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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ը 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 

13-Ի ՆԿ-9-Ն ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 38-րդ 

հոդվածը՝ ո ր ո շ ու մ  եմ. 

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիական 

ծառայության  պաշտոնների  անձնագրերը  հաստատելու  մասին» ՆԿ-9-Ն 

կարգադրության մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները. 

 1) կարգադրության հավելվածը լրացնել հետևյալ քաղաքացիական 

ծառայության պաշտոնների անձնագրերով` 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության  

հանձնարարականների վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի 

պաշտոնի անձնագիր N 20.1». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվու-

թյան գլխավոր վարչության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ 

կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 20.2». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվու-

թյան գլխավոր վարչության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ 

կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 20.3». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավա-

կան վարչության  իրավաբանական  բաժնի  գլխավոր  մասնագետի պաշտոնի 

անձնագիր N 30.2». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարու-

թյան պարգևների  և  կոչումների բաժնի առաջատար  մասնագետի  պաշտոնի  

անձնագիր N 39.2». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարու-

թյան արխիվի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 41.1». 

2) կարգադրության հավելվածից հանել հետևյալ քաղաքացիական ծառայու-

թյան պաշտոնների անձնագրերը՝ 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության  

հանձնարարականների վերահսկողության բաժնի առաջատար մասնագետի 

պաշտոնի անձնագիր N 37». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվու-

թյան գլխավոր վարչության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ 

կապերի բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 43». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվու-

թյան գլխավոր վարչության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ 

կապերի բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 44». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարու-

թյան արխիվի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 52». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավա-

կան վարչության իրավաբանական բաժնի առաջին կարգի մասնագետի 

պաշտոնի անձնագիր N 57». 
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«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարու-

թյան պարգևների և կոչումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի 

անձնագիր N 58»ֈ 

2. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահիցֈ 

 

 

 

 

                                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

      2020թ. փետրվարի 11 

      Ստեփանակերտ 

      ՆԿ-2-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

          11 փետրվարի 2020թ.                                                                N 54-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահ համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող, պետական սեփականություն հանդիսացող 

գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 6,4042 հեկտար 

արոտավայրը` համաձայն հավելվածի, փոխադրել էներգետիկայի, 

տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նպատակային 

նշանակության` էներգետիկայի  օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                           Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

    14 փետրվարի 2020թ.                                                                          N 71-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 

37-րդ հոդվածները և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 

6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը   

ո ր ո շ ու մ  է. 

1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Արցախի 

Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող 

միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի 

ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

փետրվարի 3-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի փետրվարի 14-ի N 71-Ն  որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

 ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
(հազար դրամով) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասա-

կարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող 

ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմին-

ների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելացումները 

նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն ամիս Տարի 

      

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   

այդ թվում`  

- - - - 

04    ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱ-

ԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 24 400,0 48 700,0 86 200,0 105 000,0 

 9   Տնտեսական հարաբե-

րություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 24 400,0 48 700,0 86 200,0 105 000,0 

  1  Տնտեսական հարաբե-

րություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 24 400,0 48 700,0 86 200,0 105 000,0 

   04 Ընթացիկ նորոգման, 

բարեկարգման և կոմու-

նալ տնտեսության գծով  

ԱՀ շրջանների 

կարողությունների 

զարգացման ծախսեր 24 400,0 48 700,0 86 200,0 105 000,0 

        ԱՀ կառավարություն (650 000,0) (1 300 000,0) (2 300 000,0) (2 800 000,0) 

        Ասկերանի շրջանի 

վարչակազմ 98 700,0 197 200,0 348 900,0 425 000,0 

        Հադրութի շրջանի 

վարչակազմ 103 200,0 206 500,0 365 400,0 445 000,0 

        Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ 112 600,0 225 000,0 398 200,0 485 000,0 

        Մարտունու շրջանի 

վարչակազմ 126 400,0 252 900,0 447 400,0 545 000,0 

        Շահումյանի շրջանի 

վարչակազմ 40 600,0 81 200,0 143 600,0 175 000,0 

        Շուշիի շրջանի 

վարչակազմ 40 500,0 81 200,0 143 800,0 175 000,0 

        Քաշաթաղի շրջանի 

վարչակազմ 152 400,0 304 700,0 538 900,0 655 000,0 

10    ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  (24 400,0)    (48 700,0)    (86 200,0)   (105 000,0) 

 2   Ծերություն   (24 400,0)     (48 700,0)     (86 200,0)    (105 000,0) 

    1   Ծերություն   (24 400,0)     (48 700,0)     (86 200,0)    (105 000,0) 

      06 Աշխատանքային 

կենսաթոշակներ     (24 400,0)       (48 700,0)       (86 200,0)     (105 000,0) 

        ԱՀ աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի 

և վերաբնակեցման 

նախարարություն     (24 400,0)       (48 700,0)       (86 200,0)   (105 000,0) 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

    18 փետրվարի 2020թ.                                                                          N 88-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի N 94 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 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 

փետրվարի 28-ի «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից 

պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների և կազմակերպու-

թյունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն 

նշանակության օբյեկտների ցանկերը հաստատելու մասին» N 94 որոշման թիվ 1 

հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) 5-րդ կետի «(հասցեներ՝ ք.Շուշի, Հախումյան 7 և ք. Ստեփանակերտ, 

Կնունյանց 2) շենքեր» բառերը փոխարինել «շենք» բառով. 

