաշվով  

-  տարեկան, 
եռամսյա-

կային 

90 

45 

1000-101,   

1000-103, 

1000-302,   

1000-401, 

1000-402, 

1100-101 

5 111005 Համախառն ներքին ար-
դյունքի հաշվարկը բազի-
սային տարվա մշտական, 
միջին տարեկան գներով. 

1)արտադրական եղանակով 
2)եկամուտների ձևավորման 
եղանակով 
3)ծախսային եղանակով(ըստ 
ծախսային բաղադրիչների) 

- - տարեկան 30 մայիսի 1000-101 

1100-101 

 

 
1.1.2.ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

6 112001 Արտադրության հաշվի 
հաշվարկ 

Արցախի 
Հանրապետության 

Ազգային 
վիճակագրական 

ծառայության 
կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների 
վիճակագրական և վար-

չական ռեգիստրների 
տվյալների հիման վրա 

ըստ 
հանրապետության, 

տնտեսության  
հատվածների 

տարեկան   

2-րդ եռամսյակ 

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

1100-101 

7 112002 Եկամուտների ձևավորման 
հաշվի հաշվարկ 

- -  -  -  1000-101,  

1100-101 

8 112003 Կազմակերպությունների 
(ներառյալ հիմնարկների) 

հիմնական միջոցների արժեքը 
(հաշվեկշռային և 

մնացորդային արժեքով)` ըստ 
տնտեսական գործու-
նեության տեսակների  

2019թվականին 

Արցախի 
Հանրապետության 

Ազգային վիճա–
կագրական ծառայու–

թյան կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների 

վիճակագրական 
տվյալների (Ձև 11-ՀՄ) 

հիման վրա 

- -  2-րդ կիսամյակ 1000-101 

 

 

9 112004 Եկամուտների օգտագործման 
հաշվի հաշվարկ 

Արցախի 
Հանրապետության 

Ազգային վիճա–
կագրական ծառայու–

թյան կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների 

վիճակագրական և 
վարչական 

ռեգիստրների և 
իրականացված 

հետազոտությունների 
տվյալների հիման վրա 

ըստ 
հանրապետության, 

տնտեսության  
հատվածների և 

ծախսային 
բաղադրիչների 

տարեկան   

4-րդ եռամսյակ 

1000-101,  
1100-101,  

տվյալների բազա 
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1.2. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 

 Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծածկա 

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

(ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական 

դիտարկման փաս-

տաթղթի տեսակը կամ 

աշխատանքի 

կատարման (ցու-

ցանիշի մշակման) 

համար հիմք հան-

դիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի (ցու-

ցանիշի) վիճակա-

գրական ընդգրկվա-

ծությունը (ըստ գոր–

ծունեության տեսակ–

ների, տարածքային 

բաշխվածության և 

այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 

աշխատան քի կա-

տարման, ցուցա- 

նիշի մշակման ավարտը 

(ամսաթիվը կամ 

աշխատանքա 

յին օրը հաշվետու 

ժամանակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում 

ընդգրկվելու է 

աշխատանքի 

արդյունքը  (կամ 

ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

1 1121001 Հիմնական միջոցների, 

անավարտ ոչ ընթացիկ 

նյութական ակտիվների և ոչ 

նյութական ակտիվների 

առկայությունը և շարժը 

Ձև N11-ՀՄ ըստ 

հանրապետության, 

տնտեսական  

գործունեության 

տեսակների 

տարեկան 30 մայիսի   1000-101, 

 1210-101 

2 121002 Էլեկտրաէներգիայի 

բաշխումն ու հաշվեկշիռը  

Ձև N  23-ն ըստ 

հանրապետության, 

տնտեսական 

գործունեության 

տեսակների  

- - 

 

1000-101, 

 1210-101 

3 121003 Արտադրանքի (աշխատանք-

ների, ծառայությունների) 

ծավալը, պատրաստի ար-

տադրանքի իրացումը, 

արդյունաբերաարտադրա-

կան անձնակազմի միջին 

ցուցակային թվաքանակը, 

 մեկ աշխատողի աշխա-

տանքի  արտադրողակա-

նությունը 

Ձև N 1- արտ  

(ամսական) 

ըստ 

հանրապետության, 

շրջանների, 

տնտեսական  

գործունեության 

տեսակների 

ամսական 

 

եռամսյա-

կային 

 

տարեկան 

20 

 

45 

 

 

30 մայիսի 

 

1000-101, 

1000-102, 

1000-103, 

1000-203, 

1000-401, 

1000-402 

տվյալների բազա 

 

4 121004 Արդյունաբերական 

արտադրանքի 

կարևորագույն տեսակների 

արտադրությունը բնեղեն 

արտահայտությամբ  

- ըստ տնտեսական  

գործունեության 

տեսակների 

ամսական 

 

եռամսյա-

կային 

20  

 

45 

1000-203, 

1000-401,  

1000-402 

5 121005 Տեղեկություններ ԱՀ էներգե-

տիկայի համակարգի հիմ-

նական ցուցանիշների 

մասին 

աղյուսակի տեսքով ըստ 

հանրապետության, 

շրջանների 

եռամսյա-

կային 

45  1000-101, 

1000-401,  

1000-402, 

            1210-101 

6 121006 Տեղեկություններ ԱՀ գազի 

համակարգի հիմնական 

ցուցանիշների մասին 

- - - - - 

7 121007 Էլեկտրահաշվեկշիռ, 

էներգետիկ 

uարքավորումների կազմը և 

հաշվետվություն 

էլեկտրակայանների 

(էլեկտրագեներատորային 

տեղակայանքների) 

աշխատանքի մաuին 

24-էներգետիկա - տարեկան 1 ապրիլի - 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկա-
գիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման փաս-
տաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի 

կատարման 
(ցուցանիշի մշակ-
ման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ 

նյութերը 
(աղբյուրները)  

Աշխատանքի (ցու-
ցանիշի) վիճակա-

գրական ընդգրկվա-
ծությունը (ըստ 
գործունեության 

տեսակների, 
տարածքային բաշխ-
վածության և այլն)  

Պարբե- 
րականությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավար-
տը (ամսաթիվը 

կամ աշխատան-
քային օրը հաշ-

վետու ժամանա-
կաշրջանից  

հետո) 

Հրապարակում 
ների 

անվանումները, 
որոնցում 

ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյունքը 
(կամ ցուցանիշը) 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ  
8 122001 Գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները, 
բազմամյա տնկարկների 
տարածությունները, 
համախառն բերքը և միջին 
բերքատվությունը 2020 
թվականի դեկտեմբերի 1-ի 
դրությամբ, այդ թվում` 
փաստացի ոռոգված  
հողերից  

Ձև թիվ 29-գտհ 
(տարեկան),  

Ձև թիվ 29-գտ 
(տարեկան),  

Ձև թիվ 29-գտհ-
ոռոգված 

(տարեկան), 

Ձև թիվ 29-գտ-
ոռոգված 

(տարեկան) 

ըստ  

հանրապետության, 
շրջանների 

տարեկան 1 փետրվարի 
 

 

1000-101, 
1000-102, 

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

 

9 122002 Գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները 2020 
թվականի բերքի տակ 
(հունիսի 1-ի դրությամբ) 

Ձև N 4-գտ 
(տարեկան), 

Ձև N 4-գտհ 
(տարեկան) 

 

- տարեկան 
(հունիսի 

1-ի դրությամբ) 

22 հուլիսի 
 

1000-101,  
1220-203 

 

10 122003 2019 թվականի մսի, կաթի, 
ձվի, բրդի և կենդանական 
ծագման այլ արտադրանքի  
վերջնական հաշվարկ 

Ձև N 24-գտ 
(տարեկան), 

Ձև N 24-գտհ 
(տարեկան) 

- տարեկան 1 մարտի 
 

1000-101,1000-102, 
1000-103,1000-203, 

1000-401,1000-402 

11 122004 Գյուղատնտեսական 
կենդանիների հաշվառումը 
2020 թվականի հունվարի 1-ի 
դրությամբ  

Ձև N 24-գտ 
(տարեկան), 

Ձև N 24-գտհ 
(տարեկան) 

 

- տարեկան 

 (վերջնական) 

29 մարտի 
 

1000-101, 

1000-102, 

1000-103, 

1220-201, 

1000-401, 

1000-402 

ներքին 
օգտագործման 

համար 

12 122005 Անասնապահության 
դրությունը 

Ձև N 24-գտ 
(ամսական), 

Ձև N 24-գտհ 
(ամսական) 

Ձև N 24-ԳՏ-Վ 
(ամսական) 

- ամսական 20 1000-203 

ներքին 
օգտագործման 

համար 

13 122006 Գյուղական վայրերի տնային 
տնտեսությունների 
գյուղատնտեսական 
կենդանիներով ապահով-
վածությունը 

Ձև N 9-գ -  տարեկան 45 ներքին 
օգտագործման 

համար 

14 122007 Տնային տնտեսություն- 
ներում գյուղատնտեսական 
կենդանիների հաշվառման 
ցուցակն առ 2020 թվականի 
հունվարի 1-ը 

Ձև թիվ 3 - տարեկան 1 մարտի - 

15 122008 Գնումներ` 
գյուղատնտեսական 
կենդանիների, թռչնի և 
ճագարի, կաթի, ձվի  

Ձև N 11-գնում,  

13-գնում,14-գնում 

- եռամսյակային 20 - 

16 122009 Գնումներ` կարտոֆիլի, 
բանջարեղենի, մրգերի և 

Ձև N 6- գնում,  

7-գնում, 8-

- եռամսյակային 
(հուլիսից 

- - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

բոստանային մշակաբույսերի գնում,  

 

մինչև 
տարեվերջ` 

տվյալ ամսվա 
1-ի դրությամբ) 

17 122010   Գնումներ՝ շաքարի 
ճակնդեղի, եթերատու 
մշակաբույսերի, ծխախոտի, 
վայրի պտուղների և հատա-
պտղի, սնկերի, ընկույզի, 
մեղրի և շերամի բոժոժի 

Ձև N 9-գնում - տարեկան - - 

18 122011 Հիմնական միջոցների, 
անավարտ ոչ ընթացիկ 
նյութական ակտիվների և ոչ 
նյութական ակտիվների 
առկայությունը և շարժը 

Ձև N11-ՀՄ - տարեկան 30 մայիսի - 

19 122012 Գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի առկայությունը 
և սարքինության վիճակը 

Ձև N 6-մեք -  կիսամյակային 
 

45 1000-101, 

1000-401,  

1000-402, 

1220-201 

20 122013 Գարնանացանի ընթացքը  Ձև N 3-գտ 

(ամսական) 

- 
ապրիլ, մայիս, 

հունիս 

 

20 
1000-401,  

1000-402 

21 122014 
Գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի համախառն 
բերքը և աշնանացանի 
ընթացքը 

Ձև N 29-գտ 
(ամսական), 

Ձև N 29-գտհ 
(ամսական)  

- ամսական 20 

 

ներքին 

օգտագործման 

համար 

22 122015 Գյուղատնտեսության հա-
մախառն արտադրանքն ըստ 
բուսաբուծության և 
անասնաբուծության 
(համադրելի և ընթացիկ 
գներով) 

փաստացի հա-
վաքված բերքի և 
անասնաբուծա-

կան 
արտադրանքի 

արտադրության 
տվյալները 

- եռամսյակային 

(ճշտված) 

-  
 

 

1000-101, 

1000-102 

1000-401,  

1000-402, 

1220-101 

23 122016 Անտառային տնտեսություն 
(անտառաբուծություն) 

Ձև N 1-Անտառ ըստ  

հանրապետու 

թյան 

եռամսյակային 45 1000-401,  

1000-402, 

1220-101 

 

24 122017 Ձկնորսության և 
ձկնաբուծության մասին 

Ձև N 1-ձուկ - ամսական 20 1000-401, 

1000-402 

25 122018 
Գարնանացանի ընթացքի 

մասին 

ûå»ñ³ïÇí 
ïíÛ³ÉÝ»ñ 

Áëï  

ԱՀ ßñç³ÝÝ»ñÇ 

ß³µ³ÃÁ Ù»Ï 
³Ý·³Ù 

(Ù³ñïÇ 1-Çó 
ÙÇÝã¨ ÑáõÝÇëÇ  

1-Á) 

 Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
»ñÏáõß³µÃÇ 1220-501 

 

 

26 122019 Բերքահավաքի, կերերի 

կուտակման,աշնանացանի 

և ցրտահերկի բարձրացման  

ընթացքի մասին 

-  -  ß³µ³ÃÁ Ù»Ï 
³Ý·³Ù (ÑáõÝÇë-

¹»Ïï»Ùµ»ñ) 

 

-  1220-502,  

1220-503 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա- 

նիշի) ծած 
կագիրը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 
փաստաթղթի  
տեսակը կամ 
աշխատանքի 

կատարման (ցու- 
ցանիշի մշակ– 

ման) համար հիմք 
հանդիսացող 
 այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի (ցու-
ցանիշի) վիճակա-

գրական 
ընդգրկվա-

ծությունը (ըստ 
գործունեության 

տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի  
կատարման, 
ցուցանիշի  
մշակման  

ավարտը (ամսաթիվը  
կամ աշ- 

խատանքային  
օրը հաշվետու 

ժամանա- 
կաշրջանից  

հետո) 

Հրապարակում- 
ների անվանումները, 

որոնցում  
ընդգրկվելու է աշ-

խատանքի արդյունքը  
(կամ ցուցանիշը) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.3. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

27 123001 Օբյեկտների, հիմնական 
միջոցների գործարկումը  և 
շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N2- ԿՇ  ըստ 
հանրապետու 

թան, 
ֆինանսավորման 

աղբյուրների 

ամսական 20 
 

1000-203,  
1000-401, 
1000-402,  
1230-101 

տվյալների բազա 

28 123002 Օբյեկտների, հիմնական 
միջոցների գործարկումը, 
շինարարության 
իրականացումը և անա–
վարտ շինարարությունը 
տարեվերջին 

Ձև N2-ԿՇ 

 

ըստ 
հանրապետու-

թյան, 
ֆինանսավորման 

աղբյուրների 

տարեկան 1 հուլիսի 1000-101, 
1000-102,  
1000-103,  
1230-101 

տվյալների բազա 

29 123003 Կատարված շինմոնտա–
ժային  աշխատանքները  

Ձև N 1- ԿՇ  ըստ 
հանրապետու-

թյան 

ամսական 20 
 

1000-401, 
1000-402  

 
30 123004 Կատարված շինմոնտա–

ժային աշխատանքները 
Ձև N1-ԿՇ 

 

