Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

Պ ԱՇ ՏՈՆԱԿ ԱՆ Տ ԵՂ ԵԿԱԳԻ Ր
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 07(427) 06 ապրիլի 2021թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
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177
178
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«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին » ԱՀ
կառավարության N 255-Ն որոշումը…………………………………...

.

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին » ԱՀ
կառավարության N 256-Ն որոշումը…………………………………...

.

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին » ԱՀ
կառավարության N 257-Ն որոշումը…………………………………...

.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014
թվականի հունիսի 19-ի N 385-Ն որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 258-Ն որոշումը….......

.

«Արցախի հանրապետ ության 2021
թվականի պետական
բյուջեում
վերաբաշխում,
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության 2021 թվականի փետ րվարի 26-ի N 145-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 269-Ն որոշումը…………………………………..

.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ ության կառա վարության 2005
թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 556 որոշման մեջ լրացում և
փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 270-Ն
որոշումը…………………………………………………………………..

.

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին » ԱՀ
կառավարության N 274-Ն որոշումը.......................................................

.

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին » ԱՀ
կառավարության N 275-Ն որոշումը.......................................................

.

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
184
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«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետ ության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմ բերի 25 -ի N
53-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 18-Ն
որոշումը……………………………………………………………….....
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետ ության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի N 24-Ն
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային

.

186

187

188

189

190

191

192

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 19-Ն որոշումը………………………...

.

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետ ության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի N 25-Ն
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 20-Ն որոշումը………………………...

.

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետ ության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 69Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 22-Ա որոշումը………………………..

.

«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակց ությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 80-Ա և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի հոկտեմ բերի 26-ի N
54-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մ րցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 23-Ա որոշումը……….

.

«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակց ությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 79-Ա և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի N 28-Ա
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 24-Ա որոշումը………………………..

.

«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակց ությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2021 թվականի մարտ ի 1-ի N 15-Ա և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակց ությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի N 29-Ա որոշումներն
ուժը
կորցրած
ճանաչելու
մասին»
ԱՀ
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 25-Ա որոշումը………………………

.

«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակց ությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 30-ի N 1-Ա որոշումն
ուժը
կորցրած
ճանաչելու
մասին»
ԱՀ
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 26-Ա որոշումը………………………

.

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետ ության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի նոյեմ բերի 20-ի N 57-Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
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պետական հանձնաժողովի N 27-Ա որոշումը………………………

.

«ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՌԱԴԻՈ» սահմանափակ պատասխանա տվությամբ ընկերությանը մրցույթում հաղթող ճանաչելու և Արցախի
Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի և միաժամանակ
մեկ կամ մի քանի շրջանների տարածքում ռադիոհաղորդումների
եթերային հեռարձակման (վերահեռարձակման)
լիցենզիա
տրամադրելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական
հանձնաժողովի N 28-Ա որոշումը…………………..............................

.

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետ ության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2012 թվականի հունվարի 24 -ի N 3Ն
որոշման մեջ լրացումներ և փոփ ոխություններ կատարելու
մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 29-Ն
որոշումը…………………………………………………………………..

.

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
195

«2021 թվականի պետական վիճակագ րական աշխատանքների
ծրագիրը հաստատելու մասին» ԱՀ Վիճակագրության պետական
խորհրդի N 10-Ն որոշումը....................................................................

.

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 մարտի 2021թ.

N 255-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊ ԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Փ ՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական սահմաններում`
Վ. Մամիկոնյան թիվ 21 հասցեում գտնվող, «ԱՐՄԱՏ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» փակ բաժնետիրական
ընկերության սեփականություն հանդիսաց ող՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և
այլ արտադրական նպատակային
նշանակության 0,07 հեկտար արդյունաբերական
օբյեկտ ների հողերը, համաձայն հավելված ի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային
նշանակության` բնակելի կառուցապատման հողերի:
2.
Առաջարկել
Ստեփանակերտի
քաղաքապետին՝
ապահովել
հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստ րային արժեքների
տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային նշանակության փոփ ոխումից հետո
դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփ ոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջ որդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ

25 մարտի 2021թ.

N 256-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊ ԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Փ ՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական սահմաններում`
Դանիել Բեկ Փիրումյան փողոցի թիվ 26/3 հասցեում գտնվող, քաղաքաց ու սեփականություն
հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,199743 հեկտար այլ
հողատեսքերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային
նշանակության` բնակելի կառուցապատման հողերի:
2.
Առաջարկել
Ստեփանակերտի
քաղաքապետին՝
ապահովել
հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստ րային արժեքների
տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային նշանակության փոփ ոխումից հետո
դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփ ոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ

25 մարտի 2021թ.

N 257-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊ ԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Փ ՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական սահմաններում`
Ա. Հեքիմյան փողոցի թիվ 8բ/61 հասցեում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն
հանդիսացող՝
արդյունաբերության,
ընդերքօգտագործման
և
այլ
արտադրական
նպատակային նշանակության 0,066426 հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների հողերը,
համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության` բնակելի
կառուցապատման հողերի:
2.
Առաջարկել
Ստեփանակերտի
քաղաքապետին՝
ապահովել
հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստ րային արժեքների
տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային նշանակության փոփ ոխումից հետո
դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփ ոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 մարտի 2021թ.

N 258-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 19-Ի N 385-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը`
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունիսի
19-ի «Պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանելու, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 709 և
2009 թվականի հունվարի 29-ի N 33-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 385-Ն
որոշման
1-ին
կետի
4-րդ
ենթակետով
սահմանված
N
4
հավելվածի
««Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտ րոն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն», ««Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն», «ԱՀ առողջապահության նախարարության բժշկական
պահեստ»,
«Առողջապահության
համակարգում
ամբուլատոր
պոլիկլինիկական
ծառայություններ մատուցող հիմնարկների բուժաշխատողներ» բաժինները շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից, իսկ դրա գործ ողությունը տարածվում է 2021 թվականի հունվարի 1-ից հետո
ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի մարտի 25-ի N 258-Ն որոշման

«
«Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն
Գործադիր տնօրեն
Բժիշկներ`
Հակաժանտախտային բաժանմունքի բժիշկ
ա) ՊՇՌ-ի և հատուկ վտանգավոր ու վարակիչ ինֆեկցիոն լաբորատորիաների
բ) սանիտարահիգիենիկ բաժինների, սանհիգիենիկ լաբորատորիայի,
համաճարակաբանական բաժնի, լաբորատորիայի
-ք. Ստեփանակերտի հիմնարկներում
-այլ բնակավայրերում
Միջին բուժանձնակազմ`
ա) ՊՇՌ-ի և հատուկ վտանգավոր ու վարակիչ ինֆեկցիոն լաբորատորիաների
բ) սանիտարահիգիենիկ բաժինների, սանհիգիենիկ լաբորատորիայի,
համաճարակաբանական բաժնի, լաբորատորիայի
գ) ա) և բ) կետերում չընդգրկված անձնակազմ
Կրտսեր բուժանձնակազմ`
ա) ՊՇՌ-ի և հատուկ վտանգավոր ու վարակիչ ինֆեկցիոն լաբորատորիաների
բ) սանիտարահիգիենիկ բաժինների, սանհիգիենիկ լաբորատորիայի,
համաճարակաբանական բաժնի, լաբորատորիայի
գ) ա) և բ) կետերում չընդգրկված անձնակազմ
Գլխավոր հաշվապահ
Տեղակալ տնտեսական գծով
Հաշվապահ
Գանձապահ
Գործավար, էլեկտրիկ, բանվոր, հավաքարար, պահակ, տնտեսվար
Անձնակազմի գծով մասնագետ
Ախտահանման ավտոմեքենայի վարորդ
Վարորդ
Ինժեներ
«Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն
Գործադիր տնօրեն
Գլխավոր հաշվապահ
Գործավար-օպերատոր
Տնտեսվար
Վարորդ
Դատաբժշկական փորձաքննություն իրականացնող բժիշկներ
Լաբորանտ, բուժակ
Դիահերձարանի սանիտար
Մայրապետ
Պահակ
ԱՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ
Պահեստի վարիչ
Դեղագետ
Հաշվապահ
Հավաքարար, բանվոր, պահակ
Առողջապահության համակարգում ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայություններ
մատուցող հիմնարկների բուժաշխատողներ
Բժիշկներ`
ա) տեղամասային
-ք. Ստեփանակերտի հիմնարկներում
-այլ բնակավայրերում
բ) մաշկավեներոլոգիական, հոգեթմրաբանական և հակապալարախտային
դիսպանսերների
գ) ուռուցքաբանական ծառայության, մասնագիտացված կաբինետների
-ք. Ստեփանակերտի հիմնարկներում
-այլ բնակավայրերում
Միջին բուժանձնակազմ`
ա) տեղամասային
բ) մաշկավեներոլոգիական, հոգեթմրաբանական և հակապալարախտային
դիսպանսերների

5,34
6,21
5,98

4,45
4,66
2,89
2,15
1,78
2,18
1,63
1,63
3,00
2,13
1,93
1,13
1,00
1,17
1,87
1,26
2,21

4,54
2,42
1,04
1,19
1,26
5,26
2,36
1,94
1,74
1,00
2,30
2,00
1,74
1,00

5,94
6,19
7,26
4,84
4,84
5,05
2,44
2,94

»:

գ) ուռուցքաբանական ծառայության, մասնագիտացված կաբինետների
Կրտսեր բուժանձնակազմ`
ա) տեղամասային
բ) մաշկավեներոլոգիական, հոգեթմրաբանական և հակապալարախտային
դիսպանսերների
գ) ուռուցքաբանական ծառայության, մասնագիտացված կաբինետների
Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության
հանձնաժողով
Բժիշկներ՝
ա) հանրապետական հանձնաժողովի
բ) տարածքային հանձնաժողովի
Միջին բուժանձնակազմ
Գյուղական բուժամբուլատորիաների և բուժմանկաբարձական կետերի
բուժաշխատողներ
Բժիշկներ
Միջին բուժանձնակազմ
Կրտսեր բուժանձնակազմ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

1,98
1,61
2,04
1,61

2,51
2,36
1,75

4,48
1,86
1,52

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 մարտի 2021թ.

N 269-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2021 ԹՎԱԿԱՆԻ Փ ԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի 9-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը
ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի N 1
հավելվածի N 1 աղյուսակում և N 3 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Արցախի
Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետ րվարի 26-ի «Արցախի
Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող
միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշման N 2 հավելվածի N 1, 3.1 աղյուսակների և N 3
հավելվածի ցուցանիշներում կատարել փոփ ոխություններ` համաձայն NN 1 և 2
հավելվածների:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի փետ րվարի 26-ից հետո
ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավել ված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի մարտի 30-ի N 269-Ն որոշման
Աղյու սակ N1

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅ ԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅ ՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅ ՈՒՍԱԿ ՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐ ԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐ ՈՇՄԱՆ N 2
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 ԱՂՅ ՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԸ

01
1

6

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազ. դրամ)
Բյուջետային ծախսերի
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները
գործառական դասանշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները`
կարգման բաժինների,
փակագծերում)
խմբերի և դասերի,
ֆինանսավորվող
ծրագրերի և վերջիններս Առաջին
Առաջին
Ինն
Տարի
իրականացնող
եռամսյակ կիսամյակ
ամիս
մարմինների
անվանումները
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ԾԱԽՍԵՐ այդ թվում` 2 107 577,2
300 000,0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 6 340,0
8 100,0
11 510,0
9 100,0
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,
պետական կառավա2 300,0
4 550,0
6 825,0
9 100,0
րում, ֆինանսական և
հարկաբյուջետային
հարաբերություններ,
արտաքին հարաբերություններ
1
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,
2 300,0
4 550,0
6 825,0
9 100,0
պետական
կառավարում
03
Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման
հանրապետական և
2 300,0
4 550,0
6 825,0
9 100,0
տարածքային
կառավարման
մարմինների
պահպանում
Ասկերանի շրջանի
վարչակազմ
200,0
400,0
600,0
800,0
Հադրութի շրջանի
վարչակազմ
500,0
1 000,0
1 500,0
2 000,0
Մարտակերտի
շրջանի վարչակազմ
200,0
400,0
600,0
800,0
Մարտունու շրջանի
վարչակազմ
150,0
250,0
375,0
500,0
Շահումյանի շրջանի
վարչակազմ
400,0
750,0
1 125,0
1 500,0
Շուշիի շրջանի
վարչակազմ
250,0
500,0
750,0
1 000,0
Քաշաթաղի շրջանի
վարչակազմ
600,0
1 250,0
1 875,0
2 500,0
Ընդհանուր բնույթի
հանրային ծառայու4 040,0
3 550,0
4 685,0
թյուններ (այլ դասերին չպատկանող)
1
Ընդհանուր բնույթի
հանրային ծառայու4 040,0
3 550,0
4 685,0
թյուններ (այլ դասերին չպատկանող)

01

03

1
1
01

04

1

1

01

05

2
1
10

9
1

Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման
հանրապետական և
տարածքային կառավարման մարմինների
պահպանում
ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական
հանձնաժողով
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Հասարակական կարգ
և անվտանգություն
Ոստիկանություն
Հասարակական
կարգի պահպանության ապահովում
ԱՀ ոստիկանություն
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ընդհանուր բնույթի
տնտեսական,
առևտրային և
աշխատանքի գծով
հարաբերություններ
Ընդհանուր բնույթի
տնտեսական և
առևտրային
հարաբերություններ
Տնտեսական
զարգացման ծրագրեր
ԱՀ տարածքային
կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարություն
ԱՀ կադաստրի և
պետական գույքի
կառավարման
կոմիտե
Աջակցություն
Արցախի
ներդրումային
հիմնադրամին
ԱՀ ֆինանսների
նախարարություն
Գյուղատնտեսություն,
անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն
Գյուղատնտեսություն
Աջակցություն գյուղի
և գյուղատնտեսության աջակցության
հիմնադրամին
ԱՀ էկոնոմիկայի և
գյուղատնտեսության
նախարարություն
Տնտեսական
հարաբերություններ
(այլ դասերին
չպատկանող)
Տնտեսական

4 040,0

3 550,0

4 685,0

-

4 040,0

3 550,0

4 685,0

-

5 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

5 000,0
5 000,0

15 000,0
15 000,0

15 000,0
15 000,0

15 000,0
15 000,0

5 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

5 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 773,0

6 851,0

10 928,0

16 310,9

(2 773,0)

(6 851,0)

(10 928,0)

(16 310,9)

1 098 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 859 000,0

100 000,0

1 098 000,0

1 098 000,0

1 098 000,0
511 000,0

511 000,0
511 000,0

511 000,0

250 000,0

100 000,0

250 000,0

100 000,0

04

06
3
1
01

02

10

7

1

04

հարաբերություններ
(այլ դասերին
չպատկանող)
Ընթացիկ նորոգման,
բարեկարգման և
կոմունալ
տնտեսության գծով
ԱՀ շրջանների
կարողությունների
զարգացման ծախսեր
ԱՀ կառավարություն
Ասկերանի շրջանի
վարչակազմ
Հադրութի շրջանի
վարչակազմ
Մարտակերտի
շրջանի վարչակազմ
Մարտունու շրջանի
վարչակազմ
Շահումյանի շրջանի
վարչակազմ
Շուշիի շրջանի
վարչակազմ
Քաշաթաղի շրջանի
վարչակազմ
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ջրամատակարարում
Ջրամատակարարում
Խմելու և ոռոգման
ջրի մատակարարման
ծառայությունների
սուբսիդավորում
ԱՀ կառավարություն
ԱՀ էկոնոմիկայի և
գյուղատնտեսության
նախարարություն
ԱՀ տարածքային
կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարություն
Ստեփանակերտի
քաղաքապետարան
Ջրամբարների,
ջրանցքների,
ջրատարների
վերանորոգում,
վերականգնում և
պահպանում
ԱՀ էկոնոմիկայի և
գյուղատնտեսության
նախարարություն
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սոցիալական
հատուկ
արտոնություններ
(այլ դասերին
չպատկանող)
Սոցիալական
հատուկ
արտոնություններ
(այլ դասերին
չպատկանող)
Բնակարան վարձելու
կամ ժամանակավոր
կացարանով

250 000,0

100 000,0

(250 000,0)

(400 000,0)

(500 000,0)

(500 000,0)

42 836,9

42 836,9

42 836,9

42 836,9

125 274,2

125 274,2

125 274,2

125 274,2

51 695,4

51 695,4

51 695,4

51 695,4

82 430,7

82 430,7

82 430,7

82 430,7

18 460,0

18 460,0

18 460,0

18 460,0

105 106,4

105 106,4

105 106,4

105 106,4

74 196,4

74 196,4

74 196,4

74 196,4

(30 652,8)
(30 652,8)
(30 652,8)

260 317,2
260 317,2
260 317,2

534 241,0
534 241,0
534 241,0

760 000,0
760 000,0
760 000,0

(89 652,8)

105 317,2

273 241,0

470 000,0

(200 000,0)

(200 000,0)

(200 000,0)

(200 000,0)

44 745,2

118 140,2

188 200,0

200 000,0

65 602,0

187 177,0

285 041,0

400 000,0

70 000,0

59 000,0

155 000,0

261 000,0

290 000,0

59 000,0

155 000,0

261 000,0

290 000,0

465 500,0

567 900,0

603 100,0

625 500,0

465 500,0

567 900,0

603 100,0

625 500,0

465 500,0

567 900,0

603 100,0

625 500,0

465 500,0

567 900,0

603 100,0

625 500,0
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ապահովման
նպատակով
իրականացվող
միջոցառումներ
ԱՀ աշխատանքի,
սոցիալական և
102 400,0
միգրացիայի հարցերի
նախարարություն
ԱՀ տարածքային
կառավարման և
465 500,0
465 500,0
ենթակառուցվածքների
նախարարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
(197 610,0) (651 317,2)
Պետական բյուջեի և
համայնքների
(200 000,0) (651 317,2)
պահուստային
ֆոնդեր
Պետական բյուջեի
1
պահուստային ֆոնդ
(200 000,0) (651 317,2)
Պետական բյուջեի
01
պահուստային ֆոնդ
(200 000,0) (651 317,2)
ԱՀ կառավարություն
(200 000,0) (651 317,2)
Այլ ծախսեր
2 390,0
1
Այլ ծրագրեր
2 390,0
Կապիտալ
02
ներդրումներ
ԱՀ կառավարություն (2 025 500,0) (4 200 000,0)
ԱՀ քաղաքաշինության
1 811 813,0 3 800 101,0
նախարարություն
Ստեփանակերտի
քաղաքապետարան
62 980,0
176 900,0
Ասկերանի շրջանի
վարչակազմ
17 000,0
35 000,0
Հադրութի շրջանի
վարչակազմ
16 240,0
16 240,0
Մարտակերտի
շրջանի վարչակազմ
30 675,0
55 000,0
Մարտունու շրջանի
վարչակազմ
40 033,0
70 000,0
Շահումյանի շրջանի
վարչակազմ
30 309,0
30 309,0
Շուշիի շրջանի
վարչակազմ
16 450,0
16 450,0
Հատուկ նպատակ04
ների ծախսեր
2 390,0
ԱՀ կառավարություն
2 390,0
-

137 600,0

160 000,0

465 500,0

465 500,0

(1 163 851,0) (1 409 600,0)
(1 163 851,0) (1 409 600,0)

(1 163 851,0) (1 409 600,0)
(1 163 851,0) (1 409 600,0)
(1 163 851,0) (1 409 600,0)
(7 700 000,0) (10 000 000,0)
7 095 101,0

9 230 313,0

266 900,0

355 980,0

55 000,0

70 000,0

16 240,0

16 240,0

100 000,0

130 675,0

120 000,0

150 033,0

30 309,0

30 309,0

16 450,0

16 450,0

-

-

Բաժին

Խումբ

Դաս

Աղյու սակ N 2
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ
26-Ի N 145-Ն ՈՐ ՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ՈՒՄ Կ ԱՏԱՐՎՈՂ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԸ
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1

Ծրագրերի և կատարողների
անվանումները
Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

«Շոշի պետական
մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Աստղաշենի «Աստղիկ»
մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(նվազեցումները նշված են
փակագծերում)
I եռամI կիսամԻնն
Տարի
սյակ
յակ
ամիս
(736,2)

-

-

-

736,2

-

-

-

-

-

-

-

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավել ված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի մարտի 30-ի N 269-Ն որոշման

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅ ԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅ ՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 3
ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ Կ ԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒԹՅ ԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅ ԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐ ՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում`
Փոխառու զուտ միջոցներ
1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում
2. Ստացված վարկերի և
փոխատվությունների մարում

Առաջին
եռամսյակ

Առաջին
կիսամյակ

Ինն ամիս

Տարի

2 105 277,2

300 000,0

-

-

2 105 277,2

300 000,0

-

-

6 105 277,2

4 300 000,0

(4 000 000,0)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

(4 000 000,0)

4 000 000,0
(4 000 000,0)

4 000 000,0
(4 000 000,0)

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
31 մարտի 2021թ.

N 270-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 556 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
Լ ՐԱՑ ՈՒՄ ԵՎ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37 -րդ հոդվածը`
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 20-ի «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և
սպասարկման մասին» N 556 որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունը՝
1) որոշման 1.1-ին կետ ից հետո լրացնել նոր 1.2-րդ կետ՝ հետ ևյալ բովանդակությամբ՝
«1.2.
Արցախի
Հանրապետությունում
խաղաղապահական
առաքելություն
իրականացնող ռուս զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների բժշկական
օգնությունն ու սպասարկումը, բացառությամբ ստոմատոլո գիական ծառայության,
իրականացնել պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և
սպասարկման ծրագրերի շրջանակներում:».
2) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելված ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի դեկտեմ բերի 1-ից հետո
ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի մարտի 31-ի N 270-Ն որոշման
«Հավել ված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 20-ի N 556 որոշման

Ց ԱՆԿ
ՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ Կ ՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ ՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՕԳՆՈՒԹՅ ՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ`
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ (ՀԱՏ ՈՒԿ) ԽՄԲԵՐԻ
(բացառությամբ այն բժշկական օգնության և սպասարկման
տեսակների ու ծառ այությունների, որոնց ցանկը հաստատում է Արցախի
Հանրապետության առողջապահության նախարարը` համաձայնեցնել ով
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի հետ)
1. 1-ին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձ ինք
2. 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձ ինք
3. 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձ ինք
4. Մինչև 18 տարեկան երեխաներ
5. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք` 18-23 տարեկան
6. Վերարտադրության տարիքի կանայք` հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանում
7. Բազմազավակ (մինչև 18 տարեկան չորս և ավելի անչափահաս երեխաներ ու նեցող) ծնողներ
8. Բռնադատվածներ
9. 63 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի անձինք
10. Զինծառ այողներ և նրանց հավասարեցված անձ ինք, նրանց ընտանիքների անդամներ,
Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության ժ ամանակ,
ինչպես նաև
ծառ այողական
պարտականությունները կատարել իս զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներ
11. Փրկարարական ծառայողներ և նրանց ընտանիքների
անդամներ,
կենսաթ ոշակի անցնել ու կապակցությամբ ազատված փրկարարական ծառ այողներ, ծառ այության
ընթ ացքում զոհված (մահացած) զինծառ այողների ընտանիքների անդամներ
12. Զորակոչային տարիքի անձինք (հիվանդանոցային և ամբուլ ատոր պոլիկլինիկական
բժշկական օգնությու ն և փորձաքննությու ն)
13. Բժշկասոցիալ ական փորձ աքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի ուղեգրով
բոլոր բուժհաստատություններում ամբուլատոր և ստացիոնար պայմաններում բժշկական
հետազոտության ենթ արկվողներ
14. Զինծառ այության ընթացքում ստացած խեղման, վնասվածքի, հիվանդության պատճառ ով
զորացրված անձ ինք, ովքեր բժշկասոցիալ ական փորձ աքննության արդյունքում հաշմանդամ չեն
ճանաչվել (հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում` բժշկասոցիալական
փորձ աքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի կողմից կազմված վերականգնողական
անհատական ծրագրի շ րջանակներում)
15. Չեռնոբիլ ի ատոմակայանի վթ արի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ
16. Ձերբակալ վածներ, կալ անավորված անձ ինք և ազատազրկման դատապարտվածներ
17. Ծերանոցներում և անօթևանների ժ ամանակավոր կացարաններում խնամվող անձինք
18. Ապաստան հայցողներ ու նրանց ընտանիքների անդամներ
19. Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձինք
20. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ
սանձ ազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով մշտական բնակության վայրից
տեղահանված անձ ինք
21. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ
սանձ ազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով անհայտ կորածների և գերեվարված
անձ անց ընտանիքների անդամներ:»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
31 մարտի 2021թ.

N 274-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊ ԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Փ ՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հ ուլիսի
31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի
Դաշուշենի գյուղական համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում,
համաձայն հավելվածի, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային
սեփականություն հանդիսաց ող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,1
հեկտար
արոտավայրը
փոխադրել
էներգետիկայի,
տ րանսպորտի,
կոմունալ
ենթակառուցվածքների նպատակային նշանակության՝ կապի օբյեկտների հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
31 մարտի 2021թ.

N 275-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊ ԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Փ ՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի համայնքների վարչական
սահմաններից
դուրս,
շրջանի
վարչական
սահմաններում
գտնվող
պետական
սեփականություն հանդիսացող անտառային նպատա կային նշանակության 0,22 հեկտար
անտառը, համաձայն հավելված ի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝
բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մարտի 26-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲ ԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2017
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 53-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼ ՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 18-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը`
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մ րցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է .
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակց ությունը կարգավոր ող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի
հոկտեմ բերի 25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ ության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակց ությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվակա նի
հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշման 1-ին
կետով հաստատված՝ էներգետ իկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման
կարգում (այսուհետ՝ Կարգ) կատարել հետևյալ փոփ ոխությունները և լրացումները.
1) Կարգի 20-րդ կետը ճանաչել ուժը կորցրած.
2) Կարգի 21-րդ կետ ից հանել «և հայտատուն սույն կարգի 20-րդ կետով սահմանված
ժամկետում չի վերաց րել թերությունները» բառերը, իսկ 22 -րդ կետից՝ «, բացառությամբ սույն
կարգի 20-րդ կետով նախատեսված դեպքի» բառերը.
3) Կարգի 23-րդ կետը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ.
«23. Հայտատուն, Հանձնաժողովի կողմից հայտի ուսումնասիրության բացասական
արդյունքի պատճառները վերացնելուց հետո կարող է կրկին դիմել Հանձնաժողով: Այդ
դեպքում հայտատուն և Հանձնաժողովն առաջնորդվում են սույն կարգի 19 -րդ, 21-րդ և 22-րդ
կետերով սահմանված պահանջներով և ժամկետներով:».
4) Կարգի 25-րդ կետի 6-րդ և 7-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«6) մինչև 30 մեգավատտ դրվածքային հզորությամբ վերականգնվող էներգետ իկ
ռեսուրս օգտագործ ող կայաններում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիաների
պարագայում՝ տվյալ կայանների տարեկան գումարային հզորությունների առավելագույն
չափաքանակները լրացել են, կամ լիցենզիան տրամադրելու պարագայում կլրանան.
7) 30 մեգավատտ և ավելի դրվածքային հզորությամբ էլեկտրական էներգիայի
արտադրության լիցենզիաների պարագայում՝ չի ստացվ ել էներգետիկայի բնագավառում
Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի համաձայնությունը։».
5) Կարգը լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 42.1-ին և 42.2-րդ կետերով.
«42.1. Նախագծի (Նախագծ ի փոփոխությունների) հետ միասին Հանձնաժողով է
ներկայացվում նաև Նախագծի վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն սույն կարգի N 7
հավելվածի։
42.2. Նախագծի ներկայացման՝ լիցենզավորված անձի՝ սույն կարգի 42-րդ կետով
նախատեսված պարտավորության պատշաճ կատարումը Հանձնաժողովը գնահատ ում է
սույն կարգի N 7 հավելվածով սահմանված տ վյալների շրջանակում։».
6) Կարգի 70-րդ կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ .
«1) կառուցման ժամանակահատ վածի երկարաձգման դեպքում՝ կառուցման
ժամանակահատված ի համար իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկություններ,
որտեղ պետք է նշվեն նաև աշխատանքների չիրականացման պատ ճա ռները և
հիմնավորումները, պետություն-մասնավոր գործընկերություն գործարքի շրջանակում

տրամադրված էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի կամ էլեկտրական և ջերմային
էներգիայի համակցված արտադրության լիցենզիաների դեպքում նաև հայցվող ժամկետի
առնչությամբ գործարքի շ րջանակում Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազոր
մարմնի դրական դիրքորոշումը.».
7) Կարգի 70-րդ կետի 4-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«բ. բնական գազի ներկրման կամ արտահանման պայմանագիր (պայմանագրի
փոփոխություն), իսկ դրա ներկայացման անհնարինության դեպքում՝ համապատասխան
հիմնավորումներ։».
8) Կարգի 74-րդ կետում «ժամանակահատ վածը» բառից հետո լրացնել «,
բացառությամբ պետություն-մասնավոր գործընկերություն գործարքների շրջանակում
տրամադրված համապատասխան լիցենզիաների,» բառերը.
9) Կարգի 74-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «պայմաններով սահմանված ժամկետ ը»
բառերը փոխարինել «պայմաններով՝ լիցենզիայի տրամադրման պահին սահմանված
ժամկետը՝ հաշվի չառնելով դրա հետագա երկարաձգումները» բառերով.
10) Կարգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամ բ 74.2-րդ կետ ով.
«74.2.
Պետություն-մասնավոր
գործընկերություն
գործարքի
շրջանակում
տրամադրված էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի կամ էլեկտրական և ջերմային
էներգիայի
համակցված
արտադրության
լիցենզիայով
ամրագրված
կառուցման
(վերակառուցման) ժամանակահատվածը երկարաձգվում է լիցենզավորվա ծ անձի դիմումով
հայցվող և գործարքի շրջանակում Արցախի Հանրապետ ության կառավարության լիազոր
մարմնի հետ համաձայնեցված ժամկետով, սակայն նախկինում սահմանված կառուցման
(վերակառուցման) ժամանակահատ վածից, իսկ այն երկարաձգված լինելու պարագայում`
նախորդ երկարաձգման ժամկետ ից ոչ ավելի ժամկետով։».
11) Կարգի 81-րդ կետում «կետ ով» բառը փոխարինել «և կարգի N 3 հավելվածի 8.1 -ին
կետերով» բառերով.
12) Կարգի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1
հավելվածի.
13) Կարգի N 2 հավելվածի 1-ին կետի 8-րդ ենթակետի «:» կետադրական նշանը
փոխարինել «.» կետադրական նշանով.
14) Կարգի N 2 հավելվածի 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ
ենթակետով.
«9) պետություն-մասնավոր գործ ընկերություն գործարքի դեպքում՝ պետությունմասնավոր գործընկերության պայմանագրի պատճեն։».
15) Կարգի N 2 հավելվածի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «:» կետադրական նշանը
փոխարինել «.» կետադրական նշանով.
16) Կարգի N 2 հավելվածի 2-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ
ենթակետով.
«6) պետություն-մասնավոր գործ ընկերություն գործարքի դեպքում՝ պետությունմասնավոր գործընկերության պայմանագրի պատճեն:».
17) Կարգի N 3 հավելվածի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմ բագրությամ բ.
«3. Երաշխիքով սահմանման ենթակա գումարի հաշվարկման բազա է համարվում
«Պետական տ ուրքի մասին» օրենքով սահմանված բազային տուրքի չափ ը: Երաշխիքով
սահմանման ենթակա գումարի մեծությունը (այսուհետ՝ երաշխիքով սահմանված գումար)
պետք է հավասար լինի կառուցվող կայանի հաշվարկային (տեղակայվող) հզորության
(արտահայտված կիլովատտերով) և «Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված
բազային տուրքի երկուսուկեսապատիկի արտադրյալին, սակայն ոչ պակաս, քան 500 000
դրամը: Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակ ցված արտադրության կայանի դեպքում
կայանի հաշվարկային հզորությունը հաշվարկվում է որպես էլեկտրական և ջերմային
հաշվարկային հզորությունների գումար:».
18) Կարգի N 3 հավելվածը լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 8.1-ին կետով.
«8.1. Սույն կարգի 8-րդ կետին համապատասխան լիցենզավորված անձի կողմից
երաշխիք Հանձնաժողով չներկայացվելու դեպքում լիցենզիայի գործողությունը կասեցվում
է։».
19) Կարգի N 3 հավելվածի 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմ բագրությամ բ.