2) 10-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

«10. Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

շենք»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

    18 փետրվարի 2020թ.                                                                          N 89-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 790-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին համա-

պատասխան` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի 

նոյեմբերի 29-ի «Քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների 

ստեղծման, նախապատրաստման և գործունեության կարգը սահմանելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 

փետրվարի 28-ի թիվ 111 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 790–Ն 

որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) որոշման նախաբանում՝ «օրենքի» բառից առաջ և որոշմամբ սահմանված 

կարգի 1-ին կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը հանել. 

2) որոշմամբ սահմանված կարգի՝ 

ա. 4-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի» 

բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական 

պաշտպանության պետի» բառերով, 

բ. 6-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի 

որոշմամբ» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական 

պաշտպանության պետի հրամանով» բառերով, 

գ. 11-րդ կետի 4-րդ պարբերությունում «պաշտպանության» բառից հետո 

լրացնել «ծառայության» բառով. 

դ. 15-րդ կետի 4-րդ ենթակետում  և 20-րդ կետում  «Լեռնային Ղարաբաղի» 

բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

    18 փետրվարի 2020թ.                                                                          N 90-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 791-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին համա-

պատասխան` Արցախի Հանրապետության կառավարություն ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 

թվականի նոյեմբերի 29-ի «Քաղաքացիական պաշտպանության պլանների 

մշակման կարգը սահմանելու մասին» N 791–Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները՝ 

1) որոշման նախաբանում՝ «օրենքի» բառից առաջ և որոշմամբ սահմանված 

կարգի 1-ին կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը հանել. 

2) որոշմամբ սահմանված կարգի՝ 

ա. 7-րդ կետի 1-ին ենթակետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վարչապետի՝» բառերը հանել, 

բ. 7-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում, 6-րդ ենթակետի «ա» 

պարբերությունում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետը՝» 

բառերը հանել, 

գ. 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 10-րդ կետերում  «Լեռնային Ղարաբաղի» 

բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով, 

դ. 8-րդ կետում «երեք» բառից առաջ «յուրաքանչյուր» բառը փոխարինել 

«առնվազն» բառով, իսկ «հունվարի 1-ի դրությամբ» բառերը՝ «առաջին եռամսյակի 

ընթացքում» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2020 թվականի փետրվարի 5-ի 

 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  

ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 17-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «բ» կետով՝ Արցախի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.  

Հաստատել` 2020 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների 

ծրագիրը` համաձայն հավելվածի: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԽՈՐՀՐԴ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                    Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

 
 

 2020  թվականի  փետրվարի  5 

 ք.Ստեփանակերտ                                                                   
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 

2020 թվականի փետրվարի 5-ի N 17-Ն որոշման   

  

  

  

  
  

22002200  ԹԹՎՎԱԱԿԿԱԱՆՆԻԻ    

ՊՊԵԵՏՏԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՎՎԻԻՃՃԱԱԿԿԱԱԳԳՐՐԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԱԱՇՇԽԽԱԱՏՏԱԱՆՆՔՔՆՆԵԵՐՐԻԻ  

  

ԾԾ  ՐՐ  ԱԱ  ԳԳ  ԻԻ  ՐՐ  
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ                                                                                                                     
 

Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայությունը 

«Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի  և «Արցախի 

Հանրապետության 2018-2020 թվականների պետական վիճակագրական 

աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» օրենքի դրույթներով 

սահմանված պահանջներին համապատասխան, մշակել է 2020  թվականի պետական 

վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր): 

Արցախի Հանրապետության տարածքում պետական վիճակագրության 

իրագործման հիմքը պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրն է: 

Պետական վիճակագրական գործունեության ուղղությունները սահմանելու համար 

մշակվում է եռամյա ծրագիր,  իսկ այդ ուղղությունների իրագործումն ապահովող 

միջոցառումների որոշման համար` տարեկան ծրագիր: 

Եռամյա ծրագիրը հաստատվում է օրենքով: Այն ներառում է պետական 

վիճակագրական գործունեության հիմնական ուղղություններն ըստ երկրի 

տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և բնապահպանական բնագավառների: 

Եռամյա ծրագրի կատարումը և ֆինանսավորումը պայմանավորված է  յուրաքանչյուր 

տարվա Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված միջոցներով: 

Համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի՝  տարեկան 

ծրագիրը հաստատվում է Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի կողմից` Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 

ծառայության նախագահի  ներկայացմամբ:  

Ծրագիրը սահմանում է Արցախի Հանրապետության Ազգային 

վիճակագրական ծառայության, ինչպես նաև մյուս պետական մարմինների՝ Արցախի 

Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ընդհանուր 

համակարգման միջոցով իրականացվող պետական վիճակագրական 

դիտարկումներում ընդգրկված ցուցանիշների (և դրանց հավաքագրման, մշակման, 

ամփոփման, հրապարակման աշխատանքների) ցանկը, ինչպես նաև դրանց 

հաշվարկման կատարելագործմանն ուղղված աշխատանքները: 