- տարեկան 
 

1 հուլիսի   1000-401, 
 1000-402  

 
31 123005 Բնակչության միջոցների 

հաշվին  շենքերի և  
շինությունների 
գործարկման մասին 

Ձև ԲՄՇ 
(եռամսյակային) 

-  եռամսյա- 
կային 

 

45 1000-203,  
1000-401,  
1000-402,  
1230-101 

տվյալների բազա 

32 123006 Հիմնական միջոցների, 
անավարտ ոչ ընթացիկ 
նյութական ակտիվների և 
ոչ նյութական ակտիվների 
առկայությունը և շարժը 

Ձև N11-ՀՄ ըստ 
հանրապետու-

թյան 

տարեկան 30 մայիսի 1000-101 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծած 

կագիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի  
(ցուցանիշի)  
անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 
փաստաթղթի 
տեսակը կամ 
աշխատանքի 

կատարման (ցու-
ցանիշի մշակման) 
համար հիմք հան- 

դիսացող այլ 
նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի (ցու-
ցանիշի) վիճակա-

գրական 
ընդգրկվա-

ծությունը (ըստ 
գործունեության 

տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության  
և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 

ցուցանիշի մշակ- 
ման ավարտը 

(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային օրը 

հաշվետու 
ժամանակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, 

որոնցում  
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյունքը  (կամ 
ցուցանիշը) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.4 . ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
 

33 124001 Ընդհանուր 
օգտագործման 
ավտոմոբիլային  ճանա-
պարհները և դրանց 
կառույցները 

Ձև N 1-ճան ըստ հանրապե-
տության  

տարեկան 15 մարտի 1000-101 

34 124002 Ավտոմոբիլային տրանս-
պորտի արտադրանքը և 
շարժակազմը 

Ձև N 1-ավտո 
 

- ամսական, 
 

 

եռամսյա-
կային 

25, 
 

 

45 

ներքին 
օգտագործման 

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

35 124003 Ճանապարհատրանս–
պորտային պատա–
հարները  

Ձև N 35-պատա-
հար 

- ամսական, 

եռամսյա 

կային, 

տարեկան 

25,  
45, 

 

90 

ներքին 
օգտագործման 

համար 
1000-401,  
1000-402 

36 124004 Ընդհանուր 
օգտագործման օդային 
տրանսպորտի 
աշխատանքը 

Ձև N 1-ավիա - եռամսյա-
կային 

45 1000-101,  
1000-102,  
1000-103,   
1000-401,  
1000-402 

37 124005 Ընդհանուր 
օգտագործման օդային 
տրանսպորտի 
ղարաբաղյան շարժակազ-
մի արտադրանքը 

Ձև N 65-ավիա -  տարեկան 1 մարտի -  

38 124006 Փոստային և 
սուրհանդակային 
գործունեությունը 
 

Ձև N 1-փոստ - ամսական 

 

 

 

եռամսյա-
կային 

25 

 

 

 

45 

ներքին 
օգտագործման 

համար 

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

39 124007 
 
 

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

Ձև N11-ՀՄ - տարեկան 30 մայիսի 1000-101 

40 124008 Ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի և ոչ 
ընդհանուր 
օգտագործման 
ավտոմոբիլային 

Ձև N 1-
տրանսպորտ 

ըստ հանրապե-
տության, 

շրջանների 

- - 1000-101,  
1000-102 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ճանապարհների 
երկարությունը 

1.2.5. ԿԱՊ 

41 125001 Հեռագրական կապի և 
հեռախոսային ցանցի 
ծառայությունները 

Ձև N 11- կապ ըստ 
հանրապետության 

եռամսյա-
կային 

45 1000-101,  

1000-102, 

1000-103,  

1000-401,  

1000-402 

42 125002 Հեռախոսային կապի  
միջոցների և 
աշխատանքի որակը 

Ձև N 42- կապ -  - - 1000-101 

43 125003 Հեռուստատեսության, 
ռադիոհեռարձակման և 
ռադիոկապի տեխնիկա–
կան միջոցները 

Ձև N 51- կապ -  -  -  -  

44 

 

125004 Հեռուստառադիոծրագ-
րերի կազմման և 
հեռարձակ– 
ման, հեռահաղորդակ-
ցության գործու- 
նեությունից ստացված 
եկամուտները 

Ձև N 13-կապ - ամսական, 
 

եռամսյա-
կային 

25, 
 

45 

ներքին 
օգտագործման 

համար 

1000-101,  

1000-102, 

1000-103,  

1000-401,  

1000-402 

45 125005 ԱՀ հեռուստատեսային 
կայանների և հեռուստա-
հաղորդիչների քանակը 

Աղյուսակ -  -  -  -  

46 125006 Հիմնական միջոցների, 
անավարտ ոչ ընթացիկ 
նյութական ակտիվների և 
ոչ նյութական 
ակտիվների 
առկայությունը և շարժը 

Ձև N11-ՀՄ -  տարեկան 30 մայիսի 1000-101 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-
նիշի) 

ծածկագի
րը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 
փաստաթղթի 
տեսակը կամ 
աշխատանքի 

կատարման (ցու-
ցանիշի 

մշակման) համար 
հիմք  

հանդիսացող այլ 
նյութերը 

(աղբյուրները) 

Աշխատանքի (ցու-
ցանիշի) վիճակա-
գրական ընդգրկվա-

ծությունը (ըստ 
գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության և 
այլն) 

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավար-
տը (ամսաթիվը 
կամ աշխատան-
քային օրը հաշ-
վետու ժամանա-
կաշրջանից հետո) 

Հրապարակում- 
ների անվանումները, 
որոնցում ընդգրկվելու 

է աշխատանքի 
արդյունքը  (կամ 

ցուցանիշը) 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.6. ԱՌԵՎՏՈՒՐ  ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

47 126001 Ծառայությունների 
ծավալը 

Ձև N 1 ծառա-
յություններ 

ըստ 
հանրապետության, 

շրջանների, 
աշխատողների 
թվաքանակով 

որոշվող չափերի 

ամսական  

 

 

եռամսյա- 

կային 

20 

 

 

45 

Ներքին 
օգտագործման 

համար 

1000-101, 

1000-401, 

1000-402 

48 126002 Առևտրի 
շրջանառությունը  

Ձև N 1-առևտուր -  - -  -  

49 126003  Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և 
տեղեկատվական  

ծառայությունների  
ծավալը   

Ձև N 1-ՏՏ - -  45 1000-101,  

1000-102, 

1000-401, 

1000-402 

50 126004 Հիմնական միջոցների, 
անավարտ ոչ ընթացիկ 
նյութական ակտիվների և 
ոչ նյութական ակտիվ–
ների առկայությունը և 
շարժը 

Ձև N11-ՀՄ ըստ 
հանրապետության 

տարեկան 30 մայիսի 1000-101 
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Հ/Հ 

Աշխա- 
տանքի  
(ցուցա- 

նիշի) 
ծածկա 
գիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման  

փաստաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 

կատարման (ցուցանի- 
շի մշակման) համար հիմք 

հանդիսացող այլ  
նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի  
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական  
ընդգրկվածու- 

թյունը (ըստ 
գործունեության 

տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն) 

Պարբե-
րակա 

նությունը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի 
կատարման, 

 ցուցանիշի մշակման 
ավարտը  

(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային օրը 

հաշվետու 
ժամանակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, 

որոնցում  
ընդգրվելու 

 է աշխատանքի 
արդյունքը (կամ 

ցուցանիշը) 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    1.2.7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

51 127001 Կազմակերպությունների 

գործունեության 

հիմնական ֆինանսական 

ցուցանիշները  

Ձև N 1-Ֆ ըստ հանրապե-

տության, 

շրջանների, 

տնտեսական 

գործունեության 

տեսակների 

տարեկան 30 մայիսի 1000-101, 

 1000-105, 

 2000-101 

  

52 127002 Կազմակերպությունների 

միջոցների կազմը և դրանց 

գոյացման աղբյուրները 

Ձև N 2- Ֆ -  -  -  -  

53 127003 Կազմակերպությունների 

տնտեսական 

գործունեության  

հիմնական ցուցանիշները  

Ձև N 1-ՏԳ 

(եռամսյակային) 

 

 

Ձև N 1-ՏԳ 

(տարեկան) 

 

-  1-ին, 2-րդ, 

3-րդ 

եռամսյակ- 

ներ 

  

տարեկան 

 45 

  

 

 

 

90 

Ներքին 

օգտագործման 

համար 

 

 

 

2000-101 

54 127004 Կազմակերպությունների 

հաշվարկների վերաբերյալ 

ցուցանիշները 

Ձև N 6- Ֆ -  տարեկան 30 մայիսի 1000-101, 

2000-101, 

 1000-401,  

1000-402 

55 127005 Շահութաբերության 

հաշվարկ 

Ձև N 1- Ֆ -  -  -  1000-101, 

2000-101 
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1.3. ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա- 

նիշի)  
ծածկա 
գիրը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի  

(ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 

 փաստաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու- 
ցանիշի մշակման)  
համար հիմք հան-

դիսացող այլ նյութերը 
(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվա-

ծությունը (ըստ 
գործունեության 

տեսակների, տա–
րածքային 

բաշխվածության 
 և այլն) 

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 

կատարման, ցու-
ցանիշի մշակման 
ավարտը (ամսա- 

թիվը կամ 
աշխատանքային  

օրը հաշվետու 
ժամանակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակում- 
ների 

անվանումները, 
որոնցում 

ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյունքը  (կամ 
ցուցանիշը) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3.1. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 

1 131001 Պարենային, ոչ պարենային 

ապրանքների և  ծառայութ–

յունների միջին գների 

(սակագների) գրանցում և 

հաշվարկ 

 

 

աղյուսակ N 1 և 

այլ օպերատիվ 

հաշվետվություն-

ներ, մշակման 

աղյուսակներ 

ըստ հանրապե–

տության,  

ապրանքների 

(ծառայու-

թյունների) 

տեսակների (ըստ 

համառոտ ցանկի), 

յուրաքանչյուր 

ամսվա 1-ի, 10-ի, և 

20-ի դրությամբ 

ամսա 

կան 

10 Ներքին 

օգտագործման 

համար 

2 131002  Պարենային, ոչ պարենային 

ապրանքների և  ծառայութ–

յունների  գների 

(սակագների) ինդեքսների 

հաշվարկ 

-  - -  -  -  

3 131003  Պարենային, ոչ պարենային 

ապրանքներկայացուցիչների 

մանրածախ գների, ծառայու 

թյունների սակագների  

գրանցում և հաշվարկ 

- ըստ հանրապե-

տությունում 

հետազոտվող 7 

բնակավայրերի, 

ապրանքատե- 

սակների` «Ան-

հատական սպա-

ռումն ըստ նպա-

տակների»՚ ՚ 

դասակարգչի 

- 25 

(հաշվետու 

ամսվա) 

- 

4 131004 Պարենային, ոչ պարենային 

ապրանքների և 

բնակչությանը մատուցված  

ծառայությունների միջին 

գների (սակագներ) 

հաշվարկը 

- ըստ հանրապե-

տությունում 

հետազոտվող 7 

բնակավայրերի, 

ապրանքերի, ծա-

ռայությունների` 

«Անհատական 

սպառումն ըստ 

նպատակների» 

դասակարգչի 

- 30/31 

(հաշվետու 

ամսվա) 

 

- 

5 131005 Սպառողական գների ինդեքսի 

հաշվարկը 

- ըստ հանրապե-

տության,  «Ան-

հատական սպա-

ռումն ըստ նպա-

տակների» 

դասակարգչի 2-նիշ 

և 3-նիշ մակարդակի 

-  10 1000-101,  

1000-102,  

1000-103,  

1300-201,  

1000-301, 

 1000-401,  

1000-402 

6 131006 Սպառողական գների ինդեքս, 

եռամսյակը նախորդ եռամ–

- ըստ հանրապե-

տության, «Ան-

եռամսյա-

կային 
30/31 

 

1300-101, 

1000-401,  
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սյակի նկատմամբ, նախորդ 

տարվա համապատասխան 

եռամսյակի նկատմամբ 

հատական սպա-

ռումն ըստ նպա-

տակների» 

դասակարգչի 2-նիշ  

մակարդակի 

1000-402 

7 131007 Պարենային և  ոչ պարենային 

ապրանքների գների 

ինդեքսի հաշվարկը լրիվ 

ծրագրով (հաշվետու ամիսը  

նախորդ ամսվա համեմատ, 

նախորդ տարվա 

դեկտեմբերի համեմատ, 

նախորդ տարվա համա-

պատասխան   ամսվա համե-

մատ, աճողական կարգով 

նախորդ տարվա համեմատ) 

աղյուսակ N 1 և 

այլ օպերատիվ 

հաշվետվությունն

եր, մշակման 

աղյուսակներ 

ըստ հանրապե-

տության, հետա-

զոտվող 7 բնա-

կավայրերի,  

«Անհատական 

սպառումն ըստ 

նպատակների»  

դասակարգչի 2-նիշ 

և 5-նիշ մակարդակի 

 

ամսա 

կան 

10 1000-101, 

1000-102,  

1000-103,  

1300-201,  

1000-401, 

1000-402 

8 131008 Պարենային և ոչ պարենային 

ապրանքների գների ինդեքս, 

եռամսյակը նախորդ եռամս-

յակի նկատմամբ, նախորդ 

տարվա համապատասխան 

եռամսյակի նկատմամբ 

- ըստ հանրապե-

տության, «Ան-

հատական սպա-

ռումն ըստ նպա-

տակների» 

դասակարգչի 2-նիշ  

մակարդակի 

եռամսյա-

կային 

30/31 1300-101, 

1000-401,  

1000-402 

9 131009 Կենցաղային բնույթի 

ծառայությունների 

սակագների հաշվարկ 

աղյուսակ N 1 

(ոչ պարենային 

ապրանքներ, 

ծառայություն-

ներ), մշակման 

աղյուսակներ 

ըստ հանրապե-

տությունում 

հետազոտվող 7 

բնակավայրերի, 

«Անհատական 

սպառումն ըստ 

նպատակների» 

դասակարգչի 

ամսա 

կան 

10 1300-201 

10 131010 Բնակարանային, կոմունալ 

տնտեսության ծառայություն-

ների սակագների գրանցում, 

միջին գների (սակագների) 