«9. Սույն կարգ ի 6-րդ կամ 7-րդ կետերով նախատեսված որոշման ընդունման
դեպքում, եթե լիցենզավորված անձի կողմից նախկինում Հանձնաժողով երաշխիք չի
ներկայացվել, ներկայացված երաշխիքի գործողության ժամ կետը լրացել է կամ դրանով
ամրագրված (դրա շրջանակում առկա) գումարի չափը չի բավարարում նույն որոշման
պահանջի ամբողջական ապահովման համար, սույն կարգի 6 -րդ և 7-րդ կետերով
նախատեսված գումարի՝ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցելու
պարտավորությունն ամբողջությամ բ կամ չբավարարող մասով կրում է լիցենզավորված
անձը:».
20) Կարգի N 3 հավելվածի 11-րդ կետ ի 3-րդ ենթակետում «լիցենզիայով» բառը
փոխարինել «կարգով» բառով.
21) Կարգը լրացնել N 7 հավելվածով՝ համաձայն N 2 հավելվածի։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳ ԱՀ
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Գ. Գ ՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավել ված N 1
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2021 թվականի մարտի 26-ի N 18-Ն որոշման
«Հավել ված N 1
Էներգետիկայի բնագավառում
գործունեության լիցենզավորման կարգի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐ ԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅ ՈՒՆԸ Կ ԱՐԳԱՎՈՐ ՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂ ՈՎԻՆ
ՀԱՅՏ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ
1. Խնդրում եմ տրամադրել _____________________________________________________________
լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը

_____________________________________________________________________________ լիցենզիա
(արտադրության լ իցենզիաների դեպքում նշվում է նաև կայանի տեսակը և հզոր ությունը)

2. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության վայրը (աշխարհագրական տարածքը)
______________________________________________________________________________________
շրջան, համայնք ( բնակավայր )

3. Հայտատու իրավաբանական (ֆիզիկական) անձի անվանումը, (անունը, ազգանու նը), կազմակերպական-իրավական ձևը
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Գտնվել ու (բնակության) վայրը ________________________________________________________
5. Հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն ____________________________________
6. Պետական գրանցման (հաշվառման) համարը, հարկ վճ արողի հաշվառման համարը
_______________________________________________________________________________________
7. Լիցենզիայի գործողության հայցվող ժ ամկետը՝
______________________________________________________________________________________
(կառուցման ժամանակահատված ներառող արտադրության լիցենզիաների դեպքում՝ առանձին նշվում են
նաև հայցվող կառուցման և արտադրության ժամանակահատվածները)

8. Հայտին կցվում են՝
1) ____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________________________
6) ____________________________________________________________________________________
7) ____________________________________________________________________________________
8) ____________________________________________________________________________________
9) ____________________________________________________________________________________
10) ___________________________________________________________________________________
9. Սույն հայտով ներկայացված տեղեկությունների և փաստաթղթերի իսկությունը հաստատում
եմ։
10. Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունն առ այն, որ լիցենզավորման ողջ գործընթ ացին
առնչվող իրազեկումն իրականացվի սույն հայտով ներկայացված էլեկտրոնային փոստի
հասցեով։
___________________________________________________________________
(Հայտատուի (գործադիր մարմնի ղեկավար ի) անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

————---—————
(օրը, ամիսը, տարին)»։

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2021 թվականի մարտի 26-ի N 18-Ն որոշման
«Հավել ված N 7
Էներգետիկայի բնագավառում
գործունեության լիցենզավորման կարգի
ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՆՔ
1. Լիցենզավորված անձ ի անվանումը (անու նը, ազգանունը) _______________________
2. Գործունեության տեսակը ____________________________________________________
3. Կայանի անվանումը և տեսակը/տիպը _________________________________________
4. Կայանը նախագծող կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը
(կցել ով համապատասխան լիցենզիան և ներդիրը) ________________________________
5. Օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փորձ աքննություն իրականացնող մարմնի (մարմինների) անվանումը ______________________________ ______
6. Նախագծի համաձայն՝ կայանի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները
(լրացվում են՝ ելնելով կայանի տեսակից)՝
1) հաշվարկային հզորություն՝ ______________________
2) տեղակայվող հզորություն՝ _______________________
3) հաշվարկային ճ նշում՝ ___________________________
4) հաշվարկային ելք՝ ______________________________
5) հիդրոագրեգատների քանակ և հզորություն (տուրբին, գեներատոր)՝ ________
6) արևային վահանակների քանակ և հզորություն՝ _________________________
7) փոխակերպիչների քանակ և հզորություն՝ ______________________________
8) հողմային աշ տարակների քանակ և հզորություն՝ _______________________
9) հողմային աշ տարակի բարձրություն՝ ___________________________________
10) հողմային աշ տարակի ռ ոտորի թևի երկարություն՝ _______________________
7. Հավաստում եմ, որ լիցենզավորված գործունեություն իրականացնել ու համար
անհրաժեշտ համապատասխան նպատակային (գործառական) նշ անակությամբ
հողամասը, ըստ ներկայացվող նախագծի տվյալների, բավարար է ________________
կայանի կառ ուցման և շահագործման համար։
8. Հաստատում եմ, որ ներկայացվող նախագիծը կազմվել է համ աձայն
__________________տեխնիկական պայմանների, անցել է Արցախի Հանրապետության
օրենսդրության
պահանջ ներին
համապատասխան
փորձ աքննություններ
և
ստացել______________(դրական/բացասական) փորձագիտական եզրակացություններ,
իսկ ներկայացված տեղեկությունները հավաստի են։
_________________________________________________________
(Լիցենզավորված անձի (գործադիր մարմնի ղեկավարի) անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

——————————
(օրը, ամիսը, տարին)»։

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մարտի 26-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018
ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 18-Ի N 24-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
N 19-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը՝
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մ րցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ ության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակց ությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի
մայիսի 18-ի «Բնական գազի մատակարարման (Մատակարար-Բաժանորդ (բնակիչ))
պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2008 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 29Ն որոշումն ուժը կորց րած ճանաչելու
մասին» N 24-Ն որոշման 2-րդ կետում «2021 թվականի ապրիլի 1-ը» բառերը փոխարինել
«2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ը» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի ապրիլի 1-ից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳ ԱՀ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մարտի 26-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018
ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ
18-Ի N 25-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 20-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օ րենքի
37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշ ում է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ ության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակց ությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի
մայիսի
18-ի
«Բնական
գազի
մատակարարման
(Մատակարար-Բաժանորդ
(կազմակերպություն)) պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու, Լեռնային Ղարաբա ղի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի հուլիսի 25-ի թիվ 41Ն և Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի հուլիսի 25-ի թիվ
42Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 25-Ն որոշման 2-րդ կետում
«2021 թվականի ապրիլի 1-ը» բառերը փ ոխարինել «2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ը»
բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի ապրիլի 1-ից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳ ԱՀ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մարտի 26-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2011
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 28-Ի ԹԻՎ 69 Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 22-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը,
7-րդ և 11-րդ մասերը, «Էլեկտրոնային հաղորդակցության
մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին
մասը, «Նորմատիվ իրավական
ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2013 թվականի դեկտեմբերի 23 -ի
«Ռադիոհաճախականությունների օգտագործման թույլտվությունների կասեցման և դադարեցման
կարգը հաստատելու մասին» N 82Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Արտյոմ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի մարտի 4 -ի գրությունը` Արցախի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի ««Արտյոմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը
ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին» Թիվ 69Ա
որոշումը և այդ որոշմամբ «Արտյոմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը
տրամադրված 156,375 ՄՀց հաղորդման/ընդունման ռադիոհաճախականության օգտագործման N
0001 թույլտվության գործողությունը։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն «Արտյոմ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանձնելու կամ նրա մոտ մուտքագրվելու օրվան
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
2021 թվականի մարտի 26
ք. Ստեփանակերտ

Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մարտի 26-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐ ԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅ ՈՒՆԸ Կ ԱՐԳԱՎՈՐ ՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂ ՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
29-Ի N 80-Ա ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐ ԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑ ՈՒԹՅ ՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐ ՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂ ՈՎԻ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 54-Ա ՈՐ ՈՇ ՈՒՄՆԵՐՆ
ՈՒԺԸ Կ ՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 23-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդված ը, «Էներգետ իկայի
մասին» օրենքի 12-րդ հոդված ի «գ» կետը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ հոդված ը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում
գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն
ուժը կորց րած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Էներգո Գրուպ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի մարտի 16-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության
նախագահների և Հայաստանի Հանրապետ ության վարչապետ ի միջև 2020 թվականի
նոյեմ բերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն իր հետ ևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը որոշում է .
1․ Ուժը կորցրած ճանաչել`
1) Արցախի Հանրապետ ության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ի
N 54-Ա որոշմամբ տրամադրված ԼԷ N 0010 լիցենզիայի գործ ողությունը կասեց նելու մասին»
N 80-Ա որոշումը․
2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակց ությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի
հոկտեմ բերի 26-ի ««Էներգո Գ րուպ » սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը
«Կայծաղբյուր» փոքր հիդրոէլեկտ րակայան-1-ում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 54-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «Էներգո
Գրուպ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
տրամադրված
«Կայծաղբյուր» փոքր հիդրոէլեկտ րակայան-1-ում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության ԼԷ N 0010 լիցենզիան։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտ ի 27-ից:
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳ ԱՀ
2021 թվականի մարտի 26
ք. Ստեփանակերտ

Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մարտի 26-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐ ԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅ ՈՒՆԸ Կ ԱՐԳԱՎՈՐ ՈՂ ՊԵՏԱԿ ԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂ ՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
29-Ի N 79-Ա ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐ ԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑ ՈՒԹՅ ՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐ ՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂ ՈՎԻ 2018
ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 18-Ի N 28-Ա ՈՐ ՈՇ ՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ Կ ՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 24-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդված ը, «Էներգետ իկայի
մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի
1-ին հոդված ի 2-րդ մասը և 41-րդ հոդված ը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում
գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն
ուժը կորց րած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Էներգո Գրուպ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի մարտի 16-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության
նախագահների և Հայաստանի Հանրապետ ության վարչապետ ի միջև 2020 թվականի
նոյեմ բերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն իր հետ ևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը որոշ ում է.
1․Ուժը կորց րած ճանաչել՝
1) Արցախի Հանրապետ ության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի N 28Ա որոշմամբ տրամադրված ԼԷ N 0004 լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին» N 79Ա որոշումը․
2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակց ությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի
մայիսի 18-ի ««Էներգո Գ րուպ » սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը
«Կայծաղբյուր» փոքր հիդրոէլեկտ րակայան-2-ում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 28-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «Էներգո
Գրուպ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
տրամադրված
«Կայծաղբյուր» փոքր հիդրոէլեկտ րակայան-2-ում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության ԼԷ N 0004 լիցենզիան։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 27-ից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳ ԱՀ
2021 թվականի մարտի 26
ք. Ստեփանակերտ

Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մարտի 26-ի
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-Ի
N 15-Ա ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ
18-Ի N 29-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 25-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին » օրենքի 37-րդ հոդվածը, «Էներգետ իկայի
մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի
1-ին հոդված ի 2-րդ մասը և 41-րդ հոդված ը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում
գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն
ուժը կորց րած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Էներգո Գրուպ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի մարտի 16-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության
նախագահների և Հայաստանի Հանրապետ ության վարչապետ ի միջև 2020 թվականի
նոյեմ բերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն իր հետ ևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը որոշում է .
1․ Ուժը կորցրած ճանաչել`
1) Արցախի Հանրապետ ության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2021 թվականի մարտի 1-ի
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի N 29Ա որոշմամբ տրամադրված ԼԷ N 0005 լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին» N 15Ա որոշումը.
2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ ության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակց ությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի
մայիսի 18-ի ««Էներգո Գ րուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը
«Կայծաղբյուր» փոքր հիդրոէլեկտ րակայան-3-ում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 29-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «Էներգո
Գրուպ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
տրամադրված
«Կայծաղբյուր» փոքր հիդրոէլեկտ րակայան-3-ում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության ԼԷ N 0005 լիցենզիան:
2. «Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությա նն ազատել 2020 թվականի հուլիսի
29-ի 652-10127 գրությամբ տրված AԲԵՆ20/190-01 բանկային երաշխիքի համաձայն Արցախի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի առջև ստանձնած 13 000 000 (տասներեք մ իլիոն) ՀՀ
դրամի չափ ով երաշխիքային պարտավորությունից:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտ ի 27-ից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳ ԱՀ

2021 թվականի մարտի 26
ք. Ստեփանակերտ

Գ. Գ ՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մարտի 26-ի
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 30-Ի N 1-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 26-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդված ը, «Էներգետ իկայի
մասին» օրենքի 12-րդ հոդված ի «գ» կետը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ հոդված ը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում
գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԷՆԵՐԳՈ Գ ՐՈՒՊ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի մարտի 16-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության
նախագահների և Հայաստանի Հանրապետ ության վարչապետ ի միջև 2020 թվականի
նոյեմ բերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն իր հետ ևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը որոշում է.
1․Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակց ությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2020 թվականի
հունվարի 30-ի ««ԷՆԵՐԳ Ո ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատ վությամբ ընկերությանը
«ԳԱՐԱՆԻԽ» փոքր հիդրոէլեկտ րակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 1-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «ԷՆԵՐԳՈ
ԳՐՈՒՊ»
սահմանափակ
պատասխանատ վությամբ
ընկերությանը
տրամադրված
«ԳԱՐԱՆԻԽ» փոքր հիդրոէլեկտ րակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության ԼԷ N 0001 լիցենզիան:
2. «Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2020 թվականի
հունվարի 20-ի 652-953 գրությամբ տրված AԲԵՆ20/09-01 բանկային երաշխիքի համաձայն
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մ րցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի առջև ստանձնած 8 675 000 (ութ միլիոն վեց
հարյուր յոթանա սունհինգ հազար) ՀՀ դրամի չափով երաշխիքային պարտավորությունից:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտ ի 27-ից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳ ԱՀ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մարտի 26-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2017
ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 57-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 27-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունել ով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը, «Էներգետիկայի մասին»
օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ
մասը և 41-րդ հոդվածը, Լեռ նային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի
25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությու նը
կարգավորող պետական հանձնաժ ողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թ իվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնել ով «ՍԱՀՄԱՆ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի մարտի 19-ի գրությունը, ինչպես նաև
Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի
Հանրապետության վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն իր
հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է.
1․Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնայ ին Ղ արաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձ նաժ ողովի 2017 թ վականի նոյեմբերի 20ի ««ՍԱՀՄԱՆ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Սահման» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա
տրամադրել ու մասին» N 57-Ա որոշ ումը և այդ որոշմամբ «ՍԱՄԱՆ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված «Սահման» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության N 0008 լ իցենզիան:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 27-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐ ԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅ ՈՒՆԸ Կ ԱՐԳԱՎՈՐ ՈՂ
ՊԵՏԱԿ ԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱԺՈՂ ՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
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Գ. ԳՐԻԳՈՐՅ ԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի մարտի 26-ի
«Լ ՐԱՏՎԱԿԱՆ ՌԱԴԻՈ» ՍԱՀՄԱՆԱՓ ԱԿ Պ ԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
ՄՐՑՈՒՅԹՈՒՄ ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՓ ԱՆԱԿԵՐՏ
Ք ԱՂԱՔԻ ԵՎ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ՄԵԿ ԿԱՄ ՄԻ Ք ԱՆԻ ՇՐՋ ԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ
ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԵԹԵՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ (ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ)
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 28-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք
ընդունելով
«Լիցենզավորման
մասին»
օրենքի
8-րդ
հոդված ը,
«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի 10-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 44-րդ և 45-րդ
հոդվածները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ ության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2007 թվականի նոյեմ բերի 27-ի «Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման
լիցենզավորման մ րցույթի կարգը հաստատելու մասին» N 14Ն որոշումը՝ Արցախի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ո ւ մ է.
1. «ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՌԱԴԻՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամ բ ընկերությանը
ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2021 թվականի հունվարի 29 -ի N 9Ա որոշմամբ հայտարարված մ րցույթի հաղթող և տ րամադրել 101,5 մեգահերց
հաճախությամբ Արցախի Հանրապետ ության Ստեփանակերտ քաղաքի և միաժամանակ մեկ
կամ մի քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների
եթերային հեռարձակման (վերահեռարձակման) լիցենզիա` 7 տարի գործողության
ժամկետով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 27-ից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳ ԱՀ
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Գ. Գ ՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2021 թվականի ապրիլի 5-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑ ԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳ ԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2012
ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 3Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 29-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37 -րդ հոդվածը՝
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մ րցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայու թյունները և
տնտեսական մրցակց ությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2012 թվականի
հունվարի 24-ի «Ռադիոհաճախականու թյունների օգտագործման թույլտվությունների
տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 3Ն որոշման 1 -ին կետով հաստատ ված
հավելվածում՝
«Ռադիոհաճախականությունների
օգտագործման
թույլտվությունների
տրամադրման կարգում» (այսուհետ՝ Կարգ), կատարել հետ ևյալ լրացումներն ու
փոփոխությունները.
1) Կարգի
13-րդ
կետում
«պարտականությունից»
բառից
հետո
լրացնել «,
բացառությամբ սույն կարգի 47.1-ին կետում նշված դեպքերի» բառերը.
2) Կարգի 22-րդ կետից հանել «, իսկ սույն կարգի 19-րդ կետ ով նախա տեսված
նպատակով
ռադիոհաճախականության
(ռադիոհաճախականության
հատ վածի)
օգտագործման Թույլտվություն ստանալու Հայտ ստանալու դեպքում` 5» բառերը.
3) Կարգի 23-րդ կետում «18-22-րդ» բառերը փոխարինել «18-րդ, 20-րդ, 21-րդ և 22րդ» բառերով.
4) Կարգի 24-րդ կետից հանել «, իսկ սույն կարգի 19-րդ կետ ով նախա տեսված
նպատակով
ռադիոհաճախականության
(ռադիոհաճախականության
հատ վածի)
օգտագործման թույլտ վության ձեռքբերման Հայտ ստանալու դեպքում` 30» բառերը.
5) Կարգի 47-րդ կետը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ.
«47. Թույլտվություն ունեցող անձի նախաձեռնությամ բ Թույլտվության գործ ողության
դադարեցման կամ փոփոխման դեպքում ռադիոհաճախա կանության օգտագործման
պարտադիր վճարը (տ ույժը) հաշվարկվում է մինչև Թույլտվության գործողության
դադարեցման կամ փոփոխման համար դիմում ի ներկայացման (Հանձնաժողովում
մուտքագրման) օրը (դիմումում ավելի ուշ ժամկետ նշված լինելու դեպքում՝ մինչև այդ օրը),
իսկ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամ բ Թույլտ վության գործողության դադարեցման
դեպքում՝ մինչև Թույլտվության գործողությունը դադարեցնելու վերաբերյալ Հանձնաժողովի
որոշման ընդունման օ րը:».
6) Կարգը լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 47.1-ին կետ ով.
«47.1. Պատերազմական գործողությունների արդյունքում Թույլտվություն ունեց ող անձի
ռադիոհա ճախականությունների օգտագործման փաստացի տարածքի կրճատման կամ
տեխնիկական կորուստների պատճառով Թույլտվություն ունեց ող անձի նախաձեռնությամբ
Թույլտ վության
գործողու թյան
դադարեցման
կամ
փոփոխման
դեպքում
ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարը (տույժը) հաշվարկվում է
մինչև Թույլտվություն ունեցող անձի ռադիոհաճա խականությունների օգտագործման
փաստացի տարածքի կրճատման կամ տեխնիկական կորուստների հանգեց րած
իրադարձությունների ծագման օրը՝ անկախ Հայտ ի ներկայացման ամսաթվից, իսկ
Թույլտ վության դադարեցման կամ փոփ ոխման վերաբերյալ Հանձնաժո ղովի որոշման
գործողությունը տարածվում է այդ օրվանից ծագած իրավահարաբերությունների վրա:»:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳ ԱՀ
2021 թվականի ապրիլի 5
ք. Ստեփանակերտ

Գ. Գ ՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2021 թվականի մարտի19-ի
2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԾՐԱԳ ԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 10-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օ րենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
«բ» կետ ով՝ Արցախի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.
1. Հաստատել` «2021 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը»`
համաձայն հավելված ի:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴ ՆԱԽԱԳ ԱՀ

2021 թվականի մարտի 19
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավել ված
Արցախի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի
2021 թվականի մարտի 19-ի N 10-Ն որոշման

2 021 ԹՎԱԿԱՆ Ի
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆ ՔՆ ԵՐԻ

ԾՐԱԳԻՐ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅ ՈՒՆ
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճ ակագրական ծառ այությունը «Պետական
վիճ ակագրության մասին» օրենքի 11- րդ հոդվածի
և « Արցախի Հանրապետության 2021-2023
թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին»
օրենքի դրույթներով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մշակել է 2021 թվականի
պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը (այսու հետ՝ Ծրագիր):
Արցախի Հանրապետության տարածքում պետական վիճ ակագրության իրագործման հիմքը
պետական վիճ ակագրական աշխատանքների ծրագիրն է: Պետական վիճակագրական գործունեության
ուղղությունները սահմանել ու համար մշ ակվում է եռամյա ծրագիր,
իսկ այդ ուղղությունների
իրագործումն ապահովող միջոցառ ումների որոշման համար` տարեկան ծրագիր:
Եռամյա ծրագիրը հաստատվում է օրենքով: Այն ներառ ում է պետական վիճ ակագրական
գործունեության հիմնական ու ղղություններն ըստ երկրի տնտեսական, ժ ողովրդագրական,
սոցիալ ական և բնապահպանական բնագավառների: Եռ ամյա ծրագրի կատարումը և ֆինանսավորումը
պայմանավորված է
յուրաքանչյուր տարվա Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից
հատկացված միջ ոցներով:
Համաձայն «Պետական վիճ ակագրության մասին» օրենքի՝ տարեկան ծրագիրը հաստատվում է
Արցախի
Հանրապետության
Վիճ ակագրության
պետական
խորհրդի
կողմից`
Արցախի
Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի ներկայացմամբ:
Ծրագիրը սահմանում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճ ակագրական ծառայության,
ինչպես նաև մյուս պետական մարմինների՝ Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճ ակագրական
ծառայության կողմից ընդհանուր համակարգման միջոցով իրականացվող պետական վիճ ակագրական
դիտարկումներում ընդգրկված ցուցանիշների (և դրանց հավաքագրման, մշակման, ամփոփման,
հրապարակման աշխատանքների) ցանկը, ինչպես նաև դրանց հաշվարկման կատարել ագործմանն
ուղղված աշխատանքները:
Ծրագիրը ներառում է
երկրի տնտեսական, ժ ողովրդագրական, սոցիալական և
բնապահպանական իրավիճակի դիտարկման համար անհրաժեշտ վիճ ակագրական աշխատանքների
ցանկը (հավաքագրման աղբյուրները, ներկայացման և աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի
մշակման) ժամկետները և հրապարակումները, որտեղ պետք է տեղադրվեն վերջիններս)` հաշ վի
առնել ով
առկա
ռեսուրսների
սահմանափակումները,
վիճակագրական
տեղեկություններ
տրամադրողների վրա դրվող պարտականությունների ծավալը և ծախսերի արդյունավետությու նը:
Ծրագրով նախատեսված գործունեության ու ղղություններն ու միջոցառումները հաշվի են
առնում երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջ ազգային վիճ ակագրական չափանիշներին,
երկարաժ ամկետ միջակայքում միտումները բացահայտել ու տեսանկյունով ապահովում են դրանց
հնարավոր կայուն պարբերականությունը և տարեկան կտրվածքով պետական վիճակագրությանը
հատկացվող ռեսուրսների հետ համաչափությունը:
Ծրագիրը մշ ակվում է վիճ ակագրական տեղեկատվության սպառողների պահանջ արկի
ուսումնասիրության հիման վրա:
Վիճակագրության կարևորագույն նպատակներից է սպառողներին (օգտագործողներին)
շուկայի պահանջ արկին համապատասխանող վիճ ակագրական արտադրանքի տրամադրումը:
Պետական
վիճակագրական
աշխատանքների
կատարել ագործմանն
ու ղղված
միջոցառումներից են.
1) միջ ազգային չափանիշներով վիճակագրական մեթոդաբանության կատարել ագործման,
միասնականացման և ներդաշնակեցման, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի
կողմից պաշտոնապես հրապարակվող սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բնակչության
կենսամակարդակին վերաբերող ցուցանիշների համադրելիության ապահովման նպատակով`
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճ ակագրական ծառայության, համագործակցության

շրջանակում, շարունակական գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության վիճ ակագրական
կոմիտեի հետ.
2) Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառ այությու նում պարբերաբար
կազմակերպվող
սեմինար-խորհրդակցությունները
և
դասընթացները,
ինչպես
Արցախի
Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառ այության աշխատակիցների, այնպես էլ Հայաստանի
Հանրապետության վիճ ակագրական կոմիտեի աշխատակիցների դասավանդմամբ և (կամ)
մասնակցությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեում
պարբերաբար կազմակերպվող սեմինար-խորհրդակցություններին և դասընթացներին Արցախի
Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակիցների մասնակցությունը.
3) վիճ ակագրական
տվյալ ների հավաքագրման, կուտակման, մշ ակման և տարածման
բնագավառներում տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը և կիրառումը (մեթատվյալներ,
տվյալ ների հիմնապաշ ար, ինտրանետ, ծրագրային փաթեթներ և այլն).
4) Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական
կայքէջում տեղադրված հրապարակումների տեղեկատվական բազայի կատարելագործումը,
վիճ ակագրական տեղեկատվության սպառողների համար Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճ ակագրական ծառ այության պաշտոնական կայքէջից առցանց ռեժիմով ամփոփ տեղեկատվության
տրամադրման ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքների իրականացումը.
5) վիճակագրության համակարգային զարգացման համար նախադրյալ ների ապահովման,
վիճ ակագրության մեթոդաբանական կարողությունների զարգացման և կանոնակարգման, ինչպես նաև
վիճ ակագրական տեղեկատվության օգտագործման ավել ի լայն հնարավորությունների ընձեռնման
նպատակով` Արժույթի միջազգային հիմնադրամի «Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտով»
սահմանված
ցուցանիշների և
դրանց մեթ ատվյալների
պարբերական
արդիականացման
աշխատանքների ապահովումը.
6) պետական վիճակագրությունում վիճակագրական դասակարգիչների մշ ակման ու
ներդրման, ինչպես նաև արդեն իսկ ներդրված ու կիրառվող վիճակագրական դասակարգիչների
կատարել ագործման աշխատանքների շ արունակականության ապահովումը.
7) վիճակագրական տեղեկությու նների հավաքագրման արդյունավետության բարձրացման
(ինչպես տվյալ ների որակի, այնպես էլ ռեսուրսների խնայողության ենթատեքստով), ինչպես նաև
վիճ ակագրական տեղեկությու ններ տրամադրողների` վիճ ակագրական դիտարկման փաստաթղթերով
ծանրաբեռ նվածությունը նվազեցնելու նպատակով`
ա. փոքր և գերփոքր ձեռնարկատիրության սուբյեկտներից ընտրանքային կարգով
վիճ ակագրական տեղեկությունների հավաքագրման մեթոդների ավել ի լայն կիրառումը.
բ. Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճ ակագրական ծառայություն ներկայացման
(տրամադրման)
ենթ ակա
վիճակագրական
փաստաթ ղթերի
(պետական
վիճ ակագրական
հաշվետվություններ, հետազոտությունների հարցաթերթեր, դիտարկումներին վերաբերող այլ
փաստաթղթեր և տեղեկանքներ) էլեկտրոնային եղանակով (էլեկտրոնային փոստով) ներկայացման
հնարավորության ընդլայնումը.
գ. տնտեսական գործունեության տեսակների ու դրանք իրականացնող սուբյեկտների քանակի
աճով պայմանավորված,
վարչական ռեգիստրների և կիրառ վող մեթոդաբանությունների
կատարել ագործման աշխատանքների շ արունակումը.
8) վիճ ակագրական տեղեկատվության մատչելիությունն ապահովել ու նպատակով.
ա. երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճ ակը բնութագրող ցուցանիշների գծով վիճ ակագրական
տեղեկատվությունը տարածվում է (անվճար) բազմաթիվ սպառողների (պետական մարմիններ,
հասարակական, գիտության և կրթության ոլորտի կազմակերպություններ, մասնավոր հատված և այլն)
միջև, նաև տրամադրվում է զանգվածային լրատվամիջ ոցներին մամլո հաղորդագրությունների
տեսքով` համաձ այն Ծրագրի հավելված N3-ում նշված ժ ամանակացույցի:
Արցախի Հանրապետության շրջանների կտրվածքով հրապարակումները (շրջանի սոցիալտնտեսական վիճ ակը բնութագրող
ցուցանիշների գծով) իրականացնում են նաև Արցախի
Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության շրջ անային ստորաբաժ անումները.
բ. Ծրագրի հավել ված N 3-ում ներառված վիճակագրական բոլ որ հրապարակումների
առնվազն երկու ական օրինակ տրամադրվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճ ակագրական
ծառայության գրադարանին.
գ. Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառ այության
պաշտոնական
կայքէջում հայերենով (հնարավորության սահմաններում նաև ռուսերենով և անգլ երենով) զետեղվում է
վիճ ակագրական տեղեկատվությունը:
Ծրագրում ներառ ված աշխատանքների (ցուցանիշների) կառուցվածքը ներկայացված է
համաձ այն «Արժ ույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից հաստատված «Տվյալների տարածման
ընդհանուր համակարգի» և «Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտի» բաղադրիչների և
ենթադրում է տվյալ ների տարածման հետևյալ չորս հիմնական պահանջների (չափորոշիչների)
պահպանումը` տվյալների ընդգրկվածությու ն, պարբերականություն և ժամանակայնություն,
մատչել իություն, ամբողջ ականությու ն ու որակ:

Ծրագրի հավել ված N 1-ում աշխատանքների (ցուցանիշների)
օգտագործվել է վեցանիշ ծածկագիր, որտեղ.