Ծրագիրը ներառում է  երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական 

և բնապահպանական  իրավիճակի դիտարկման համար անհրաժեշտ վիճակագրական 

աշխատանքների ցանկը (հավաքագրման աղբյուրները, ներկայացման և աշխատանքի 

կատարման (ցուցանիշի մշակման) ժամկետները և հրապարակումները, որտեղ պետք 

է տեղադրվեն վերջիններս)` հաշվի առնելով առկա ռեսուրսների սահմանափակում-

ները, վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա դրվող պարտականու-

թյունների ծավալը և ծախսերի արդյունավետությունը: 

Ծրագրով նախատեսված գործունեության ուղղություններն ու միջոցառում-

ները հաշվի են առնում երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջազգային 

վիճակագրական չափանիշներին, երկարաժամկետ միջակայքում միտումները բացա-

հայտելու տեսանկյունով ապահովում են դրանց հնարավոր կայուն պարբերականու-

թյունը և տարեկան կտրվածքով պետական վիճակագրությանը  հատկացվող 

ռեսուրսների հետ համաչափությունը:  

Ծրագիրը մշակվում է վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների 

պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա:  

Վիճակագրության կարևորագույն նպատակներից է սպառողներին 

(օգտագործողներին) շուկայի պահանջարկին համապատասխանող վիճակագրական 

արտադրանքի տրամադրումը: 

Պետական վիճակագրական աշխատանքների կատարելագործմանն ուղղված 

միջոցառումներից են. 

1) միջազգային չափանիշներով վիճակագրական մեթոդաբանության 

կատարելագործման, միասնականացման և ներդաշնակեցման, Հայաստանի 

Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից պաշտոնապես հրապարակվող 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բնակչության կենսամակարդակին վերաբերող 

ցուցանիշների համադրելիության ապահովման նպատակով` Արցախի 

Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության, համագործակցության 

շրջանակում, շարունակական գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրական կոմիտեի հետ. 

2) Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայությունում 

պարբերաբար կազմակերպվող սեմինար-խորհրդակցությունները և դասընթացները, 

ինչպես Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության 

աշխատակիցների, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության  վիճակագրական 
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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) վիճակագրական   տվյալների հավաքագրման, կուտակման, մշակման և 

տարածման բնագավառներում տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը և 

կիրառումը (մեթատվյալներ, տվյալների հիմնապաշար, ինտրանետ, ծրագրային 

փաթեթներ և այլն). 

4) Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության 

պաշտոնական կայքէջում տեղադրված հրապարակումների տեղեկատվական բազայի 

կատարելագործումը, վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների համար 

Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական 

կայքէջից առցանց ռեժիմով ամփոփ տեղեկատվության տրամադրման ուղղությամբ 

համապատասխան աշխատանքների իրականացումը. 

5) վիճակագրության համակարգային զարգացման համար նախադրյալների 

ապահովման,  վիճակագրության մեթոդաբանական կարողությունների զարգացման և 

կանոնակարգման, ինչպես նաև վիճակագրական տեղեկատվության օգտագործման 

ավելի լայն հնարավորությունների ընձեռնման նպատակով` Արժույթի միջազգային 

հիմնադրամի Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտով սահմանված ցուցանիշ-

ների և դրանց մեթատվյալների պարբերական արդիականացման աշխատանքների 

ապահովումը. 

 6) պետական վիճակագրությունում վիճակագրական դասակարգիչների 

մշակման ու ներդրման, ինչպես նաև արդեն իսկ ներդրված ու կիրառվող վիճակա-

գրական դասակարգիչների կատարելագործման աշխատանքների շարունակակա-

նության ապահովումը.  

7) վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման արդյունավետության 

բարձրացման (ինչպես տվյալների որակի, այնպես էլ ռեսուրսների խնայողության 

ենթատեքստով), ինչպես նաև վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների` 

վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթերով ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու 

նպատակով`  

ա. փոքր և գերփոքր ձեռնարկատիրության սուբյեկտներից ընտրանքային 

կարգով վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման մեթոդների ավելի լայն 

կիրառումը, 

բ. Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն 

ներկայացման (տրամադրման) ենթակա վիճակագրական փաստաթղթերի (պետական 

վիճակագրական հաշվետվություններ, հետազոտությունների հարցաթերթեր, 

դիտարկումներին վերաբերող այլ փաստաթղթեր և տեղեկանքներ) էլեկտրոնային 

եղանակով (էլեկտրոնային փոստով) ներկայացման հնարավորության ընդլայնումը, 

գ. տնտեսական գործունեության տեսակների ու դրանք իրականացնող 

սուբյեկտների քանակի աճով պայմանավորված, վարչական ռեգիստրների և կիրառվող 

մեթոդաբանությունների կատարելագործման աշխատանքների շարունակումը. 