հաշվարկ 

-  -  -  -  -  

11 131011 Բուժսպասարկման ծառայու–

թյունների սակագների 

գրանցում, միջին գների 

(սակագների) հաշվարկ 

-  -  -  -  -  

12 131012 Մարդատար տրանսպորտի 

ծառայությունների 

սակագների գրանցում, միջին 

գների (սակագների) հաշվարկ 

-  -  -  -  -  

13 131013 Կապի ծառայությունների 

սակագների գրանցում, միջին 

գների (սակագների) 

հաշվարկ 

-  - -  -  -  

14 131014 Մշակույթի ոլորտի ծառայու-

թյունների սակագների գրան-

ցում, միջին գների 

(սակագների) հաշվարկ 

-  -  -  -  -  

15 131015 Կրթության համակարգի 

ծառայությունների  

սակագների գրանցում, միջին 

գների (սակագների) 

հաշվարկ 

-  -  -  -  -  

 16 11131016 Հանգստի կազմակերպման  

ծառայությունների 

սակագների գրանցում, միջին 

- -  -  -  -  
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գների (սակագների) 

հաշվարկ 

17 131017 Իրավական և բանկային 

ծառայությունների 

սակագների գրանցում, միջին 

գների (սակագների) 

հաշվարկ  

-  -  -  -  - 

18 131018 Ծառայությունների սակա–

գների ինդեքսի հաշվարկը  

լրիվ ծրագրով (հաշվետու 

ամիսը  նախորդ ամսվա հա–

մեմատ, նախորդ տարվա 

դեկտեմբերի համեմատ, 

նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա 

համեմատ, աճողական 

կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

աղյուսակ N 1 

(ոչ պարենային 

ապրանքներ, 

ծառայություն-

ներ), մշակման 

աղյուսակներ 

ըստ հանրապե-

տության, հետա-

զոտվող 7 բնա-

կավայրերի,  

ծառայության 

«Անհատական 

սպառումն ըստ 

նպատակների» 

դասակարգչի 2-նիշ 

և 5-նիշ մակարդակի 

ամսա- 

կան 

10 1000-101, 

1000-102, 

1000-103, 

1300-201,  

1000-401,  

1000-402 

19 131019 Ծառայությունների սակա–

գների ինդեքս, եռամսյակը 

նախորդ եռամսյակի 

նկատմամբ, նախորդ տարվա 

համապատասխան 

եռամսյակի նկատմամբ 

- ըստ հանրապե-

տության, հետա-

զոտվող 7 բնա-

կավայրերի,  

«Անհատական 

սպառումն ըստ 

նպատակների» 

դասակարգչի 2-նիշ 

մակարդակի 

եռամսյա-

կային 

30/31 1300-101, 

1000-401,  

1000-402 

20 131020 Կենցաղային բնույթի ծառա–

յությունների  սակագների 

ինդեքսի հաշվարկը լրիվ 

ծրագրով(հաշվետու ամիսը  

նախորդ ամսվա համեմատ, 

նախորդ տարվա դեկտեմբերի 

համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա 

համեմատ, աճողական 

կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

-  ըստ հանրապե-

տության, հետա-

զոտվող 7 բնա-

կավայրերի, 

ծառայության  

«Անհատական 

սպառումն ըստ 

նպատակների» 

դասակարգչի 2-նիշ 

և 5-նիշ մակարդակի 

ամսա- 

կան 

10  1000-101, 

1000-102,  

1000-103, 

1300-201,  

1000-401,  

1000-402 

21 131021 Բնակարանային, կոմունալ 

տնտեսության ծառայություն-

ների սակագների ինդեքսի 

հաշվարկը  լրիվ ծրագրով 

(հաշվետու ամիսը  նախորդ 

ամսվա համեմատ, նախորդ 

տարվա դեկտեմբերի 

համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա 

համեմատ, աճողական 

կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

- - - - - 

22 131022 Բուժսպասարկման ծառայու-

թյունների սակագների 

ինդեքսի հաշվարկը լրիվ 

ծրագրով (հաշվետու ամիսը  

նախորդ ամսվա համեմատ, 

նախորդ տարվա դեկտեմբերի 

համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան ամսվա 

համեմատ, աճողական 

կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

-  -  - -  - 
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23 131023 Մարդատար տրանսպորտի 

ծառայությունների սակա–

գների ինդեքսի հաշվարկը 

լրիվ ծրագրով(հաշվետու 

ամիսը  նախորդ ամսվա 

համեմատ, նախորդ տարվա 

դեկտեմբերի համեմատ, 

նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա 

համեմատ, աճողական 

կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

-  - -  - -  

24 131024 Կապի ծառայությունների 

սակագների ինդեքսի հաշ-

վարկը լրիվ ծրագրով 

(հաշվետու ամիսը  նախորդ 

ամսվա համեմատ, նախորդ 

տարվա դեկտեմբերի 

համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա 

համեմատ, աճողական 

կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

աղյուսակ N 1 

(ոչ պարենային 

ապրանքներ, 

ծառայություն-

ներ), մշակման 

աղյուսակներ 

ըստ հանրապե-

տության, հետա-

զոտվող 7 բնա-

կավայրերի,  

ծառայության 

«Անհատական 

սպառումն ըստ 

նպատակների» 

դասակարգչի 2-նիշ 

և 5-նիշ մակարդակի 

ամսա- 

կան 

10 1000-101, 

1000-102, 

1000-103, 

1300-201,  

1000-401,  

1000-402 

25 131025 Մշակույթի ոլորտի ծառայու-

թյունների սակագների 

ինդեքսի հաշվարկը լրիվ 

ծրագրով (հաշվետու ամիսը  

նախորդ ամսվա համեմատ, 

նախորդ տարվա դեկտեմբերի 

համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա 

համեմատ, աճողական 

կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

-  -  -  -  -  

26 131026 Կրթության համակարգի 

ծառայությունների 

սակագների ինդեքսի 

հաշվարկը լրիվ ծրա-

գրով(հաշվետու ամիսը  

նախորդ ամսվա համեմատ, 

նախորդ տարվա դեկտեմբերի 

համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա 

համեմատ, աճողական 

կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

-  -  -  -  -  

27 131027 Հանգստի կազմակերպման 

ծառայությունների 

սակագների ինդեքսի 

հաշվարկը լրիվ 

ծրագրով(հաշվետու ամիսը  

նախորդ ամսվա համեմատ, 

նախորդ տարվա դեկտեմբերի 

համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա 

համեմատ, աճողական 

կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

-  - - - -  

28 131028 Իրավական և  բանկային  -  -  -  -  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ծառա յությունների  

սակագների ինդեքսի 

հաշվարկը լրիվ ծրագրով 

(հաշվետու ամիսը  նախորդ 

ամսվա համեմատ, նախորդ 

տարվա դեկտեմբերի 

համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա 

համեմատ, աճողական 

կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

29 131029 Սպառողական ապրանքների 

(ծառայությունների) գների 

(սակագների) ինդեքսի հաշ–

վարկը լրիվ ծրագրով (հաշվե–

տու ամիսը  նախորդ ամսվա 

համեմատ, նախորդ տարվա 

դեկտեմբերի համեմատ, 

նախորդ տարվա համապա–

տասխան   ամսվա համեմատ, 

աճողական կարգով նախորդ 

տարվա համեմատ) 

աղյուսակ N 1 և 

այլ օպերատիվ 

հաշվետվությունն

եր, մշակման 

աղյուսակներ 

ըստ հանրապե-

տության, հետա-

զոտվող 7 բնա-

կավայրերի,  

ծառայության 

«Անհատական 

սպառումն ըստ 

նպատակների»  

դասակարգչի 2-նիշ 

և 5-նիշ մակարդակի 

ամսա- 

կան  

10 1300-201 
 

30 131030 Սպառողական ապրանքների 

(ծառայությունների) գների 

(սակագների) ինդեքսի 

հաշվարկը բազիսային 

ժամանակաշրջանի  

նկատմամբ 

-  ըստ հանրապե-

տության,  «Ան-

հատական սպա-

ռումն ըստ նպա-

տակների» 

դասակարգչի 2-նիշ 

և  5-նիշ 

մակարդակի 

- -  1300-201, 

1000-401,  

1000-402 

31 131031 Նվազագույն սպառողական 

զամբյուղի արժեքի հաշվարկ-

ման համար միջին 

հանրապետական գների 

հաշվարկ` ըստ  

1) պարենային զամբյուղի 

ապ-րանքացանկի 11 

նվանումների 

մշակման 

աղյուսակ 

ըստ ՀՀ առողջա-

պահության 

նախարարության 

կողմից մշակված 

զամբյուղի կազմի ու 

կառուցվածքի 

ամսական 

 

եռամսյա-

կային 

1 

 

10-րդ աշխատան-

քային օրը 

1000-401,  

1000-402, 

5800-501 

 

1.3.2.ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 

32 132001 Արդյունաբերական 

կազմակերպությունների 

մեծածախ գների դիտարկում 

և միջին գների հաշվարկ 

Ձև N 1 -ԳԻՆ 

(արտադրանք) 

 

 

ըստ հետազոտվող 

կազմակեր- 

պությունների, 

արտադրատեսակ- 

ներկայացուցիչ 

ների 

ամսա-

կան 
15 Ներքին 

օգտագործման 

համար 

33 132002 Արդյունաբերողների արտա-

դրանքի մեծածախ գների 

ինդեք սի հաշվարկն ըստ 

արտադրանք –

ներկայացուցիչների 

հավաքակազմի, լրիվ 

ծրագրով(հաշվետու ամիսը  

նախորդ ամսվա համեմատ, 

նախորդ տարվա 

դեկտեմբերի համեմատ, 

նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա 

համեմատ, աճողական 

կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

մշակման 

աղյուսակներ 

 

Ձև N 1 -ԳԻՆ 

(արտադրանք) 

 

ըստ ընդամենը 

արդյունաբե- 

րության, հան-

րապետության, 

ՏԳՏԴ-ի, խմբ.2 

բաժինների 

-  20 

 

1000-401,  

1000-402 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

34 132003 Արդյունաբերողների արտա-

դրանքի մեծածախ գների ին-

դեքսն  ըստ արտադրանք-

ներկայացուցիչների 

հավաքակազմի, եռամսյակը 

նախորդ եռամսյակի 

նկատմամբ, նախորդ 

տարվա համապատասխան 

եռամսյակի նկատմամբ 

մշակման 

աղյուսակներ 

 

Ձև N 1 -ԳԻՆ 

(արտադրանք) 

 

ըստ ընդամենը 

արդյունաբե- 

րության, հան-

րապետության, 

ՏԳՏԴ-ի, խմբ.2 

բաժինների 

եռամսյա-

կային 

30/31  1000-401,  

1000-402,  

1300-101 

35 132004 Արդյունաբերողների արտա-

դրանքի մեծածախ գների 

ինդեքսի հաշվարկը  ըստ 

արտադրանք-ներկայացու–

ցիչների հավաքակազմի և 

բազիսային ժամանա-

կաշրջանի  նկատմամբ 

 

- -  ամսա-

կան 

20 Ներքին 

օգտագործման 

համար 

1.3.3. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 

36 133001 Գյուղատնտեսական մթերքի 

իրացման գների 

դիտարկումը և միջին գների 

հաշվարկը 

աղյուսակ ըստ  

հանրապետության 

շրջանների 

ամսական 25 Ներքին 

օգտագործման 

համար 

37 133002 Գյուղատնտեսական մթերքի 

իրացման գների ինդեքսների 

հաշվարկը լրիվ ծրագրով 

(հաշվետու ամիսը  նախորդ 

ամսվա համեմատ, նախորդ 

տարվա դեկտեմբերի 

համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա 

համեմատ, աճողական 

կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

մշակման 

աղյուսակներ 

ըստ 

հանրապետության, 

շրջանների, 

ապրանքախմբերի և 

իրացման ուղիների 

-  25 1300-101,  

1000-401,  

1000-402 

38 133003 Գյուղատնտեսական մթերքի 

իրացման գների ինդեքսների 

հաշվարկը,  եռամսյակը 

նախորդ եռամսյակի 

նկատմամբ, նախորդ 

տարվա համապատասխան 

եռամսյակի նկատմամբ 

-  ըստ 

հանրապետության 

եռամսյա-

կային 

30/31 1000-401, 

1300-101 

1.3.4. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 

39 134001 Կապիտալ ներդրումների և 

շինմոնտաժային 

աշխատանքների արժեքի 

փոփոխման հաշվարկային 

ինդեքսը (հաշվարկվում է ԱՀ 

քաղաքաշինության նախարա-

րության կողմից) 

տեղեկանք ըստ հանրապետու- 

թյան 

եռամսյա-

կային 

30/31 Ներքին 

օգտագործման 

համար 
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1.4. Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի   Շ ՈՒ Կ Ա 
Հ/Հ Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծածկա

գիրը 

 

 

 

Վիճակագրական 

աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 

դիտարկման  

փաստաթղթի 

տեսակը կամ 

աշխատանքի 

կատարման (ցու-

ցանիշի մշակման) 

համար հիմք հան-

դիսացող այլ նյու-

թերը(աղբյուրները) 

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը 

(ըստ 

գործունեության 

տեսակների, տա-

րածքային բաշխ-

վածության և այլն) 

Պարբերա- 

կանու- 

թյունը 

Վիճակագրական 

աշխատանքի 

կատարման,ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը 

(ամսաթիվը կամ 

աշխատանքային 

օրը հաշվետու 

ժամանակա-

շրջանից հետո) 

Հրապարա- 

կումների 

անվանումները, 

որոնցում 

ընդգրկվելու է 

աշխատանքի 

արդյունքը  (կամ 

ցուցանիշը) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4.1.ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 

1 141001 Աշխատանքային ռեսուրս-

ների կազմն ուկառուցվածքը 

(զբաղվածություն, գործազր-

կություն, տնտեսապես ակ-

տիվ բնակչություն, տնտե-

սապես ոչ ակտիվ բնակչու-

թյուն) 

Տնային տնտեսու-

թյունների կենսա-

պայմանների 

ամբողջացված 

հետազոտության 

հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-

թյան, գործունեու–

թյան տեսակների, 

տնտեսության 

հատվածների, սեռի, 

քաղաք/գյուղ 

կտրվածքի 

տարեկան 30 սեպտեմբեր 1000-101, 

1000-102, 
1000-103, 
1000-104, 
5800-101,   
1000-401, 

1000-402 

2 141002 Աշխատանքային ռեսուրս-

ների կազմն ու կառուց-

վածքը (զբաղվածություն, 

գործազրկություն, 

տնտեսապես ակտիվ 

բնակչություն, տնտեսապես 

ոչ ակտիվ բնակչություն) 