արտացոլման

համար

առաջին ÝÇß
երկրորդ նիշ
երրորդ ÝÇß
չորրորդ ÝÇß

1) առ աջին նիշ ը աշխատանքի (ցուցանիշ ի) համարն է ըստ Արժ ույթի միջազգային
հիմնադրամի Տվյալ ների տարածման ընդհանուր համակարգի և Տվյալների տարածման հատուկ
ստանդարտի հատվածների,
2) երկրորդ նիշը հատվածի տրոհումն է ըստ ենթ ահատվածների,
3) երրորդ նիշը աշխատանքի (ցուցանիշի) տրոհումն է ըստ ոլ որտների (Տնտեսական
գործունեության տեսակների դասակարգչի դասերի, ցուցանիշների),
4) չորրորդ նիշը ոլորտների մանրամասնումն է ըստ ենթաոլորտների,
5) հաջ որդ երկու նիշերը հատկացված են պետական վիճ ակագրական աշխատանքների ցանկի
հերթական համարին՝ ըստ տվյալ հատվածի, ենթահատվածի, ոլորտի և ենթ աոլ որտի:
Այն դեպքում, երբ աշխատանքը (ցուցանիշ ը) տվյալ մակարդակից ներքև չի տրոհվում` հաջորդ
դիրքերը լրացվում են զրոներով:
Օրինակ՝ հավելված N1- ի 127001-ծածկագիրը նշ անակում է իրական հատվածի (1),
արտադրության ենթահատվածի (2), կազմակերպությու նների տնտեսական գործունեության (7),
կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները (0), իսկ վերջ ին
երկու նիշերը արտահայտում են նշված ցուցանիշներին առնչվող պետական վիճ ակագրական
աշխատանքների ցանկում հերթ ական համարը, որոնք անփոփոխել ի են:
Տվյալ ծածկագրի համար Ծրագրում նշվում են նաև վիճ ակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) ամբողջ ական անվանումը (սյունակ 3), տվյալ աշխատանքի (ցուցանիշ ի) իրականացման
(հաշվարկման, հավաքագրման) հիմք հանդիսացող պետական վիճակագրական դիտարկման
փաստաթղթ(եր)ի տեսակ(ներ)ը (սյունակ 4), ընդգրկվածությունն ըստ կոնկրետ չափորոշիչի
(շրջանների, գործու նեության տեսակների և այլ ն) (սյունակ 5), պարբերականությունը (սյունակ 6),
աշխատանքի կատարման, ցուցանիշ ի մշակման ավարտը (սյունակ 7), ինչպես նաև այն
վիճ ակագրական հրապարակումների ծածկագրերը (հավել ված 3), որոնցում վերջիններս
արտացոլ վելու են (սյունակ 8):
Ծրագրի հավել ված N 3-ում և հավելված N 9-ում հրապարակումների համար օգտագործվել է
յոթանիշ ծածկագիր, որտեղ առաջ ինից մինչև չորրորդ նիշերը համապատասխանում են Ծրագրի
հավելված N 1-ի դասակարգմանը, հինգերորդ նիշ ը ներկայացնում է հրապարակման ծածկագիրը
(օրինակ`
վիճակագրական ժողովածու
(1),
վիճ ակագրական
տեղեկագիր (2),
մամուլի
հաղորդագրություն (3), տեղեկատվական զեկույց (4), օպերատիվ տեղեկատվություն (5), իսկ վեցերորդ
և յոթերորդ նիշերը ցույց են տալիս դրանց հերթական համարը:
Վիճակագրական աշխատանքների կատարման (ցուցանիշների մշակման) Ծրագրում
սահմանված ավարտի օրերը պարունակում են որոշակի վերապահումներ, կախված տարվա
օրացուցային օրերի աշխատանքային օրերին համընկնել ու հանգամանքից (օրինակ` հավելված N1- ում
«Իրական հատվածի», «Արտադրություն (ծառ այությու ններ)» ենթահատվածի, «Արդյու նաբերություն»
բաժնի 121006 ծածկագրով աշխատանքի ավարտի օրը սահմանված է հաշվետու ժամանակաշրջ անից
հետո 20-րդ օրը):
Եթե որևէ աշխատանքի ավարտի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա, ապա
աշխատանքի ավարտի օր է համարվում դրան հաջ որդ աշխատանքային օրը, իսկ ամսվա վերջ ին օրվա
(օրինակ` 30/31) ժամկետայնություն ունեցող պարբերականությամբ աշխատանքների համար`
ժամկետի ավարտի ամսվա վերջին աշխատանքային օրը:
Դեկտեմբեր ամսվա համար
վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման,
հու նվարին նախատեսված հրապարակումների ժ ամկետները հետաձգվում են 5 աշխատանքային օրով:

Հավել ված N 1
2021 թվականի պետական
վիճ ակագրական աշխատանքների ծրագրի

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՆԵՐ
ՊԵՏԱԿ ԱՆ ՎԻՃԱԿ ԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Ն ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅ ԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
1.

ԻՐ ԱԿ ԱՆՀԱՏՎԱԾ

1.1. ԱԶԳԱՅԻ Ն ՀԱՇԻՎՆԵՐ

Հ/Հ

1

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

2

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

3

4

5

6

7

8

Ցուցանիշի հաշվարկն իրականացվում է օպերատիվության ապահովման համար և հիմնված է ԱՀ տնտեսությունում գործունեության բոլոր
տեսակների թողարկման ֆիզիկական
ծավալների և դրանց ինդեքսների
փոփոխության վրա

ըստ
հանրապետության

ամսական

30

Ներքին
օգտագործման
համար

եռամսյակային

45

Ցուցանիշի վերանայումը պայմանավորված է եռամսյակային
համախառն ներքին արդյունքում
(առանց արտադրանքի զուտ հարկերի
և ֆինանսական միջնորդության
անուղղակիորեն չափվող
ծառայությունների) տնտեսական
գործունեության տեսակների
կշիռների փոփոխությամբ

-

տարեկան

90

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

1.1.1.ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑ ԱՆԻՇ
1

111001 Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ

օպերատիվ տվյալներով

վերջնական տվյալներով

վերանայված տվյալներով

2

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

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

3
նախնական տվյալներով
2020 թվականի 4-րդ եռամսյակ
2021 թվականի 1-ին եռամսյակ
2021 թվականի 2-րդ եռամսյակ
2021թվականի 3-րդ եռամսյակ

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

4

5

6

7

8

Արցախի Ազգային վիճակագրական
ծառայության կառուցվածքային
ստորաբաժանումների վիճակագրական և վարչական ռեգիստրների
տվյալների հիման վրա

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

35

Ներքին
օգտագործման
համար

90
45
-

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

հաշվետու տվյալներով

3

4

5

2020 թվականի 4-րդ եռամսյակ
2021 թվականի 1-ին եռամսյակ
2021 թվականի 2-րդ եռամսյակ
2021 թվականի 3-րդ եռամսյակ
111003 Տարեկան համախառն ներքին արդյունքի
հաշվարկտնտեսական գործունեության
տեսակներով՝ընթացիկ և նախորդ տարվա
գներով
արտադրական եղանակով

տարեկան

նախնական տվյալներով

-

-

-

75

հաշվետու տվյալներով`

-

-

-

30 ապրիլի

-

տարեկան,
եռամսյակային

90

-

45

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

-

-

տարեկան

2-րդ
եռամսյակ

1000-101
1100-101

Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության
կառուցվածքային ստորաբաժանումների վիճակագրական և վարչական
ռեգիստրների տվյալների հիման վրա

ըստ
հանրապետության,
տնտեսության
հատվածների

տարեկան

111004 Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը
1 շնչի հաշվով
111005 Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը
բազիսային տարվա մշտական, միջին
տարեկան գներով.
1) արտադրական եղանակով
2) եկամուտների ձևավորման եղանակով
3) ծախսային եղանակով (ըստ ծախսային
բաղադրիչների)

1.1.2. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
6

112001 Արտադրության հաշվի հաշվարկ

2-րդ
եռամսյակ

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

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

7
8

10

112005

11

112006

12

112007

14

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

1000-101,1100-101

112003 Սկզբնական եկամուտների բաշխման
հաշվի հաշվարկ

112004

13

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

112002 Եկամուտների ձևավորման հաշ վի
հաշվարկ

9

112008

112009

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների
վիճակագրական և վարչական
ռեգիստրների և իրականացված
հետազոտությունների տվյալների
հիման վրա

Եկամուտների օգտագործման հաշվի
հաշվարկ
Տնօրինվող եկամուտների օգտագործման
հաշվի հաշվարկ
Եկամուտների երկրորդային բաշխման
հաշվի հաշվարկ
Կապիտալի հետ գործառնության հաշվի
հաշվարկ
Կազմակերպությունների (ներառյալ
Արցախի Հանրապետության Ազգային
հիմնարկների) հիմնական միջոցների
վիճակագրական ծառայության
արժեքը (հաշվեկշռային և մնացորդային
կառուցվածքային
արժեքով)` ըստ տնտեսական
ստորաբաժանումների
գործունեության տեսակների
վիճակագրական տվյալների
2020թվականին
(Ձև 11-ՀՄ) հիման վրա
«Ծախսեր-թողարկում, այդ թվում՝
ռեսուրսներ-օգտագործում»
աղյուսակների կազմում

ըստ
տարեկան
հանրապետության,
տնտեսության
հատվածների և
ծախսային
բաղադրիչների

2-րդ
եռամսյակ

1000-101, 1100-101,
տվյալների բազա

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2-րդ
կիսամյակ

1000-101

ըստ
հանրապետության

-

-

ներքին
օգտագործման
համար

1.2. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅ ՈՒՆ (ԾԱՌԱՅ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐ)

1.2.1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐ ՈՒԹՅՈՒՆ
1

2

121001 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ
ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայությունը և
շարժը
121002 Էլեկտրաէներգիայի բաշխումն ու

Ձև թիվ 11-ՀՄ

ըստ հանրապետության, տնտեսական
գործունեության
տեսակների

տարեկան

30 մայիսի

1000-101, 1210-101

Ձև N 23-ն

ըստ հանրապետու-

եռամսյա-

45

1000-101, 1210-101

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

3

4

հաշվեկշիռը

3

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

Ձև թիվ 1- արտ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

5

6

թյան, տնտեսական
գործունեության
տեսակների

կային

ըստ հանրապետության, շրջանների,
տնտեսական
գործունեության
տեսակների

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

8

ամսական

20

եռամսյակային

45

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

տարեկան

30 մայիսի

4

121004 Արդյունաբերական արտադրանքի
կարևորագույն տեսակների արտադրությունը բնեղեն արտահայտությամբ

-

ըստ տնտեսական
գործունեության
տեսակների

ամսական
եռամսյակային

20
45

1000-202,
1000-401,1000-402

5

121005 Տեղեկություններ ԱՀ էներգետիկայի
համակարգի հիմնական ցուցանիշների
մասին

աղյուսակի
տեսքով

ըստ
հանրապետության,
շրջանների

եռամսյակային

45

1000-101, 1000-401,
1000-402, 1210-101

6

121006 Բնական և հեղուկ գազի օգտագործման
մասին

Ձև թիվ 1-գազ

Ըստ հանրապետության, տնտեսական
գործունեության
տեսակների

տարեկան

30 մայիսի

-

7

121007 Էլեկտրահաշվեկշիռ, էներգետիկ uարքավորումների կազմը և հաշվետվություն
էլեկտրակայանների (էլեկտրագեներատորային տեղակայանքների)
աշխատանքի մաuին

24-էներգետիկա

-

տարեկան

1 ապրիլի

-

8

122001 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքային տարածությունները, բազմամյա
տնկարկների տարածությունները,
համախառն բերքը և միջին
բերքատվությունը 2020 թվականի
դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ
122002 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքային տարածությունները 2021
թվականի բերքի տակ (հուլիսի 1-ի

1.2.2. ԳՅՈՒՂ ԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐ ՍՈՒԹՅՈՒՆ

9

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

ըստ
հանրապետության
շրջանների

տարեկան

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

-

տարեկան
(հուլիսի
1-ի
դրությամբ)

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

22 հուլիսի

1000-101,
1220-203

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

10

11

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

3

4

5

6

7

8

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

-

տարեկան

1 մարտի

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

-

տարեկան
(վերջնական)

29 մարտի

Ձև N 24-ԳՏ (ամսական),
Ձև N 24-ԳՏՀ (ամսական)
ՁևN 24-ԳՏ-Վ (ամսական)

-

ամսական

20

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-202,
1000-401,1000-402
1000-101,1000-102,
1000-103,1220-201,
1000-401,1000-402
ներքին օգտագործման համար
1000-202
ներքին օգտագործման համար

Ձև թիվ 9-գ

-

տարեկան

45

Ձև թիվ 3

-

տարեկան

1 մարտի

ներքին օգտագործման համար
-

Ձև N11-գնում,
Ձև թիվ 13-գնում,
Ձև թիվ 14-գնում
Ձև N 6- գնում,
Ձև թիվ 7-գնում,
Ձև N 8-գնում

-

եռամսյակային

20

-

-

-

-

Ձև N 9-գնում

-

եռամսյակային (հուլիսից մինչև
տարեվերջ`
տվյալ ամսվա 1-ի
դրությամբ)
տարեկան

-

-

Ձև թիվ 11-ՀՄ

-

տարեկան

30 մայիսի

-

Ձև N 6-մեք

-

Ձև N 6-մեք
(տարին 2
անգամ

45

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

դրությամբ)
122003 2020 թվականի մսի, կաթի, ձվի, բրդի և
կենդանական ծագման այլ արտադրանքի
վերջնական հաշվարկ
122004 Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառումը 2021 թվականի հունվարի 1-ի
դրությամբ

12

122005 Անասնաբուծության դրությունը

13

122006 Գյուղական վայրերի տնային
տնտեսությունների գյուղատնտեսական
կենդանիներով ապահովվածությունը
122007 Տնային տնտեսություններում
գյուղատնտեսական կենդանիների
հաշվառման ցուցակն առ 2021 թվականի
հունվարի 1-ը
122008 Գնումներ`
գյուղատնտեսականկենդանիների,
թռչնիևճագարի, կաթի, ձվի
122009 Գնումներ` կարտոֆիլի, բանջարեղենի,
մրգերի և բոստանային մշակաբույսերի

14

15

16

17

18

19

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

122010 Գնումներ՝շաքարի ճակնդեղի, եթերատու
մշակաբույսերի, ծխախոտի, վայրի
պտուղների և հատապտղի, սնկերի,
ընկույզի, մեղրի և շերամի բոժոժի
122011 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ
ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայությունը և
շարժը
122012 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի
առկայությունը և սարքինության վիճակը

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

20

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

3

4

5

122013 Գարնանացանի ընթացքը

21

122014 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
համախառն բերքը և աշնանացանի
ընթացքը

22

122015 Գյուղատնտեսության համախառն
արտադրանքն ըստ բուսաբուծության և
անասնաբուծության (համադրելի և
ընթացիկ գներով)
122016 Անտառային տնտեսություն
(անտառաբուծություն)

23
24

122017 Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին

25

122018 Գարնանացանի ընթացքի մասին

26

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

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

6

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

Ձև թիվ 3-գտ
(ամսական)

-

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

-

ապրիլ,
հոկտեմբեր)
ապրիլ,
մայիս,
հունիս
ամսական

փաստացի հավաքված բերքի և
անասնաբուծական արտադրանքի
արտադրության տվյալները

-

ամսական

-

Ձև N 1-անտառ

ըստ հանրապետության

եռամսյակային

45

Ձև N1-Ձուկ

-

օպերատիվ տվյալներ

ըստ ԱՀ շրջանի

-

-

8

1000-401,1000-402
20
20

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

եռամսյա20
1000-401, 1000-402
կային
շաբաթը մեկ յուրաքանչյուր
անգամ
երկուշաբթի
1220-501
(մարտի 1ից մինչև
հունիսի 1-ը)
շաբաթը մեկ
1220-502, 1220-503
անգամ
(հունիսդեկտեմբեր)

1.2.3. ՇԻՆԱՐ ԱՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
27 123001 Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
28 123002 Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ

Ձև թիվ 2-ԿՇ

ըստ հանրապետության, ֆինանսավորման աղբյուրների
ըստհանրապետության, ֆինանսավորման աղբյուրների

ամսական

20

տարեկան

1 հուլիսի

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

29

123003 Կատարված շինմոնտաժային
աշխատանքները

Ձև N 1-ԿՇ

ըստ
հանրապետության

ամսական

20

1000-401, 1000-402

30

123004 Կատարված շինմոնտաժային
աշխատանքները

Ձև N1-ԿՇ

-

տարեկան

1 հուլիսի

1000-401, 1000-402

31

123005 Բնակչության միջոցների հաշվին

ՁևԲՄՇ

-

եռամ-

45

1000-202, 1000-401,

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

32

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

3

4

5

կառուցվող բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի
գործարկման մասին
123006 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ
ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայությունը և
շարժը

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

6

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

8

սյակային
ըստ
հանրապետության

տարեկան

30 մայիսի

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

Ձև N 1-ճԱՆ

ըստ
հանրապետության

տարեկան

15 մարտի

1000-101

Ձև N 1-ավտո

-

ամսական

25,

եռամսյակային

45

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

ամսական

25,

ներքին օգտագործման համար

եռամսյակային
տարեկան

45,
90

1000-401,
1000-402

Ձև թիվ 11-ՀՄ

1.2.4. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
33

34

35

124001 Ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհները և
դրանց կառույցները
124002 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի
արտադրանքը և շարժակազմը

124003 Ճանապարհատրանսպորտային
պատահարները

Ձև N 35-պատահար

-

36

124004 Ընդհանուր օգտագործման օդային
տրանսպորտի աշխատանքը

Ձև N 1-ավիա

-

եռամսյակային

45

38

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

Ձև թիվ 11-ՀՄ

-

տարեկան

30 մայիսի

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

37

124005 Փոստային, սուրհանդակային
գործունեությունը

Ձև N 1-ՓՈՍՏ

-

ամսական,

25

եռամսյակային

45

39

124007 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
124008 Քաղաքների տարածքի մեքենայացված
սանմաքրում

Ձև N 1-տրանսպորտ

ըստ հանրապետության, շրջանների

-

-

1000-101,1000-102

Ձև N 1-հատուկ տրանսպորտ

-

-

-

1000-101,1000-102

40

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

3

4

5

6

7

8

Ձև թիվ 11-կապ

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

45

Ձև N 42-կապ

-

-

-

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

Ձև N 51-կապ

-

-

-

-

Ձև թիվ 13-ԿԱՊ

-

ամսական,

25,

եռամսյակային

45

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

1.2.5. ԿԱՊ
41

125001 Հեռագրական կապի և հեռախոսային
ցանցի ծառայությունները

42

125002 Հեռախոսային կապի միջոցների և
աշխատանքի որակը
125003 Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի տեխնիկական
միջոցները
125004 Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և
հեռարձակման, հեռահաղորդակցության
գործունեությունից ստացված
եկամուտները

43
44

45

125005 ԱՀ հեռուստատեսային կայանների և
հեռուստահաղորդիչների քանակը

46

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

47

126001 Ծառայությունների ծավալը

Աղյուսակ

-

-

-

-

Ձև թիվ 11-ՀՄ

-

տարեկան

30 մայիսի

1000-101

ըստ հանրապետության, շրջանների,
աշխատողների
թվաքանակով
որոշվող չափերի

ամսական

20

Ներքին օգտագործման համար

եռամսյակային

45

1000-101,1000-401
1000-402

-

ամսական

20

եռամսյակային

45

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

եռամսյակային

45

1000-101, 1000-102,

1.2.6. ԱՌԵՎՏ ՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐ

48

49

126002 Առևտրի շրջանառությունը

126003 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
տեղեկատվական ծառայությունների
ծավալը

Ձև թիվ 1 ծառայություններ

Ձև N 1-առևտուր

Ձև N 1-ՏՏ

-

1000-401, 1000-402

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

50

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

3

4

5

6

7

8

Ձև թիվ 11-ՀՄ

ըստ
հանրապետության

տարեկան

30 մայիսի

1000-101

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

1.2.7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅ ՈՒՆԸ
51

127001 Կազմակերպությունների գործունեության
հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները

Ձև թիվ 1-Ֆ

ըստ հանրապետության, շրջանների,
տնտեսական
գործունեության
տեսակների

տարեկան

30 մայիսի

1000-101, 1000-105,
2000-101

52

127002 Կազմակերպությունների միջոցների
կազմը և դրանց գոյացման աղբյուրները

Ձև թիվ 2-ֆ

-

-

-

-

Ձև N 1-ՏԳ (եռամսյակային)

-

1-ին, 2-րդ, 3րդ եռամսյակներ

45

Ներքին
օգտագործման
համար

տարեկան

90

2000-101

53 127003 Կազմակերպությունների տնտեսական
գործունեության հիմնական ցուցանիշները

Ձև N 1-ՏԳ (տարեկան)
54 127004 Կազմակերպությունների հաշվարկների
վերաբերյալ ցուցանիշները
55

127005 Շահութաբերության հաշվարկ

Ձև N 6-Ֆ

-

տարեկան

30 մայիսի

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

Ձև թիվ 1-Ֆ

-

-

-

1000-101,2000-101

10

Ներքին
օգտագործման
համար

1.3. ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
1.3.1. ՍՊԱՌՈՂ ԱԿԱՆ ԱՊՐ ԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵՐ (ՍԱԿ ԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
1

131001 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների
և ծառայությունների միջին գների
(սակագների) գրանցում և հաշվարկ

աղյուսակ N 1 և այլ օպերատիվ
հաշվետվություններ,
մշակման աղյուսակներ

2

131002 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների
և ծառայությունների գների (սակագների)
ինդեքսների հաշվարկ
131003 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների

-

-

-

-

-

-

ըստ հանրապետու-

-

25

-

3

ըստ հանրապետու- ամսական
թյան, ապրանքների
(ծառայությունների)
տեսակների (ըստ
համառոտ ցանկի),
յուրաքանչյուր ամսվա
1-ի, 10-ի և 20-ի
դրությամբ

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

3

4

ներկայացուցիչների մանրածախ գների,
ծառայությունների սակագների գրանցում
և հաշվարկ

4 131004 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների
և բնակչությանը մատուցված ծառայությունների միջին գների (սակագների)
հաշվարկը

-

5 131005 Սպառողական գների
ինդեքսի հաշվարկը

-

6

-

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

7 131007 Պարենային և ոչ պարենային
ապրանքների գների ինդեքսի հաշվարկը
լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա
դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա
համապատասխան ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով նախորդ տարվա
համեմատ)
8 131008 Պարենային և ոչ պարենային

աղյուսակ N 1 և այլ օպերատիվ
հաշվետվություններ, մշակման
աղյուսակներ

-

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

5

6

թյունում հետազոտվող
4 բնակավայրերի,
ապրանքատեսակների` «Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի
ըստ հանրապետությունում հետազոտվող
4 բնակավայրերի,
ապրանքների,
ծառայությունների՝
«Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի
ըստ հանրապետության, «Անհատական
սպառումն ըստ նպատակների» դասակարգչի 2-նիշ և 3-նիշ
մակարդակի
ըստ հանրապետուեռամսյաթյան, «Անհատական
կային
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
մակարդակի
ըստ հանրապետու- ամսական
թյան, հետազոտվող 4
բնակավայրերի, «Անհատական սպառումն
ըստ նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ և
5-նիշ մակարդակի
ըստ հանրապետու-

եռամսյա-

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

8

(հաշվետու
ամսվա)

30/31
(հաշվետու
ամսվա)

-

10

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

30/31

1300-101,
1000-401,1000-402

10

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

30/31

1300-101,1000-401

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

3

4

ապրանքների գների ինդեքս, եռամսյակը
նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ
տարվա համապատասխան եռամսյակի
նկատմամբ
աղյուսակ N 1
(ոչ պարենային ապրանքներ,
ծառայություններ), մշակման
աղյուսակներ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

5

6

թյան, «Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
մակարդակի

կային

9

131009 Կենցաղային բնույթի ծառայությունների
սակագների հաշվարկ

ըստ հանրապետու- ամսական
թյունում հետազոտվող
4 բնակավայրերի,
«Անհատական սպառումն ըստ նպատակների» դասակարգչի

10

131010 Բնակարանային, կոմունալ տնտեսության
ծառայությունների սակագների գրանցում,
միջին գների (սակագների) հաշվարկ

-

-

131011 Բուժսպասարկման ծառայությունների
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

-

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

8
1000-402

10

1300-201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131014 Մշակույթի ոլորտի ծառայությունների
սակագների գրանցում, միջին գների
(սակագների) հաշվարկ
15 131015 Կրթության համակարգի ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների
(սակագների) հաշվարկ
Հանգստի կազմակերպման
16
11131016
ծառայությունների սակագների գրանցում,
միջին գների (սակագների) հաշվարկ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131017 Իրավական և բանկային
ծառայությունների սակագների գրանցում,
միջին գների (սակագների) հաշվարկ
131018 Ծառայությունների սակագների ինդեքսի

-

-

-

-

-

աղյուսակN 1

ըստ հանրապետու-

ամսական

10

1000-101,1000-102,

11

14

17

18

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

6

3

4

5

(ոչ պարենային ապրանքներ,
ծառայություններ), մշակման
աղյուսակներ

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

131019 Ծառայությունների սակագների ինդեքս,
եռամսյակը նախորդ եռամսյակի
նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ

131020 Կենցաղային բնույթի ծառայությունների
սակագների ինդեքսի հաշվարկը լրիվ
ծրագրով (հաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա
դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա
համապատասխան ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով նախորդ տարվա
համեմատ)
21 131021 Բնակարանային, կոմունալ տնտեսության
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)
22 131022 Բուժսպասարկման ծառայությունների
սակագների ինդեքսի հաշվարկը լրիվ
ծրագրով (հաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա
դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա
համապատասխան ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով նախորդ տարվա
20

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

հաշվարկը լրիվ ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ,
նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ,
նախորդ տարվա համապատասխան
ամսվա համեմատ, աճողական կարգով
նախորդ տարվա համեմատ)
19

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

-

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

8
1000-103,1300-201,
1000-401,1000-402

եռամսյակային

30/31

1300-101,1000-401,
1000-402

-

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

ամսական

10

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

Աղյուսակ N 1

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

ամսական

10

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

համեմատ)
23 131023 Մարդատար տրանսպորտի ծառայությունների սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ,
նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ,
նախորդ տարվա համապատասխան
ամսվա համեմատ, աճողական կարգով
նախորդ տարվա համեմատ)
24 131024 Կապի ծառայությունների սակագների
ինդեքսի հաշվարկը լրիվ ծրագրով
(հաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա համեմատ, աճողական
կարգով նախորդ տարվա համեմատ)
25