8) վիճակագրական տեղեկատվության մատչելիությունն ապահովելու 

նպատակով.   

ա. երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ցուցանիշների գծով 

վիճակագրական տեղեկատվությունը  տարածվում է (անվճար) բազմաթիվ սպառող-

ների (պետական մարմիններ, հասարակական, գիտության և կրթության ոլորտի 

կազմակերպություններ, մասնավոր հատված և այլն) միջև, նաև տրամադրվում է 

զանգվածային լրատվամիջոցներին մամլո հաղորդագրությունների տեսքով` համա-

ձայն Ծրագրի հավելված  N3-ում նշված ժամանակացույցի: 

Արցախի Հանրապետության շրջանների կտրվածքով հրապարակումները 

(շրջանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող  ցուցանիշների գծով) իրականա-

ցնում են նաև Արցախի Հանրապետության  Ազգային վիճակագրական ծառայության 

շրջանային ստորաբաժանումները, 

բ. Ծրագրի  հավելված N 3-ում ներառված վիճակագրական բոլոր հրապարա-

կումների առնվազն երկուական օրինակ տրամադրվում է Արցախի Հանրապետության 

Ազգային վիճակագրական ծառայության  գրադարանին, 

գ. Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության  

պաշտոնական կայքէջում հայերենով (հնարավորության սահմաններում նաև 

ռուսերենով և անգլերենով) զետեղվում  է  վիճակագրական տեղեկատվությունը: 
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Ծրագրում ներառված աշխատանքների  (ցուցանիշների) կառուցվածքը  

ներկայացված է համաձայն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից հաստատված  

Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգի և Տվյալների տարածման հատուկ 

ստանդարտի բաղադրիչների և  ենթադրում է  տվյալների տարածման հետևյալ չորս 

հիմնական պահանջների (չափորոշիչների) պահպանումը` տվյալների ընդգրկվածու-

թյուն, պարբերականություն և ժամանակայնություն, մատչելիություն, ամբողջակա-

նություն ու որակ:  

Ծրագրի հավելված N 1-ում աշխատանքների (ցուցանիշների) արտացոլման 

համար օգտագործվել է վեցանիշ ծածկագիր, որտեղ. 

 

 

      

 

                                                                                                            

 

                                                                                            

                                                                                            

 

 

                       

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

միջազգային հիմնադրամի Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգի և 

Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտի հատվածների, 

2) երկրորդ նիշը հատվածի տրոհումն է ըստ ենթահատվածների, 

3) երրորդ նիշը աշխատանքի (ցուցանիշի) տրոհումն է ըստ ոլորտների 

(Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի դասերի, ցուցանիշների), 

4) չորրորդ նիշը ոլորտների մանրամասնումն է ըստ ենթաոլորտների, 

 5) հաջորդ երկու նիշերը հատկացված են պետական վիճակագրական 

աշխատանքների ցանկի հերթական համարին՝ ըստ տվյալ հատվածի, ենթահատվածի, 

ոլորտի և ենթաոլորտի: 

Այն դեպքում, երբ աշխատանքը (ցուցանիշը) տվյալ մակարդակից ներքև չի 

տրոհվում` հաջորդ  դիրքերը լրացվում են զրոներով: 

Օրինակ՝ հավելված N1-ի 127001-ծածկագիրը նշանակում է իրական հատ-

վածի (1), արտադրության ենթահատվածի (2), կազմակերպությունների տնտեսական 

գործունեության (7), կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ֆինանսա-

կան ցուցանիշները (0), իսկ վերջին երկու նիշերը արտահայտում են նշված 

ցուցանիշներին առնչվող պետական վիճակագրական աշխատանքների ցանկում 

հերթական համարը, որոնք անփոփոխելի են:   

Տվյալ ծածկագրի համար Ծրագրում նշվում են նաև վիճակագրական 

աշխատանքի  (ցուցանիշի) ամբողջական անվանումը (սյունակ 3), տվյալ աշխատանքի 

(ցուցանիշի) իրականացման (հաշվարկման, հավաքագրման) հիմք հանդիսացող 

պետական վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթ(եր)ի տեսակ(ներ)ը (սյունակ 4), 

ընդգրկվածությունն ըստ կոնկրետ չափորոշիչի (շրջանների, գործունեության տեսակ-

ների և այլն) (սյունակ 5), պարբերականությունը (սյունակ 6), աշխատանքի կատար-

ման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (սյունակ 7), ինչպես նաև այն վիճակագրական 

հրապարակումների ծածկագրերը (հավելված 3), որոնցում վերջիններս արտացոլվելու 

են (սյունակ 8): 

Ծրագրի հավելված N 3-ում և հավելված N 9-ում  հրապարակումների համար 

օգտագործվել է յոթանիշ ծածկագիր, որտեղ  առաջինից մինչև չորրորդ նիշերը 

համապատասխանում են Ծրագրի  հավելված N 1-ի դասակարգմանը, հինգերորդ նիշը 

ներկայացնում է հրապարակման ծածկագիրը (օրինակ` վիճակագրական ժողովա-

ծու(1),  վիճակագրական տեղեկագիր (2), մամուլի հաղորդագրություն (3), տեղեկատ-

վական զեկույց (4), օպերատիվ տեղեկատվություն (5)), իսկ վեցերորդ  և յոթերորդ 

նիշերը ցույց են տալիս դրանց հերթական համարը: 