Տնային տնտեսու-

թյունների կենսա-

պայմանների 

ամբողջացված 

հետազոտության 

հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-

թյան, սեռի, քաղաք-

/գյուղ կտրվածքի 

եռամսյա- 

կային 

90/92  1000-401,  

1000-402 

3 141003 Աշխատողների մասնագի-

տական  ուսուցումը 

Ձև N 1-կադրերի 

ուսուցում 

ըստ գործունեու-

թյան տեսակների, 

տնտեսության 

հատվածների,  սեռի 

տարեկան 15 մարտի 1000-401, 
1000-402 

4 141004 ԱՀ աշխատանքի, սոցիա-

լական հարցերի և 

վերաբնակեցման  նախարա-

րության աշխատակազմի 

աշխատանքի և զբաղվա-

ծության գործակալություն 

դիմած աշխատանք 

փնտրողների թվաքանակը 

Ձև N 1 

(զբաղվածություն) 

ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների, 

զբաղվածության 

ծրագրերի և 

աշխատանքի 

տեղավորման 

տարեկան 1 մարտի 1000-101,  
1000-104,  
1000-401,  
1000-402 

5 141005 ԱՀ աշխատանքի , սոցիա-

լական հարցերի և 

վերաբնակեցման  նախարա-

րության աշխատակազմի 

աշխատանքի և զբաղվա-

ծության գործակալություն 

դիմած աշխատանք 

փնտրողների թվաքանակը 

Ձև N 1 

(զբաղվածություն) 

ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների, 

սեռատարիքային 

կազմի, կրթական 

մակարդակի, քա-

ղաք/գյուղ կտըր-

վածքի 

ամսական 45 1000-101,  
1000-104,  
1000-401,  
1000-402 

1.4.2.  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 

6 142001 Աշխատողների թվաքանակը 
և  աշխատանքի 

վարձատրությունը 

Ձև N 1-Ա ըստ հանրապետու-
թյան, գործունեու–
թյան տեսակների, 

տնտեսության հատ-
վածների, սեռի 

տարեկան 15 մարտի 1000-101, 
1000-102, 
1000-103,  
1000-104, 
1000-401, 
1000-402 

7 142002 Աշխատանքի պայմանները, 
վնասակար և վտանգավոր 
պայմանների համար տրվող 
արտոնությունները և 
հատուցումները 

Ձև N 1-ԱՊ 
(աշխատանքի 
պայմաններ) 

ըստ հանրապետու-
թյան, գործունեու-
թյան տեսակ ների, 

հատվածների,  սեռի 

տարեկան 15 մարտի 1000-401, 
1000-402 

8 142003 Աշխատողների թվաքանակը 
և աշխատանքի 

վարձատրությունը 

Ձև N 1-Ա ըստ հանրապետու-
թյան, գործունեու-
թյան տեսակների, 

տնտեսության 
հատվածների, սեռի 

 
եռամսյա-

կային  
(աճողա-

կան) 

 
 

45 

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

9 142004 Աշխատողների թվաքանակը 
և  աշխատանքի 
վարձատրությունը  

Ձև N 1-Ա ըստ հանրապետու-
թյան, գործունեու-
թյան տեսակների, 

տնտեսության 
հատվածների 

ամսական 
 
 

10 
 
 
 

Ներքին օգտագործ 
ման համար 
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1.5 . ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ 
 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա 
նիշի)  

ծածկա 
գիրը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի  
(ցուցանիշի)  
անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 

կատարման (ցուցանիշի 
մշակման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ նյու- 

թերը (աղբյուրները) 

Աշխատանքի 
 (ցուցանիշի)  

Վիճակագրական 
 ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 
տեսակների, տարածքային 

բաշխվածության 
և այլն) 

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի  

մշակման ավարտը 
(ամսաթի- 

վը կամ  
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակա- 

շրջանից հետո) 

Հրապարա- 
կումների 

անվանումները, 
որոնցում 

ընդգրկվելու է աշ-
խատանքի 

արդյունքը  (կամ 
ցուցանիշը) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 150001 ԱՀ արդարադա-

տության 

նախարարության 

աշխատակազմի 

իրավաբանական 

անձանց պետա-

կան ռեգիստրի 

գործակալություն

ում գրանցված 

(հաշվառված) 

իրավաբանական 

անձանց բիզնես 

ռեգիստրին վերա-

բերող տվյալների 

մասով տեղեկա-

տվության հավա-

քագրում և այդ 

տվյալների 

արդիականաց 

ման ապահովում 

ԱՀ  ԱՎԾ  բիզնես 
ռեգիստրի հարցաթերթ 

ԱՀ-ում գրանցված 
իրավաբանական անձանց 

գտնվելու վայրի, 
գործունեության 

հիմնական և ոչ հիմնական 
տեսակների և բիզնես 
ռեգիստրի վարման 

կարգով սահմանված 
ցուցանիշներ 

տարեկան 15 մայիսի 
 

 

 

 

Ներքին 
օգտագործման 

համար 

2 150002 
 

ԱՀ արդարադա-

տության նախա-

րարության աշ-

խատակազմի 

իրավաբանական 

անձանց պետա-

կան ռեգիստրի 

գործակալությու- 

նում գրանցված 

(հաշվառված) 

անհատ ձեռնար-

կատերերի բիզ-

նես ռեգիստրին 

վերաբերող 

տվյալների մասով 

տեղեկատվու-

թյան հավաքա-

գրում և այդ 

տվյալների 

արդիականաց 

ման ապահովում 

  -  ԱՀ-ում գրանցված անհատ 
ձեռնարկատերերի 

գտնվելու վայրի, 
գործունեության 

հիմնական և ոչ հիմնական 
տեսակների և բիզնես 
ռեգիստրի վարման 

կարգով սահմանված 
ցուցանիշներ 

  -   -    -  
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1.6.ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծած 
կա 

գիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 
անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման  

փաստաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու 

-ցանիշի մշակման) 
համար հիմք հան-
դիսացող այլ նյու- 

թերը (աղբյուրները) 

Աշխատանքի  
(ցուցանիշի)  

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը 

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 

ցուցա 
նիշի մշակման 

ավարտը 
(ամսաթիվը  

կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանա-

կաշրջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, որոն-
ցում ընդգրկվելու է աշ-
խատանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 160001 Մասնավորեցման 
արդյունքները 

ԱՀ էկոնոմիկայի և 
արտադրական 

ենթակառուցվածքնե
րի նախարարություն 

ըստ  հանրապետու- 

թյան շրջանների 

ամսա- 
կան 

15 1000-401, 
 1000-402 

 

1.7.ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծած 

կագիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման փաս-
տաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու-
ցանիշի մշակման) 
համար հիմք հան-
դիսացող այլ նյու-

թերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի (ցու-
ցանիշի) վիճակա-

գրական ընդգրկվա-
ծությունը (ըստ  
գործունեության 

տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության և 
այլն)  

Պարբե- 
րակա-
նությու 

նը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 

կատարման,ցուցանի- 
շի մշակման  

ավարտը (ամսաթիվը 
կամ աշխատանքային 

օրը հաշվետու ժամանա-
կաշրջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, որոն-

ցում ընդգրկվելու է 
ախատանքի 

արդյունքը  (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 170001 Ոչ ֆինանսական  

ակտիվներում 

իրականացված 

ներդրումներ 

Ձև N 1-  ներդրում ըստ 
հանրապետու- 

թյան, շրջանների, 
տնտեսական  

գործունեության 
տեսակների 

տարե-
կան 

1 հունիսի 1000-101, 
 1000-401,  
1000-402 

 

1.8. ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ 
 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի)  
ծած 

կագիրը 

Վիճակագրական 
 աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման  

փաստաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու- 
ցանիշի մշակման)  
համար հիմք հան- 
դիսացող այլ նյու- 

թերը 
 (աղբյուրները)  

Աշխատանքի (ցու-
ցանիշի) վիճակա-

գրական 
ընդգրկվա-

ծությունը (ըստ  
գործունեության 

տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության  
և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրա 
կան աշխատան 
քի կատարման, 

ցուցանիշի  
մշակման ավարտը 

(ամսաթիվը կամ աշ-
խատանքային օրը 

հաշվետու ժամանա-
կաշրջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, որոն-
ցում ընդգրկվելու է աշ-
խատանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 180001 ԱՀ արդարադատու-թյան 

նախարարության աշ-

խատակազմի իրավաբա-

նական անձանց  

պետական  ռեգիստրի 

գործակալությունում 

գրանցված (հաշվառված) 

իրավաբանական ան-

ձանց և անհատ 

ձեռնարկատերերի վերա-

բերյալ ամփոփ տվյալներ  

ԱՀ արդարա-
դատության նա-
խարարության 

աղյուսակ 

ԱՀ-ում  
գրանցված 

առևտրային և ոչ 
առևտրային 

իրավաբանա 
կան և ֆիզիկա-

կան անձանց 
վերաբերյալ 

տվյալներ 
 

 

ամսա- 
կան 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

1000-401,  
1000-402 
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2.ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 

(ցու- 
ցա-

նիշի) 
ծած 
կա 

գիրը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման փաս-
տաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու- 
ցանիշի մշակման) 
համար հիմք հան-
դիսացող այլ նյու- 

թերը  
(աղբյուրները)  

Աշխատանքի (ցու-
ցանիշի) վիճակա-

գրական ընդգրկվա-
ծությունը (ըստ 
գործունեության 

տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության  
և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
 աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 
մշակման 

 ավարտը (ամսա- 
թիվը կամ  

աշխատանքային 
օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից հետո) 

Հրապարակում- 
ների անվանումները, 
որոնցում ընդգրկվելու 

 է աշխատանքի 
արդյունքը  (կամ 

ցուցանիշը) 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 200001 ԱՀ պետական բյուջեի 

ցուցանիշներն ըստ 

ֆինանսավորման 

(նախնական) 

ԱՀ ֆինանսների 

նախարարու-թյան 

տեղեկանք 

եկամուտներ, 
ծախսեր, 

պակասուրդ (-), 
հավելուրդ(+) 

ամսական 
1-ին, 2-րդ 

 և 3-րդ 
եռամսյակ 

ներ, 
տարեկան 

23 
 

  

Ներքին 
օգտագործման 

համար 
 

 

2 200002 ԱՀ պետական բյուջեի 

ցուցանիշներն ըստ 

փաստացի 

հաշվետվությունների  

- - 1-ին, 2-րդ  
և 3-րդ 

եռամսյակ-
ներ, 

տարեկան 

45 
 

 

90 
 

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

3 200003 ԱՀ համախմբված 

բյուջեի կատարողականն 

ընդհանրացնող 

ցուցանիշներ (պետական 

բյուջե, համայնքների 

բյուջե) 

- - - 

 

- 

 

- 

4 200004 Արտաբյուջետային 

միջոցների ձևավորումը 

և սպառումը 

- մուտքեր, 

ելքեր 

- - - 

5 200005 Հարկային եկամուտները 

և ժամկետանց 

 հարկային ու 

պարտադիր վճարների 

պարտավորությունները 

ԱՀ ֆինանսների 

նախարարու- 

թյան նյութերը 

հարկային 

եկամուտներ, 

 

ժամկետանց հար 

կային ու պարտա 

դիր վճարների 

պարտավորու-

թյուններ 

ամսական 

 

 

եռամսյա-

կային 

 

45 

 

 

 

 

- 

Ներքին 

օգտագործման 

համար 

 

 

1000-401, 

 1000-402 
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3.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

Հ/Հ 

Աշխա 
տանքի 

(ցուցա 
նիշի)    

ծածկա 
գիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 
փաստաթղթի 
տեսակը կամ 
աշխատանքի 
կատարման 
(ցուցանիշի 

մշակման) համար 
հիմք հանդիսացող 

այլ նյութերը 
(աղբյուրները) 

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածու 
թյունը (ըստ 

գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 
բաշխվածու 
թյան և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 

կատար-
ման,ցուցանի 
շի մշակման 

ավարտը (ամ-
սաթիվը կամ 

աշխատանքա 
յին օրը հաշվետու 

ժամանակաշրջանից 
հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյունքը  (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 300001 Բանկային համակարգի 
դրամարկղային 
շրջանառությունը 

Ձև N 1-ԲԳ մուտք, ելք եռամսյա-
կային 

45 1000-101, 

1000-103 

2000-101,  

1000-401,  

1000-402 

2 300002 Առևտրային բանկերի 
(մասնաճյուղերի)  
վարկային ներդրումները 

- 

 

ըստ տնտեսու-
թյան 

հատվածների 

- - 1000-401,  

1000-402,  

2000-101,  

1000-101,  

1000-103 

3 300003 ²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ 
(Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ)  
³í³Ý¹Ý»ñÝ Áëï ïÝï»-
ëáõÃÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ 

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

4 300004 Բնակչությունից 
ներգրաված ավանդները 

- - - - - 

5 300005 Բանկերի կողմից ներ-
գրավված ավանդների և 
տրամադրված վարկերի 
միջին տոկոսադրույք-
ները  

-  - - - 

6 300006 Բանկային համակար-
գում սպասարկվող հա-
ճախորդների  և նրանց 
հաշիվների քանակը 

- ըստ իրավաբա-
նական և ֆի-

զիկական 
անձանց 

- - 

 

- 

7 300007 Առևտրային բանկերի 
(մասնաճյուղերի) ամփոփ 
ցուցանիշներ 
1)ընդհանուր ակտիվներ 
և պարտավորություններ 
2)ընդհանուր շահույթը/ 
վնասը 
3)բանկերի և դրանց 
մասնաճյուղերի քանակը 
4)ընդհանուր կապիտալը 
5)շահույթով աշխատող 
առևտրային բանկերի 
թիվը և դրանց ընդհանուր 
շահույթը 
6)վնասով աշխատող 
առևտրային բանկերի 
թիվը և դրանց ընդհանուր 
վնասը 
7)եկամուտներն ու 
ծախսերը 

Ձև N 5 ամփոփ - - 

 

1000-101, 

 1000-401,  

1000-402  

8 300008 Ապահովագրական 
ընկերությունների 
(գործակալների) 
գործունեությունը 

Ձև N 1-ԱՊՊԱ ըստ ապահո-
վագրական 

ընկերություն 
ների (գործա-

կալների) 
գործունեության 

հիմնական 
ցուցանիշների 

եռամյա 
կային 

 
 