26

27

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

131025 Մշակույթի ոլորտի 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)
131026 Կրթության համակարգի ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը
լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա
դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա
համապատասխան ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով նախորդ տարվա
համեմատ)
131027 Հանգստի կազմակերպման ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը
լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա

(ոչ պարենային ապրանքներ,
ծառայություններ), մշակման
աղյուսակներ

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

28

29

30

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

աղյուսակ N 1 և այլ օպերատիվ
հաշվետվություններ, մշակման
աղյուսակներ

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

ամսական

10

1300-201

-

-

1000-401, 1000-402

ամսական

1

1000-401, 1000-402,

դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա
համապատասխան ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով նախորդ տարվա
համեմատ)
131028 Իրավական և բանկային 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)
131029 Սպառողական ապրանքների (ծառայությունների) գների (սակագների) ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ,
նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ,
նախորդ տարվա համապատասխան
ամսվա համեմատ, աճողական կարգով
նախորդ տարվա համեմատ)
131030 Սպառողական ապրանքների (ծառայությունների) գների (սակագների) ինդեքսի
հաշվարկը բազիսային ժամանակաշրջանի նկատմամբ

31 131031 Նվազագույն սպառողական զամբյուղի
արժեքի հաշվարկման համար միջին
հանրապետական գների հաշվարկ` ըստ

-

մշակման աղյուսակ

1) պարենային զամբյուղի
ապրանքացանկի 11 անվանումների

ըստ հանրապետության, «Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ և
5-նիշ մակարդակի
ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից
մշակված զամբյուղի
կազմի ու
կառուցվածքի

1300-201,

եռամսյա- 10-րդ աշխակային
տանքային օրը

5800-501

1.3.2. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐ ԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
32

132001 Արդյունաբերական կազմակերպությունների մեծածախ գների դիտարկում և

Ձև N 1-գին
(արտադրանք)

ըստ հետազոտվող
կազմակերպություն-

ամսական

15

Ներքին
օգտագործման

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

6

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

3

4

5

մշակման
աղյուսակներ

ների, արտադրատեսակ-ներկայացուցիչների
ըստ ընդամենը
արդյունաբերության,
հանրապետության,
ՏԳՏԴ-ի, խմբ.2
բաժինների

միջին գների հաշվարկ

33 132002 Արդյունաբերողների արտադրանքի
մեծածախ գների ինդեքսի հաշվարկն ըստ
արտադրանքի-ներկայացուցիչների
հավաքակազմի, լրիվ ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ,
նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ,
նախորդ տարվա համապատասխան
ամսվա համեմատ, աճողական կարգով
նախորդ տարվա համեմատ)
34 132003 Արդյունաբերողների արտադրանքի մեծածախ գների ինդեքսն ըստ արտադրանքներկայացուցիչների հավաքակազմի,
եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ
35 132004 Արդյունաբերողների արտադրանքի
մեծածախ գների ինդեքսի հաշվարկը ըստ
արտադրանք-ներկայացուցիչների
հավաքակազմի և բազիսային ժամանակաշրջանի նկատմամբ

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

8
համար

-

20

1000-401, 1000-402

եռամսյակային
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1000-401, 1000-402,
1300-101

Ձև N 1 -գին (արտադրանք)

ըստ ընդամենը
արդյունաբերության,
հանրապետության,
տնտեսական
գործունեության
տեսակների

-

-

ամսական

20

Ներքին
օգտագործման
համար

ամսական

25

Ներքին
օգտագործման
համար

ՁևN 1-գին
(արտադրանք)

մշակման աղյուսակներ

1.3.3. ԳՅ ՈՒՂ ԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
36

37

38

133001 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման
գների դիտարկումը և միջին գների
հաշվարկը
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)
133003 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման

աղյուսակ

ըստ հանրապետության շրջանների

մշակման աղյուսակներ

ըստ հանրապետության, շրջանների,
ապրանքախմբերի և
իրացման ուղիների

-

25

1300-101, 1000-401,
1000-402

-

ըստ

եռամսյա-
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1000-401, 1300-101

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

3

4

գների ինդեքսների հաշվարկը,
եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

5

6

հանրապետության

կային

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

8

30/31

Ներքին
օգտագործման
համար

1.3.4. ՇԻՆԱՐ ԱՐ ՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
39

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

40

135001

Բեռների փոխադրման սակագների
դիտարկում, գրանցում և միջին
սակագների հաշվարկ

41

135002

42

135003

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

տեղեկանք

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

1.3.5. ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐ ՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
Ձև N 1-ՍԱԿԱԳԻՆ (ԱՎՏՈ),
Ձև N 1-ՍԱԿԱԳԻՆ (ԽՈՂՈՎԱԿ)

մշակման աղյուսակ

մշակման աղյուսակ

ըստ հանրապետու- ամսական
թյան տրանսպորտային տարբեր փոխադրամիջոցների
ըստ հանրապետու- ամսական
թյան տրանսպորտային տարբեր փոխադրամիջոցների
ըստ հանրապեամսական
տության

25

ներքին
օգտագործման
համար

25

ներքին
օգտագործման
համար

25

ներքին
օգտագործման
համար

1.4. Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի Շ ՈՒ Կ Ա
1.4.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ԹԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
1

141001 Աշխատողների մասնագիտական
ուսուցումը

2

141002 ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և
միգրացիայի հարցերի նախարարության
աշխատակազմի աշխատանքի և
զբաղվածության գործակալություն դիմած

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում

Ձև թիվ 1
(զբաղվածություն)

ըստ գործունեության տարեկան
տեսակների,
տնտեսության
հատվածների, սեռի
ըստ հանրապետու- տարեկան
թյան, շրջանների,
զբաղվածության

15 մարտի

1 մարտի

1000-401,1000-402

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

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

3

4

աշխատանք փնտրողների թվաքանակը

3

141003 ԱՀաշխատանքի,սոցիալական և
միգրացիայի հարցերի նախարարության
աշխատակազմի աշխատանքի և
զբաղվածության գործակալություն դիմած
աշխատանք փնտրողների թվաքանակը

4

141004 Աշխատանքային ռեսուրսների (15-75
տարեկան բնակչություն) թվաքանակ և
կառուցվածք

Աշխատուժի ընտրանքային
հետազոտության հարցաթերթ

141005 Աշխատուժի թվաքանակ և կառուցվածք
Աշխատուժի մասնակցության
մակարդակ

Աշխատուժի ընտրանքային
հետազոտության հարցաթերթ

5

6

141006 Աշխատուժից դուրս բնակչության
թվաքանակ և կազմ՝ ըստ աշխատաշուկայում մասնակցության աստիճանի
-պոտենցիալ աշխատուժ
-աշխատել չցանկացող բնակչություն

Ձև N1
(զբաղվածություն)

Աշխատուժի ընտրանքային
հետազոտության հարցաթերթ

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

5

6

7

8

ամսական

45

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

ծրագրերի և
աշխատանքի
տեղավորման
ըստ հանրապետության, շրջանների,
սեռատարիքային
կազմի, կրթական
մակարդակի,
քաղաք/գյուղ
կտրվածքի
ըստ հանրապետության, գործունեության
տեսակների, տնտեսության հատվածների, սեռի, տարիքային
խմբերի, քաղաք/
գյուղ կտրվածքի,
կրթական մակարդակի ամուսնական
վիճակի
ըստ հանրապետության, գործունեության
տեսակների, տնտեսության հատվածների, սեռի, տարիքային
խմբերի, քաղաք/
գյուղ կտրվածքի,
կրթական մակարդակի ամուսնական
վիճակի
ըստ հանրապետության, գործունեության
տեսակների, տնտեսության հատվածների, սեռի, տարիքային

տարեկան

տարեկան

տարեկան

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-104,
IV եռամսյակ 1400-101,1000-401,
2022թ.
1000-402

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-104,
IV եռամսյակ 1400-101,1000-401,
2022թ.
1000-402

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-104,
IV եռամսյակ 1400-101,5900-201
2022թ.
1000-401,1000-402

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

1

2

3

4

7

8

9

141007 Աշխատանքային գործունեության մեջ
ներգրավված բնակչության թվաքանակ և մասնաբաժին
-զբաղվածություն (աշխատուժի
պահանջարկ)
-զբաղվածության մակարդակ

Աշխատուժի ընտրանքային
հետազոտության հարցաթերթ

141008 Գործազուրկ բնակչության
թվաքանակ և կազմ
Երկարատև գործազրկություն

Աշխատուժի ընտրանքային
հետազոտության հարցաթերթ

141009 Աշխատուժի թերօգտագործում
-Գործազրկության մակարդակ
-Աշխատաժամանակի տևողությամբ
պայմանավորված թերզբաղվածության և
գործազրկության զուգորդված մակարդակ
-Գործազրկության և պոտենցիալ աշխատուժի զուգորդված մակարդակ
-Աշխատուժի թերօգտագործման
ագրեգացված ցուցանիշ
Երկարատև գործազրկության
մակարդակ

Աշխատուժի ընտրանքային
հետազոտության հարցաթերթ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

5

6

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

տարեկան

տարեկան

տարեկան

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

8

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-104,
IV եռամսյակ 1400-101,1000-401,
2022թ.
1000-402

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-104,
IV եռամսյակ 1400-101,1000-401,
2022թ.
1000-402

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-104,
IV եռամսյակ 1400-101,5900-201
2022թ.
1000-401,1000-402

Հ/Հ

1
10

11

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

2

3

141010 15-29տ. Երիտասարդների թվաքանակն
աշխատանքի շուկայում
-Աշխատանքային ռեսուրսներ
-Աշխատուժի թվաքանակ և կառուցվածք
-Աշխատանքային գործունեության մեջ
ներգրավված բնակչություն՝ ըստ
աշխատանքի ձևերի
-Չսովորող և չաշխատող երիտասարդներ
-Աշխատուժից դուրս բնակչություն
-Գործազրկություն
-Աշխատուժի մասնակցության
մակարդակ
-Զբաղվածության մակարդակ
-Գործազրկության մակարդակ
141011 15-29տ. երիտասարդների թվաքանակն
աշխատանքի շուկայում
-Աշխատանքային ռեսուրսներ
-Աշխատուժի թվաքանակ և կառուցվածք
-Աշխատանքային գործունեության
մեջ ներգրավված բնակչություն՝ ըստ
աշխատանքի ձևերի
-Աշխատուժից դուրս բնակչություն
-Գործազրկություն
-Աշխատուժի մասնակցության
մակարդակ
-Զբաղվածության մակարդակ
-Գործազրկության մակարդակ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

4

5

6

Աշխատուժի ընտրանքային
հետազոտության հարցաթերթ

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

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխատուժի ընտրանքային
հետազոտության հարցաթերթ

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

տարեկան

տարեկան

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

8

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-104,
IV եռամսյակ 1400-101,1000-401,
2022թ.
1000-402

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-104,
IV եռամսյակ 1400-101,1000-401,
2022թ.
1000-402

1.4.2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
12 142001 Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

13 142002

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

Ձև թիվ 1-Ա

Ձև թիվ 1-ԱՊ
(աշխա տան քի պայմաններ)

ըստ հանրապետու- տարեկան
թյան, գործունեության
տեսակների,
տնտեսության
հատվածների, սեռի
ըստ հանրապետու- տարեկան
թյան, գործունեության
տեսակների,
հատվածների, սեռի

15 մարտի

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

15 մարտի

1000-401,1000-402

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

14 142003

15 142004

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

3
Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

5

6

4
Ձև թիվ 1-Ա

Ձև թիվ 1-Ա

ըստ հանրապետության, գործունեության եռամսյատեսակների,
կային
տնտեսության
(աճողահատվածների, սեռի
կան)
ըստ հանրապետու- ամսական
թյան, գործունեության
տեսակների,
տնտեսության
հատվածների

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

8

45

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

10

Ներքին
օգտագործման
համար

15 մայիսի

1500-101

-

-

1.5. ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻ ՍՏՐ
1

150001 ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական
անձանց պետական ռեգիստրի
գործակալությունում գրանցված
(հաշվառված) իրավաբանական անձանց
բիզնես ռեգիստրին վերաբերող
տվյալների մասով տեղեկատվության
հավաքագրում և այդ տվյալների
արդիականացման ապահովում

2

150002 ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական
անձանց պետական ռեգիստրի
գործակալությունում գրանցված
(հաշվառված) անհատ ձեռնարկատերերի
բիզնես ռեգիստրին վերաբերող
տվյալների մասով տեղեկատվության
հավաքագրում և այդ տվյալների
արդիականացման ապահովում

ԱՀ ԱՎԾ բիզնես ռեգիստրի
հարցաթերթ

ԱՀ-ում գրանցված տարեկան
իրավաբանական
անձանց գտնվելու
վայրի, գործունեության հիմնական և ոչ
հիմնական
տեսակների և բիզնես
ռեգիստրի վարման
կարգով սահմանված
ցուցանիշներ
ԱՀ-ում գրանցված
անհատ ձեռնարկատերերի գտնվելու
վայրի, գործունեության հիմնական և ոչ
հիմնական տեսակների և բիզնես ռեգիստրի վարման կարգով
սահմանված
ցուցանիշներ

-

1.6. ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԵՑՈՒՄ
1

160001 Մասնավորեցման արդյունքները

ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի
կառավարման կոմիտե

1

170001 Ոչ ֆինանսական ակտիվներում

Ձև N 1-ներդրում

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

45

1000-401, 1000-402

ըստ հանրապետության, շրջանների,

տարեկան

1 հունիսի

1000-101,1000-401,
1000-402

1.7. ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

3

4

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

5

6

իրականացված ներդրումներ

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

8

20

1000-401,1000-402

23

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

տնտեսական
գործունեության
տեսակների

1.8. ՊԵՏԱԿ ԱՆ ՌԵԳԻ ՍՏՐ
1

180001 ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական
անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված (հաշվառված)
իրավաբանական անձանց և անհատ
ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ամփոփ
տվյալներ

ԱՀ արդարադատության
նախարարության աղյուսակ

1

200001 ԱՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ
ֆինանսավորման (նախնական)

ԱՀ ֆինանսների նախարարության
տեղեկանք

2

200002 ԱՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ
փաստացի հաշվետվությունների

-

3

200003 ԱՀ համախմբված բյուջեի կատարողականն ընդհանրացնող ցուցանիշներ
(պետական բյուջե, համայնքների բյուջե)

ամսական
ԱՀ-ում գրանցված
առևտրային և ոչ
առևտրային
իրավաբանական և
ֆիզիկական անձանց
վերաբերյալ տվյալներ

2. ՀԱՐԿԱԲՅ ՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

4

200004 Արտաբյուջետային միջոցների
ձևավորումը և սպառումը

5

200005 Հարկային եկամուտները և ժամկետանց
հարկային ու պարտադիր վճարների
պարտավորությունները

6

200006

Արտոնագրային վճար վճարող անհատ

եկամուտներ, ծախսեր, ամսական
պակասուրդ (-),
հավելուրդ (+)
1-ին, 2-րդ և
3-րդ եռամսյակներ,
տարեկան

-

-

-

մուտքեր,
ելքեր

ԱՀ պետական
եկամուտների կոմիտե

հարկային
եկամուտներ,

-

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

ժամկետանց
եռամսյահարկային ու
կային
պարտադիր վճարների
պարտավորություններ
եռամսյա-

45

90
45
90
23
45
90
45

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

-

1000-401, 1000-402

45

Ներքին

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

3

4

5

ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական
անձանց ցանկն ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների՝
շրջաններով և Ստեփանակերտ քաղաքի
7

8

200007

Առևտրի հարկի կառուցվածքը, ըստ
առևտրային կազմակերպությունների ու
անհատ ձեռնարկատերերի վճարած
գումարների
200008 Հաստատագրված վճարի կառուցվածքը
ըստ իրավաբանական ու ֆիզիկական
անձանց վճարած գումարների

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

6

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

կային

8
օգտագործման
համար

տարեկան

90

-

-

եռամսյակային

45

Ներքին
օգտագործման
համար

-

-

45

Ներքին
օգտագործման
համար

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿ ԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
1

300001 Բանկային համակարգի դրամարկղային
շրջանառությունը

ՁևN 1-ԲԳ

մուտք, ելք

եռամսյակային

45

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

2

300002 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի)
վարկերը

-

ըստ տնտեսության
հատվածների

-

-

3

300003 ²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ (Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ)
³í³Ý¹Ý»ñը

-

-

-

-

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

4

300004 Բնակչությունից ներգրաված ավանդները

-

-

-

-

5

300005 Բանկերի կողմից ներգրավված
ավանդների և տրամադրված վարկերի
միջին տոկոսադրույքները

-

ըստ
հանրապետության
-

-

-

-

6

300006 Բանկային համակարգում սպասարկվող
հաճախորդների և նրանց հաշիվների
քանակը

-

ըստ իրավաբանական
և ֆիզիկական
անձանց

-

-

-

7

300007 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի)
ամփոփ ցուցանիշներ՝
1)ընդհանուր ակտիվներ և պարտավորություններ
2)ընդհանուր շահույթը/վնասը
3)բանկերի և դրանց մասնաճյուղերի
քանակը

Ձև 5

ամփոփ
-

-

1000-101,1000-401,
1000-402

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

1

2

8

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

3

4

5

6

4)ընդհանուր կապիտալը
5) շահույթով աշխատող առևտրային
բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուր
շահույթը
6)վնասով աշխատող առևտրային բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուրվնասը
7)եկամուտներն ու ծախսերը
300008 Ապահովագրական ընկերությունների
(գործակալների) գործունեությունը

9

300009 Վարկերի և ավանդների վերաբերյալ

10

300010 ԱՀ տնտեսության զարգացման համար
տրամադրված փոխառությունները ըստ
տնտեսության ճյուղերի, հատվածների և
ժամկետայնության

Ձև թիվ 1-ԱՊՊԱ

Ձև թիվ 1-ԲԳ
աղյուսակի տեսքով

ըստապահովագրաեռամյականընկերությունների
կային
(գործակալների) գործունեությանհիմնա- տարեկան
կանցուցանիշների
ըստ շրջանների
ամսական

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

8

45

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

60
6

3000-301, 3000-501

եռամսյակային

25

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

ըստ հանրապետության, երկրների,
ապրանքախմբերի

եռամսյակային

45

1000-401

ըստ հանրապետության

4. ԱՐՏԱՔԻՆՀԱՏՎԱԾ
4.1. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
1

410001 Ապրանքների արտահանումը,
ներմուծումը, արտաքին առևտրաշրջանառությունը և առևտրի հաշվեկշիռը

Արտաքին առևտրի
տվյալների բազա

2

411002 Ապրանքների արտահանումը

Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր, ԱՀ
ֆինանսների նախարարության հսկիչ
կետերի տեղեկատվությունը

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

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
Եվրոպական միության
ութանիշ մակարդակի

-

-

-

4.1.1. ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ

Հ/Հ

1

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

2

3

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

4

5

6

7

8

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

ըստ
հանրապետության

-

-

Ներքին օգտագործման համար
1000-101,1000-102,
1000-103, 1000-401
1000-402,4100-101
-

ԱՀ ՊԵԿ-ի հսկիչ կետերի
տեղեկատվությունը

4.1.2. ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
7

412007 Ապրանքների ներմուծումը

Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր,
ԱՀ ՊԵԿ-ի հսկիչ կետերի
տեղեկատվությունը

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

45

8

412008 Ապրանքների ներմուծումը

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

-

-

-

9

412009 Ապրանքների ներմուծումը

-

ըստ երկրների

եռամսյակային

45

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

10

412010 Մարդասիրական օգնության կարգով
ստացված բեռները

ԱՀ աշխատանքի, սոցալական և
միգրացիայի հարցերի
նախարարության տեղեկանքը

-

ամսական
եռամսյակային

-

1000-401, 1000-402

11

412011 Մարդասիրական օգնության կարգով
ստացված բեռները

-

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

-

-

-

12

412012 Բնական գազի ներմուծումը

Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

-

-

13 412013 Ավտոմեքենաների ներմուծումը

ԱՀ ոստիկանության ՃՈ տեղեկանքը

-

-

-

տարեկան

-

1000-101,1000-102,

14 412014 Ապրանքների ներմուծումը

Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր, ԱՀ

ըստ շրջանների

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

1

2

3

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

4

5

6

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

7

ՊԵԿ-ի հսկիչ կետերի
տեղեկատվությունը
15 412015 Քաղաքացիների կողմից ԱՀ ներմուծվող
ապրանքների քանակը և արժեքը

ԱՀ ՊԵԿ-ի հսկիչ կետերի
տեղեկատվությունը

8
1000-401,1000-402,
4100-101

ըստ
հանրապետության

-

-

ներքին օգտագործման համար

4.2.ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐ ՈՒՄՆԵՐ
1

2

3

4

5

420001 Օտարերկրյա ներդրումները
2020 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները
2021 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները
420002 Օտարերկրյա ներդրումները
2020 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները
2021 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները
420003 Օտարերկրյա ներդրումները
2020 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները
2021 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները
420004 Օտարերկրյա ներդրումները
2020 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները
2021 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները
420005 Արտաքին վարկերի օգտագործումը,
մարումը և սպասարկումը

Ձև թիվ 9- ներդրում

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

90/92

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

-

ըստ երկրների

-

-

-

-

ըստ ներդրումների
տեսակների

-

-

-

-

ըստ գործունեության
տեսակների

-

-

-

տեղեկանք
1-ֆինանս

ըստ պետական
կառավարման
համակարգի

-

-

-

4.3. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐ
1
2

3

4
5

430001 Կապի և այլ միջազգային
ծառայությունների մասին
430002 Միջազգային երթուղիներում մատուցված
տրանսպորտային ծառայությունների
մասին
430003 Հանգստի, մշակութային և մարզական
միջոցառումների կազմակերպման գծով
ծառայությունների ներմուծման և
արտահանման մասին
430004 Բժշկական ծառայությունների
արտահանում և ներմուծում
430005 Միջազգային կազմակերպությունների
գործունեության մասին

Ձև թիվ 1-Ծառայություն
(կապ)
Ձև թիվ 1-Ծառայություն
(տրանսպորտ)

ըստ
հանրապետության
-

եռամսյակային
-

90/92
-

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

Ձև թիվ 13 -Ծառայություն

-

-

-

-

Ձև N2

-

-

-

-

Ձև թիվ 1-ՄԿ

-

-

-

-

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծած կ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

1

2

3

6

430006 Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
7 430007 Բանկի և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական դիրքերի և դրանց հետ կապված
գործառնությունների վերաբերյալ
8 430008 Իրացված կամ անվճար տրամադրված
հանգստի և բուժման ուղեգրերի թիվն ըստ
պետությունների
9 430009 Միջազգային կազմակերպություններում
աշխատող ռեզիդենտների և ոչ
ռեզիդենտների թվաքանակը
10 430010 Արտերկրում ԱՀ մշտական ներկայացուցիչների վրա ԱՀ պետական բյուջեից
կատարված ծախսերը
11 430011 ԱՀ տարածքում օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից գնված բնակարանների և
բնակելի տների քանակը և արժեքը
12 430012 Մարդասիրական օգնության գծով
ստացված օտարերկրյա ֆինանսական
միջոցների մասին

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցանի շի մշակման)
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ
նյութե րը ( աղբյուրնե րը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցան իշի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործո ւնեո ւթյան
տես ակների ,
տարածք ային բաշխ վածո ւթյան և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
աշխ ատանք ի
կ ատար ման,
Հր ապար ակ ումների
ցո ւցանի շի
անվ անո ւմնե րը,
մշակման
որ ոնցում ըն դգրավ արտը ( ամս ակվ ելու է աշխաթիվ ը կ ամ
տանք ի արդյունքը
աշխ ատանք ային (կ ամ ցուց անիշը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջանից
հե տո)

4

5

6

7

8

Ձև N 7

-

-

-

-

Ձև N 18

-

-

-

-

աղյուսակի
տեսքով

-

-

-

-

-

-

տարեկան

-

-

ԱՀ արտաքին գործերի
նախարարության տեղեկանքը

-

եռամսյակային

-

-

աղյուսակի տեսքով

-

-

-

-

-

-

-

-

-

տարեկան

-

-

եռամսյակային
եռամսյակային

-

-

-

-

եռամսյակային

90/92

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

ամսական,
եռամսյակային,
տարեկան

30

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

ԱՀ ֆինանսների
նախարարություն
աղյուսակի տեսքով
ԱՀ ոստիկանության տեղեկանքը

13

430013

Միջազգային զբոսաշրջություն

14

430014

15

430015

Միջազգային զբոսաշրջություն (ներգնա
և ներքին զբոսաշրջիկներ)
Միջազգայինզբոսաշրջություն (ներգնա,
ներքին և արտագնա զբոսաշրջիկներ)

1

440001 Վճարային հաշվեկշիռ
արտաքին առևտրի, օտարերկրյա
2020 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները
ներդրումների, միջազգային
2021 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները ծառայությունների մասին նյութերը

1

450001 Արտարժույթների առք ու վաճառք,
հաշվարկային փոխարժեքները

Ձև N1-զբոսաշրջություն
(եռամսյակային)
Ձև N 2-զբոսաշրջություն
(եռամսյակային)

4.4. ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ըստ
հանրապետության

4.5. ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ
«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ի տեղեկանքը

ըստ ամերիկյան
դոլարի, եվրոյի և
ռուսաստանյան
ռուբլու

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅ ԱՆ Կ ՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
Ցուց անիշի անվ անո ւմը
Հ/Հ

1

Բնակչության թվաքանակը

2
3

Կյանքի սպասվող տևողությունը
Մանկական մահացությունը
(մինչև 1 տարեկան հասակում)
Երեխաների մահացությունը
(մինչև 5 տարեկան հասակում)
Մայրական մահացությունը
Ուսումնառության միջին տևողությունը
հանրակրթական ուսումնական
հաստատություններում
Մեկ սենյակի հաշվով բնակիչների միջին
թվաքանակը, չհաշված խոհանոցը և
լողասենյակը
Խմելու ջրի մատչելիությունը
Սանիտարահիգիենիկ պայմաններով
ապահովվածությունը
Սննդում նվազագույն կենսաապահովման
համար անհրաժեշտ սպառողական զամբյուղի դրամական արտահայտությունը

4
5
6

7

8
9

Հ աշվե տվո ւթյան ձ ևը կամ ցուց անի շի մշակման
հ ամար հիմք հ անդի սացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

Ցուց անիշի վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը ( ըստ
գործո ւնեո ւթյան տես ակնե րի,
տարածք ային բաշխվ ածության, աշխ ատողներ ի
թվ աքանակ ի և այլն)

Բնակչության սեռատարիքային կազմի
հաշվարկ

ըստ հանրապետության,
սեռի

տարեկան

Մահացության աղյուսակներ (3-ՄԱ)
Բնական շարժի հիմնական արդյունքները

-

եռամսյակային

-

-

-

-

Ձև N 1-հանրակրթություն

ըստ հանրապետության
ըստ հանրապետության,
շրջանների

տարեկան

-

Տնային տնտեսությունների
կենսապայմանների ամբողջացված
հետազոտություն
-

ըստ հանրապետության

-

-

-

-

-

ամսական

5900-501,

եռամսյակային

1000-401,1000-402

տարեկան

5800-101, 5900-201

-

եռամսյակային

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

-

տարեկան

1000-101, 5800-101
5900-201

-

-

1000-101, 1000-401,
1000-402

ըստ հանրապետության,
սեռի

տարեկան

1000-401, 1000-402

11

Համախառն ներքին արդյունքը 1 շնչի
հաշվով

12

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

Նվազագույն սպառողական զամբյուղի
հաշվարկը 2 տարբերակով.
ա) պարենային զամբյուղը, բաղկացած 11
պարենամթերքից ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության սխեմայի,
բ) փաստացի հետազոտության արդյունքների
հիման վրա` ըստ հետազոտության արդյունքների
Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների նյութերը
Տնային տնտեսությունների
կենսապայմանների ամբողջացված
հետազոտություն

13

Գործազրկության մակարդակն ըստ սեռի

-

14

Տնտեսության մեջ զբաղվածների
հարաբերակցությունը ողջ բնակչության
նկատմամբ

-

10

2020թվականի արդյունքները

Պ արբերականո ւթյունը

Հր ապար ակ ումների
անվ անո ւմնե րը,
որ ոնցում ըն դգրկվել ու է
աշխ ատանք ի
արդյունքը (կ ամ
ցո ւցանի շը)

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

-

5800-101

-

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

5.1. ԺՈՂ ՈՎՐԴԱԳՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծածկ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

1

2

3

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցան իշի մշակ ման)
հ ամար հիմք հ անդիս ացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

4

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործունեության
տես ակների ,
տարածք ային
բաշխվ ածության
և այլն)

5

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
Հր ապար ակ ումների
աշխ ատանք ի
անվ անո ւմնե րը,
կ ատար ման,
ո րոնցում
ցո ւցանի շի
ըն դգրկվելո ւ է
մշակման ավ ար տը
աշխ ատանք ի
( ամս աթիվ ը կ ամ
արդյունքը (կ ամ
աշխ ատանք ային
ցո ւցանի շը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջան ից հետո)

6

7

8

5.1.1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԸ
1

2

3

511001 2020 թվականի գրանցված ծնվածների,
մահացածների, ամուսնությունների և
ամուսնալուծությունների արդյունքները
(ըստ գրանցման ամսաթվի և մշտական
բնակավայրի)
511002 2020 թվականի բնակչության բնական
շարժի հիմնական արդյունքները