Վիճակագրական աշխատանքների կատարման (ցուցանիշների մշակման) 

Ծրագրում սահմանված ավարտի օրերը պարունակում են որոշակի վերապահումներ, 

կախված տարվա օրացուցային օրերի աշխատանքային օրերին համընկնելու 

առաջին նիշ 

երկրորդ նիշ 

երրորդ  նիշ 

 չորրորդ նիշ 
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հանգամանքից (օրինակ` հավելված N1-ում Իրական հատվածի, Արտադրություն 

(ծառայություններ) ենթահատվածի, Արդյունաբերություն բաժնի 121006 ծածկագրով 

աշխատանքի ավարտի օրը սահմանված է հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո 20-րդ 

օրը): 

Եթե որևէ աշխատանքի ավարտի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային 

օրվա, ապա աշխատանքի ավարտի օր է համարվում դրան հաջորդ աշխատանքային 

օրը, իսկ ամսվա վերջին օրվա (օրինակ` 30/31) ժամկետայնություն ունեցող 

պարբերականությամբ աշխատանքների համար` ժամկետի ավարտի ամսվա  վերջին 

աշխատանքային օրը: 

Դեկտեմբեր ամսվա համար վիճակագրական հաշվետվությունների 

ներկայացման, հունվարին նախատեսված հրապարակումների ժամկետները 

հետաձգվում են 5 աշխատանքային օրով: 
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Հավելված N 1 

2020 թվականի պետական 

 վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 
 

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

 

1. Ի Ր Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Տ Վ Ա Ծ  

1.1. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ 

Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.1.1. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

1 111001 Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ      

   օպերատիվ տվյալներով 
 
 
 
վերջնական տվյալներով 

 

Ցուցանիշի հաշվարկն իրականաց-
վում է օպերատիվության ապահով-
ման համար և հիմնված է ԱՀ տնտե-
սությունում գործունեության բոլոր 

տեսակների թողարկման ֆիզիկական 
ծավալների և դրանց ինդեքսների 

փոփոխության վրա 

  ըստ 
հանրապետության 

ամսական 

  

 

 

եռամսյա-
կային 

30 

 

 

 

45 

Ներքին 
օգտագործման 

համար 

 

1000-302, 1000-401, 
1000-402 

տվյալների բազա 

  վերանայված տվյալներով Ցուցանիշի վերանայումը պայմա-
նավորված է եռամսյակային 

համախառն ներքին արդյունքում 
(առանց արտադրանքի զուտ հարկերի  

և ֆինանսական միջնորդության 
անուղղակիորեն չափվող 

ծառայությունների) տնտեսական 
գործունեության տեսակների 

կշիռների փոփոխությամբ 

- 

 

տարեկան 90 

 

- 

 

 

2 111002  Եռամսյակային համախառն ներքին ար-

դյունքի հաշվարկ տնտեսական գործու-

նեության տեսակներով  ընթացիկ և 

նախորդ տարվա գներով` արտադրական 

     



18 

 

Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

եղանակով 

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

2020թվականի 3-րդ եռամսյակ 

Արցախի Ազգային վիճակագրական 
ծառայության կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների վիճակագրա-
կան և վարչական ռեգիստրների 

տվյալների հիման վրա 

ըստ 
հանրապետության 

եռամսյա-
կային 

35 Ներքին 

օգտագործման 

համար 

  հաշվետու տվյալներով 
2019 թվականի 4-րդ եռամսյակ 

2020 թվականի 1-ին եռամսյակ 

2020 թվականի 2-րդ եռամսյակ 

2020թվականի 3-րդ եռամսյակ 

    

90 

45 

- 

- 

 

1000-302, 

1000-401, 

1000-402, 

1100-101 

3 111003 Տարեկան համախառն ներքին արդյունքի 

հաշվարկ տնտեսական գործունեության 

տեսակներով՝  ընթացիկ և նախորդ 

տարվա գներով 

արտադրական եղանակով 

   

տարեկան 

 

 

 

 

 

  նախնական տվյալներով 
 

- - - 75 Ներքին օգտա-

գործման համար 

  հաշվետու տվյալներով` 
 

- - - 30 ապրիլի 1000-101, 1000-102, 

1000-103,1100-101, 

1000-302 
4 111004 Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը 

1 շնչի հաշվով 
 

- 

 

- 

տարեկան, 

եռամսյա-

կային 

90 
 

45 

1000-101, 1000-103, 

1000-302,1000-401, 

1000-402, 1100-101 
5 111005 Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը 

բազիսային տարվա մշտական, միջին 

տարեկան գներով. 