տարեկան 
 

45 
 
 
 

60 
 

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

9 300009 

 

Վարկերի և ավանդների 
վերաբերյալ  

Ձև N 1-ԲԳ ըստ շրջանների ամսական 6 3000-301,   
3000-501 
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4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 

4.1 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 

 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 
գիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման փաս-
տաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու-
ցանիշի մշակման) 
համար հիմք հան-
դիսացող այլ նյու-

թերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի (ցու-
ցանիշի) վիճակա-

գրական ընդգրկվա-
ծությունը (ըստ 
գործունեության 

տեսակների, տարած–
քային բաշխվա- 

ծության  
 և այլն) 

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 

կատարման,ցու-
ցանիշի մշակման 

ավարտը  
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային  

օրը հաշվետու 
ժամանակա- 

շրջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, որոն- 

ցում  ընդգրկվելու է աշ-
խատանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 410001 Ապրանքների արտահա-

նումը, ներմուծումը, 
արտաքին առևտրա-
շրջանառությունը և 
առևտրի հաշվեկշիռը 

Արտաքին 
առևտրի 

տվյալների բազա 

ըստ հանրապե-
տության, երկր– 
ների, ապրան-

քախմբերի 

եռամսյա-
կային 

45 1000-401 

4.1.1.ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ 

2 411002 Ապրանքների 
արտահանումը 

Ձև N1-արտաքին 
առևտուր, ԱՀ 
ֆինանսների 

նախարարության 
հսկիչ կետերի 

տեղեկա-
տվությունը 

ըստ հանրապե-
տության 

եռամսյա-
կային 

45 
 
 

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

3 411003 Ապրանքների 
արտահանումը  

- ըստ ապրանքների` 
դասակարգման 

Արտաքին 
տնտեսական  

գործունեության 
ապրանքների 

անվանացանկի 
վեցանիշ և Եվրո-
պական միության 

ութանիշ 
մակարդակի 

- - - 

4 411004 Ապրանքների 
արտահանումը 

- ըստ երկրների - - - 

5 411005 Ապրանքների 
արտահանումը  

- ըստ շրջանների տարեկան -  1000-102, 
1000-401, 
1000-402, 
4100-101 

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

ԱՀ ֆինանսների 
նախարարության 

հսկիչ կետերի 
տեղեկա-

տվությունը 

ըստ հանրապե-
տության 

- - ներքին օգտա-գործման 
համար 

4.1.2.ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 

7 412007 Ապրանքների ներմուծումը Ձև N1-արտաքին 
առևտուր, ԱՀ 
ֆինանսների 

նախարարության 
հսկիչ կետերի 

տեղեկա-
տվությունը 

ըստ հանրապե-
տության 

եռամսյա-
կային 

45 1000-101,  
1000-102,  
1000-103,  
1000-401, 
 1000-402,  
4100-101 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
8 412008 Ապրանքների ներմուծումը  - ըստ ապրանքների` 

դասակարգման 

Արտաքին 

տնտեսական  

գործունեության 

ապրանքների 

անվանացանկի 

վեցանիշ և Եվրո-

պական միության 

ութանիշ 

մակարդակի 

-  -  -  

9 410009 Ապրանքների ներմուծումը  -  ըստ երկրների եռամսյա-
կային 

45 

 

 

1000-101, 

 1000-102, 

 1000-103,  

1000-401,  

1000-402, 

 4100-101 

10 412010 Մարդասիրական 
օգնության կարգով 
ստացված բեռները  

ԱՀ աշխատանքի, 
սոցիալական 

հարցերի և վե-
րաբնակեցման 

նախարարության 
տեղեկանքը 

- -  -  1000-401,  

1000-402 

11 412011 Մարդասիրական 
օգնության կարգով 
ստացված բեռները 

-  ըստ ապրանքների` 
դասակարգման 

Արտաքին 
տնտեսական  

գործունեության 
ապրանքների 

անվանացանկի  

վեցանիշ և 
Եվրոպական 

միության  ութանիշ 
մակարդակի 

-  -  -  

12 412012 Բնական գազի 
ներմուծումը 

Ձև N1-արտաքին 
առևտուր 

ըստ հանրապե-
տության 

-  -  -  

13 412013 Ավտոմեքենաների 
ներմուծումը 

ԱՀ 
ոստիկանության 
ՃՈ տեղեկանքը 

- - - - 

14 412014 Ապրանքների ներմուծումը Ձև N1-արտաքին 
առևտուր, ԱՀ 
ֆինանսների 

նախարարության 
հսկիչ կետերի 

տեղեկա-
տվությունը 

ըստ շրջանների տարեկան -  

1000-101 

1000-102, 

1000-401, 

     1000-402,  

    4100-101 

15 412015 Քաղաքացիների կողմից 
ԱՀ ներմուծվող 
ապրանքների քանակը և 
արժեքը 

ԱՀ ֆինանսների 
նախարարության 

հսկիչ կետերի 
տեղեկա-

տվությունը 

ըստ հանրապե-
տության 

- - ներքին օգտա- 

գործման համար 
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4.2.ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 
գիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի  
(ցուցանիշի)  
անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման փաս-
տաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու- 
ցանիշի մշակման)  
համար հիմք հան 

-դիսացող այլ նյու- 
թերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի (ցու-
ցանիշի) վիճակա-

գրական ընդգրկվա-
ծությունը (ըստ 

ճյուղերի, գործու-
նեության տեսակ- 

ների, տարածքային 
բաշխվածության  

և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 

կատարման, ցու-
ցանիշի մշակման 

ավարտը  
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային  

օրը հաշվետու 
ժամանակա- 

շրջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, որոն-
ցում ընդգրկվելու է աշ-
խատանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 
 
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 420001 Օտարերկրյա 
ներդրումները  

2019 թվականի 3-րդ և 4-րդ  
եռամսյակները 

2020թվականի 1-ին և 2-րդ 
եռամսյակները 

Ձև N9- ներդրում ըստ հանրապե-
տության 

եռամսյա-
կային 

90/92 

  

1000-101, 

4400-101, 

1000-401,  

1000-402 

2 420002 Օտարերկրյա 

ներդրումները  

2019 թվականի 3-րդ և 4-րդ  
եռամսյակները 

2020 թվականի 1-ին և 2-րդ 
եռամսյակները 

- ըստ երկրների - - - 

3 420003 Օտարերկրյա 
ներդրումները  

2019 թվականի 3-րդ և 4-րդ  
եռամսյակները 

2020թվականի 1-ին և 2-րդ 
եռամսյակները 

- ըստ ներդրում-
ների տեսակների 

- - - 

4 420004 Օտարերկրյա 
ներդրումները  

2019 թվականի 3-րդ և 4-րդ  
եռամսյակները 

2020 թվականի 1-ին և 2-րդ 
եռամսյակները 

- ըստ  գործունեու- 

թյան տեսակների 

- - - 

5 420005  Արտաքին վարկերի 
օգտագործումը, մարումը և  

սպասարկումը 

տեղեկանք 

1-ֆինանս 

ըստ պետական 
կառավարման 
համակարգի 

- - - 

4.3. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 
գիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
 (ցուցանիշի)  
անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման փաս-
տաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու- 
ցանիշի մշակման)  
համար հիմք հան-
դիսացող այլ նյու- 

թերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) վիճակա-
գրական ընդգրկվա-

ծությունը (ըստ 
ճյուղերի, գործու-
նեության տեսակ-

ների, տարածքային 
բաշխվածության և 

այլն)  

Պարբե- 
րակա-
նությու

նը 

Վիճակագրական 
աշխատան քի 
կատարման,  

ցուցանիշի մշակման 
ավարտը  

(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային  

օրը հաշվետու 
ժամանակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, 

որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյունքը  (կամ 
ցուցանիշը)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 430001 Կապի և այլ 
միջազգային 
ծառայությունների 
մասին 

Ձև N 1-Ծառայու-
թյուն (կապ) 

ըստ հանրապե-
տության 

եռամսյա-
կային 

90/92 1000-401,  

1000-402,  

4400-101 

2 430002 Միջազգային 
երթուղիներում 
մատուցված 
տրանսպորտային 
ծառայությունների 
մասին 

Ձև N 1-Ծառայու-
թյուն (տրանս-պորտ) 

- - - - 

3 430003 Հանգստի, 

մշակութային և 

մարզական 

միջոցառումների  

կազմակերպման գծով 

Ձև N13 –
Ծառայություն 

(եռամսյակային) 

-  -  -  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ծառայությունների 

ներմուծման և 

արտահանման մասին 
4 430004 Բժշկական 

ծառայությունների 

արտահանում և 

ներմուծում 

Ձև N2 - - - - 

5 430005 Միջազգային 

կազմակեր–

պությունների 

գործունեության մասին 

Ձև N1-ՄԿ - - 
 

- - 

6 430006 Գործուղում, 
վերապատրաստում և 
տեխնիկական 
օգնություն 

Ձև N 7 - - - - 

7 430007 Միջազգային և ներքին 
զբոսաշրջիկության 
մասին 

Ձև N 1-զբոսա-
շրջիկություն 

- - - - 

8 430008 Բանկի և ոչ 
ռեզիդենտների հետ 
ֆինանսական դիրքերի 
 և դրանց հետ կապված 
գործառնությունների  
վերաբերյալ 

Ձև N 18 - - - - 

9 430009 Իրացված կամ անվճար 
տրամադրված 
հանգստի և բուժման 
ուղեգրերի թիվն ըստ 
պետությունների 

աղյուսակի տեսքով - - - - 

10 430010 Միջազգային 
կազմակեր-
պություններում 
աշխատող 
ռեզիդենտների և ոչ 
ռեզիդենտների 
թվաքանակը 

- - տարեկան - - 

11 430011 Արտերկրում ԱՀ 

մշտական 

ներկայացուցիչների 

վրա ԱՀ պետբյուջեից 

կատարված  ծախսերը 

ԱՀ արտաքին 

գործերի 

նախարարության 

տեղեկանքը  

- եռամսյա- 

կային 

- - 

12 430012 ԱՀ տարածքում 

օտարերկրյա 

քաղաքացիների 

կողմից գնված բնակա–

րանների և բնակելի 

տների քանակը և 

արժեքը 

աղյուսակի տեսքով - - - - 

13 430013 Մարդասիրական 

օգնության գծով 

ստացված օտար-

երկրյա ֆինանսական 

միջոցների մասին 

աղյուսակի տեսքով - - - - 

14 430014 ԱՀ այցելած 
զբոսաշրջիկներն ըստ 
երկրների և նպատակի 

աղյուսակի տեսքով 25 հունվարի տարեկան - - 
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4.4. ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծած 

կագիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման փաս-

տաթղթի տեսակը կամ 
աշխատանքի կատարման 

(ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հան-
դիսացող այլ նյու- 

թերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի (ցու-
ցանիշի) վիճակա-

գրական ընդգրկվա-
ծությունը (ըստ 

ճյուղերի, գործու-
նեության տեսակ- 

ների, տարածքային 
բաշխվածության և 

այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատան  

քի կատարման,  
ցուցանիշի մշակման 

ավարտը  
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային  

օրը հաշվետու  
ժամանակաշրջանից  

հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, որոն- 
ցում ընդգրկվելու է աշ-
խատանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 440001 Վճարային հաշվեկշիռ  

2019 թվականի 3-րդ և 
4-րդ եռամսյակները 

2020 թվականի 1-ին և 
2-րդ եռամսյակները 

արտաքին առևտրի, 

օտարերկրյա 

ներդրումների,  

միջազգային ծառա-

յությունների մասին 

նյութերը 

ըստ հանրապե-

տության 

եռամսյա-
կային 

90/92 

 
 

 

1000-101, 

1000-401, 

1000-402, 

4400-101 

 

 

 

4.5. ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա- 

նիշի) 
ծածկա 

գիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման փաս-
տաթղթի տեսակը  
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու-
ցանիշի մշակման) 
համար հիմք հան-
դիսացող այլ նյու- 

թերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը 

(ըստ ճյուղերի, 
գործունեության 

տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության և 
այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատան քի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը  

կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակա 

շրջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, 

որոնցում  
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը  (կամ 
ցուցանիշը) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 450001 Արտարժույթների առք ու 

վաճառք, հաշվարկային 

փոխարժեքները 

«Արցախբանկ»  ՓԲԸ 

տեղեկանքը 

ըստ ամերիկյան 

դոլարի, եվրոյի և 

ռուսաստանյան 

ռուբլու 

ամսական, 

եռամսյա-

կային, 

տարեկան 

30 

 

1000-101, 

1000-103 

1000-105, 

1000-401,  

1000-402 
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5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ  

Հ/Հ Ցուցանիշի անվանումը 

Հաշվետվության ձևը 
կամ ցուցանիշի 

մշակման համար 
հիմք հանդիսացող 

այլ նյութերը  
(աղբյուրները) 

Ցուցանիշի 
վիճակագրա կան 

ընդգրկվածությունը 
(ըստ գործունեության 

տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության, 
աշխատողների 

թվաքանակի և այլն) 

Պարբերա-
կանու- 

թյունը 

Հրապարակումնե- 
րի անվանումները,  

որոնցում ընդգրկվելու 
 է աշխատանքի  

արդյունքը  
(կամ ցուցանիշը) 

  

1 

 
Բնակչության թվաքանակը 

Բնակչության սեռա-
տարիքային կազմի 

հաշվարկ 

ըստ 
հանրապետության, 

սեռի 

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

2 
Կյանքի սպասվող 
տևողությունը 

Մահացության 
աղյուսակներ (3-ՄԱ) 

-  
-  -  

3 

 Մանկական 
մահացությունը  (մինչև  1 
տարեկան հասակում) 

Բնական շարժի 
հիմնական 

արդյունքները 

-  
եռամսյա-

կային 
-  

4 

Երեխաների մահացու-
թյունը (մինչև 5 տարեկան 
հասակում) 

- -  -  -  

5 
Մայրական մահացությունը  -   ըստ 

հանրապետության 
-  -  

6 

Ուսումնառության միջին 
տևողությունը 
հանրակրթական 
ուսումնական հաստա-
տություններում  

Ձև N 1-հանրակրթու-
թյուն 

 
 