քաղաքացիական կացության ակտերի
գրանցման հիման վրա

ըստ հանրապետության,
շրջանների

տարեկան

1 փետրվարի

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

-

ամփոփ աղյուսակներ
ըստ հանրապետության, շրջանների
ըստ հանրապետության, շրջանների

-

-

-

-

3 ապրիլի

-

-

ամսական

15

1000-401,1000-402

-

-

10

-

տարեկան

21 հուլիսի

ներքին
օգտագործման
համար
1000-101, 5100-101,
1000-401, 1000-402

-

-

-

-

15

1000-401, 1000-402

10

5100-501

7

511003 2020 թվականի բնակչության բնական
աղյուսակներ
շարժը (բնակչության սեռատարիքային
կազմը հաշվարկելու համար)
511004 Գրանցված ծնունդները, ամուսնուքաղաքացիական կացության ակտերի
թյունները, ամուսնալուծությունները և
գրանցման 2-րդ օրինակները, մահվան
մահերը` ըստ մահվան պատճառների
վերաբերյալ բժշկական վկայականներ,
(համաձայն գրանցման ամսաթվի և վայրի)
բուժական տեղեկանքներ
511005 2021 թվականի բնակչության բնական
քաղաքացիական կացության ակտերի
շարժի տվյալների գրանցման ամենամսյա
գրանցման 2-րդ օրինակները
նախնական արդյունքների մշակում
511006 Մահացության աղյուսակներ
բնակչության բնական շարժի
հիմնական արդյունքների
աղյուսակներ
511007 Ծնելիության աղյուսակներ
-

8

511008 Ամուսնացածների միջին տարիքը

ըստ մշակված աղյուսակների

-

511009 2021 թվականին գրանցված ծնվածների,
մահացածների, ամուսնությունների և
ամուսնալուծությունների նախնական
արդյունքները
10 511010 ԱՀ տարածքում արձանագրված
ինքնասպանությունների և ինքնասպանության փորձերի դեպքերի մասին

աղյուսակի
տեսքով

-

եռամսյակային
ամսական

Հաշվետվություն
ձև թիվ 1-ԻՍ

ըստ
հանրապետության

կիսամյակային

45

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

տարեկան

1 փետրվարի

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

4

5

6

9

5.1.2. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ
11 512001 2020 թվականի բնակչության
տեղաշարժի հիմնական արդյունքները

եկողների և մեկնողների թերթիկներին ըստ հանրապետուկից վիճակագրական հաշվառման
թյան, շրջանների

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծածկ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

1

2

3

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցան իշի մշակ ման)
հ ամար հիմք հ անդիս ացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործունեության
տես ակների ,
տարածք ային
բաշխվ ածության
և այլն)

4

12 512002 Բնակչության տեղաշարժի
հիմնական արդյունքները
13 512003 Բնակչության ամենամսյա տեղաշարժի
տվյալների մշակում
14 512004 Վերաբնակեցում

5

կտրոններ
եկողների և մեկնողների թերթիկներին
ձև Մ և Ե, ըստ
կից վիճակագրական հաշվառման
հանրապետության
կտրոններ
ըստ հանրապետության, շրջանների
ըստ մշակված աղյուսակների
-

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

6

Վիճ ակ ագր ակ ան
Հր ապար ակ ումների
աշխ ատանք ի
անվ անո ւմնե րը,
կ ատար ման,
ո րոնցում
ցո ւցանի շի
ըն դգրկվելո ւ է
մշակման ավ ար տը
աշխ ատանք ի
( ամս աթիվ ը կ ամ
արդյունքը (կ ամ
աշխ ատանք ային
ցո ւցանի շը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջան ից հետո)

7

8

եռամսյակային

45

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

ամսական

10

եռամսյակային

45

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

5.1.3. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
15 513001 Բնակչության սեռատարիքային կազմի
հաշվարկ 2020 թվականի հունվարի 1-ի
դրությամբ ըստ ԱՀ

բնակչության թվաքանակը
տարեսկզբին

16 513002 Բնակչության սեռատարիքային կազմի
հաշվարկ 2021 թվականի հունվարի 1-ի
դրությամբ ըստ շրջանների

-

17 513003 ԱՀ բնակչության թվաքանակը

-

18 513004 Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմը 2021 թվականի հունվարի
1-ի դրությամբ
19 513005 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ
ԱՀ վարչատարածքային միավորների
քանակը
20 513006 2021 թվականի ընթացքում վարչատարածքային փոփոխությունների ընթացիկ
հաշվառում

ըստհանրապետու- տարեկան
թյան, քաղաքային և
գյուղական
բնակչության
ըստ շրջանների,
քաղաքային և գյուղական համայնքների
բնակչություն
ըստ
եռամսյահանրապետության,
կային,
շրջանների
տարեկան

ձև թիվ 9-U, օժանդակ աղյուսակ,
ամփոփ տեղեկագիր

ըստհանրապետության, շրջանների,
համայնքների,
բնակավայրերի
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետուըստ
թյան վարչատարածքային բաժանման հանրապետության
մասին» օրենք
-

-

3 ապրիլի

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

-

-

30

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

3 ապրիլի

տարեկան

3 ապրիլի

1000-102

-

1 փետրվարի

5130-201

եռամսյակային

30//31

Ներքին
օգտագործման
համար

5.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅ ՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿ ԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅ ՈՒՆ
1

520001 Աշխատանքային դժբախտ պատահարները, վնասվածքները և դրանցով
պայմանավորված ժամանակավոր
անաշխատունակությունը

Ձև N7-Ժավ

ըստհանրապետության, 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 ընդհանուր գումարի

ըստ ձև N 94-կն-ի

-

կիսամյակային

45

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

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծածկ ագիր ը

1

2

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

3

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցան իշի մշակ ման)
հ ամար հիմք հ անդիս ացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործունեության
տես ակների ,
տարածք ային
բաշխվ ածության
և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
Հր ապար ակ ումների
աշխ ատանք ի
անվ անո ւմնե րը,
կ ատար ման,
ո րոնցում
ցո ւցանի շի
ըն դգրկվելո ւ է
մշակման ավ ար տը
աշխ ատանք ի
( ամս աթիվ ը կ ամ
արդյունքը (կ ամ
աշխ ատանք ային
ցո ւցանի շը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջան ից հետո)

4

5

6

7

8

Ձև N 1-հաշմանդամություն

-

-

-

-

Ձև N 2-կն

ըստ
հանրապետության

-

-

-

Ձև N 85-տարափոխիկ

-

եռամսյակային

-

-

Ձև N1-սոցսպաս

-

տարեկան

-

-

աղյուսակի տեսքով

-

կիսամյակային

-

-

Ձև N 1-որդեգրում

-

-

-

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

Ձև N11-ՀՄ

-

տարեկան

30 մայիսի

Ներքին
օգտագործման
համար

-

10 ապրիլի

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

-

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

մասին
3

520003 Հաշմանդամների թվաքանակը

4

520004 Կենսաթոշակառուների թվաքանակի
մասին

5

520005 Առանձին տարափոխիկ և մակաբուծական հիվանդությունները

6

520006 Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը

7

520007 Նպաստառուների ընդհանուր
թվաքանակը, նշանակված մեկ ամսվա
նպաստի ընդհանուր գումարը

8

520008 Որդեգրման մասին

520009 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայությունը և
շարժը
10 520010 Հղիներին, ծննդաբերներին և ծննդկաններին ցույց տրված բուժօգնություն
9

Ձև N 32

11 520011 Տուբերկուլյոզով հիվանդների
թվաքանակը

Ձև N 33

-

-

12 520012 Առավելապես սեռական ճանապարհով
փոխանցվող հիվանդություններով, մաշկի
սնկային հիվանդություններով և քոսով
հիվանդների թվաքանակը (ըստսեռի)
13 520013 Առավելապես սեռական ճանապարհով
փոխանցվող հիվանդություններով, մաշկի
սնկային հիվանդություններով և քոսով
հիվանդացության մասին
14 520014 Չարորակ նորագոյացություններով
հիվանդների մասին
15 520015 Չարորակ նորագոյացություններով
հիվանդների սեռատարիքային բաշխվածությունը (ըստ սեռատարիքային
կազմի)
16 520016 Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող

Ձև N 34

-

-

Ձև N 61ա

-

-

-

-

Ձև N 35

-

-

-

-

Ձև N 61հ

-

-

-

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

Ձև N 37

-

-

1000-101, 5200-101

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծածկ ագիր ը

1

2

17 520017

18 520018
19 520019

20 520020
21 520021
22 520022
23 520023
24 520024

25 520025

26 520026
27 520027

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

3
անձանց մասին (ըստ սեռի)
Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող
անձանց մասին (առանցալկոհոլային
փսիխոզների, ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, թունամոլության) (ըստ սեռատարիքային կազմի)
Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով,
թունամոլությունով հիվանդների մասին
(ըստ սեռի)
Արյան և արյան բաղադրամասերի պաշարման և փոխներարկման կայանների,
հիվանդանոցների բաժանմունքների
գործունեության մասին
Շտապ բուժօգնության կայանի
(բաժանմունքի) գործունեության մասին
Դատաբժշկական փորձաքննության
մասին
Դատահոգեբուժական փորձաքննության
հանձնաժողովի աշխատանքի մասին
Առանձին տարափոխիկ և
մակաբուծական հիվանդություններ
Տարափոխիկ հիվանդությունների դեմ
պատվաստված երեխաների և
դեռահասների թվաքանակը (ըստ
սեռատարիքային կազմի)
Մարդու իմունային անբավարարության
վարակի վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքները
Մարդու իմունային անբավարարության
վիրուսի նկատմամբ շճաբանական
հետազոտությունների արդյունքները
Հիվանդանոցի գործունեության մասին

28 520028 Առողջապահության համակարգի գործունեության հիմնական ցուցանիշները
29 520029 Վերականգնողական կենտրոնի
գործունեությունը
30 520030 Բժշկական հաստատությունների
գործունեության մասին
31 520031 Բժշկական հաստատությունների
կադրային ներուժի մասին
32 520032 Առողջապահության համակարգի
պետական, տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարմին-

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցան իշի մշակ ման)
հ ամար հիմք հ անդիս ացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործունեության
տես ակների ,
տարածք ային
բաշխվ ածության
և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
Հր ապար ակ ումների
աշխ ատանք ի
անվ անո ւմնե րը,
կ ատար ման,
ո րոնցում
ցո ւցանի շի
ըն դգրկվելո ւ է
մշակման ավ ար տը
աշխ ատանք ի
( ամս աթիվ ը կ ամ
արդյունքը (կ ամ
աշխ ատանք ային
ցո ւցանի շը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջան ից հետո)

4

5

6

7

8

Ձև N 61գ

-

-

-

-

Ձև N 38

-

-

-

Ձև N 4

-

-

-

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

Ձև N 8

-

-

-

-

Ձև N 51

-

-

-

-

Ձև N 39

-

-

-

-

Ձև N 85

-

եռամսյակային

45

-

Ձև N 86-ի
հավելված

-

տարեկան

10 ապրիլի

-

Ձև N 88

-

եռամսյակային

45

-

Ձև 1-ՄԻԱՎ

-

-

-

-

Ձև N 2-ստացիոնար

տարեկան

10 ապրիլի

-

Աղյուսակ

-

-

-

-

Ըստ մշակված աղյուսակի

-

-

-

Ձև N1

-

-

-

Ձև N17

-

-

-

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

Ձև N17-Ա

-

-

-

-

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծածկ ագիր ը

1

2

33 520033
34 520034

35 520035

36 520036

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

3
ների, տեսչությունների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, բարձրագույն
և միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատությունների կադրային ներուժի
մասին
Երեխաներին ցույց տրված բուժօգնության
մասին (ըստ սեռի)
Առողջության առաջնային պահպանման
հաստատությունների սպասարկման
տարածքում բնակվող անձանց մոտ
գրանցված հիվանդությունների մասին
Առողջության առաջնային պահպանման
հաստատություններում գրանցված արյան
շրջանառության և ներզատական
համակարգերի հիվանդությունների թիվն
ըստ սեռի և տարիքի
Մասնավոր ստոմատոլոգիական
կաբինետների գործունեության մասին

37 520037 Յոդի անբավարարությամբ
պայմանավորված վահանաձև գեղձի
հիվանդությունները
38 520038 Դեղատների և դեղատնային կրպակների
կադրային ներուժի և գործունեության
մասին
39 520039 Բժշկասոցիալական փորձաքննական
հանձնաժողովների գործունեության
մասին
40 520040 Ծնելիության և բազմազավակության
խթանման նպատակով սահմանված
միջոցառումների կատարման
արդյունքները

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցան իշի մշակ ման)
հ ամար հիմք հ անդիս ացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործունեության
տես ակների ,
տարածք ային
բաշխվ ածության
և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
Հր ապար ակ ումների
աշխ ատանք ի
անվ անո ւմնե րը,
կ ատար ման,
ո րոնցում
ցո ւցանի շի
ըն դգրկվելո ւ է
մշակման ավ ար տը
աշխ ատանք ի
( ամս աթիվ ը կ ամ
արդյունքը (կ ամ
աշխ ատանք ային
ցո ւցանի շը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջան ից հետո)

4

5

6

7

8

Ձև N31

-

-

-

-

Ձև N 3

-

-

-

-

Ձև N 3ա

-

-

-

-

Ձև N 12

-

-

-

Ձև N 13

-

-

-

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

Ձև N 16

-

-

-

-

Ձև N 7

-

-

15 փետրվարի

-

45

5100-101,1000-401,
1000-402

Աղյուսակ

ըստ հանրապե–
եռամսյատության, շրջանների
կային

5.3. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
1

2

3

530001 Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց
թվաքանակը
530002 ԱՀ հետաքննության և նախաքննության
մարմինների կողմից ներկայացվող
քննչական աշխատանքի մասին
530003 ԱՀ հետաքննության և նախաքննության
մարմինների կողմից ներկայացվող

Ձև N 1-վի

ըստ հանրապետության, շրջանների

տարեկան

45

5200-101,1000-401,
1000-402

Ձև 1-Մ

-

կիսամյակային

45

5200-101

-

-

-

-

Ձև 2-Մ

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծածկ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

1

2

3

4

5

հանցագործությունների մասին դիմումների և հաղորդումների վերաբերյալ
530004 ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին
ատյանի դատարանում քրեական գործերի
քննության վերաբերյալ
530005 Դատական ակտերի հարկադիր
կատարումը

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցան իշի մշակ ման)
հ ամար հիմք հ անդիս ացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործունեության
տես ակների ,
տարածք ային
բաշխվ ածության
և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
Հր ապար ակ ումների
աշխ ատանք ի
անվ անո ւմնե րը,
կ ատար ման,
ո րոնցում
ցո ւցանի շի
ըն դգրկվելո ւ է
մշակման ավ ար տը
աշխ ատանք ի
( ամս աթիվ ը կ ամ
արդյունքը (կ ամ
աշխ ատանք ային
ցո ւցանի շը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջան ից հետո)

4

5

6

7

8

ըստ
հավելված N 5-ի

-

-

-

5200-101,1000-401,
1000-402

Ձև N 1-դահկ

-

եռամսյակային

-

-

6

530006 Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում,
հավատարմագրում

Ձև N 1-ստանդարտ

ըստ հանրապետության

-

-

-

7

530007 Պետական նոտարական գրասենյակի
գործունեությունը

Ձև N 1-նոտար

ըստ հանրապետության, շրջանների

-

-

-

8

530008 Հանցագործությունների թիվն ըստ
հանցատեսակների

Ձև N 1-հանցագործություն

-

-

-

-

9

530009 Հետաքննության մարմնի վարույթում
գտնվող գործերը (հարկային
իրավախախտումների մասով)

Ձև N 1-հետաքննություն

-

-

-

-

1

540001 Նախադպրոցական հիմնարկների
գործունեությունը

տարեկան

20 ապրիլի

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

2

540002 Հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների գործունեությունը
540003 Միջին մասնագիտական և նախնական
(արհեստագործական մասնագիտական)
պետական ուսումնական
հաստատությունների գործունեությունը

ՁևN 1- հանրակրթություն

-

28 փետրվարի

-

-

-

-

540004 Բարձրագույն մասնագիտական
ուսումնական հաստատությունների
գործունեությունը
540005 Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի
գործունեությունը

Ձև N 3-գմ

ըստ հանրապետության, շրջանների,
քաղաքային և
գյուղական
բնակավայրերի
ըստ հանրապետության, շրջանների
ըստ հանրապետության, շրջանների,
ուսուցման բոլոր
ձևերի, մասնագիտությունների
-

-

-

-

Ձև N 1-գմ

-

-

30 մայիսի

-

Ձև N 1-գիտություն

ըստ հանրապետության, կազմակեր-

-

-

-

5.4. ԿՐԹՈՒԹՅ ՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆ

3

4

5
6

540006 Գիտատեխնիկական աշխատանքներ

Ձև N 85-գմ

Ձև N 2-գմ

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծածկ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

1

2

3

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցան իշի մշակ ման)
հ ամար հիմք հ անդիս ացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործունեության
տես ակների ,
տարածք ային
բաշխվ ածության
և այլն)

4

5

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
Հր ապար ակ ումների
աշխ ատանք ի
անվ անո ւմնե րը,
կ ատար ման,
ո րոնցում
ցո ւցանի շի
ըն դգրկվելո ւ է
մշակման ավ ար տը
աշխ ատանք ի
( ամս աթիվ ը կ ամ
արդյունքը (կ ամ
աշխ ատանք ային
ցո ւցանի շը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջան ից հետո)

6

7

8

պությունների տեսակների, գիտության
ճյուղերի
7

540007 Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի
դպրոցների գործունեությունը

Ձև N 1-եգադ

ըստ հանրապետության, շրջանների

-

28 փետրվարի

-

8

540008 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ
ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայությունը և
շարժը
540009 Գիշերօթիկ հաստատությունների
գործունեության մասին

Ձև թիվ 11-ՀՄ

ըստ հանրապետության

-

30 մայիսի

Ներքին
օգտագործման
համար

Ձև N1-գիշերօթիկ

-

-

45

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

1 մարտի

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

9

5.5. ՄՇԱԿ ՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ
1

550001 Գրադարանների գործունեությունը

2

550002 Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային
աշխատանքներ

3

550003 Միջազգային մրցաշարերի
մասնակիցների և մրցանակակիրների
թվաքանակը ըստ մարզաձևերի

4

Ձև N 6-գմ (ամփոփ)

ըստ հանրապետու- տարեկան
թյան, շրջանների,
գյուղական վայրերի,
գրադարանների
բնույթի

տվյալների բազա

Ձև N1-սպորտ

ըստ հանրապետության, շրջանների

-

-

-

Աղյուսակ

ըստ հանրապետության

-

-

-

550004 Թերթերի և ամսագրերի հրատարակչական գործունեություն

Ձև N1-մամուլ

-

-

-

-

5

550005 Գրքերի և բրոշյուրների հրատարակչական գործունեությունը

Ձև N 1-հրատարակություն

-

-

-

-

6

550006 Թանգարանների գործունեությունը

Ձև N 1-թանգարան

ըստ հանրապետության, շրջանների,
թանգարանների
բնույթի

-

-

-

7

550007 Թատրոնների գործունեությունը

Ձև N 1-թատրոն

ըստ հանրապետության, շրջանների,
թատրոնների ժանրի

-

-

-

8

550008 Համերգային կազմակերպությունների
գործունեությունը

Ձև N 1-համերգ

ըստ հանրապետության, շրջանների

-

-

-

9

550009 Տեղեկություն հուշարձանների և

Ըստ մշակված աղյուսակի

ըստ հանրապետու-

-

-

-

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծածկ ագիր ը

1

2

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցան իշի մշակ ման)
հ ամար հիմք հ անդիս ացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

3

4

եկեղեցիների մասին

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործունեության
տես ակների ,
տարածք ային
բաշխվ ածության
և այլն)

5

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
Հր ապար ակ ումների
աշխ ատանք ի
անվ անո ւմնե րը,
կ ատար ման,
ո րոնցում
ցո ւցանի շի
ըն դգրկվելո ւ է
մշակման ավ ար տը
աշխ ատանք ի
( ամս աթիվ ը կ ամ
արդյունքը (կ ամ
աշխ ատանք ային
ցո ւցանի շը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջան ից հետո)

6

7

8

թյան

10 550010 Պետական արխիվի գործունեությունը
11 550011 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ
ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայությունը և
շարժը

Ձև N 1-ՊԱ

-

-

-

Ձև թիվ 11-ՀՄ

-

-

30 մայիսի

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

5.6. ԲՆԱԿ ԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
1

560001 Անտառապատման, անտառավերականգնման աշխատանքներ

Ձև N 1-ատ

ըստ հանրապետության

տարեկան

15 մարտի

1000-101, 1000-401,
1000-402

2

560002 Անտառվերականգնման, խնամքի և
սանիտարական հատումներ
560003 Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը
և հատված տարածքները

Ձև N 3-ատ

-

-

-

-

Ձև N 4-ատ

-

-

31 հուլիսի

-

4

560004 Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը

Ձև N 4-մպ

-

-

30 մայիսի

1000-101

5

560005 Օգտակար հանածոների կորզումն
արդյունահանման ժամանակ
560006 Բնապահպանական և բնօգտագործման
վճար

Ձև N 70-տա

-

-

-

-

Ձև N 1-բավ

-

-

31 հուլիսի

1000-101, 1000-401,
1000-402

Ձև N1-բնապահպանություն

-

կիսամյակային

45

-

Ձև N 1-արտակարգ իրավիճակ

-

-

-

Տեղեկանք

-

ամսական

-

1000-401, 1000-402
-

Ձև N 1-թափոն

-

տարեկան

31 հուլիսի

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

Ձև N 2-տա (ջրտնտ)

-

-

-

-

Ձև N 01-եհա

-

-

-

-

Ձև N 1-հողային պաշարներ

-

-

30 մայիսի

-

-

15 մարտի

-

3

6
7

560007 Բնապահպանության և բնական
պաշարների արդյունավետ օգտագործման
պետական վերահսկողություն

8

560008 Արտակարգ իրավիճակներ

9

560009 Հանրապետության
հիդրոօդերևութաբանական իրավիճակը
10 560010 Թափոնների առաջացումը,
օգտագործումը և հեռացումը
11 560011 Ջրօգտագործում
12 560012 Երկրաբանահետախուզական
աշխատանքներ
13 560013 Հողերի բարելավում
14 560014 Անտառպահպանություն
(անտառխախտումներ, անտառային
հրդեհներ) և անտառպաշտպանություն

Ձև N 2-ատ

-

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծածկ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

1

2

3

15 560015 Որսորդական տնտեսությունների և
միությունների գործունեությունը
16 560016 Անշարժ(ամրակայված) աղբյուրներից
մթնոլորտ արտանետված վնասակար
նյութերի մասին
17 560017 Օգտակար հանածոների հարստացման,
մետաղագործական վերափոխման,
մակաբացվածապարների և արտադրական լցակույտերի համալիր
օգտագործման մասին

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցան իշի մշակ ման)
հ ամար հիմք հ անդիս ացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործունեության
տես ակների ,
տարածք ային
բաշխվ ածության
և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
Հր ապար ակ ումների
աշխ ատանք ի
անվ անո ւմնե րը,
կ ատար ման,
ո րոնցում
ցո ւցանի շի
ըն դգրկվելո ւ է
մշակման ավ ար տը
աշխ ատանք ի
( ամս աթիվ ը կ ամ
արդյունքը (կ ամ
աշխ ատանք ային
ցո ւցանի շը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջան ից հետո)

4

5

6

7

8

Ձև N 2-տա (որս)

-

-

-

-

Ձև N 2-տա (օդ)

-

-

31 հուլիսի

Ձև N 71-տա

-

տարեկան

30 մայիսի

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

5.7. ԲՆԱԿ ԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ Կ ՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅ ՈՒՆ
1

570001 Բնակարանային ֆոնդ

Ձև N 1-բնակֆոնդ

ըստ հանրապետության, շրջանների

տարեկան

45

2

570002 Բնակարանային ֆոնդի մասին

Ձև N 3–բնակֆոնդ

-

-

-

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

3

570003 Բնակարան և բնակելի տուն ստացած
ընտանիքների մասին
570004 Բնակավայրերի գազաֆիկացում

Ձև N 4-բնակֆոնդ

-

-

-

-

4
5
6
7

570005 Ջրմուղի (առանձին ջրմուղ ցանցերի)
գործունեությունը
570006 Կոյուղու (կոյուղու առանձին ցանցերի)
գործունեությունը
570007 Քաղաքների տարածքի մեքենայացված
սանմաքրում

Ձև N 1-գազ

-

-

-

-

Ձև N 1-ջրմուղ

-

-

-

-

Ձև N 1-կոյուղի

-

-

-

-

Ձև N 1-հատուկ
տրանսպորտ

-

-

-

-

-

-

570008 Քաղաքների ճանապարհային
տնտեսություն
9 570009 Քաղաքային հողեր և կանաչապատ
տարածքներ
10 570010 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ
ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայությունը և
շարժը
11 570011 Անշարժ գույքի օտարման մասին

Ձև N 1-բարեկարգվածություն

ըստ հանրապետության, շրջանների,
քաղաքների
-

Ձև N 1-կանաչ

-

-

-

-

Ձև N11-ՀՄ

ըստ հանրապետության

-

30 մայիսի

Ներքին
օգտագործման
համար

Ձև N 1-օտարում
Աղյուսակի տեսքով

եռամսյակային
-

45

12 570012 Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների
պետական գրանցում

ըստ հանրապետության
-

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

8

-

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծածկ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

1

2

3

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցան իշի մշակ ման)
հ ամար հիմք հ անդիս ացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

13 570013 Սեփականության իրավունքով նոր
գրանցում ստացած բնակարանների և
առանձնատների շուկայական միջին
գները

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործունեության
տես ակների ,
տարածք ային
բաշխվ ածության
և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
Հր ապար ակ ումների
աշխ ատանք ի
անվ անո ւմնե րը,
կ ատար ման,
ո րոնցում
ցո ւցանի շի
ըն դգրկվելո ւ է
մշակման ավ ար տը
աշխ ատանք ի
( ամս աթիվ ը կ ամ
արդյունքը (կ ամ
աշխ ատանք ային
ցո ւցանի շը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջան ից հետո)

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

2-րդ
կիսամյակ

5800-101,5900-201

-

-

-

-

-

-

-

5800-101

-

-

-

-

-

-

5.8. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
1

2

3

4

5
6
7
8

580001 Տնային տնտեսությունների եկամուտները
Տնային տնտեսությունների
ըստ հանրապետու- տարեկան
և դրանց կառուցվածքը.
կենսապայմանների ամբողջացված
թյան, ըստ
ա. դրամական
հետազոտություն, հարցաթերթ,
քաղաք/գյուղի, ըստ
բ. ոչ դրամական
օրագիր
դեցիլային խմբերի
գ. ամբողջական
580002 Տնային տնտեսությունների սպառողական
ըստ հանրապետուծախսերը և դրանց կառուցվածքը
թյան, ըստ շրջանների,
ըստ խոցելի խմբերի,
ըստ քաղաք/գյուղի,
ըստ քվինտիլների
580003 Սպառված սննդամթերքի էներգետիկան
տնային տնտեսությունների մեկ շնչի
հաշվով
580004 Տնային տնտեսությունների սոցիալըստ հանրապետուժողովրդագրական ցուցանիշները
թյան, ըստ
քաղաք/գյուղի
580005 Մաքուր ջրի / կոմունալ
հարմարությունների մատչելիությունը
580006 Մեկ սենյակին ընկնող մարդկանց միջին
թվաքանակը ըստ հանրապետության
580007 Աղքատության պարենային և ընդհանուր
գիծ
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 հանրապետության, ըստ շրջանների,
ըստ խոցելի խմբերի,
ըստ քաղաք/գյուղի,
ըստ քվինտիլների,
ըստ հանրապետության,
ըստ քաղաք/գյուղի,
ըստ շրջանների
ըստ հանրապետության

-

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծածկ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

1

2

3

9

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցան իշի մշակ ման)
հ ամար հիմք հ անդիս ացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

4

580009 Ոչ նյութական աղքատության
Տնային տնտեսությունների
ցուցանիշները
կենսապայմանների ամբողջացված
ա. առողջություն
հետազոտություն, հարցաթերթ,
բ. կրթություն
օրագիր
գ. սոցիալական տրանսֆերտներ
դ. բնակարանային պայմաններ
10 580010 Աղքատության սուբյեկտիվ
գնահատականը
ա. կենսամակարդակի մասին բնակչության կարծիքը
բ. բավարարվածությունը վճարովի ծառայություններից
11 580011 Աղքատությունը և բնակչության սոցիալժողովրդագրական բնութագրիչները
12 580012 Նվազագույն սպառողական զամբյուղի
ըստ հետազոտությամբ ստացված
հաշվարկը
փաստացի զամբյուղի կազմի և
կառուցվածքի
13 580013 Սննդամթերքի սպառումը տնային
Տնային տնտեսությունների կենսատնտեսությունների 1 շնչի հաշվով
պայմանների ամբողջացված
հետազոտություն, հարցաթերթ,
օրագիր
14 580014 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների
և ծառայությունների ծախսերը ըստ
նպատակների անհատական սպառման
դասակարգում (COICOP) դասակարգչի
15 580015 Տնային տնտեսությունների դրամական
եկամուտներն ըստ աղբյուրների
16 580016 Գյուղատնտեսությանը վերաբերյալ
տեղեկատվություն
17 580017 Տնային տնտեսությունների
բնակարանային պայմանները
18 580018 Տնային տնտեսություններում
էներգակիրների սպառումը
19 580019 Միգրացիա
-

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործունեության
տես ակների ,
տարածք ային
բաշխվ ածության
և այլն)

5

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
Հր ապար ակ ումների
աշխ ատանք ի
անվ անո ւմնե րը,
կ ատար ման,
ո րոնցում
ցո ւցանի շի
ըն դգրկվելո ւ է
մշակման ավ ար տը
աշխ ատանք ի
( ամս աթիվ ը կ ամ
արդյունքը (կ ամ
աշխ ատանք ային
ցո ւցանի շը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջան ից հետո)

6

7

8

-

-

-

ըստ հանրապետության

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

5800-101, 5900-201

-

-

-

Ներքին
օգտագործման
համար

-

-

-

1000-101, 5800-101

-

-

-

-

-

-

Ներքին օգտագործման համար
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ըստ հանրապետության, ըստ գյուղական
բնակավայրերի
ըստ հանրապետության, ըստ
քաղաք/գյուղի

Հ/Հ

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
ծածկ ագիր ը

Վիճ ակ ագր ակ ան աշխատանքի
(ցո ւցանիշի) անվանումը

1

2

3

20 580010 Սննդամթերքի սպառումը տնային
տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով ըստ
բոլոր սննդատեսակների սպառված
էներգետիկան ազգային պարենային
հաշվեկշռի կազմման համար
21 580011 Վերջին 12 ամիսների ընթացքում
մասնավոր դասերի վրա կատարած ծախս

Վիճ ակ ագր ակ ան դ իտարկ ման
փաստաթղթի տես ակը կ ամ աշխատանքի
կ ատար ման (ցո ւցան իշի մշակ ման)
հ ամար հիմք հ անդիս ացող այլ նյութերը
( աղբյուրներ ը)

Աշխ ատանք ի
(ցո ւցանի շի)
վի ճակագր ակ ան
ըն դգրկվ ածությո ւնը
(ը ստ գործունեության
տես ակների ,
տարածք ային
բաշխվ ածության
և այլն)

Պ արբեր ակ անո ւթյունը

Վիճ ակ ագր ակ ան
Հր ապար ակ ումների
աշխ ատանք ի
անվ անո ւմնե րը,
կ ատար ման,
ո րոնցում
ցո ւցանի շի
ըն դգրկվելո ւ է
մշակման ավ ար տը
աշխ ատանք ի
( ամս աթիվ ը կ ամ
արդյունքը (կ ամ
աշխ ատանք ային
ցո ւցանի շը)
օրը հ աշվե տո ւ
ժ աման ակ աշր ջան ից հետո)

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.9. ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅ ՈՒՆ
1
2

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

ըստ տեղեկանքների
-

ըստ հանրապետության, շրջանների
-

տարեկան 30 հոկտեմբերի
-

-

5900-201
-

Հավելված N 2
2021 թվականի պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրի

ՀԵՏԱԶՈՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐ
Հ/Հ

Հետազոտության անվանումը

Անցկացման
ժամկետը

Նպատակը (հիմնավորումը)

1
2
1 Սպառման ապրանքների գների և ծառայությունների
սակագների դիտարկում

3
4
հունվար- Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկը
դեկտեմբեր

2

Բիզնես-ռեգիստր

հունվարփետրվար

3.