1) արտադրական եղանակով 

2) եկամուտների ձևավորման եղանակով 

3) ծախսային եղանակով (ըստ ծախսային 

բաղադրիչների) 

 

- 

 

- 

 

տարեկան 

 

2-րդ 

 եռամսյակ 

 

1000-101 

1100-101 

1.1.2. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 112001 Արտադրության հաշվի հաշվարկ Արցախի Հանրապետության Ազգային 
վիճակագրական ծառայության 

կառուցվածքային ստորաբաժանում-
ների վիճակագրական և վարչական 

ռեգիստրների տվյալների հիման վրա 

 ըստ 
հանրապետության, 

տնտեսության  
հատվածների 

տարեկան  

2-րդ  

եռամսյակ 

1000-101, 1000-102 

1000-103, 1100-101 

7 112002 Եկամուտների ձևավորման հաշվի 
հաշվարկ 

- - - - 1000-101,1100-101 

8 112003 Կազմակերպությունների (ներառյալ 
հիմնարկների) հիմնական միջոցների 
արժեքը (հաշվեկշռային և մնացորդային 
արժեքով)` ըստ տնտեսական գործու-
նեության տեսակների  2019 թվականին 

Արցախի Հանրապետության Ազգային 
վիճակագրական ծառայության 

կառուցվածքային ստորաբաժանում-
ների վիճակագրական տվյալների   

(Ձև 11-ՀՄ) հիման վրա 

- - 2-րդ կիսամյակ 

 

1000-101 

9 112004 Եկամուտների օգտագործման հաշվի 
հաշվարկ 

Արցախի Հանրապետության Ազգային 
վիճակագրական ծառայության 

կառուցվածքային ստորաբաժանում-
ների վիճակագրական և վարչական 

ռեգիստրների և իրականացված 
հետազոտությունների տվյալների 

հիման վրա 

ըստ հանրապետու-
թյան, տնտեսության  

հատվածների և 
ծախսային 

բաղադրիչների 

տարեկան   

2-րդ  
եռամսյակ 

1000-101, 1100-101,  
 

տվյալների բազա 

 1.2. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 

1.2.1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

1 121001 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ 
ընթացիկ նյութական ակտիվների  և ոչ 
նյութական ակտիվների առկայությունը և 
շարժը 

 

Ձև թիվ 11-ՀՄ 

ըստ հանրապետու-
թյան, տնտեսական  

գործունեության 
տեսակների 

 

տարեկան 

 

30 մայիսի 

 

1000-101, 1210-101 

 

2 121002 Էլեկտրաէներգիայի բաշխումն ու 
հաշվեկշիռը  

Ձև N 23-ն ըստ հանրապետու-
թյան,  տնտեսական 

գործունեության 
տեսակների  

- - 1000-101, 1210-101 

 

3 121003 Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառա-
յությունների) ծավալը, պատրաստի 

Ձև թիվ 1- արտ  ըստ հանրապետու-
թյան, շրջանների, 

ամսական 20 1000-101,1000-102, 
1000-103, 1000-203, 



20 

 

Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

արտադրանքի իրացումը, արդյունաբերա-
արտադրական անձնակազմի միջին 
ցուցակային թվաքանակը, մեկ 
աշխատողի աշխատանքի  
արտադրողականությունը  

  տնտեսական  գործու-
նեության տեսակների   

 

եռամսյա-
կային  

 

տարեկան 

 

45 

 

 

30 մայիսի 

1000-401, 1000-402 

 

տվյալների բազա 

4 121004 Արդյունաբերական արտադրանքի 
կարևորագույն տեսակների արտադրու-
թյունը բնեղեն արտահայտությամբ  

- ըստ տնտեսական  
գործունեության 

տեսակների 

ամսական 

եռամսյա-
կային 

20 

45 

1000-203,  

1000-401, 1000-402 

 

5 121005 Տեղեկություններ ԱՀ էներգետիկայի 
համակարգի հիմնական ցուցանիշների 
մասին 

աղյուսակի 

տեսքով 

ըստ 
հանրապետության, 

շրջանների 

եռամսյա-
կային 

45 1000-101, 1000-401, 
1000-402, 1210-101 

6 121006 Տեղեկություններ ԱՀ գազի համակարգի 
հիմնական ցուցանիշների մասին 

- - - - - 

7 121007 Էլեկտրահաշվեկշիռ, էներգետիկ uարքա-

վորումների կազմը և հաշվետվություն 

էլեկտրակայանների (էլեկտրագեներա-

տորային տեղակայանքների) 

աշխատանքի մաuին 

24-էներգետիկա - տարեկան 1 ապրիլի - 

1.2.2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

8 122001 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

ցանքային տարածությունները, 

բազմամյա տնկարկների 

տարածությունները, համախառն բերքը և 

միջին բերքատվությունը 2020 թվականի  

դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ  

Ձև թիվ 29-գտհ (տարեկան), 

Ձև թիվ 29-գտ (տարեկան), 

 

ըստ 

հանրապետության 

շրջանների 

տարեկան 1 փետրվարի 

 

 

1000-101,1000-102, 

1000-103,1220-202, 

1000-401, 1000-402 

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

 

Ձև թիվ 4-գտ (տարեկան),  

Ձև թիվ 4-գտհ (տարեկան) 

 

- 

տարեկան 
(հունիսի 
1-ի դրու-

թյամբ)  