ըստ 
հանրապետության, 

շրջանների 

տարեկան 

- 

7 

Մեկ սենյակի հաշվով 
բնակիչների միջին 
թվաքանակը, չհաշված 
խոհանոցը և լողասենյակը 

Տնային 
տնտեսությունների 
կենսապայմանների 

ամբողջացված 
հետազոտություն 

ըստ 
հանրապետության 

-  

5800-101  
 

8 Խմելու ջրի մատչելիությունը -  -  -  -  

9 

Սանիտարահիգիենիկ 
պայմաններով 
ապահովվածությունը 

-  -  -  
-  

10 

Սննդում նվազագույն 
կենսաապահովման համար 
անհրաժեշտ սպառողական 
զամբյուղի դրամական 
արտահայտությունը 
 
 
 
 

 
2019 թվականի արդյունքները 

Նվազագույն սպառո-
ղական զամբյուղի 
հաշվարկը 2 
տարբերակով. 
ա.պարենային 
զամբյուղը, 
բաղկացած 11 
պարենամթերքից 
ըստ ՀՀ առողջապա-
հության նախարա-
րության սխեմայի  
բ.փաստացի 
հետազոտության 
արդյունքների հիման 
վրա` ըստ 
հետազոտության 
արդյունքների   

-   
 
 
ամսական 
 
եռամսյա-
կային 
 
 
 
 
 
տարեկան 

 
 
     

5900-501, 
 

1000-401, 
1000-402 

 
 
 
 

5800-101, 
5900-201 

 
 

11 

Համախառն ներքին 
արդյունքը 1 շնչի հաշվով 

Արցախի 
Հանրապետության 

Ազգային 
վիճակագրական 
ծառայության կա-

ռուցվածքային 
ստորաբա-

ժանումների  
նյութերը 

-  եռամսյա-
կային 

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

12 

Տնային տնտեսության 
եկամուտն ընտանիքի 1 շնչի 
հաշվով (մակարդակը և 

Տնային 
տնտեսությունների 
կենսապայմանների 

-  տարեկան 1000-101, 
 5800-101 
5900-201 
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Հ/Հ Ցուցանիշի անվանումը 

Հաշվետվության ձևը 
կամ ցուցանիշի 

մշակման համար 
հիմք հանդիսացող 

այլ նյութերը  
(աղբյուրները) 

Ցուցանիշի 
վիճակագրա կան 

ընդգրկվածությունը 
(ըստ գործունեության 

տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության, 
աշխատողների 

թվաքանակի և այլն) 

Պարբերա-
կանու- 

թյունը 

Հրապարակումնե- 
րի անվանումները,  

որոնցում ընդգրկվելու 
 է աշխատանքի  

արդյունքը  
(կամ ցուցանիշը) 

  

բաշխումը) ամբողջացված 
հետազոտություն 

 

13 

Գործազրկության 
մակարդակն ըստ սեռի 

-  
- -  

1000-101, 
1000-401,  
1000-402 

14 

Տնտեսության մեջ զբաղ-
վածների հարաբերակցու-
թյունը  ողջ բնակչության 
նկատմամբ  

-  ըստ 
հանրապետության, 

սեռի 

եռամսյա-
կային, 

տարեկան 
1000-401,  
1000-402  

1-14 համարակալումը պայմանավորված է Միավորված  ազգերի կազմակերպության կողմից երաշխավորված Ազգային 
սոցիալական ցուցանիշների ցանկի հերթականությամբ: 

 
5.1. ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա 
նիշի)  
ծած 

կագի 
րը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 

(ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 
փաստաթղթի 
տեսակը կամ 
աշխատանքի 

կատարման (ցու-
ցանիշի մշակ – 

ման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ 

նյութերը 
(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածու 
թյունը (ըստ  

գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվա- 
ծության և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրա- 
կան աշխա 

տանքի կատար– 
ման, ցուցանիշի 

մշակման ա-
վարտը (ամ 

սաթիվը կամ 
աշխատան քային 

օրը հաշվետու 
ժամանակա-

շրջանից հետո) 

Հրապարակում 
ների անվանում-
ները, որոնցում 

ընդգրկվելու է աշ-
խատանքի 

արդյունքը  (կամ 
ցուցանիշը) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

            5.1.1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱԿԱՆ  ՇԱՐԺԸ 
1 511001 2019 թվականի 

գրանցված ծնվածների, 
մահացածների, 
ամուսնությունների և 
ամուսնալուծություն–
ների արդյունքները (ըստ 
գրանցման ամսաթվի և 
մշտական բնակավայրի) 

քաղաքացիական 
կացության ակտերի 

գրանցման հիման վրա 

ըստ հանրապե–
տության, 

շրջանների 

տարեկան 1 փետրվարի 1000-101, 
1000-102, 
1000-104, 
1000-401, 
1000-402, 
5100-101 

2 511002 2019 թվականի բնակչու-
թյան բնական շարժի 
հիմնական արդյունքները 

-  ամփոփ աղյու-
սակներ  ըստ 

հանրապետու-
թյան, շրջանների 

-  -  -  

      3 511003 2019 թվականի բնակչու-
թյան բնական շարժը 
(բնակչության սեռատա-
րիքային կազմը հաշվար-
կելու համար) 

աղյուսակներ ըստ հանրապե–
տության, շրջան-

ների 

-  3 ապրիլի -  

4 511004 Գրանցված ծնունդները, 
ամուսնությունները, 
ամուսնալուծությունները 
և մահերը` ըստ մահվան 
պատճառների 
(համաձայն գրանցման 
ամսաթվի և վայրի) 

քաղաքացիական 
կացության ակտերի  

գրանցման  2-րդ 
օրինակները, մահ վան 
վերաբերյալ բժշկական 

վկայականներ, 
բուժական 

տեղեկանքներ 

-  ամսական 15 1000-401, 
1000-402 

5 511005 2020թվականի բնակչու-
թյան բնական շարժի 
տվյալների գրանցման 
ամենամսյա  նախնական 
արդյունքների մշակում 
 

քաղաքացիական 
կացության ակտերի  

գրանցման 2-րդ 
օրինակները 

 -  -  10 
 

Ներքին 
օգտագործման 

համար 

6 511006 Մահացության 
աղյուսակներ 

բնակչության բնական 
շարժի հիմնական 

արդյունքների 
աղյուսակներ 

-  տարեկան  21 հուլիսի 1000-101, 
5100-101, 
1000-401,  
1000-402 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 

7 511007 Ծնելիության աղյուսակ–
ներ 

- -  - -  -  

8 511008 Ամուսնացածների միջին 
տարիքը 

ըստ մշակված 
աղյուսակների 

-  եռամսյա-
կային 

15 1000-401,  
1000-402 

9 511009 2020թվականին 
գրանցված ծնվածների, 
մահացածների, 
ամուսնությունների և 
ամուսնալուծությունների 
նախնական 
արդյունքները 

աղյուսակի տեսքով -  ամսական 10 5100-501 

10 511010 ԱՀ տարածքում արձա-
նագրված ինքնասպանու-
թյունների և ինքնասպա-
նության փորձերի դեպ-
քերի մասին 

Հաշվետվություն ձև 
թիվ 1- ԻՍ 

ըստ հանրապե-
տության 

կիսամյա- 
կային 

45 1000-101, 
1000-104,  
1000-401, 
1000-402 

     5.1.2. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ  ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ 
11 512001 2019 թվականի 

բնակչության տեղաշարժի 
հիմնական արդյունքները 

եկողների և 
մեկնողների 

թերթիկներին կից 
վիճակագրական 

հաշվառման 
կտրոններ 

ըստ հանրապե–
տության, 

շրջանների 

տարեկան 1 փետրվարի 1000-101,1000-104,  
1000-401,1000-402,  
5100-101, 5100-102 

12 512002 Բնակչության տեղաշարժի 
հիմնական արդյունքները 

եկողների և 
մեկնողների 

թերթիկներին կից 
վիճակագրական 

հաշվառման 
կտրոններ 

ձև Մ և Ե, ըստ 
հանրապե–

տության 

եռամսյա-
կային 

45 1000-401, 
1000-402 

13 512003 Բնակչության ամենամս– 
յա տեղաշարժի տվյալնե– 
րի մշակում 

-  ըստ հանրապե–
տության, 

շրջանների 

ամսական 10 
 

1000-401, 

1000-402,  

5100-501 

14 512004 Վերաբնակեցում  ըստ մշակված 
աղյուսակների 

- եռամսյա-
կային 

45 1000-401,  
1000-402 

       5.1.3. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 

15 513001 Բնակչության սեռատարի 
քային կազմի հաշվարկ 
2020 թվականի հունվարի 
1-ի դրությամբ ըստ ԱՀ 

բնակչության 
թվաքանակը 
տարեսկզբին 

ըստ հանրապե–
տության, 

քաղաքային և 
գյուղական 

բնակչության 

տարեկան 3 ապրիլի 1000-101, 
1000-104, 
5100-201, 
1000-401,  
1000-402 

16 513002 Բնակչության սեռատա-
րիքային կազմի հաշվարկ 
2020թվականի հունվարի  
1-ի դրությամբ ըստ 
շրջանների 

-  ըստ շրջանների, 
քաղաքային և 

գյուղական 
համայնքների 
բնակչություն 

-  -  -  

17 513003 ԱՀ բնակչության 
թվաքանակը  

-  ըստ հանրապե–
տության, շրջան-

ների 

եռամսյա-
կային  

 

տարեկան 

30 
 
 

3 ապրիլի 
 

Ներքին 
օգտագործման 

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

18 513004 Գյուղական բնակչության 
սեռատարիքային կազմը 
2020 թվականի հունվարի 
1-ի դրությամբ 

ձև թիվ 9-U, օժանդակ 
աղյուսակ, ամփոփ 

տեղեկագիր 

ըստ հանրապե–
տության, շրջան-

ների, համայնքնե-
րի,բնակավայրերի 

տարեկան 3 ապրիլի 1000-102 

19 513005 2020 թվականի հունվարի 
1-ի դրությամբ ԱՀ 
վարչատարածքային 
միավորների քանակը 

«ԱՀՀ վարչատարած 
քային բաժանման 
մասին» ԱՀ օրենք 

ըստ հանրապե–
տության 

-  1 փետրվարի 5130-201 

20 513006 2020 թվականի 
ընթացքում 
վարչատարածքային 
փոփոխությունների 
ընթացիկ հաշվառում 

- -  եռամսյա-
կային 

30//31 Ներքին 
օգտագործման 

համար 

 



36 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
1 520001 Աշխատանքային դժբախտ 

պատահարները, վնասվածք-
ները և դրանցով պայ-
մանավորված  ժամանակավոր 
անաշխատունակությունը 

Ձև N7-Ժավ ըստ հանրապե–
տության, 

շրջանների 

տարեկան 3 ապրիլի 1000-101, 

1000-102, 

1000-104, 

5200-101, 

1000-401, 

1000-402 

2 520002 Կենսաթոշակառուների 
ընդհանուր թվաքանակի, 
նշանակված մեկ ամսվա  
կենսաթոշակի ընդհա– 

նուր գումարի մասին 

ըստ  ձև N 94-կն-ի -  կիսամյա-
կային 

45 1000-101, 

5200-101, 

1000-401, 

1000-402 

3 520003 Հաշմանդամների թվաքանակը   Ձև N 1-հաշման-
դամություն 

-  -  - -  

4 520004 Կենսաթոշակառուների 
թվաքանակի մասին  

Ձև N 2-կն ըստ հանրապե–
տության 

- -  -  

5 520005 Առանձին տարափոխիկ  

և մակաբուծական  
հիվանդությունները 

Ձև N 85-  

տարափոխիկ 

-  եռամսյա-
կային 

-  -  

6 520006 Տարեցների և հաշմանդամ-ների 
սոցիալական սպա-սարկման 
կազմակերպութ-յունների 
գործունեությունը 

Ձև N1-սոցսպաս -  տարեկան -  -  

7 520007 Մանկական խնամատա-
րական կազմակերպու- 

թյունների գործունեու- 

թյունը 

Ձև N1-մանկատուն -  -  - -  

8 520008 Նպաստառուների ընդհա- 
նուր թվաքանակը, նշա–
նակված մեկ ամսվա նպաստի 
ընդհանուր գումարը 

Աղյուսակի տեսքով -  կիսամյա-
կային 

- -  

9 520009 Որդեգրման մասին Ձև N 1-որդեգրում -  -  -  1000-104, 

5200-101,  

1000-401, 

1000-402 

10 520010 Հիմնական միջոցների,  
անավարտ ոչ ընթացիկ 
նյութական ակտիվների և ոչ 
նյութականակտիվների 
առկայությունը և շարժը 

Ձև N11-ՀՄ -  տարեկան 30 մայիսի Ներքին 
օգտագործման 

համար 

11 520011 
 

 

Հղիներին, ծննդաբերներին և 
ծննդկաններին ցույց տրված 
բուժօգնություն  

Ձև N 32  
 

 -  10 ապրիլի 1000-101, 

5200-101 

1000-401, 

1000-402,  

12 520012 Տուբերկուլյոզով հիվանդների 
թվաքանակը 

Ձև N 33  -  - - 1000-101, 
5200-101 
1000-104, 
1000-401,  
1000-402 

13 520013 Առավելապեսապես սեռական 
ճանապարհով փոխանցվող  
հիվանդու- 
թյուններով, մաշկիսնկային 
հիվանդություններով և քոսով 
հիվանդների թվաքանակը 
(ըստ սեռի) 

Ձև N 34  - -   5200-101, 
1000-401,  
1000-402 

14 520014 Առավելապեսապես սեռական 
ճանապարհով փոխանցվող  
հիվանդու- 
թյուններով, մաշկի սնկային 
հիվանդություններով և քոսով 
իվանդացության մասին  

Ձև N 61ա  -  -  - - 

15 520015 Չարորակ նորագոյացու- 
թյուններով հիվանդների 
մասին  

Ձև N 35  - -  -  -  

16 520016 Չարորակ նորագոյացու- 
թյուններով հիվանդների 
սեռատարիքային 

Ձև N 61հ  -  -  -  1000-101, 
1000-104, 
1000-401, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
բաշխվածությունը(ըստ 
սեռատարիքային կազմի) 

1000-402, 
 5200-101  

17 520017 Հոգեկան և վարքի խան-
գարում ունեցող անձանց 
մասին  (ըստ սեռի) 

Ձև N 37  -  -   1000-101, 
5200-101 

18 520018 Հոգեկան և վարքի խան-
գարում ունեցող անձանց 
մասին (առանց ալկոհոլային 
փսիխոզների, ալկոհոլիզմի, 
թմրամոլության, թունամոլու-
թյան) (ըստ սեռատարիքային 
կազմի) 