Անհատական բնակարանային շինարարության
դիտարկում
Տարհանվածընտանիքներիկենսապայմանների
ընտրանքային հետազոտություն

4

5

Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների
ամբողջացված ընտրանքային հետազոտություն

6 Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտություն

Տնտեսավարող սուբյեկտների բիզնես-ռեգիստրի վարման համար
անհրաժեշտ տվյալների արդիականացումը, համալրումը և
ամբողջացումը

փետրվար- Անհատական բնակարանային շինարարության վերաբերյալ առկա
մարտ
տվյալների արդիականացումը, համալրումը և ամբողջացումը
մարտ-հունիս Հիմնական բնակավայրերից տարհանված ընտանիքների
կենսապայմանների ուսումնասիրությունը,
սոցիալականհիմնահարցերիբացահայտումը
հունվարԱրցախի Հանրապետությունում աղքատության մակարդակի և
դեկտեմբեր սոցիալական իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունների ստացումը
հունվարդեկտեմբեր

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

Նյութերի
ամփոփման
ժամկետը
5
2021-2022
թվականների
ընթացքում
մարտ-մայիս

ապրիլ
հուլիսսեպտեմբեր
2021-2022
թվականների
ընթացքում

2021-2022
թվականների
ընթացքում

Հավելված N 3
2021թվականի պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրի
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
1. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
h/h

1

Ժողովածուի ծածկագիրը
1000-101

Ժողովածուի
անվանումը

2

1000-102

Արցախի
Հանրապետության
շրջանները թվերով,
2021

հայերեն
ռուսերեն
անգլերեն

-

-

3

1000-103

Արցախը թվերով,
2021

հայերեն,
անգլերեն

-

2-րդ
եռամսյակ

Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության
վիճակագրական գրքույկն է, որն իր մեջ ամփոփելու է Արցախի
Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականին:

4

1000-104

Արցախի կանայք և
տղամարդիկ, 2021

հայերեն,
ռուսերեն
անգլերեն

-

3-րդ
եռամսյակ

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

5

1100-101

հայերեն,
անգլերեն

-

2-րդ
եռամսյակ

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

6

1210-101

հայերեն

-

-

7

1220-101

Արցախի Հանրապետության համախառն
ներքին արդյունքը
2020 թվականին
Արդյունաբերությունը
Արցախի Հանրապետությունում 2020
թվականին
Գյուղատնտեսությունը Արցախի Հանրապետությունում 2020
թվականին

-

-

-

Արցախի
վիճակագրական
տարեգիրք, 2021

Հրապարակման
լեզուն
հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

Հրապարակման
տեսակը
էլեկտրոնային,
թղթային

Հրապարակման
ժամկետը
4-րդ
եռամսյակ

Համառոտ բովանդակությունը

Արցախի վիճակագրական տարեգիրքը Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության առավել ամբողջական վիճակագրական
հրապարակումն է: Ներկայացվելու են վիճակագրական տվյալներ երկրի 20162020 թվականների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ: Ներառվելու են
ողջ տնտեսության, դրա կարևորագույն ճյուղերի և հատվածների վիճակը
բնութագրող բազմաթիվ աղյուսակներ և գծապատկերներ:
Ժողովածուն Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության առավել ամբողջական վիճակագրական հրապարակումն է
Արցախի Հանրապետության շրջանների սոցիալ-տնտեսական վիճակի
վերաբերյալ: Այն ներառելու է վիճակագրական տեղեկատվություն 2016-2020
թվականների միջակայքում:

Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ
արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալի, ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների, արդյունաբերական կազմակերպությունների
ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքատարածությունների, համախառն բերքի և միջին բերքատվության, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի, անասնաբուծական հիմնական
մթերքների արտադրության, գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և
սարքինության վերաբերյալ:

h/h

8

Ժողովածուի ծածկագիրը
1230-101

9

1300-101

Ժողովածուի
անվանումը
Շինարարությունը
Արցախի Հանրապետությունում 2020
թվականին
Գները և գների
ինդեքսները Արցախի
Հանրապետությունում, 2021
Աշխատանքի շուկան
Արցախի Հանրապետությունում, 2021

Հրապարակման
լեզուն
-

Հրապարակման
տեսակը
-

Հրապարակման
ժամկետը
-

հայերեն
անգլերեն

-

-

հայերեն,
անգլերեն

-

3-րդ
եռամսյակ

հայերեն

-

2-րդ
եռամսյակ

10

1400-101

11

1500-101

Բիզնես-ռեգիստրի
հետազոտություն
(վիճակագրական
զեկույց)

12

2000-101

Արցախի ֆինանսների
վիճակագրություն,
2021

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

-

հուլիս

13

4100-101

հայերեն

-

2-րդ
եռամսյակ

14

4400-101

-

-

-

15

5100-101

Արցախի Հանրապետության արտաքին
առևտուրը 2020
թվականին (ըստ
առանձին երկրների
ապրանքների
արտաքին
տնտեսական
գործունեության
ապրանքային
անվանացանկի և
Միջազգային առևտրի
ստանդարտ դասակարգչի 2-նիշ ծածկագրին համապատասխան)
Արցախի Հանրապետության վճարային
հաշվեկշիռը 2020
թվականին
Արցախի

հայերեն,

-

-

Համառոտ բովանդակությունը

Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ ըստ
ֆինանսավորման աղբյուրների իրականացված շինարարության, հիմնական
միջոցների գործարկման, շինարարական կազմակերպությունների գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ տնտեսության տարբեր ոլորտների գների և գների ինդեքսների մասին, մեթոդաբանական ցուցումներ ԱրցախիՀանրապետությունում գների դիտարկման
կազմակերպման և ինդեքսների հաշվարկման վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է հանրապետության աշխատանքի շուկայի
մասին տեղեկություններ. աշխատանքային ռեսուրսները, աշխատուժը,
աշխատուժից
դուրս
բնակչությունը,
զբաղվածները,
աշխատուժի
թերօգտագործումը, գործազրկությունն ըստ ժողովրդագրական, կրթական,
սոցիալ-տնտեսական և այլ բնութագրերի:
Ժողովածուն
պարունակելու
է
հանրապետությունում
գործող
իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի գործունեության
տեսակների (հիմնական և երկրորդային), աշխատողների թվաքանակի,
ինչպես նաև գործունեության արդյունքներով ձևավորված հասույթի և բիզնեսռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ այլ ցուցանիշների վերաբերյալ
տեղեկություններ:
Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ պետական
ֆինանսների, կազմակերպությունների ֆինանսների, դրամավարկային
հիմնական ցուցանիշների, արտարժութային փոխարժեքների դինամիկայի
վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2020 թվականի արտաքին առևտրի
վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է
արտահանման և ներմուծման ծավալները (բնաիրային և արժեքային
արտահայտությամբ)` ըստ ապրանքների ծածկագրման և նկարագրման
ներդաշնակեցված համակարգի 2-նիշ ծածկագրի, ըստ առանձին երկրների,
ամփոփ` Անկախ պետությունների համագործակցության երկրներով,
արտահանման և ներմուծման ծավալների դինամիկան ըստ գործընկեր
երկրների և ըստ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքի, արտահանման
և ներմուծման ծավալները` ըստ Միջազգային առևտրի ստանդարտ և ըստ
տնտեսական դասակարգման դասակարգիչների 2-նիշ ծածկագրի:

Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2020 թվականի վճարային հաշվեկշռի
վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է
մեթոդաբանական ցուցումներ վճարային հաշվեկշռի, նրա հաշիվների
կազմման վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ Արցախի Հանրապետության

h/h

Ժողովածուի ծածկագիրը

Ժողովածուի
անվանումը

Հրապարակման
լեզուն
անգլերեն

Հրապարակման
տեսակը

հայերեն

-

1-ին
եռամսյակ

հայերեն,
ռուսերեն

-

հուլիս

Արցախի սոցիալական հայերեն,
պատկերը և
անգլերեն
աղքատությունը, 2021
(վիճակագրական
վերլուծական զեկույց)

-

4-րդ
եռամսյակ

ժողովրդագրական
ժողովածու, 2021
16

5100-102

17

5200-101

18

5800-101

Միգրացիան Արցախի
Հանրապետությունում 2020 թվականին
Արցախի
Հանրապետության
սոցիալական վիճակը
2020 թվականին

Հրապարակման
ժամկետը

Համառոտ բովանդակությունը

շրջանների, քաղաքային ու գյուղական համայնքների բնակչության
թվաքանակի, բնական շարժի, միգրացիոն տեղաշարժերի, մահացության ու
ծնելիության և այլ ժողովրդագրական ցուցանիշների վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ Արցախի Հանրապետության
շրջանների, քաղաքների ու գյուղերի բնակչության 2020 թվականի միգրացիոն
տեղաշարժերի վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ սոցիալական ոլորտի՝
առողջապահական, կրթական, իրավական համակարգերի, մշակույթի,
սպորտի,
արտադրական
դժբախտ
պատահարների,
սոցիալական
ապահովություն և ապահովագրության, մանկատների, տարեցների և
հաշմանդամների, հրատարակչական գործունեության, գրադարանային ֆոնդի
օգտագործման և այլ ոլորտների վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ բնակչության սոցիալական
պատկերի, աղքատության մակարդակի վերաբերյալ` ըստ տնային
տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության
արդյունքների:

2. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ
Հ/Հ

1
2

Տեղեկագրիծածկագիրը
1000-201
1000-203

Տեղեկագրի անվանումը

2021 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ (հայերեն,
անգլերեն)
Արցախի Հանրապետության արդյունաբերության, գյուղատնտեսության,
շինարարության հիմնական ցուցանիշները

Պարբերականությունը

Հրապարակման
ժամկետը (ամսաթիվը
կամ աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)

Հրապարակման
տեսակը

տարեկան

փետրվար

Էլեկտրոնային,
թղթային

ամսական

20

-

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
3

1220-201

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման
հանրագումարները
4
1220-202 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և համախառն
բերքը
5
1220-203 2021 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքերի համատարած հաշվառման
հանրագումարները
ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
6
1300-201 Սպառողական գների ինդեքսը Արցախի Հանրապետությունում
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
7
5100-201 Արցախի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը
8

5100-202

Արցախի Հանրապետության առկա բնակչության թվաքանակը (առանց
Ստեփանակերտ քաղաքի) 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

տարեկան

1-ին եռամսյակ

-

-

-

-

-

3-րդ եռամսյակ

-

ամսական

10

-

ապրիլ
30
ապրիլ

-

տարեկան,
եռամսյակային
տարեկան

-

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
9
5900-201 Պարենային ապահովությունը և աղքատությունը, 2021 (հայերեն, անգլերեն)

տարեկան

4-րդ եռամսյակ

-

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂ ՈՐԴԱԳՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐ
Հ/Հ
1

Ծածկագիրը
1000-301

2

1000-302

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

3

1000-303

Թեմատիկ հաղորդագրություններ

4

1300-301

Արցախի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսը

5

5100-301

6

3000-301

7

5100-301

8

5800-301

Աշխատանքի շուկան Արցախի Հանրապետությունում 2020
թվականին
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների
վերաբերյալ
Արցախի Հանրապետության հիմնական ժողովրդագրական
ցուցանիշների մասին
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2020 թվականին

Պարբերականությունը
ամսական
եռամսյակային

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

ըստ անհրաժեշտության
-

ամսական
տարեկան

Հրապարակման տեսակը
էլեկտրոնային,
թղթային
-

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

-

-

4. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
հ/հ

1
2

Ծածկագիրը

Պարբերականությունը

Տեղեկատվական զեկույցի անվանումը

1000-401

«Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը»
տեղեկատվական եռամսյակային զեկույց, հայերեն տարբերակ
1000-402 «Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը»
տեղեկատվական եռամսյակային զեկույց, ռուսերեն տարբերակ

տարեկան
եռամսյակային
տարեկան
եռամսյակային

Հրապարակման ժամկետը (ամսաթիվը
կամ աշխատանքային օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)
90
45
100
50

Հրապարակման
տեսակը
էլեկտրոնային,
թղթային
-

5. ՕՊԵՐ ԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐ
ԾածկաՀ/Հ
գիրը
1
2
3
4
5

1100-501
1220-501
1220-502
1220-503
3000-501

Տեղեկատվության անվանումը

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ
Արցախի Հանրապետությունում գարնանացանի ընթացքի
մասին
Արցախի Հանրապետության հացահատիկային
մշակաբույսերի բերքահավաքի մասին
Արցախի Հանրապետությունում աշնանացանի համար
վարած հողի և ցանված հատիկի մասին
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և

Պարբերականությունը

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

Հրապարակման ժամկետը
(ամսաթիվը կամ
աշխատանքային օրը հաշվետու
ժամանակաշրջանից հետո)
30

Հրապարակման տեսակը
Էլեկտրոնային,
թղթային

յուրաքանչյուր երկուշաբթի

-

-

-

-

-

6

-

6
7

5100-501
5900-501

ավանդների վերաբերյալ
Տեղեկություններ Արցախի Հանրապետությունում
ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին
Արցախի Հանրապետության նվազագույն սպառողական
զամբյուղի արժեքը (հաշվարկված բժշկական նորմաներով)

-

10
1

-

Հավելված N 4
2021 թվականի պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրի
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ (ԹՂԹԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆ ԸՍՏ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ

(տրամադրվող օրինակների նվազագույն քանակը)
Սպառողները
(օգտագործողները)

Տեղեկ ատվ ակ ան
զեկո ւյցներ

Արցախի կ ան այք և տղ ամարդ իկ

Արցախի ֆին անսն երի
վի ճակագր ություն

ԱՀ հ ամախ առն ն երքին ար դյունքը

Արդյունաբերությունը ԱՀ -ում

Գյուղատնտե սությունը ԱՀ-ում

Շին ար արությունը ԱՀ -ում

Գներ ը և գների ինդեքսն երը ԱՀ-ում

ԱՀ արտաքին առ ևտուրը

ԱՀ վճ ար այի ն հ աշվե կշիռ ը

ԱՀ սոցի ալ ական վի ճակ ը

Միգր ացի ան ԱՀ-ում

Աշխ ատանք ի շուկ ան ԱՀ-ում

հ այե րեն

ռուսե րեն

ԱՀ արդյունաբերության, գ յուղ ատնտե սության, շին ար արության
հի մն ակ ան ցուցանի շները

Հր ապար ակ ումների համացանկ

Գյուղատնտե սություն

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ և
աղք ատություն

¶Ý»ñ ¨ ë³Ï³·Ý»ñ

Բնակ չության թվ աք անակ

ԱՀ Նախ ագ ահի
աշխ ատակազմ

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

2

5

2

5

5

1

-

2

5

1

5

2

ԱՀ Ազգ ային ժող ովի
աշխ ատակազմ

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

1

-

2

5

1

5

3

ԱՀ պե տակ ան
նախ ար արի
աշխ ատակազմ

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

5

5

1

-

2

5

1

5

Արցախի ս ոցիալ ակ ան պատկ երը և
աղք ատությունը

Արցախը թվե րով

1

Հ/Հ

Արցախի ժո ղովր դագ րակ ան
ժո ղով ածու

ԱՀ շր ջանները թվերով

Վիճակագրական տեղեկագրեր

Արցախի վ իճակագ րակ ան տարեգի րք

Վիճակագրական ժողովածուներ

4

ԱՀ աշխ ատանքի ,
սոցիալական և
միգրացի այի հ արցերի
նախ ար արո ւթյուն

2

2

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

5

2

2

5

5

1

1

-

-

-

2

1

3

5

ԱՀ առողջապահության
նախ ար արո ւթյուն
ԱՀ արդ ար ադատութ ան
նախ ար արո ւթյուն

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

-

1

1

1

1

-

-

-

1

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

-

1

ԱՀ արտաքին
գործերի
նախ ար արո ւթյուն
ԱՀ էկոնո միկ այի և
գյուղատնտե սո ւթյան
նախ ար արո ւթյուն

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

2

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

-

1

3

3

3

1

2

2

2

5

2

2

2

1

2

2

-

5

2

2

2

2

-

2

2

-

2

6

7

8

Սպառողները
(օգտագործողները)

Տեղեկ ատվ ակ ան
զեկո ւյցներ

Արցախի կ ան այք և տղ ամարդ իկ

Արցախի ֆին անսն երի
վի ճակագր ություն

ԱՀ հ ամախ առն ն երքին ար դյունքը

Արդյունաբերությունը ԱՀ -ում

Գյուղատնտե սությունը ԱՀ-ում

Շին ար արությունը ԱՀ -ում

Գներ ը և գների ինդեքսն երը ԱՀ-ում

ԱՀ արտաքին առ ևտուրը

ԱՀ վճ ար այի ն հ աշվե կշիռ ը

ԱՀ սոցի ալ ական վի ճակ ը

Միգր ացի ան ԱՀ-ում

Աշխ ատանք ի շուկ ան ԱՀ-ում

հ այե րեն

ռուսե րեն

ԱՀ արդյունաբերության, գ յուղ ատնտե սության, շին ար արության
հի մն ակ ան ցուցանի շները

Հր ապար ակ ումների համացանկ

Գյուղատնտե սություն

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ և
աղք ատություն

¶Ý»ñ ¨ ë³Ï³·Ý»ñ

Բնակ չության թվ աք անակ

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

1

2

2

-

-

-

1

-

1

ԱՀ տար ածքային
կառ ավ արման և
ենթակ առո ւցվածքների
նախ ար արո ւթյուն

2

5

2

1

-

-

1

-

1

1

1

1

1

1

-

2

1

1

1

1

-

-

2

-

2

11

ԱՀ պաշտպանության
նախ ար արո ւթյուն

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

1

12

ԱՀ քաղաք աշինության
նախ ար արո ւթյուն
ԱՀ ֆին անսներ ի
նախ ար արո ւթյուն

1

1

1

-

-

-

-

-

2

2

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

2

2

2

1

3

3

2

2

2

3

2

1

1

1

-

2

1

2

2

2

-

2

3

1

1

9

10

13

Արցախի ս ոցիալ ակ ան պատկ երը և
աղք ատությունը

Արցախը թվե րով

ԱՀ կրթո ւթյան,
գիտո ւթյան մշակույթի և սպոր տի
նախ ար արո ւթյուն

Հ/Հ

Արցախի ժո ղովր դագ րակ ան
ժո ղով ածու

ԱՀ շր ջանները թվերով

Վիճակագրական տեղեկագրեր

Արցախի վ իճակագ րակ ան տարեգի րք

Վիճակագրական ժողովածուներ

2

14

ԱՀ ներքին գործերի
նախ ար արո ւթյուն

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

3

2

1

2

2

-

-

-

2

-

15

ԱՀ բնապահպանության կոմի տե

1

1

1

-

-

-

-

1

-

1

1

1

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

16

ԱՀ պե տակ ան
եկամուտների կո միտե

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

2

1

1

1

-

-

-

2

-

17

Մարդո ւ ի րավունքների պաշտպանի
աշխ ատակազմ
ԱՀ ազգ ային
անվ տանգ ության
ծառայությո ւն

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

1

1

-

-

-

1

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

-

1

19

ԱՀ քննչակ ան
կոմի տե

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

1

1

-

-

-

1

-

1

20

ԱՀ գլխ ավոր
դատախազո ւթյուն

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

-

-

18

-

-

Սպառողները
(օգտագործողները)

22

ԱՀ շր ջանների
վար չակ ազմե ր
(Ստեփան ակեր տի
քաղ աքապե տար ան)
ԱՀ գյուղի և գյո ւղատնտե սության
աջակ ցության
հիմն ադր ամ
ԱՀ ներդ րումային
հիմն ադր ամ

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

1

1

1

-

1

1

-

2

-

1

1

1

-

1

1

-

2

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

«Արցախ ի պետակ ան
համալս ար ան»
ՊՈԱԿ
«Շուշիի
տեխնոլոգ իակ ան
համալս ար ան»
հիմն ադր ամ

1

1

1

1

1

«Մեսրոպ Մ աշտոցի
անվ ան հ անր ապետակ ան գրադարան»

1

1

23

24
25

26
27

28
29

30

31

ԱՀ հ անր ային ծառ այությունները և
տնտե սակ ան
մրցակցո ւթյունը
կարգ ավո րող
պետակ ան
հանձն աժո ղով
ԱՀ հ աշվեքնն իչ
պալ ատ
ԱՀ քաղաք ացի ական
ծառայության
խորհո ւրդ
«ԱՀ պե տական
արխի վ» ՊՈ ԱԿ

1

3

-

1

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

5

5

-

-

5

5

5

-

-

-

5

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1

-

1

1

-

1

1

1

1

1

-

-

1

1

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

1

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Արցախի ժո ղովր դագ րակ ան
ժո ղով ածու
3

ԱՀ վճ ար այի ն հ աշվե կշիռ ը
-

ԱՀ արտաքին առ ևտուրը

Բնակ չության թվ աք անակ

-

¶Ý»ñ ¨ ë³Ï³·Ý»ñ

-

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ և
աղք ատություն

Գներ ը և գների ինդեքսն երը ԱՀ-ում

-

Գյուղատնտե սություն

Շին ար արությունը ԱՀ -ում

-

Հր ապար ակ ումների համացանկ

Գյուղատնտե սությունը ԱՀ-ում

-

ԱՀ արդյունաբերության, գ յուղ ատնտե սության, շին ար արության
հի մն ակ ան ցուցանի շները

Արդյունաբերությունը ԱՀ -ում

-

ռուսե րեն

ԱՀ հ ամախ առն ն երքին ար դյունքը

3

հ այե րեն

Արցախի ֆին անսն երի
վի ճակագր ություն

3

Աշխ ատանք ի շուկ ան ԱՀ-ում

Արցախի կ ան այք և տղ ամարդ իկ

3

Արցախի ս ոցիալ ակ ան պատկ երը և
աղք ատությունը

Արցախը թվե րով

3

Միգր ացի ան ԱՀ-ում

ԱՀ շր ջանները թվերով

ԱՀ գեր ագույն
դատար ան

Վիճակագրական տեղեկագրեր

ԱՀ սոցի ալ ական վի ճակ ը

Արցախի վ իճակագ րակ ան տարեգի րք

21

Հ/Հ

Տեղեկ ատվ ակ ան
զեկո ւյցներ

Վիճակագրական ժողովածուներ

Արցախը թվե րով
Արցախի կ ան այք և տղ ամարդ իկ
Արցախի ֆին անսն երի
վի ճակագր ություն
ԱՀ հ ամախ առն ն երքին ար դյունքը
Արդյունաբերությունը ԱՀ -ում
Գյուղատնտե սությունը ԱՀ-ում
Շին ար արությունը ԱՀ -ում
Գներ ը և գների ինդեքսն երը ԱՀ-ում
ԱՀ արտաքին առ ևտուրը
ԱՀ վճ ար այի ն հ աշվե կշիռ ը

ԱՀ սոցի ալ ական վի ճակ ը
Միգր ացի ան ԱՀ-ում

Աշխ ատանք ի շուկ ան ԱՀ-ում
հ այե րեն
ռուսե րեն
ԱՀ արդյունաբերության, գ յուղ ատնտե սության, շին ար արության
հի մն ակ ան ցուցանի շները
Հր ապար ակ ումների համացանկ
Գյուղատնտե սություն
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ և
աղք ատություն
¶Ý»ñ ¨ ë³Ï³·Ý»ñ

32
«Ազատ Արցախ»
թերթ
1
1
1
1
-

33
«Արցախ ի Հանրապե տության հ անր ային
հեռուս տառադիո ընկերություն» ՓԲԸ
1
1
1
1
-

34

ԱՀ ազգ ային
վիճակագրակ ան
ծառայությո ւն
ՀՀ Նախագ ահի
աշխ ատակազմ
15
15
1
15
15
10
10
10
5
5
5
10
10
6
15
10
8
8
10
10
8
10
4
7

35
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

36
ՀՀ Ազգային ժո ղովի
աշխ ատակազմ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

37
ՀՀ կառ ավ արո ւթյան
աշխ ատակազմ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

38
ՀՀ վիճ ակ ագրական
կոմի տե
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

39
ՀՀ կենտրո նակ ան
բանկ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

ԸՆԴԱՄ ԵՆԸ
78
79
76
59
45
29
25
32
29
31
52
21
66
52
61
60
10
20
63
10
39

10

28
19

59

Վիճակագրական ժողովածուներ
Տեղեկ ատվ ակ ան
զեկո ւյցներ

21

Բնակ չության թվ աք անակ

Արցախի ս ոցիալ ակ ան պատկ երը և
աղք ատությունը

Արցախի ժո ղովր դագ րակ ան
ժո ղով ածու

ԱՀ շր ջանները թվերով

Հ/Հ
Արցախի վ իճակագ րակ ան տարեգի րք

Սպառողները
(օգտագործողները)
Վիճակագրական տեղեկագրեր

ՊՈԱԿ

Հավելված N 5
2021 թվականի պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրի
ՑԱՆԿ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ԵՎ ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ)
ԱՀ ԱՎԾ աշխատանքի (ցուցանիշի) ներկայացման
Աշխատանքը (ցուցանիշը)
ներկայացնող նախարարությունը (գերատեսչությունը,
կազմակերպությունը)

1
ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

հաշվետվության ձևը,
նյութը,
պարբերականությունը

ժամկետը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից
հետո)

2

3

4

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

15

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

10
20

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

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

1 մարտի

30

ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ «ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅ ԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅ ՈՒՆ» ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏ ՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

1

2

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

3

4

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

1 մարտի
25 հունվարի
20
10
25 հունվարի
30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա
(եռամսյակային)
Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

15

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂ ՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ
ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

1 ապրիլի
1 մարտի
25 հունվարի
20
10
25 հունվարի
30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև թիվ 11- ՀՄ
(տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

15

ԱՀ ՆԱԽԱՐ ԱՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐ
ԱՇ ԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

1 ապրիլի
1 մարտի

1

2

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

3

4

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

-

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

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

-

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

10
25 հունվարի

-

Բնակչության զբաղվածության մասին

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 1 զբաղվածություն
(ամսական)
Տեղեկանք (ամսական)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)

-

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

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Մարդասիրական օգնություն
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

-

Իրացված կամ անվճար տրամադրված հանգստի և բուժման
ուղեգրերի թիվն ըստ պետությունների

-

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության
մասին
Բնակչության հաշմանդամության մասին

-

Նպաստառուների ընդհանուր թվաքանակը, նշանակված մեկ ամսվա նպաստի
ընդհանուր գումարը

-

Որդեգրման մասին

-

Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով սահմանված
միջոցառումների կատարման արդյունքները (ըստ հանրապետության,
շրջանների)
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը
Ժամանակավոր անաշխատունակության, դժբախտ պատահարների և
վնասվածքների մասին

-

10
15

1 փետրվարի

Ձև N 1-հաշմանդամություն
(կիսամյակային)

25

Աղյուսակի տեսքով
(կիսամյակային)

30

Ձև N 1-որդեգրում

-

(կիսամյակային)
Աղյուսակ
(եռամսյակային)

-

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև N 7-Ժավ (տարեկան)

1 մարտի

1

2
-

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

-

Վերաբնակեցում

3

4

ըստ ձև N 94-կն-ի
(կիսամյակային)

30

Ըստ մշակված աղյուսակների
(եռամսյակային)

10

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ N2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

15

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Աղյուսակի տեսքով
(տարեկան)
Ձև N 7(եռամսյակային)

10
25 հունվարի

Ձև N 2 (եռամսյակային)
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 32
(տարեկան)
Ձև N 33
(տարեկան)
Ձև N 34
(տարեկան)