22 հուլիսի 

 

 

1000-101, 1220-203 

 

10 122003 2019 թվականի մսի, կաթի, ձվի, բրդի և 

կենդանական ծագման այլ արտադրանքի  

Ձև թիվ 24-գտ (տարեկան), 

Ձև թիվ 24-գտհ (տարեկան) 

- տարեկան 1 մարտի 

 

1000-101,1000-102, 

1000-103,1000-203 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

վերջնական հաշվարկ  1000-401, 1000-402 

11 122004 Գյուղատնտեսական կենդանիների 

հաշվառումը  2020 թվականի  հունվարի 

1-ի դրությամբ  

Ձև թիվ 24-գտ (տարեկան), 

Ձև թիվ 24-գտհ (տարեկան) 

- տարեկան 

(վերջնա-

կան) 

29 մարտի 1000-101,1000-102, 

1000-103, 1220-201 

1000-401, 1000-402 

ներքին օգտա-

գործման համար 

12 122005 Անասնաբուծության դրությունը Ձև N 24-գտ (ամսական), 

Ձև N 24-գտհ (ամսական), 

Ձև N 24-ԳՏ-Վ (ամսական) 

- ամսական 20 1000-203  

ներքին օգտա-
գործման համար 

13 122006 Գյուղական վայրերի տնային 
տնտեսությունների գյուղատնտեսական 
կենդանիներով ապահովվածությունը 

Ձև թիվ 9-գ -  տարեկան 45 ներքին 
օգտագործման 

համար 

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

Ձև թիվ 3 - տարեկան 1 մարտի - 

15 122008 Գնումներ` գյուղատնտեսական կենդա-
նիների, թռչնի և ճագարի, կաթի, ձվի  

Ձև N 11-գնում, 

Ձև թիվ 13-գնում,  Ձև թիվ 14-գնում 

- եռամսյա-
կային 

20 - 

16 122009 Գնումներ` կարտոֆիլի, բանջարեղենի, 

մրգերի և բոստանային մշակաբույսերի 
Ձև N 6-գնում,  

Ձև թիվ 7-գնում,  

Ձև N 8-գնում 

 

- 

եռամսյա-
կային 

(հուլիսից 
մինչև 
տարե-
վերջ` 
տվյալ 

ամսվա  

1-ի դրու-
թյամբ) 

 

- 

 

- 

17 122010   Գնումներ՝ շաքարի ճակնդեղի, եթերա-
տու մշակաբույսերի, ծխախոտի, վայրի 
պտուղների և հատապտղի, սնկերի, 
ընկույզի, մեղրի և շերամի բոժոժի 

Ձև N 9-գնում - տարեկան - - 

18 122011 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ Ձև թիվ 11-ՀՄ - տարեկան 30 մայիսի - 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ 
նյութական ակտիվների առկայությունը և 
շարժը 

19 122012 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
առկայությունը և սարքինության վիճակը 

Ձև N 6-մեք -  կիսամյա-
կային 

 

45 1000-101,1000-401,  

1000-402, 1220-201 

20 122013 Գարնանացանի ընթացքը  Ձև թիվ 3-գտ 

 (ամսական) 

- 
ապրիլ, 
մայիս, 
հունիս 

 

20 
1000-401,1000-402 

21 122014 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հա-

մախառն բերքը և աշնանացանի ընթացքը 

Ձև N 29-գտ (ամսական), 

Ձև N 29-ԳՏՀ (ամսական) 

 - ամսական 20 

 

ներքին 

օգտագործման 

համար  

22 122015 Գյուղատնտեսության համախառն 
արտադրանքն ըստ բուսաբուծության և 
անասնաբուծության (համադրելի և 
ընթացիկ գներով) 

փաստացի հավաքված բերքի և 
անասնաբուծական արտադրանքի  

արտադրության տվյալները 

- եռամսյա-
կային 

(ճշտված) 

-  

 

 

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

1220-101 

23 122016 Անտառային տնտեսություն 
(անտառաբուծություն) 

Ձև N 1-անտառ ըստ  

հանրապետության 

եռամսյա-
կային 

45 1000-401,1000-402, 
1220-101 

24 122017 Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին Ձև N 1-ձուկ - ամսական 20 1000-401,1000-402 

25 122018 Գարնանացանի ընթացքի մասին օպերատոր տվյալներ ըստ ԱՀ շրջանների շաբաթը 

մեկ 

անգամ 

(մարտի 1-

ից մինչև 

հունիսի 1-

ը) 

յուրաքանչյուր 

երկուշաբթի 

1220-501 
 
 

26 122019 Բերքահավաքի, կերերի 

կուտակման,աշնանացանի և ցրտահերկի 

բարձրացման  ընթացքի մասին 

- - շաբաթը 

մեկ 

անգամ 

(հունիս-

դեկտեմբե

ր) 

- 1220-502, 
1220-503 

1.2.3. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

27 123001 Օբյեկտների, հիմնական միջոցների  

գործարկումը և շինարարության 

իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ ըստ հանրապետու-

թյան, ֆինանսավոր-

ման աղբյուրների 

ամսական 20  

 