Ձև N 61գ  -  -  -  -  

19 520019 Ալկոհոլիզմով, թմրամո– 
լությունով, թունամոլու– 
թյունով հիվանդների մասին 
(ըստ սեռի) 

Ձև N 38  -  -  -  1000-101, 
1000-104, 
1000-401, 
1000-402,   
5200-101 

20 520020 Արյան և արյան բաղա–
դրամասերի պաշարման և 
փոխներարկման  կայանների, 
հիվանդանոցների 
բաժանմունքների 
գործունեության մասին  

Ձև N 4  -  
 

-  
 

-  1000-101,  
5200-101 

21 520021 Շտապ բուժօգնության կայանի 
(բաժանմունքի) 
գործունեության մասին  

Ձև N 8  
 

-  
 

-  
 

-  -  

22 520022 Դատաբժշկական փորձա-
քննություն մասին 

Ձև N 51  -  
 

-  -  -  

23 520023 Դատահոգեբուժական  
փորձաքննության 
հանձնաժողովի աշխատանքի 
մասին 

Ձև N 39  -  -  - -  

24 520024 Առանձին տարափոխիկ և 
մակաբուծական 
հիվանդություններ 

Ձև N 85 
 

-  եռամսյա- 
կային 

 

45 -  

25 520025 Տարափոխիկ հիվանդու 
թյունների դեմ պատ–
վաստված երեխաների և դեռա 
հասների թվաքանակը (ըստ 
սեռատարիքային կազմի) 

Ձև N 86-ի հավելված  -  
 

տարեկան 10 ապրիլի -  

26 520026 Մարդու իմունային ան–
բավարարության վարակի 
վերաբերյալ հետազոտություն-
ների արդյունքները 

Ձև N 88 
 

-   
եռամսյա- 

կային 
 

45 - 

27 520027 Մարդու իմունային ան- 
բավարարության վիրուսի 
նկատմամբ շճաբանական  
հետազոտությունների 
արդյունքները 

Ձև  1-ՄԻԱՎ -  -  -  -  

28 520028 Հիվանդանոցի 
գործունեության մասին 

Ձև N 2-ստացիոնար  տարեկան 10 ապրիլի -  

29 520029 Առողջապահության հա–
մակարգի գործունեության 
հիմնական ցուցանիշները 

Աղյուսակ -  -  -  -  

30 520030 Վերականգնողական 
կենտրոնի գործունեությունը 

Ըստ մշակված 
աղյուսակի 

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

31 520031 Բժշկական հաստատութ–
յունների գործունեության 
մասին 

Ձև N1 -  -  - 1000-101, 
5200-101, 
1000-401, 
1000-402  

 
32 520032 Բժշկական հաստատու-

թյունների կադրային ներուժի 
մասին 

Ձև N17 -  -  -  - 

33 520033 Առողջապահության 
համակարգի պետական, 
տարածքային կառավար-ման 
և տեղական ինքնա-կառա-
վարման մարմինների, տես-
չությունների, գիտահետա-
զոտական ինստիտուտների, 
բարձրագույն և միջին մասնա-
գիտական ուսումնական 

Ձև N17-Ա -  -  -  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
հաստատությունների 
կադրային ներուժի մասին 

34 520034 Երեխաներին ցույց տրված 
բուժօգնության մասին (ըստ 
սեռի) 

Ձև N31  
 

-  -  - -  

35 520035 Առողջության առաջնային 
պահպանման հաստատու-
թյունների սպասարկման 
տարածքում բնակվող անձանց 
մոտ գրանցված 
հիվանդությունների մասին 

Ձև N 3  
 

-  -  -  - 

36 520036 Առողջության առաջնային 
պահպանման հաստատու-
թյուններում գրանցված արյան 
շրջանառության և 
ներզատական համակարգերի 
հիվանդությունների թիվն ըստ 
սեռի և տարիքի  

Ձև N 3  ա 
 

- - - - 

37 520037 Մասնավոր ստոմատոլո-
գիական կաբինետների 
գործունեության մասին 

Ձև N 12 -  -  -  1000-101, 

1000-102,  

1000-103, 

5200-101,  

1000-401, 

1000-402 

38 520038 Յոդի անբավարարությամբ 
պայմանավորված վահանաձև 
գեղձի հիվանդությունները 

Ձև N 13 -  -  -  5200-101, 

1000-401,  

1000-402 

39 520039 Դեղատների և դեղատնային 
կրպակների կադրային 
ներուժի և գործունեության 
մասին 

Ձև N 16 -  -  -  -  

40 520040 Բժշկասոցիալական  փորձա-
քննական հանձնաժողովների 
գործունեության մասին 

Ձև N 7  - - 15 փետրվարի - 

41 520041 Ծնելիության և բազմազա 
վակության խթանման 
նպատակով սահմանված 
միջոցառումների կատարման 
արդյունքները  

Աղյուսակ ըստ հանրապե–
տության, 

շրջանների 

եռամսյա 
կային 

45 5100-101, 

1000-401,  

1000-402 

 

5.3. ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 

գիրը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու- 
ցանիշի մշակման) 

համար հիմք 
հանդիսացող այլ 

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվա- 

ծությունը (ըստ 
ճյուղերի, գործու- 
նեության տեսակ- 

ների, տարածքային 
բաշխվածության 

 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 

ցուցանիշի մշակման 
ավարտը (ամ-  

սաթիվը  
կամ աշխատան 

քային օրը հաշ վետու 
ժամա նակաշրջա 

 նից հետո) 

Հրապարակումնե–
րի անվանումները, 

որոնցում ընդ–
գըրկվելու է 

աշխատանքի 
արդյունքը (կամ 

ցուցանիշը) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 530001 Հայտնաբերված վարչական 

իրավախախտումները և 
վարչական պատասխանա-
տվության ենթարկված 
անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի ըստ հանրապե–
տության, շրջան 

ների 

տարեկան 45 5200-101, 

1000-401,  

1000-402 

2 530002 ԱՀ հետաքննության և նախա-

քննության մարմինների 

կողմից ներկայացվող քննչա-

կան  աշխատանքի մասին 

Ձև 1-Մ -  կիսամյա 

կային 

45 5200-101 

3 530003 ԱՀ հետաքննության և նախա 

քննության մարմինների կող–

մից ներկայացվող հանցա-

գործությունների մասին դի-

Ձև 2-Մ 
 

-  -  -  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
մումների և հաղորդումների 

վերաբերյալ  

4 530004 ԱՀ ընդհանուր իրավասութ–

յան առաջին ատյանի 

դատարանում քրեական գոր-

ծերի քննության վերաբերյալ 

ըստ  

հավելված N 5-ի 

-  -  -  5200-101, 

1000-401,  

1000-402 

5 530005 Դատական ակտերի հար-
կադիր կատարումը 

Ձև N 1-դահկ -  եռամսյա-
կային 

-  -  

6 530006 Ստանդարտացում, սերտիֆի–
կացում, հավատարմագրում  

Ձև N 1-ստան-
դարտ 

ըստ հանրապե–
տության 

-  -  -  

7 530007 Պետական նոտարական 
գրասենյակի 
գործունեությունը  

Ձև N 1-նոտար ըստ հանրապե–
տության, 

շրջանների 

-  -  -  

8 530008 Հանցագործությունների թիվն 
ըստ հանցատեսակների 

Ձև N 1-հանցա-
գործություն 

-  -  -  -  

9 530009 Հետաքննության մարմնի 
վարույթում գտնվող գործերը 
(հարկային իրավախախ-
տումների մասով) 

Ձև N 1-
հետաքննություն 

-  -  -  -  

5.4. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 

գիրը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի  

(ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու- 
ցանիշի մշակման) 

համար հիմք 
հանդիսացող այլ 

 նյութերը (աղբյուրները) 

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակա- 
գրական ընդգրկվա-

ծությունը (ըստ 
ճյուղերի, գործու-
նեության տեսակ-

ների, տարածքային 
բաշխվածության  

և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակա 
գրական աշխատան 

 քի կատար  
ման, ցուցանիշի 

մշակման 
ավարտը(ամսա  

թիվը կամ 
աշխատան  
քային օրը 
հաշվետու 

ժամանակա- 
շրջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, 

որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյուն քը  (կամ 
ցուցանիշը) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 540001 Նախադպրոցական հիմ-
նարկների 
գործունեությունը 

Ձև N 85-գմ ըստ հանրապե–
տության, շրջան-
ների, քաղաքային 

 և գյուղական 
բնակավայրերի 

տարեկան  20 ապրիլի 1000-101, 
5200-101, 
1000-401, 
1000-402 

տվյալների բազա 

2 540002 Հանրակրթական ուսում–

նական հաստատություն-

ների գործունեությունը      

Ձև N 1- հանրա-

կրթություն 

ըստ հանրապե–

տության, 

շրջանների 

-  28 փետրվարի -  

3 540003 Միջին մասնագիտական և 

նախնական (արհեստագոր-

ծական մասնագիտական) 

պետական ուսումնական 

հաստատությունների 

գործունեությունը 

Ձև N 2-գմ ըստ հանրապե–

տության,  

շրջանների, 

ուսուցման բոլոր 

ձևերի, մասնագի-

տությունների 

-  -  -  

4 540004 Բարձրագույն մասնագի–

տական ուսումնական 

հաստատությունների 

գործունեությունը 

Ձև N 3-գմ -  -  -  -  

5 540005 Մագիստրատուրայի,  

ասպիրանտուրայի 

գործունեությունը 

Ձև N 1-գմ -  -   30 մայիսի -  

6 540006 Գիտատեխնիկական 

աշխատանքներ 
 

Ձև N 1-գիտություն ըստ հանրապե–

տության,  

կազմակերպու-

թյունների 

տեսակների, 

գիտության 

ճյուղերի 

 
 

-  -  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 540007 Երաժշտական, գեղարվես-

տի, արվեստի դպրոցների 

գործունեությունը 

Ձև N 1-եգադ ըստ հանրապե–

տության, 

շրջանների 

- 28 փետրվարի -  

8 540008 Հիմնական միջոցների, 

անավարտ ոչ ընթացիկ 

նյութական ակտիվների և 

ոչ նյութական ակտիվների 

առկայությունը և շարժը 

Ձև N11-ՀՄ ըստ հանրապե–

տության 

-  30 մայիսի Ներքին 
օգտագործման 

համար 

5.5. ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 

գիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ 
աշխատանքի 

կատարման (ցու- 
ցանիշի մշակման) համար 

հիմք հանդիսացող այլ 
նյութերը 

(աղբյուրները) 

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվա- 

ծությունը (ըստ 
ճյուղերի, գործու- 

նեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության և 
այլն) 

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի  
կատարման,  

ցուցանիշի մշակման 
ավարտը (ամ- 
սաթիվը կամ  

աշխանտանքային  
օրը հաշվետու  

ժամա նակաշրջանից 
հետո) 

Հրապարակում- 
ների 

անվանումները, 
որոնցում 

ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյունքը 
(կամ ցուցանիշը) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 550001 Գրադարանների 

գործունեությունը 
Ձև N 6-գմ (ամփոփ) ըստ հանրապե–

տության, 
շրջանների, 
գյուղական 
վայրերի, 

գրադարանների 
բնույթի 

տարեկան 1 մարտի 1000-101,  
1000-401,  
1000-402,  
5200-101 

տվյալների բազա  
 

2 550002 Ֆիզկուլտուրայի և սպոր-
տային աշխատանքներ  

Ձև N1-սպորտ ըստ հանրապե–
տության, 

շրջանների 

-  -  -  

3 550003 Միջազգային մրցաշարե-
րի մասնակիցների և 
մրցանակակիրների 
թվաքանակը ըստ 
մարզաձևերի  

Աղյուսակ ըստ հանրապե–
տության 

-  -  -  

4 550004 Թերթերի և ամսագրերի 
հրատարակչական  
գործունեություն 

Ձև N1-մամուլ -  -  -  - 

5 550005 Գրքերի և բրոշյուրների 
հրատարակչական 
գործունեությունը 

Ձև N 1-հրատարա 
կություն 

-  -  -  -  

6 550006 Թանգարանների 
գործունեությունը 

Ձև N 1-թանգարան ըստ հանրապե–
տության, 

շրջանների, 
թանգարանների 

բնույթի 

-  -  -  

7 550007 Թատրոնների 
գործունեությունը 

Ձև N 1-թատրոն ըստ հանրապե–
տության, 

շրջանների, 
թատրոնների 

ժանրի 

-  - -  

8 550008 Համերգային 
կազմակեր-
պությունների գործու-
նեությունը 

Ձև N 1-համերգ ըստ հանրապե–
տության, 

շրջանների 

-  -  - 

9 550009 Տեղեկություն հուշար–
ձանների և եկեղեցիների 
մասին 

Ըստ մշակված 
աղյուսակի 

ըստ հանրապե–
տության 

-  -  -  

10 550010 Պետական արխիվի 
գործունեությունը 

Ձև N 1-ՊԱ -  -  -  1000-401,  
1000-402,  
5200-101 

11 550011 Հիմնական միջոցների, 
անավարտ ոչ ընթացիկ 
նյութական ակտիվների 
և ոչ նյութական 
ակտիվների 
առկայությունը և շարժը 

Ձև N11-ՀՄ -  -  30 մայիսի Ներքին 
օգտագործման 

համար 
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5.6. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 

գիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական  
դիտարկման  

փաստաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու- 
ցանիշի մշակման)  

համար հիմք  
հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվա- 

ծությունը (ըստ 
գործու- 

նեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության և 
այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 

ցուցանիշի մշակման 
ավարտը 

(ամսաթիվը 
կամ աշխատան- 

քային օրը հաշվետու 
ժամանակաշր- 
ջանից հետո) 

Հրապարակումնե- 
րի անվանումները, 

որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյունքը  
 (կամ ցուցանիշը) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 560001 Անտառապատման և 