-

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերն ըստ գործունեության
տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Հիվանդանոցային հիմնարկների բուժսպասարկման սակագները

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Հղիներին, ծննդաբերներին և ծննդկաններին ցույց տրված բուժօգնություն

-

Բժշկական ծառայությունների ներմուծում և արտահանում
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

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

1 ապրիլի
1 մարտի

15 մարտի
30

13 մարտի
-

1

2
-

-

Առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով,
մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով հիվանդացության մասին
Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների մասին
Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների սեռատարիքային
բաշխվածությունը (ըստ սեռատարիքային կազմի)
Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձանց մասին (ըստ սեռի)

-

Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձանց մասին
(առանց ալկոհոլային փսիխոզների, ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, թունամոլության) (ըստ սեռատարիքային կազմի)
Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով, թունամոլությունով հիվանդների մասին
(ըստ սեռի)
Արյան և արյան բաղադրա մասերի պաշարման և փոխներարկման կայանների,
հիվանդա նոցների բաժանմունքների գործունեության մասին
Շտապ բուժօգնության կայանի (բաժանմունքի) գործունեության մասին

-

Դատաբժշկական փորձաքննության մասին

-

Դատահոգեբուժական փորձաքննության հանձնաժողովի աշխատանքի մասին

-

Հիվանդանոցի գործունեության մասին
Առողջապահության համակարգի գործունեության հիմնական ցուցանիշները
Վերականգնողական կենտրոնի գործունեությունը
Բժշկական հաստատությունների գործունեության մասին
Բժշկական հաստատությունների կադրային ներուժի մասին
Առողջապահության համակարգի պետական, տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, տեսչությունների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, բարձրագույն և միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատությունների կադրային ներուժի մասին
Երեխաներին ցույց տրված բուժօգնության մասին (ըստ սեռի)
Առողջության առաջնային պահպանման հաստատությունների սպասարկման
տարածքում բնակվող անձանց մոտ գրանցված հիվանդությունների մասին
Առողջության առաջնային պահպանման հաստատություններում գրանցված
արյան շրջանառության և ներզատական համակարգերի հիվանդությունների
թիվն ըստ սեռի տարիքի
Մասնավոր ստոմատոլոգիական կաբինետների գործունեության մասին
Յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված վահանաձև գեղձի
հիվանդությունները
Դեղատների և դեղատնային կրպակների կադրային ներուժի և գործունեության
մասին
Առանձին տարափոխիկ և մակաբուծական հիվանդություններ

-

-

-

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

3

4

Ձև N 61ա
(տարեկան)
Ձև N 35
(տարեկան)
Ձև N 61հ
(տարեկան)
Ձև N 37
(տարեկան)
Ձև N 61գ
(տարեկան)

-

Ձև N 38
(տարեկան)
Ձև N 4
(տարեկան)
Ձև N 8
(տարեկան)
Ձև N 51
(տարեկան)
Ձև N 39
(տարեկան)
Ձև N 2-ստացիոնար
Աղյուսակ
Ըստ մշակված աղյուսակի
Ձև N1
Ձև N17
Ձև N17-Ա

-

Ձև N31
Ձև N 3

-

Ձև N 3ա

-

Ձև N 12
Ձև N 13

-

Ձև N 16

-

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

10

-

-

24 մարտի

1

2
-

Մարդու իմունային անբավարարության վարակի վերաբերյալ
հետազոտությունների արդյունքները
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի նկատմամբ շճաբանական
հետազոտությունների արդյունքները
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների, վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի և նշանակված
տուգանքների չափերի մասին
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ
Պատվաստումների ենթակա և պատվաստված երեխաների
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
թվաքանակն ըստ հիվանդությունների
Նորածինների մահացությունը 100 հիվանդ ծնված կամ
հիվանդացածների հաշվով (հասուն, անհաս)
Առաջնակի հայտնաբերված բրուցելյոզով հիվանդներ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ
Ծառայությունների ծավալի մասին (ըստ հանրապետության և շրջանների)

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Տեղեկություններ իրավաբանական անձանց պետական միասնական
գրանցամատյանում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի
հաշվետու ժամանակաշրջանում սկզբնական գրանցումների և գրանցված
փոփոխությունների վերաբերյալ

3
Ձև N 88
(եռամսյակային)
Ձև 1-ՄԻԱՎ
(եռամսյակային)
Ձև N 1-վի (տարեկան)

4
20
5 փետրվարի

Տեղեկանք
տարեկան
-

-

-

-

Ձև թիվ 11- ՀՄ
(տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև N 1 ծառայություններ
(եռամսյակային)
Ձև թիվ 1-Ա
(տարեկան)

15

-

1 ապրիլի
1 մարտի
20
25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Աղյուսակի տեսքով

10
25 հունվարի

(ամսական)

15

1
ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

-

-

2

3

4

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

օրական

օրական

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
աղյուսակի տեսքով
(ամսական)
Քաղաքացիական կացության
գրանցման ակտերի երկրորդ
օրինակներ, մահվան
վերաբերյալ բժշկական
վկայականներ, բուժական
տեղեկանքներ, (ամսական)
Ձև N 1-դահկ (եռամսյակային)
Ձև N 1-նոտար (եռամսյակային)
Ձև N 1-վի (տարեկան)

-

10
5 փետրվարի

Ձև N 1-ՊԱ (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 11- ՀՄ
(տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2- ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

15

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

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

10
25 հունվարի

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

-

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

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

5
15

ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐ ԱՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Գործուղման, վերապատրաստման ծախսերը և տեխնիկական օգնությունը
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Միջազգային կազմակերպություններում աշխատող ռեզիդենտների և ոչ
ռեզիդենտների թվաքանակը

1 ապրիլի
1 մարտի

30

40

1

2
-

Արտերկրում ԱՀ մշտական ներկայացուցիչների վրա ԱՀ պետական բյուջեից
կատարված ծախսերը

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, Տեղեկատվություն անասնաբուծական արտադրանքի արտադրության
ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
մասին ըստ հանրապետության, շրջանների և Ստեփանակերտ քաղաքի
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
Հողերի բերրիության բարձրացմանն ուղղված պետական առաջադրանքների
կատարումը
Հանքային պարարտանյութերի ներկրման և դրանց օգտագործման ընթացքը
Մելիորացիայի ենթակա հողերի վիճակը (ոռոգվող)՝ ըստ շրջանների
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակն ըստ
հանրապետության, շրջանների և Ստեփանակերտ քաղաքի
Մշակվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 1 հա հաշվով նախացանքային
աշխատանքների, ցանքի, ինչպես նաև բերքահավաքի վրա կատարված միջին
ծախսերը
ԱՀ գյուղատնտեսության զարգացման միջոցառումների համար պետական
բյուջեից հատկացված միջոցներն ըստ ուղղությունների
-

-

Տեղեկատվություն մսի (ըստ առանձին անասնատեսակների` տավար, խոզ,
ոչխար և այծ, թռչուն՝ բոլոր տեսակի /հավ,բադ, սագ, լոր, ջայլամ և այլն/)
տարեկան արտադրության վերաբերյալ ըստ շրջանների
Տեղեկատվություն մեկ կովի միջին տարեկան կաթնատվության, մեկ ոչխարի
միջին տարեկան կաթնատվության և բրդատվության, մեկ հավի միջին տարեկան
ձվատվության վերաբերյալ ըստ շրջանների
Հողի առք ու վաճառքն ըստ շրջանների

-

Վարձակալված հողերն ըստ շրջանների

-

ԱՀ հողերի առկայությունը և բաշխումը՝ ըստ կատեգորիաների, սեփականատերերի, օգտագործողների և հողատեսքերի
Ընդամենը հողերի բաշխումն ըստ քաղաքների, շրջանների և գյուղական
բնակավայրերի
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին
Միջշրջանային և միջպետական երթուղիներով ուղևորափոխադրումներ
իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը

-

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
-

3

4

Տեղեկանք
եռամսյակային

30

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև N 24-ԳՏ-Վ (ամսական)

15

Աղյուսակի տեսքով
(տարեկան)
Աղյուսակի տեսքով
(տարեկան)
-

1 ապրիլի
30 հունվարի
-

Տեղեկանք
(տարեկան)

5 մարտի

Աղյուսակի տեսքով
(տարեկան)

1 ապրիլի

-

-

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)
Աղյուսակի տեսքով
(տարեկան)
Հողերի հաշվեկշիռը
(տարեկան)
-

20
20 հունվարի
1 սեպտեմբերի
-

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև N 1-ավիա եռամսյակային
Աղյուսակ
(տարեկան)

1 մարտի
20
30 հունվարի

1

2
-

ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

3

ա.ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու համարը
բ. ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու անվանումը
գ.մեկ ուղևորի փոխադրավարձը
դ.սպասարկող կազմակերպության անվանումը, կազմակերպական-իրավական
տեսակը և պետական ռեգիստրի գրանցման համարը
ե.մեկ շրջապտույտի երկարությունը
զ.մեքենաների քանակը
է.մեկ մեքենայի շրջապտույտի քանակը մեկ օրվա ընթացքում միջին հաշվով
ը.մեկ մեքենայի աշխատանքային օրերի քանակը մեկ ամսվա ընթացքում
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող
Աղյուսակի տեսքով
իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ցանկն ըստ շրջանների և
(եռամսյակային)
Ստեփանակերտ քաղաքի
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,
Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Սիբիրախտով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը
Տեղեկանք
(տարեկան)
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:
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ձև N 7 (եռամսյակային)
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների, վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի և նշանակված
տուգանքների չափերի մասին
Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում և պետական
վերահսկողություն

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏ ՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿ ՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ

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

4

15

25 հունվարի
20
10
25 հունվարի
1 հունիսի
-

-

30
-

5 փետրվարի
10

1

2

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման
գծով ծառայություն ների արտահանման և ներմուծման մասին
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ՍՈՑԻԱԼՀանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի անվճար և վճարովի տեղերի քանակը,
մասնագիտությունների բաշխվածությունն ըստ կազմակերպությունների
-

-

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

3

4

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական)

15

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

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

10
25 հունվարի

Ձև N 13-Ծառայություն
(եռամսյակային)
Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 1- հանրակրթություն

25

30

30
15 հոկտեմբերի

Հետբուհական կրթական
համակարգի տարեկան
ամփոփագիր
Կրթական համակարգի
տարեկան ամփոփագիր

15 սեպտեմբերի

-

-

15 նոյեմբերի

1

2
-

Միջին մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
ընդունելության կարգը, ուսման վճարաչափերը և տեղերի քանակը

3

4

-

1 հունիսի

-

Ընդունելության քննությունների արդյունքներն ըստ առանձին միջին
մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների

-

10 սեպտեմբերի

-

Գիտատեխնիկական աշխատանքների համար ֆինանսավորում ստացած
կազմակերպությունների ցանկը և ֆինանսավորման ծավալները

-

10 փետրվարի

-

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը
Նախադպրոցական հիմնարկների մասին
(ըստ հանրապետության, շրջանների)

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

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
Գրադարանների գործունեությունը (ըստ հանրապետության, շրջանների)

Ձև N1-սպորտ
Ըստ մշակված
աղյուսակի (տարեկան)
-

25 հունվարի
15 փետրվարի

-

15 փետրվարի

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ

1 մարտի

(տարեկան)
Ձև 35- պատահար (ամսական)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

15
25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

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

25 հունվարի

-

-

Համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը
(ըստ հանրապետության, շրջանների)
Տեղեկություն հուշարձանների և եկեղեցիների մասին
ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

-

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

-

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Գործուղում վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

30

1

2
-

Ավտոմեքենաների ներմուծումը

-

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-.
-

-

ԱՀ այցելած զբոսաշրջիկներն ըստ երկրների և նպատակի
Հանցագործությունների թիվն ըստ հանցատեսակների
Հանցագործությունների թիվն ըստ հանցատեսակների՝ սեռատարիքային
կտրվածքով
Եկողների և մեկնողների թերթիկներին կից վիճակագրական հաշվառման
կտրոններ
ԱՀ տարածքում արձանագրված ինքնասպանությունների և ինքնասպանության
փորձերի դեպքերի մասին
ԱՀ հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից ներկայացվող
հանցագործությունների մասին դիմումների և հաղորդումների վերաբերյալ
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը (ըստ
հանրապետության և շրջանների
Կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
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
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.քաղաք/գյուղ կտրվածքի
Աշխատուժի շարժն ըստ
գործունեության տեսակների

3

4

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

25 հունվարի
10
1 հուլիսի

Կտրոններ (ամսական)

5

Հաշվետվություն ձև թիվ 1-ԻՍ
(կիսամյակային)
Ձև 2-Մ
(կիսամյակային)

20

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև N 2-կն
(կիսամյակային)

30

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

15

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

-

1 ապրիլի
1 մարտի

1

2
-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆ
-

-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Արտակարգ իրավիճակներ
Կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների, վարչական
պաասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի և նշանակված
տուգանքների չափերի մասին
Հանրապետության հիդրոօդերևութաբանական պայմանները

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿ)
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
-

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

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

-

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

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

3

4

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 7 (եռամսյակային)
Ձև N 1–արտակարգ իրավիճակ
(կիսամյակային)
Ձև N 2- կն
(կիսամյակային)
Ձև N 1-վի
(տարեկան)

25 հունվարի
30
25
30

5 փետրվարի

Տեղեկանք
(ամսական)

10

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

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

25 հունվարի

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

5 փետրվարի

30

-

Կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին

Ձև N 2- կն (կիսամյակային)

30

-

ԱՀ զինծառայողներին վճարվող ընթացիկ տրանսֆերտներն ըստ հոդվածների

Տեղեկանք (եռամսյակային)

-

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

1

2

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

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

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների, վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի և նշանակված
տուգանքների չափերի մասին
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների գործարկումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

Տեղեկություններ հանրապետությունում ծնելիության և բազմազավակության
խթանման նպատակով սահմանված միջոցառումներով նախատեսված բնակելի
տների կառուցման շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին
Շինարարության թույտվություն
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և դրանց
կառույցները
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերն ըստ
գործունեության տեսակների

3

4

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

1 մարտի
25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

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

10
25 հունվարի

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

-

5 փետրվարի

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Աղյուսակի տեսքով
(ամսական)
-

-

30

Տեղեկանք (եռամսյակային)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև N 1-ճան (տարեկան)

1 մարտի
30 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

1

2
-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ՍՈՑԻԱԼՀայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ԱՀ բյուջետային հիմնարկների 2020 թվականի հիմնական միջոցների
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
առկայության և շարժի վերաբերյալ տեղեկատվություն
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ԱՀ պետական բյուջեի եկամուտները (ըստ գոյացման աղբյուրների), ծախսերը
(ըստ տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգման) և պակասուրդը
(հավելուրդը)
ԱՀ մարդասիրական օգնության գծով ստացված ֆինանսական միջոցների
մուտքերը, ծախսերը և մնացորդը
Համայնքների բյուջեների եկամուտները (ըստ գոյացման աղբյուրների), ծախսերը
(ըստ տնտեսագիտական և գործառ նական դասակարգման)
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

3

4

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

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

10
25 հունվարի

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

-

Ձև թիվ 11- ՀՄ-ի աղյուսակի
տեսքով
Տեղեկանք` ԱՀ պետական
բյուջեի եկամուտների մասին,
հաշվետվություն ԱՀ պետական
բյուջեից կատարված ծախսերի
վերաբերյալ (տարեկան,
եռամսյակային)

30

5 փետրվարի

15 ապրիլի

70,35

Տեղեկանք (եռամսյակային)

35

Համայքների բյուջեների
կատարողականը
(տարեկան, եռամսյակային)

70, 35

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Կապիտալ ներդրումների և շինմոնտաժային աշխատանքների արժեքի
փոփոխման հաշվարկային ինդեքս

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Տեղեկանք

15

Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների
շուկայական գների մասին տեղեկատվություն
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը

(եռամսյակային)
Տեղեկատվական տեղեկագիր
(եռամսյակային)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

-

1

2

3

4

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10
25 հունվարի

ԱՀ պետական բյուջեի կատարողականն ըստ ֆինանսավորման
(տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգմամբ)

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Տեղեկանք
(ամսական)

ԱՀ պետական բյուջեի կատարողականն ըստ փաստացի հաշվետվությունների
(տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգմամբ)

Տեղեկանք
(եռամսյակային, տարեկան)

-

Համայնքների բյուջեների կատարողականն ըստ բյուջետային դասակարգման

-

-

-

Արտաբյուջետային միջոցների ձևավորումը և սպառումը (մուտքերը, ելքերը)

-

-

ԱՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ

-

-

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

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

-“-

Աղյուսակի տեսքով

60

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

15

-

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը

-

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

-

Արտաքին վարկերի օգտագործումը, մարումը և սպասարկումը

-

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

-

Մարդասիրական օգնության գծով ստացված օտարերկրյա ֆինանսական
միջոցների մասին

20

35
70

60

-

ՊԵՏԱԿ ԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը

-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,

-

աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

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

10
25 հունվարի
30

1

2

3

4

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

-

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

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

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2- ԿՇ (ամսական)

15

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև ԲՄՇ (եռամսյակային)

10

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

-

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

-

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Արտաքին առևտրաշրջանառությունը
Կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը

-

ԿԱԴ ԱՍՏՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ Կ ՈՄԻՏԵ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ

-

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

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

25 հունվարի

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

-

-

Մասնավորեցված օբյեկտների դիմաց պետական բյուջե մուծված գումարներն
ըստ մուտքի աղբյուրների

-

-

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

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

-

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների, վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի
և նշանակված տուգանքների չափերի մասին
Բնակարանային ֆոնդի մասին
Անշարժ գույքի օտարման մասին

-

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

Ձև N 3–բնակֆոնդ (տարեկան)
Ձև N 1– օտարում
(եռամսյակային)

5

5 փետրվարի
31 հունվարի
30

1

2
-

Սեփականության իրավունքով նոր գրանցում ստացած անշարժ գույքի քանակի,
դրանց կադաստրային արժեքի, գույքահարկի և հողի հարկի մասին
Հողամասերը և դրանց պետական գրանցումը
Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման մասին
Անշարժ գույքի գրանցումից ստացված եկամուտների և գանձված տուրքի
մասին
Սեփականության իրավունքով նոր գրանցում ստացած բնակարանների և
անհատական տների շուկայական միջին գները
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն

3

4

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)
-

20

Տեղեկանք (եռամսյակային)

-

տեղեկագիր
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

15
1 ապրիլի

Ձև թիվ N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
հարկային եկամուտներ
(ամսական),
ժամկետանց հարկային ու
պարտադիր վճարների
պարտավորություններ
(եռամսյակային)
Տեղեկանք
(եռամսյակային)
(տարեկան)

10
25 հունվարի

-

ՊԵՏԱԿ ԱՆ ԵԿ ԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերն ըստ
գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Հարկային եկամուտները և ժամկետանց հարկային ու պարտադիր վճարների
պարտավորությունները

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

1 մարտի

10

30

20
20 հունվարի

1

2
-

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

-

Հաստատագրված վճարի կառուցվածքը ըստ իրավաբանական ու ֆիզիկական
անձանց վճարած գումարների
Բիզնես ռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ գործող իրավաբանական
անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի (տնտեսվարողներ) վերաբերյալ
տվյալներ, տարեկան, էլեկտրոնային կրիչներով

ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻՍՏՐ

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

-

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

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

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը
Հարկային համակարգում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին

3

4

եռամսյակային

20

-

-

իրավաբանական անձանց և
անհատ ձեռնարկատերերի
համար`
ա. հարկ վճարողի հաշվառման
համարը,
բ. պետական ռեգիստրում
գրանցման համարը,
գ. կազմակերպաիրավական
տեսակը,
դ. իրավաբանական անձի
լրիվ անվանումը,
ե. գործունեության տեսակը
(տեսակները)՝ ըստ
«Տնտեսական գործունեության
տեսակների Հայաստանի դասակարգչի» 5-նիշ մակարդակի,
զ. հաշվետու ժամանակաշրջանում թողարկված
արտադրանքի, կատարված
աշխատանքների, մատուցված
ծառայությունների և
առևտրաշրջանառության
ծավալը/հասույթը (առանց
ավելացված արժեքի և
ակցիզային հարկերի),
է. գործունեության
իրականացման վայրի հասցեն,
հեռախոսահամարները,
ը. աշխատողների թվաքանակը
Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 7 (եռամսյակային)
ըստ կազմակերպությունների,
ապրանքախմբերի
էլեկտրոնային կրիչով
(եռամսյակային)
Ձև N 1-վի (տարեկան)
Ձև N 1-հետաքննություն
(եռամսյակային)

30 ապրիլի

30
15

5 փետրվարի
10

1
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ Կ ՈՄԻՏԵ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

-

2

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
Անտառային տնտեսություն (անտառաբուծություն)

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման
պետական վերահսկողություն
Օգտակար հանածոների կորզումը արդյունահանման ժամանակ
Օգտակար հանածոների հարստացման, մետաղագործական վերափոխման,
մակաբացված ապարների և արտադրական լցակույտերի համալիր
օգտագործման մասին
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին
Անտառվերականգնման աշխատանքների, ոչ բնափայտային հումքի և
պաշարների օգտագործման մասին
Որսորդական տնտեսությունների և միությունների գործունեությունը
Անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար
նյութերի մասին
Անտառպահպանություն (անտառխախտումներ, անտառային հրդեհներ) և
անտառպաշտպանություն
Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումներ
Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը և հատված տարածքները
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ
Ամփոփ հաշվետվություն թափոնների առաջացման,
օգտագործման և հեռացման մասին

3

4

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև N 1-անտառ (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

15
1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

1 մարտի
25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 7 (եռամսյակային)
Ձև N1-բնապահպանություն
(կիսամյակային)
Ձև N 70-տա (տարեկան)
Ձև N 71-տա (տարեկան)

10
25 հունվարի

Ձև N 1-բավ (տարեկան)
Ձև N 1–ատ (տարեկան)

15 մարտի
25 փետրվարի

Ձև N 2-տա (որս)
Ձև N 2-տա (օդ)

1 հունիսի

Ձև N 2-ատ

25 փետրվարի

Ձև N 3–ատ (տարեկան)
Ձև N 4–ատ (տարեկան)
Ձև N 01-եհա (տարեկան)
1-թափոն (տարեկան)

20 օգոստոսի
25 փետրվարի
1 հունիսի

30
10
25 մարտի
-

1

2

3

4

-

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
Ձև N 1-վի (տարեկան)
5 փետրվարի
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐ
ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

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

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

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

ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը,
շխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան) (տարեկան)

10
25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական)

15

Ձև թիվ 1-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

10
25 հունվարի

1

2

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

-

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ԳՅՈՒՂԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

15

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

1 մարտի
25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

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

25 հունվարի

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-“-

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

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

15

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

30

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական)

-

-

Ձև N 7 (եռամսյակային)

15 ապրիլի

-

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

4
25

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

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

-

3
Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)

ԱՀ տնտեսության զարգացման համար տրամադրված փոխառությունները
ըստ տնտեսության ճյուղերի, հատվածների և ժամկետայնության
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

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

25
30

1 ապրիլի
1 մարտի

1

2
-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

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

3

4

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

10
25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

1 մարտի
25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ N 1-կադրերի ուսուցում

10
25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև թիվ 11-ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

1 ապրիլի

30

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերը

1 մարտի
25 հունվարի

1

2
-

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

ԱՀ հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից
ներկայացվող քննչական աշխատանքի մասին

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների
առկայության և շարժի մասին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

3

4

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

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

10
25 հունվարի

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

-

30

20

Ձև թիվ 11-ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

15

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

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

10
25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

1 ապրիլի
1 մարտի

30

1

2

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում
քրեական գործերի քննության վերաբերյալ

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

-

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

-

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ » ՓԲԸ , ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
Առևտրային բանկերի եկամուտներն ու ծախսերն ըստ հոդվածների
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

3
ըստ ԱՀ կառավարության 2015
թվականի սեպտեմբերի 25-ի
«Դատական գործերի
դասակարգումը, դատական
վիճակագրության՝ պարտադիր
հրապարակման ենթակա
վիճակագրական տվյալների
(տեղեկությունների) ցանկը և
հրապարակման կարգը,
վիճակագրական
հաշվետվությունների
բովանդակության
նկարագրությունը սահմանելու
մասին» N625-Ն որոշմամբ
սահմանված հավելվածների

4
20 փետրվարի

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

15

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

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

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

1 ապրիլի
1 մարտի

30

Ձև N 5
(եռամսյակային)

25

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

1

2
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
-

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Ծառայությունների ծավալի մասին
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Ոչ ֆինանսական ակտիվներում իրականացված ներդրումներ
Վարկերի և ավանդների վերաբերյալ
Բանկային համակարգի դրամարկղային շրջանառությունը

-

Բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների և տրամադրված վարկերի
միջին տոկոսադրույքները
Առևտրային բանկերի վարկերն ու ավանդներն ըստ տնտեսության հատվածների
Բնակչությունից ներգրաված ավանդները
Բանկերի հաճախորդների և նրանց հաշիվների քանակը
Առևտրային բանկերի ամփոփ ցուցանիշներ
ա.ընդհանուր ակտիվներ և պարտավորություններ
բ.ընդհանուր շահույթը/ վնասը
գ.բանկերի և դրանց մասնաճյուղերի քանակը
դ.ընդհանուր կապիտալը
ե.շահույթով աշխատող առևտրային բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուր
շահույթը
զ.վնասով աշխատող առևտրային բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուր վնասը
է.եկամուտներն ու ծախսերը
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ Բանկի և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական դիրքերի և դրանց
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ հետ կապված գործառնությունների վերաբերյալ
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

3

4

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև N 1-ծառայություն
(եռամսյակային)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

1 ապրիլի

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 1- ներդրում (տարեկան)
1-ԲԳ
(ամսական)
1-ԲԳ
(եռամսյակային)
-

10
25 հունվարի

Ձև N 5 (եռամսյակային)

-

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

20

15 ապրիլի
5
25
-

-

Ձև N 18 (եռամսյակային)

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ձև N 7 (եռամսյակային)
Արտարժույթների առք ու վաճառք, հաշվարկային փոխարժեքները
«Արցախբանկ» ՓԲԸ-Ի
տեղեկանքը (ամսական)
ԱՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՎ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ՄՇՏԱՊԵՍ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

1 մարտի

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

30
15

15 ապրիլի

1

2

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

10
25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

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

5 փետրվարի

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

1 մարտի

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
Ձև N 7 (եռամսյակային)

10
25 հունվարի
30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

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

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

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

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

1 ապրիլի
1 մարտի

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը

-

4
15

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

3
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

15 ապրիլի

1

2

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

3

4

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)

15

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

1 մարտի

-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը,
Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

-

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
ՍՈՑԻԱԼպատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

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

-

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

-

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կադրային հոսքերը քաղաքացիական ծառայության համակարգում

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

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

25 հունվարի
20
10
25 հունվարի
30

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

5 փետրվարի

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

15

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)

10

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

25 հունվարի

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

-

-

1 ապրիլի
1 մարտի

30

1 փետրվարի

1

2

Տ ԱՐ ԱԾ ՔԱ Յ ԻՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՄԱ Ն ՄԱ ՐՄ ԻՆ Ն Ե Ր
ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱԶՄԵՐ (ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ)
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Շինարարության թույլտվություն
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Ներքաղաքային և ներշրջանային երթուղիներով ուղևորափոխադրումներ
իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը.
ա.ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու համարը
բ.ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու անվանումը
գ. մեկ ուղևորի փոխադրավարձը
դ.սպասարկող կազմակերպության անվանումը, կազմակերպական-իրավական
տեսակը և պետական ռեգիստրի գրանցման համարը
ե.մեկ շրջապտույտի երկարությունը
զ.մեքենաների քանակը
է.մեկ մեքենայի շրջապտույտի քանակը մեկ օրվա ընթացքում միջին հաշվով
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ը.մեկ մեքենայի աշխատանքային օրերի քանակը մեկ ամսվա ընթացքում
Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և դրանց
կառույցները
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը
Քաղաքների ճանապարհային տնտեսության մասին
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը
Հողերի բարելավման մասին
Ջրմուղի աշխատանքի մասին

3

4

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

Տեղեկանք (եռամսյակային)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Աղյուսակ
(տարեկան)

10
1 ապրիլի
15
1 մարտի
30 հունվարի

Ձև N 1-ճան (տարեկան)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի
20

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)
Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 7 (եռամսյակային)
Ձև N 1- հանրակրթություն

10
25 հունվարի
30
15 հոկտեմբերի

Ձև N 1-բարեկարգվածություն
(տարեկան)
Ձև N 1-վի (տարեկան)

1 փետրվարի

Ձև N 1-հողային պաշարներ
Ձև N 1-ջրմուղ

25 փետրվարի
1փետրվարի

5 փետրվարի

1

2

ներկայացնում է
Ստեփանակերտի
քաղաքապետարանը
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
-

3

4

Ձև N 1-կոյուղի
Ձև N 4-բնակֆոնդ
Ձև թիվ 1–բնակֆոնդ
(տարեկան)

31 հունվարի
-

Ձև N 1-կանաչ (տարեկան)
Ձև N 1-հատուկ տրանսպորտ

-

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

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

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

Ձև N 29-գտհ (տարեկան)

15 դեկտեմբերի

Ձև N 4-գտհ (տարեկան)
Ձև N 24-գտհ (տարեկան)
Ձև N 6-մեք
(տարին 2 անգամ՝ ապրիլ,
հոկտեմբեր)
օպերատիվ տվյալներ
(մարտի 1-ից մինչև հունիսի
1-ը` շաբաթը մեկ անգամ)
օպերատիվ տվյալներ
(հունիս-դեկտեմբեր`շաբաթը
մեկ անգամ)
Ձև N 29-գտհ (ամսական)