անտառավերականգնման 
աշխատանքներ 

Ձև N 1-ատ ըստ հանրապե–
տության 

տարեկան 15 մարտի 1000-101, 
1000-401,  
1000-402  

2 560002 Անտառվերականգնման, 
խնամքի և սանիտա-
րական հատումներ 

Ձև N 3-ատ -  -  - “ - -  

3 560003 Հատատեղերում փայ-
տանյութի մնացորդը և 
հատված տարածքները 

Ձև N 4-ատ -  -  31 հուլիսի -  

4 560008 Բնապահպանության 
ընթացիկ ծախսերը 

Ձև N 4-մպ - -  30 մայիսի 1000-101  
 

5 560009 Օգտակար հանածոների 
կորզումն արդյունահան–
ման ժամանակ 

Ձև N 70-տա - -  - “ - - 

6 560010 Բնապահպանական և 
բնօգտագործման վճար 

Ձև N 1-բավ -  -  31 հուլիսի 1000-101, 
1000-401,  
1000-402   

7 560011 Բնապահպանության և 
բնական պաշարների 
արդյունավետ օգտա–
գործման պետական 
վերահսկողություն  

Ձև  N1-
բնապահպանություն 

- կիսամյա-
կային 

45 - 

8 560012 Արտակարգ 
իրավիճակներ 

Ձև N 1-արտակարգ 
իրավիճակ 

-  -  -  1000-401,  
1000-402  

 
9 560013 Հանրապետության  

հիդրոօդերևութաբանա 
կան իրավիճակը 

Տեղեկանք - ամսական - - 
 

10 560014 Թափոնների առաջա–
ցումը, օգտագործումը և 
հեռացումը 

Ձև N 1-թափոն -  տարեկան  31 հուլիսի 1000-101, 
1000-401,  
1000-402  

տվյալների բազա 
11 560015 Ջրօգտագործում Ձև N 2-տա (ջրտնտ) - -  -  - 

12 560016 Օգտակար հանածոների 
պաշարների հաշվեկշիռ 

Ձև N 5-եհ - -  -  1000-101, 
 1000-401,  
 1000-402 

13 560017 Երկրաբանահետախու- 
զական աշխատանքներ 

Ձև N 01-եհա -  -  - - 

14 560018 Հողերի բարելավում Ձև N 1-հողային 
պաշարներ 

- -  30 մայիսի - 

15 560019 Անտառպահպանություն 
(անտառխախտումներ, 
անտառային հրդեհներ) և 
անտառպաշտ 
պանություն 

Ձև N 2-ատ - -  15 մարտի - 

16 560020 Որսորդական տնտեսու-
թյունների և 
միությունների 
գործունեությունը 

Ձև N 2-տա (որս) - -  -  -  

17 560021 Անշարժ(ամրակայված) 
աղբյուրներից մթնոլորտ 
արտանետված վնասա–
կար նյութերի մասին 

Ձև N 2-տա (օդ) - -  31 հուլիսի 1000-101, 
 1000-401,  
 1000-402 

տվյալների բազա 
18 560022 Օգտակար հանածոների 

հարստացման, մետաղա-
գործականվերափոխման, 
մակաբացված ապարների 
և արտադրական լցակույ-
տերի համալիր օգտա–
գործման մասին 

Ձև N 71-տա - տարեկան 30 մայիսի 1000-101, 
 1000-401,  
 1000-402 
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5.7. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 

գիրը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 
փաստաթղթի 

տեսակը    կամ 
աշխատանքի 
կատարման 

(ցուցանիշի մշակ 
ման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ 

նյութերը 
(աղբյուրները) 

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվա- 

ծությունը (ըստ 
ճյուղերի,  

գործունեության 
տեսակների, 

տարածքային բաշխ-
վածության և այլն) 

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման,  
ցուցանիշի  

մշակման ավարտը (ամ- 
սաթիվը կամ 

աշխատանքային օրը 
հաշվետու ժամանակա 

շրջանից հետո) 

Հրապարակում- 
ների 

անվանումները, 
որոնցում 

ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյունքը  
 (կամ ցուցանիշը) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 570001 Բնակարանային ֆոնդ Ձև N 1-բնակֆոնդ ըստ հանրապե–

տության, 

շրջանների 

տարեկան 45 1000-101 

1000-102 

5200-101, 

1000-401,  

1000-402 

2 570002 Բնակարանային ֆոնդի 

մասին  

Ձև N 3–բնակֆոնդ  -  -  -  -  

3 570003 Բնակարան և բնակելի 

տուն ստացած 

ընտանիքների մասին 

Ձև N 4-բնակֆոնդ -  -  -  -  

4 570004 Բնակավայրերի 

գազիֆիկացում 

      Ձև N 1-գազ -  -  -  -  

5 570005 Ջրմուղի  (առանձին 

ջրմուղ ցանցերի) 

գործունեությունը 

Ձև N 1-ջրմուղ -  -  -  -  

6 570006 Կոյուղու (կոյուղու 

առանձին ցանցերի) 

գործունեությունը 

Ձև N 1-կոյուղի -  -  -  -  

7 570007 Քաղաքների  տարածքի 

մեքենայացված սանմաք-

րում 

Ձև N 1-հատուկ 

տրանսպորտ 

ըստ հանրապե–

տության, 

շրջանների, 

քաղաքների 

-  - -  

8 570008 Քաղաքների ճանա 

պարհային տնտեսություն 

Ձև N 1-բարեկարգ-

վածություն 

- -  - -  

9 570009 Քաղաքային հողեր և կա-

նաչապատ  տարածքներ 

Ձև N 1-կանաչ - -  - -  

10 570010 Հիմնական միջոցների, 

անավարտ ոչ ընթացիկ 

նյութական ակտիվների և 

ոչ նյութական ակտիվնե–

րի առկայությունը և 

շարժը 

Ձև N11-ՀՄ ըստ հանրապե–

տության 

-  30 մայիսի Ներքին 

օգտագործման 

համար 

11 570011 Անշարժ գույքի օտարման 

մասին 

Ձև N 1- օտարում ըստ հանրապե–

տության 

եռամսյա-

կային 

45 5200-101, 

1000-401, 

 1000-402 

12 570012 Անշարժ գույքի նկատ–

մամբ իրավունքների 

պետական գրանցում 

Աղյուսակի տեսքով -  -  - 1000-101 

 1000-401, 

 1000-402 

13 570013 Սեփականության 

իրավունքով նոր 

գրանցում ստացած 

բնակարանների և 

առանձնատների 

շուկայական միջին գները 

-  -  - -  -  

 

 

 

 



43 

 

5.8. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 

գիրը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 

 փաստաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու- 

ցանիշի մշակ ման)  
համար հիմք 

 հանդիսացող այլ  
նյութերը  

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը 

(ըստ ճյուղերի,  
գործունեության 

տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության և  
այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
 կատարման, 

ցուցանիշի 
մշակման ավար- 
տը(ամսաթիվը  

կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակա 

շրջանից հետո) 

Հրապարակում- 
ների 

անվանումները, 
որոնցում 

ընդգրկվելու 
 է աշխատանքի 

արդյունքը  
 (կամ ցուցանիշը) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 580001 Տնային տնտեսությունների 
եկամուտները և դրանց 
կառուցվածքը 

ա. դրամական  

բ. ոչ դրամական 

գ. ամբողջական 

Տնային 
տնտեսությունների 
կենսապայմանների 

ամբողջացված 
հետազոտություն, 

հարցաթերթ, օրագիր 

ըստ հանրապե–
տության, ըստ 

քաղաք/գյուղի, ըստ 
դեցիլային խմբերի 

տարեկան 2-րդ կիսամյակ  5800-101, 

5900-201 

2 580002 Տնային տնտեսությունների 
սպառողական ծախսերը և 
դրանց կառուցվածքը 

    

-  ըստ հանրապե–
տության, ըստ 

շրջանների, ըստ 
խոցելի խմբերի, ըստ 
քաղաք/գյուղի, ըստ 

քվինտիլների  

-  - -  

3 580003 Սպառված սննդամթերքի 
էներգետիկան  տնային 
տնտեսությունների մեկ շնչի 
հաշվով 

-  - -  -  -  

4 580004 Տնային տնտեսությունների 
սոցիալ-ժողովրդագրական 
ցուցանիշները 

-  ըստ հանրապե–
տության, ըստ 
քաղաք/գյուղի 

-  - -  

5 580005 Մաքուր ջրի / կոմունալ 
հարմարությունների 
մատչելիությունը   

-  - -  - -  

6 580006 Մեկ սենյակին ընկնող 
մարդկանց միջին 
թվաքանակը ըստ հանրա-
պետության   

-  - -  - - 

7 580007 Աղքատության  պարենային 
և ընդհանուր գիծ 

-  - -  - -  

8 580008 Նյութական աղքատության 
հիմնական ցուցանիշների  

ա. մակարդակը 

բ.խորությունը և սրությունը 

գ.սպառման և եկամտային 
անհավասարությունը 

(Ջինիի գործակից) 

դ.աղքատության պատկերի 
ցուցանիշներ 

ե.գյուղական աղքատության 
ցուցանիշներ 
 

զ.երեխաների 
աղքատության ցուցանիշներ 

 

-  ըստ հանրապե–
տության,  ըստ շրջան-

ների,  ըստ խոցելի 
խմբերի, ըստ քա-
ղաք/գյուղի, ըստ 

քվինտիլների, 

 ըստ հանրապե–
տության, 

ըստ քաղաք /գյուղի, 
ըստ շրջանների  

ըստ հանրապե-
տության 

 

ըստ հանրապե–
տության 

ըստ գյուղական 
բնակավայրերի 

-  - -  

9 580009 Ոչ նյութական 
աղքատության 
ցուցանիշները 

ա. առողջություն 

բ. կրթություն 

գ. սոցիալական 
տրանսֆերտներ 

դ.բնակարանային 
պայմաններ  

Տնային 
տնտեսությունների 
կենսապայմանների 

ամբողջացված 
հետազոտություն 

հարցաթերթ, օրագիր 

ըստ հանրապե–
տության,  ըստ 
քաղաք/գյուղի 

տարեկան
  

- 5800-101 

10 580010 Աղքատության սուբյեկտիվ 
գնահատականը  

ա.կենսամակարդակի 
մասին բնակչության 
կարծիքը 

բ.բավարարվածությունը 

-  ըստ հանրապե–
տության 

-  - -  
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 

գիրը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման 

 փաստաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 
կատարման (ցու- 

ցանիշի մշակ ման)  
համար հիմք 

 հանդիսացող այլ  
նյութերը  

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը 

(ըստ ճյուղերի,  
գործունեության 

տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության և  
այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
 կատարման, 

ցուցանիշի 
մշակման ավար- 
տը(ամսաթիվը  

կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակա 

շրջանից հետո) 

Հրապարակում- 
ների 

անվանումները, 
որոնցում 

ընդգրկվելու 
 է աշխատանքի 

արդյունքը  
 (կամ ցուցանիշը) 

 

վճարովի 
ծառայություններից 

11 580011 Աղքատությունը  և բնակչու-
թյան սոցիալ-
ժողովրդագրական 

բնութագրիչները 

-  - -  -  - 

12 580012 Նվազագույն սպառողական 
զամբյուղի հաշվարկը  
 
 

 
 

 ըստ հետազո-
տությամբ ստացված 
փաստացի զամբյուղի 
կազմի և 
կառուցվածքի 

-   

տարեկան 

 

 

 

 

 

2-րդ կիսամյակ 
 

 

 

 
 

 

5800-101, 1000-401, 

1000-402,5900-501  

 

 

13 580013 Սննդամթերքի սպառումը   
տնային տնտեսությունների 
1 շնչի հաշվով 

Տնային 
տնտեսությունների 
կենսապայմանների 

ամբողջացված  

հետազոտություն,  

հարցաթերթ, օրագիր  

ըստ հանրապե–
տության,   

ըստ խոցելի խմբերի,  

ըստ 1-ին և 2-րդ  քվին- 

տիլների      

տարեկան 2-րդ կիսամյակ 
 

 5800-101, 

 5900-201 

14 580014 Պարենային, ոչ պարենային 

ապրանքների և 

ծառայությունների 

ծախսերը ըստ նպատակ-

ների անհատական 

սպառման դասակարգում 

(COICOP)  

դասակարգչի    

- ըստ հանրապե–
տության 

-  

 

-  Ներքին 

օգտագործման 

համար 

5.9. ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 

գիրը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման փաս-
տաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 

կատարման 
(ցուցանիշի մշակ 
ման) համար հիմք 
հանդիսացող այլ 

նյութերը 
(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը 

(ըստ ճյուղերի, 
գործու նեության 

տեսակների, 
տարածքա յին 

բաշխվածության և 
այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի կա-
տարման,ցուցանի 

շի մշակման ավար- 
տը (ամսաթիվը 

 կամ 
աշխատանքային  

օրը հաշվետու 
ժամանակա  

շրջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, 

որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյունքը  
 (կամ ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 590001 Պարենային ապահովության 
վերաբերյալ տեղեկատվության 
մշակում և ամփոփում 

ըստ  

տեղեկանքների 

ըստ հանրապե–
տության, 

շրջանների 

տարեկան 30 հոկտեմբեր 5900-201 

2 590002 Պարենային հաշվեկշռի 
կազմում 

-  - -  -  -  

7. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 

գիրը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման փաս-
տաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 

կատարման 
(ցուցանիշի մշակ- 

ման) համար  
հիմք հանդիսացող 

այլ նյութերը 
(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը 

(ըստ ճյուղերի, 
գործունեության 

տեսակների, 
տարածքա յին 

բաշխվածության և 
այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի կա-
տարման,ցուցանի- 
շի մշակման ավար- 

տը (ամսաթիվը  
կամ 

աշխատանքային օրը 
հաշվետու 

ժամանակա  
շրջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, 

որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյունքը  
 (կամ ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 600001 Արցախի Հանրապետության 

2020 թվականի գյուղատնտե-
սական համատարած հաշ-

ըստ հատուկ ծրագրի  
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա 

գիրը 

Վիճակագրական  
աշխատանքի (ցուցանիշի) 

անվանումը 

Վիճակագրական 
դիտարկման փաս-
տաթղթի տեսակը 
կամ աշխատանքի 

կատարման 
(ցուցանիշի մշակ- 

ման) համար  
հիմք հանդիսացող 

այլ նյութերը 
(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը 

(ըստ ճյուղերի, 
գործունեության 

տեսակների, 
տարածքա յին 

բաշխվածության և 
այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի կա-
տարման,ցուցանի- 
շի մշակման ավար- 

տը (ամսաթիվը  
կամ 

աշխատանքային օրը 
հաշվետու 

ժամանակա  
շրջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները, 

որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի 

արդյունքը  
 (կամ ցուցանիշը) 

 
  

վառման անցկացմանն ուղղված 
նախապատրաստական 
աշխատանքներ 

 