15 հուլիսի
1 փետրվարի
15

Կոյուղու աշխատանքի մասին
Բնակարան և բնակելի տուն uտացած ընտանիքների մաuին
Բնակարանային ֆոնդ

Քաղաքային հողերի և կանաչապատ տարածքների մաuին
Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրում

-

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները
Անասնաբուծության դրությունը
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը

-

Գարնանացանի ընթացքը

Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և աշնանացանի ընթացքի մասին
-

-

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և աշնանացանի
ընթացքը
Գարնանացանի ընթացքը

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
-

-

15

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

-

Անասնաբուծության դրությունը
Գյուղական վայրերի բնակչության գյուղատնտեսական կենդանիներով
ապահովվածությունը
Բնակչության տնտեuություններում առ 1-ը հունվարի 2021 թվականի
գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման ցուցակ

Ձև N 24-ԳՏՀ (ամսական)
Ձև N 9-գ (տարեկան)

1 փետրվարի

Ձև թիվ 3 (տարեկան)

-

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրում

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Ձև N 1-հատուկ տրանսպորտ

1 ապրիլի

-

յուրաքանչյուր
երկուշաբթի

15
1 մարտի
31 հունվարի

1

2

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը
Բնակարանային ֆոնդ

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

Քաղաքային հողերի և կանաչապատ տարածքների մաuին
Բնակչության սեռատարիքային կազմը

-

4
25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

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

10
25 հունվարի
30

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ձև N 7 (եռամսյակային)
Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև թիվ 1–բնակֆոնդ
(տարեկան)
Ձև N 1-կանաչ (տարեկան)
Ձև թիվ 9-Ս

25 փետրվարի

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

Ձև թիվ 11- ՀՄ (տարեկան)

15 ապրիլի

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

Ձև N 29-գտհ (տարեկան)

15 դեկտեմբերի

Ձև N 4-գտհ (տարեկան)
Ձև N 24-ԳՏՀ (տարեկան)
Ձև N 6-մեք
(տարին 2 անգամ՝ ապրիլ,
հոկտեմբեր)
Ձև N 3-գտհ (տարին 3 անգամ`
ապրիլ, մայիս, հունիս)

15 հուլիսի
1 փետրվարի
15

օպերատիվ տվյալներ
(մարտի 1-ից մինչև հունիսի 1ը` շաբաթը մեկ անգամ)
օպերատիվ տվյալներ
(հունիս-դեկտեմբեր` շաբաթը
մեկ անգամ)
Ձև N 29-գտհ (ամսական)
Ձև N 24-գտհ (ամսական)
Ձև N 9-գ (տարեկան)

յուրաքանչյուր
երկուշաբթի

Ձև թիվ 3 (տարեկան)

-

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները
Անասնաբուծության դրությունը
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը

Գարնանացանի ընթացքը
Գարնանացանի ընթացքը

-

Բերքահավաքի ընթացքը

-

Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և աշնանացանի ընթացքի մասին
Անասնաբուծության դրությունը
Գյուղական վայրերի բնակչության գյուղատնտեսայան կենդանիներով
ապահովվածությունը
Բնակչության տնտեuություններում առ 1-ը հունվարի 2021 թվականի
գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման ցուցակ

-

3
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

31 հունվարի

-

-

-

15
1 փետրվարի

1

2

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների գները
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Արտաքին առևտրաշրջանառություն

ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Բնակչության սեռատարիքային կազմը

-

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը
Բնակարանային ֆոնդ

3

4

Ձև թիվ 2-ԿՇ
(տարեկան)
Ձև թիվ 2-ԿՇ
(ամսական)
Ձև N 1-տրանսպորտ
(տարեկան)
Աղյուսակի տեսքով (ամսական)
Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)

1 ապրիլի

10
25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական)
Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 7 (եռամսյակային)

10
25 հունվարի

Ձև թիվ 9-Ս

25 փետրվարի

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև թիվ 1-բնակֆոնդ
(տարեկան)

31 հունվարի

15
1 մարտի

30

-

Հավելված N 6
2021 թվականի պետական
վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

ՑԱՆԿ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆԱՆՁԱՆՑ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ) ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ)

Հաշվետվության անվանումը

Հաշվետվության
ձևը

Հաշվետվության
ներկայացման պարբերականությունը

Հաշվետվության
ներկայացման
ժամկետը

1

2

3

4

Ձև թիվ 11-ՀՄ

տարեկան

15 ապրիլի

Ձև N 23-ն

եռամսյակային

24-էներգետիկա

տարեկան

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին հաջորդող
երկրորդ ամսվա 1-ը
1 ապրիլի

Ձև N 1-արտ
Ձև թիվ 1-գազ

ամսական
տարեկան

15
մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին
հաջորդող ամսվա
փետրվարի 1-ը

Ձև N 29-գտ

(տարեկան)

15 դեկտեմբերի

Ձև N 4-գտ
Ձև N 24-գտ
Ձև N 6-մեք

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

15 հուլիսի
1 փետրվարի
15

1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
1.1. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ
1.1.1. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը
1.2. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
1.2.1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Էլեկտրական էներգիայի բաշխումն ու հաշվեկշիռը
ըստ տնտեսության ճյուղերի

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

1.2.2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից 2021 թվականի
դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ հավաքված բերքը
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները
Անասնաբուծության դրությունը
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և
սարքինության վիճակը
Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և աշնանացանի ընթացքի մասին
Գարնանացանի ընթացքի մասին
Անասնաբուծության դրության մասին
Գնումներ` կարտոֆիլի, բանջարեղենի, մրգերի և բոստանային մշակաբույսերի

Ձև N 29-գտ
Ձև N 3-գտ
(տարին 3 անգամ)
Ձև N 24-գտ
Ձև թիվ 6- գնում,

15
15

1

2

3

4

Ձև թիվ 7-գնում,
Ձև թիվ 8-գնում
Ձև թիվ 11-գնում,
Ձև թիվ 13- գնում,
Ձև թիվ 14- գնում

-

-

Ձև թիվ 9-գնում

տարեկան

-

Ձև N 1-ձուկ

ամսական

-

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը

Ձև թիվ 2-ԿՇ

ամսական

15

Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները
Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և
անավարտ շինարարությունը տարեվերջին

Ձև N 1-ԿՇ
Ձև N1-ԿՇ
Ձև թիվ 2-ԿՇ

ամսական
տարեկան
-

15
1 ապրիլի
-

Ձև N 1-տրանսպորտ

տարեկան

1 մարտի

Ձև N 1-հատուկ
տրանսպորտ
Ձև N 1-ավտո

-

31 հունվարի

ամսական
եռամսյակային
ամսական
եռամսյակային

10
20
10
20

Գնումներ` անասունի, թռչունի և ճագարի, կաթի, ձվի

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

1.2.3 .ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

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

Ձև N 1-փոստ

1.2.5 .ԿԱՊ
Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին
Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին
Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության
գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին

Ձև N 42-կապ
Ձև N 11-կապ
Ձև N 13-ԿԱՊ

տարեկան
եռամսյակային
ամսական
եռամսյակային

30
20
10
20

Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի
տեխնիկական միջոցների մասին
1.2.6. ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ծառայությունների ծավալի մասին
Ծառայությունների ծավալի մասին
Առևտրի շրջանառության մասին
Առևտրի շրջանառության մասին

Ձև N 51-կապ

տարեկան

30 հունվարի

Ձև N 1 ծառայություններ
Ձև N 1 ծառայություններ
Ձև N 1-առևտուր
Ձև N 1-առևտուր

ամսական
եռամսյակային
ամսական
եռամսյակային

10
20
10
20

Ձև N 1-ՏՏ

-

-

Ձև N 1-Ֆ
Ձև N 2-ֆ
Ձև N 6-Ֆ

տարեկան
տարեկան

15 ապրիլի
20 ապրիլի

Ձև N 1-ՏԳ

եռամսյակային,
տարեկան

30
1 փետրվարի

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական ծառայությունների ծավալը
1.2.7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կազմակերպության գործունեության հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները
Կազմակերպության միջոցների կազմը և դրանց գոյացման աղբյուրները
Կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, բանկային
վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ
Կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները

1

2

3

4

Ձև N 1-գին
(արտադրանք)

ամսական

15

Ավտոմոբիլայի նտրանսպորտով բեռների
փոխադրման սակագների մասին

Ձև N 1-ՍԱԿԱԳԻՆ
(ԱՎՏՈ)

ամսական

25

Խողովակաշարային տրանսպորտով բեռների
փոխադրման սակագների մասին

Ձև N 1-ՍԱԿԱԳԻՆ
(ԽՈՂՈՎԱԿ)

ամսական

25

Ձև թիվ 1-Ա

տարեկան

25 հունվարի

Ձև թիվ 1-Ա

եռամսյակային

20

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

1.3.5. ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐ ՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

1.4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

1.4.2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
դ.սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերն ըստ գործունեության
տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ.շրջանների
Աշխատուժի շարժն ըստ գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրություն
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը
Աշխատանքի պայմանները, վնասակար և վտանգավոր պայմանների համար տրվող
արտոնությունները և հատուցումներն ըստ
ա.գործունեության տեսակների
բ.տնտեսության հատվածների
գ. շրջանների
դ. սեռի
1.5. ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ
ԱՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բիզնեսռեգիստրին վերաբերող տվյալների մասով տեղեկատվության հավաքագրում
1.7. ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
Ոչ ֆինանսական ակտիվներում իրականացված ներդրումներ

Ձև թիվ 1-Ա

ամսական

10

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

տարեկան

25 հունվարի

տարեկան

25 հունվարի

Բիզնես ռեգիստրի
հարցաթերթեր

տարեկան

25 փետրվարի

Ձև N 1-ներդրում

տարեկան

15 ապրիլի

եռամսյակային
տարեկան
եռամսյակային
եռամսյակային

25
-

եռամսյակային

30

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿ ԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
Ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) գործունեությունը
Վարկային կազմակերպությունների գործունեության ընդհանուր ցուցանիշներ
ԱՀ տնտեսության զարգացման համար տրամադրված փոխառությունները ըստ
տնտեսության ճյուղերի, հատվածների և ժամկետայնության

1-ԱՊՊԱ
Ձև N 5
Աղյուսակի տեսքով

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
4.1. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

Ձև N 1-արտաքին

1

2

3

4

Ձև N 9-ներդրում

եռամսյակային

25

եռամսյակային

25

Միջազգային երթուղիներում մատուցված տրանսպորտային
ծառայությունների մասին
Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով
ծառայությունների ներմուծման և արտահանման մասին
Միջազգային կազմակերպությունների գործունեության մասին
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ներգնա և ներքին զբոսաշրջության մասին

Ձև N 1-Ծառայություն
(կապ)
Ձև N 1-Ծառայություն
(տրանսպորտ)
Ձև N13-Ծառայություն

-

30

-

25

Ձև N1-ՄԿ
Ձև N 7
Ձև N 1-Զբոսաշրջություն

-

30
25

Ներգնա, ներքին և արտագնա զբոսաշրջության մասին

Ձև N 2-Զբոսաշրջություն

-

25

Ձև N7-Ժավ

տարեկան

1 մարտի

Ձև թիվ 1-սոցսպաս

-

1 փետրվարի

Ձև N 85-գմ
Ձև 1-գիշերօթիկ

տարեկան
-

1 փետրվարի
1 մարտի

-

15 հոկտեմբերի
5 հոկտեմբերի

Ձև N 3-գմ
Ձև N 1-գմ

-

5 նոյեմբերի
20 մայիսի

Ձև N 1-գիտություն
Ձև N 1-եգադ

-

15 փետրվարի

Ձև N 6-գմ
Ձև N1-սպորտ
Ձև N1-մամուլ
Ձև N 1-հրատարակություն
Ձև N 1-թանգարան
Ձև N 1-թատրոն
Ձև N 1-համերգ

տարեկան
-

25 հունվարի
15 փետրվարի
1 փետրվարի
15 փետրվարի

Ձև N 2-տա (ջրտնտ)
Ձև N 4-մպ

-

1 մարտի
25 հունվարի

առևտուր
4.2. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
Օտարերկրյա ներդրումների մասին
4.3. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կապի և այլ միջազգային ծառայությունների մասին

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂ ՈՎՐԴ ԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
5.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ժամանակավոր անաշխատունակության, դժբախտ
պատահարների և վնասվածքների մասին
Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման
կազմակերպությունների գործունեության մասին
5.4. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նախադպրոցական հիմնարկների մասին
Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեության մասին
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը
Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր
իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների մասին
Բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների մասին
Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի աշխատանքների
մասին
Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարման մասին
Երաժշտական, գեղարվեuտի, արվեuտի դպրոցների, մանկապատանեկան
uտեղծագործական կենտրոնների մաuին
5.5. ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ
Գրադարանների գործունեությունը
Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքներ
Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մասին
Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին
Թանգարանների գործունեությունը
Թատրոնների գործունեությունը
Համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը
5.6. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
Ջրօգտագործում
Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը

Ձև N 1- հանրակրթություն
Ձև N 2-գմ

1
5.7. ԲՆԱԿՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Բնական և հեղուկ գազի օգտագործման մասին
Բնակարանային ֆոնդ
Ջրմուղի աշխատանքի մասին
Կոյուղու աշխատանքի մասին
Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրում

2

3

4

Ձև N 1-գազ

տարեկան

1 փետրվարի

Ձև N 1-բնակֆոնդ
Ձև N 1-ջրմուղ
Ձև N 1-կոյուղի
Ձև N 1-հատուկ
տրանսպորտ

տարեկան
-

31 հունվարի
1 փետրվարի
31 հունվարի

Հավելված N 7
2021 թվականիպետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրի

Հ/Հ
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Աշխատանքի անվանումը
Արցախ իՀանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքի (www. stat-nkr.am) սպասարկում և
զարգացում, կառուցվածքի, ձևի արդիականացում
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության ներքին` «ԻՆՏՐԱՆԵՏ» և «ՎԵԲ» կայքերի սպասարկում և
զարգացում
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում
լոկալ ցանցի սպասարկում, ընդլայնում և արդիականացում
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժիններում Ինտերնետ կապի միջոցով
հաղորդակցության բարելավում
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների
վիրտուալ մասնավոր ցանցի և տարածքային ստորաբաժանումների միջև կորպորատիվ ցանց ստեղծելու աշխատանքների
իրականացում
Տվյալների հիմնապաշարների լրացման համար աշխատանքների իրականացում
Վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողների և սպառողների համար ինտերակտիվ շփման համակարգի զարգացման
աշխատանքների շարունակում
Պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերի հիման վրա տեղային տվյալների բազաների մշակում և վարում
Պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերի հիման վրա նախկինում ստեղծված տեղային տվյալների բազաների
արդիականացման ապահովում
Հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների ժամանակագրական շարքերի վարում
Վիճակագրական դիտարկման աշխատանքներում օգտագործվող համակարգչային ծրագրերի բարելավում, համակարգչային նոր
ծրագրային փաթեթների ներդրում և շահագործում

Աշխատանքի
ժամկետը
տարվա
ընթացքում
-

-

-
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
1. Հիմնական վիճակագրական ցուցանիշների սահմանումները, հաշվարկման մեթոդաբանությունը, չափորոշիչները և այլ համապատասխան տեղեկատվությունները զետեղվում են
«Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական եռամսյակային
զեկույցների թողարկումների «Հավելված» հատվածում: Հատվածը մշտապես նորացվում է`
միջազգային չափանիշներին համապատասխան, ավելացվում են նոր ցուցանիշներ և տրվում
դրանց նկարագրությունները և սահմանումները:
2. Ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանական պարզաբանումներն` առանձին
հատվածների տեսքով զետեղվում են նաև վիճակագրական ժողովածուներում, տեղեկագրերում և
այլ վիճակագրական հրապարակումներում:
3. Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վիճակագրական վարչությունը տարբեր երկրների
վիճակագրական տեղեկատվության որակի, թափանցիկության, տվյալների համադրելիության
ապահովման,
միջազգային
հանրությանը
դրանց
օգտագործման
ավելի
լայն
հնարավորությունների ընձեռնման, կիրառվող մեթոդաբանության և դրա հետագա զարգացման
ծրագրերին տեղեկացնելու նպատակով, հիմնել է Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգ և
Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտ:
Թվարկվածներից` Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգին Հայաստանի
Հանրապետությունն անդամագրվել է 2001 թվականի մարտի 29 -ին, Տվյալների տարածման
հատուկ ստանդարտին` 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ին:
Ձգտելով Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության վիճակագրական
դաշտերի ներդաշնակեցմանը` Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայությունը վիճակագրական հրապարակումների կառուցվածքը, ցուցանիշների ցանկը և
դրանց հաշվարկման մեթոդիկան առավելագույնս համապատասխանեցնում է Հայաստանի
Հանրապետության
վիճակագրական
կոմիտեի
վիճակագրական
հրապարակումների
կառուցվածքին, ցուցանիշների ցանկին և դրանց հաշվարկման մեթոդիկային:
4. Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության ինտերնետային
կայքում մշտապես զետեղվում են վիճակագրական հրապարակումները (հայերեն, նախատեսված
դեպքերում ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով), որոնցում հիմնականում ընդգրկված են
վիճակագրական ցուցանիշների սահմանումները և մեթոդաբանական պարզաբանումները:
5. Միջազգային վիճակագրական մեթոդաբանության զարգացման առաջընթացը հասանելի
դարձնելու և դրան իրազեկ լինելու նպատակով,
Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեից
ստանում և Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության բաց
գրադարանում պահպանում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի,
ինչպես նաև այլ երկրների վիճակագրական ծառայությունների հրապարակումները:
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ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ

Հ/Հ

Ծածկագիրը

1

5800-501

2

3000-501

3

3000-301

4

5100-501

5

1300-201

6

5100-301

7

1300-301

8

1000-203

9

1000-301

Հրապարակման անվանումը

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

1000-303

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

1100-501

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ (ամսական)

12

1220-501

Արցախի Հանրապետությում
գարնանացանի ընթացքի մասին

13

5100-201

14

5100-202

ԱՀ մշտական բնակչության թվաքանակը
(եռամսյակային, տարեկան)
Արցախի Հանրապետության առկա բնակչության թվաքանակը
(առանց Ստեփանակերտ քաղաքի) 2021 թվականի հունվարի 1-ի
դրությամբ (տարեկան)

10
11

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

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

օպերատիվ
տեղեկատվություն

հայերեն

1

-

6

-

6

-

10

-

-

-

հաշվետու
ժամանակաշրջանին
հաջորդող 12-րդ օրը

-

13

-

20

-

22

-

ըստ
անհրաժեշտության

-

30

-

յուրաքանչյուր
երկուշաբթի
(մարտի 1-ից մինչև
հունիսի 1-ը)
30
տարեկանը՝ ապրիլ

մամուլի հաղորդագրություն
օպերատիվ
տեղեկատվություն
վիճակագրական
տեղեկագիր
մամուլի
հաղորդագրություն
մամուլի հաղորդագրություն
վիճակագրական
տեղեկագիր
մամուլի հաղորդագրություն
մամուլի հաղորդագրություն
օպերատիվ
տեղեկատվություն
օպերատիվ
տեղեկատվություն

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

ապրիլ

Հ/Հ

Ծածկագիրը

15

1000-401

16

1000-402

17

1000-302

Հրապարակման անվանումը

Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը

Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը
Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող
մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր

Հրապարակման
ձևը

տեղեկատվական
եռամսյակային
զեկույց
-

Հրապարակման
լեզուն

հայերեն

ռուսերեն

մամուլի
հաղորդագրություն
հայերեն

18

1220-201

19

1220-202

20

5100-102

21

5100-101

22

1100-101

23

1210-101

24

1220-101

25

1230-101

26

1300-101

27

4100-101

28

4400-101

29

1000-103

30

1500-101

31

1220-502

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման
հանրագումարները (տարեկան)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և
համախառն բերքը (տարեկան)
Միգրացիան Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականին
Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու, 2021
Արցախի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը
2020 թվականին
Արդյունաբերությունը Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականին
Գյուղատնտեսությունը Արցախի Հանրապետությունում 2020
թվականին
Շինարարությունը Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականին
Գները և գների ինդեքսները Արցախի Հանրապետությունում, 2021
Արցախի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2020 թվականին
(ըստ առանձին երկրների ապրանքների արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային անվանացանկի և Միջազգային առևտրի
ստանդարտ դասակարգչի 2-նիշ ծածկագրին համապատասխան)
Արցախի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2020 թվականին
Արցախը թվերով, 2021
Բիզնես-ռեգիստրի հետազոտություն (վիճակագրական զեկույց)
Արցախի Հանրապետութան հացահատիկային մշակաբույսերի
բերքահավաքի մասին

Թողարկման (հրապարակման) ժամկետը
(ամիսը) (եռամսյակը)
կամ աշխատանքային
օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո
45
տարեկանը` 90
50
տարեկան` 100
«Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական
վիճակը» տեղեկատվական
եռամսյակային զեկույցի
հրապարակումից հետո
մեկ շաբաթյա ժամկետում

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

1-ին եռամսյակ

-

-

-

վիճակագրական
ժողովածու

-

1-ին եռամսյակ

-

հայերեն,
անգլերեն

2-րդ եռամսյակ

-

-

-

-

հայերեն

-

-

-

-

-

հայերեն,
անգլերեն

-

-

հայերեն

-

-

հայերեն,
անգլերեն

-

հայերեն

-

-

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

-

վիճակագրական
ժողովածու
օպերատիվ
տեղեկատվություն

-

-

Հ/Հ

Ծածկագիրը

32

1220-203

33

2000-101

Հրապարակման անվանումը

2021 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքերի համատարած
հաշվառման հանրագումարները
Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն, 2021

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

34

5200-101

Արցախի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2020 թվականին

35

1000-104

2021 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ

36

5800-301

Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2021

37

1400-101

Աշխատանքի շուկան Արցախի Հանրապետությունում, 2021

38

1400-301

Աշխատանքի շուկան Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականին

39

1220-503 Արցախի Հանրապետությունում աշնանացանի համար վարած հողի և
ցանված հատիկի մասին

40

1000-201

Պարենային ապահովությունը և աղքատությունը, 2021

41

5900-201

42

5800-101

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2021
(վիճակագրական վերլուծական զեկույց)
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2020 թվականին

43

1000-102

Արցախի Հանրապետության շրջանները թվերով, 2021

44

1000-101

վիճակագրական
տեղեկագիր
վիճակագրական
ժողովածու
մամուլի
հաղորդագրություն
օպերատիվ
տեղեկատվություն

վիճակագրական
տեղեկագիր
վիճակագրական
ժողովածու
մամուլի
հաղորդագրություն
վիճակագրական
ժողովածու

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք, 2021
-

1

1000-203

2

1000-301

3

1000-303

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ
ԹԵՄԱՏԻԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ
ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության
վիճակագրական
հիմնական ցուցանիշները (ամսական)
տեղեկագիր
Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի Հանրապետության
մամուլի հաղորդաարդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության մասին
գրություն
(ամսական)
Թեմատիկ հաղորդագրություններ
մամուլի հաղորդա-

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն
հայերեն,
ռուսերեն
հայերեն,
անգլերեն
հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն
հայերեն,
անգլերեն
հայերեն

հայերեն
հայերեն,
անգլերեն
հայերեն
հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն
հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

Թողարկման (հրապարակման) ժամկետը
(ամիսը) (եռամսյակը)
կամ աշխատանքային
օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո
3-րդ եռամսյակ
հուլիս
հուլիս
փետրվար
3-րդ եռամսյակ
յուրաքանչյուր
երկուշաթի
(հոկտեմբերի 1-ից մինչև
դեկտեմբերի 31-ը)
4-րդ եռամսյակ
-

-

-

հայերեն

20

-

22

-

ըստ

Հ/Հ

Ծածկագիրը

Հրապարակման անվանումը

Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը

4

1000-401

5

1000-402

6

1000-302

Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական
վիճակը բնութագրող մակրոտնտեսական
ցուցանիշների համառոտագիր

7

1000-201

2021 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ

8

1000-101

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք, 2021

9

1000-102

Արցախի Հանրապետության շրջանները թվերով, 2021

Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

գրություն
տեղեկատվական
եռամսյակային
զեկույց
-

-

մամուլի
հաղորդագրություն

հայերեն

վիճակագրական
տեղեկագիր
վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն,
անգլերեն
հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն
հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն
հայերեն,
անգլերեն
հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

10

1000-103

11

1000-104

ռուսերեն

Արցախը թվերով, 2021

-

Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2021
-

Թողարկման (հրապարակման) ժամկետը
(ամիսը) (եռամսյակը)
կամ աշխատանքային
օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո
անհրաժեշտության
եռամսյակայինը` 45
տարեկանը` 90
եռամսյակայինը` 50
տարեկան` 100
«Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական
վիճակը» տեղեկատվական
եռամսյակային զեկույցի
հրապարակումից հետո
մեկշաբաթյա ժամկետում
փետրվար
4-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
12
13

1100-501

1100-101

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ (ամսական)
Արցախի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2020
թվականին

օպերատիվ
տեղեկատվություն

-

30

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն,
անգլերեն

2-րդ եռամսյակ

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն

2-րդ եռամսյակ

հայերեն

1-ին եռամսյակ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
14

1210-101

Արդյունաբերությունը Արցախի Հանրապետությունում
2020 թվականին

15

1220-201

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման
վիճակագրական
հանրագումարները (տարեկան)
տեղեկագիր

Հ/Հ

Ծածկագիրը

16

1220-202
1220-501

Հրապարակման անվանումը

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և
համախառն բերքը (տարեկան)
Արցախի Հանրապետությում գարնանացանի ընթացքի մասին

17
18

1220-101

19

1220-203

20

1220-502

21

Գյուղատնտեսությունը Արցախի Հանրապետությունում 2020
թվականին
2021 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքերի համատարած
հաշվառման հանրագումարները
Արցախի Հանրապետութան հացահատիկային մշակաբույսերի
բերքահավաքի մասին

1220-503 Արցախի Հանրապետությում աշնանացանի համար վարած հողի և
ցանված հատիկի մասին

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

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

-

-

օպերատիվ
տեղեկատվություն

-

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

-

2-րդ եռամսյակ

վիճակագրական
ժողովածու
վիճակագրական
տեղեկագիր
օպերատիվ
տեղեկատվություն

օպերատիվ
տեղեկատվություն

-

-

-

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

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
22

1230-101

Շինարարությունը Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականին

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն

2-րդ եռամսյակ

հայերեն

10

-

13

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն,
անգլերեն

2-րդ եռամսյակ

-

հայերեն,
անգլերեն

3-րդ եռամսյակ

հայերեն

-

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
Սպառողական գների ինդեքսը Արցախի Հանրապետությունում
(ամսական)
Արցախի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսը (ամսական)

23

1300-201

24

1300-301

25

1300-101

26

1400-101

Աշխատանքի շուկան Արցախի Հանրապետությունում, 2021

27

1400-301

Աշխատանքի շուկան Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականին

28

1500-101

Բիզնես -ռեգիստրի հետազոտություն
(վիճակագրական զեկույց)

Գները և գների ինդեքսները Արցախի Հանրապետությունում, 2021

վիճակագրական
տեղեկագիր
մամուլի
հաղորդագրություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

մամուլի
հաղորդագրություն

ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ
վիճակագրական
ժողովածու
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

հայերեն

2-րդ եռամսյակ

Հ/Հ

Ծածկագիրը

29

2000-101

30

3000-501

31

3000-301

Հրապարակման անվանումը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն, 2021

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

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

Հրապարակման
ձևը

Հրապարակման
լեզուն

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

հուլիս

հայերեն

6

-

6

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն

2-րդ եռամսյակ

-

-

-

օպերատիվ
տեղեկատվություն

հայերեն

10

մամուլի
հաղորդագրություն

-

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

-

-

ապրիլ

վիճակագրական
ժողովածու

-

1-ին եռամսյակ

օպերատիվ
տեղեկատվություն
մամուլի հաղորդագրություն

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
32

33

4100-101

4400-101

Արցախի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2020 թվականին (ըստ
առանձին երկրների ապրանքների արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային անվանացանկի և Միջազգային առևտրի
ստանդարտ դասակարգչի 2-նիշ ծածկագրին համապատասխան)
Արցախի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2020 թվականին

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂ ՈՎՐԴ ԱԳՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
34

5100-501

35

5100-301

36

5100-201

37

5100-202

38

5100-102

39

5100-101

40

5200-101

41

5800-501

42

5900-201

43

5800-101

44

5800-301

Տեղեկություններ Արցախի Հանրապետության ժողովրդագրական
ցուցանիշների մասին (ամսական)
Արցախի Հանրապետության հիմնական ժողովրդագրական
ցուցանիշների մասին (ամսական)
Արցախի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը
(եռամսյակային, տարեկան)
Արցախի Հանրապետության առկա բնակչության թվաքանակը(առանց
Ստեփանակերտ քաղաքի) 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ
(տարեկան)
Միգրացիան Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականին
Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու, 2020

վիճակագրական
ժողովածու

Արցախի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2020 թվականին

-

Արցախի Հանրապետության նվազագույն սպառողական զամբյուղի
արժեքը (հաշվարկված բժշկական նորմաներով) (ամսական)
Պարենային ապահովությունը և աղքատությունը, 2021

օպերատիվ
տեղեկատվություն
վիճակագրական
տեղեկագիր
վիճակագրական
ժողովածու
մամուլի
հաղորդագրություն

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը,
2021(վիճակագրական վերլուծական զեկույց)
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2020 թվականին

հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն
հայերեն,
ռուսերեն

հաշվետու
ժամանակաշրջանին
հաջորդող 12-րդ օրը
30
տարեկանը՝ ապրիլ

2-րդ եռամսյակ
հուլիս

-

1

հայերեն,
անգլերեն
հայերեն,
անգլերեն
հայերեն

4-րդ եռամսյակ
-