1000-203,1000-401, 

1000-402,1230-101 

տվյալների բազա  
28 123002 Օբյեկտների, հիմնական միջոցների 

գործարկումը, շինարարության 
իրականացումը և անավարտ 
շինարարությունը տարեվերջին 

Ձև թիվ 2-ԿՇ 

 

ըստ հանրապետու-
թյան, ֆինանսավոր-

ման աղբյուրների 

տարեկան 1 հուլիսի 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 

կառուցվող բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի  

գործարկման մասին 

Ձև ԲՄՇ                             - եռամ-

սյակային 

45 1000-203, 1000-401, 

1000-402,1230-101 

տվյալների բազա 
32 123006 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ 

ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ 
նյութական ակտիվների առկայությունը    
և շարժը 

Ձև թիվ 11-ՀՄ ըստ 
հանրապետության 

տարեկան 30 մայիսի 1000-101 

1.2.4. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
33 124001 Ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային  ճանապարհները և 
դրանց կառույցները 

Ձև N 1-ճան ըստ 
հանրապետության 

տարեկան 15 մարտի 1000-101 

34 124002 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
արտադրանքը և շարժակազմը 
 

Ձև N 1-ավտո 
 

- ամսական 
 
 

եռամսյա-
կային 

 

25, 
 
 

45 

Ներքին օգտա-
գործման համար 

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

1000-402  

35 124003 Ճանապարհատրանսպորտային 
պատահարները  

Ձև թիվ 35-պատահար - ամսական 
 

եռամսյա- 
կային 

տարեկան 

25, 
 
 

45, 
90 

Ներքին օգտա-
գործման համար 

 
1000-401,  
1000-402 

36 124004 Ընդհանուր օգտագործման օդային 
տրանսպորտի աշխատանքը 

Ձև N 1-ավիա - եռամսյա-
կային 

45 1000-101,1000-102,  
1000-103,1000-401,  
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1000-402 

37 124006 Փոստային, սուրհանդակային 
գործունեությունը 

Ձև N 1-փոստ - ամսական, 
 

եռամսյա-
կային 

25 

 

45 

 

ներքին օգտա-
գործման համար 

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

1000-402 

38 124007 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ 
ընթացիկ նյութական ակտիվների և  ոչ 
նյութական ակտիվների առկայությունը  

և շարժը 

Ձև թիվ 11-ՀՄ - տարեկան 30 մայիսի 1000-101 

39 124008 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի և ոչ 
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբի-
լային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ ըստ հանրապե-
տության, շրջանների 

- - 1000-101, 1000-102 

1.2.5. ԿԱՊ 

40 125001 Հեռագրական կապի և հեռախոսային 
ցանցի ծառայությունները 

Ձև թիվ 11-կապ ըստ 
հանրապետության 

եռամսյա-
կային 

45 1000-101,1000-102, 

1000-103, 1000-401,  

1000-402 

41 125002 Հեռախոսային կապի  միջոցների և 
աշխատանքի որակը 

Ձև N 42-կապ -  - - 1000-101 

42 125003 Հեռուստատեսության, ռադիոհեռար-
ձակման և ռադիոկապի տեխնիկական 
միջոցները 

Ձև N 51-կապ -  -  -  -  

43 125004 Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և 
հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված 
եկամուտները  

Ձև թիվ 13-կապ - ամսական, 

 

եռամսյա-
կային 

25, 

 

45 

ներքին օգտագործ-
ման համար 

1000-101,1000-102, 

1000-103,1000-401,  

1000-402 

44 125005 ԱՀ հեռուստատեսային կայանների և 
հեռուստահաղորդիչների քանակը 

Աղյուսակ -  -  -  -  

45 125006 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ 
ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ 
նյութական ակտիվների առկայությունը    
և շարժը 

Ձև թիվ 11-ՀՄ -  տարեկան 30 մայիսի 1000-101 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.6. ԱՌԵՎՏՈՒՐ  ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

46 126001 Ծառայությունների ծավալը Ձև N 1 ծառայություններ ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների, 

աշխատողների 

թվաքանակով 

որոշվող չափերի 

ամսական 

 

եռամսյա-

կային 

20 

 

45 

Ներքին օգտա-

գործման համար 

1000-101,1000-401 

1000-402 

47 126002 Առևտրի շրջանառությունը Ձև թիվ 1-առևտուր - - - - 

48 126003  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տե-
ղեկատվական ծառայությունների  ծավալը   

Ձև N 1-ՏՏ - -  45 1000-101,1000-102, 

1000-401,1000-402 

49 126004 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ 
ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ 
նյութական ակտիվների առկայությունը    
և շարժը 

Ձև թիվ 11-ՀՄ ըստ 
հանրապետության 

տարեկան 30 մայիսի 1000-101 

1.2.7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

50 127001 Կազմակերպությունների գործունեության 
հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները  

Ձև թիվ 1-Ֆ ըստ հանրապետու-
թյան, շրջանների, 

տնտեսական 
գործունեության 

տեսակների 

տարեկան 30 մայիսի 1000-101, 1000-105, 
2000-101 

51 127002 Կազմակերպությունների միջոցների 
կազմը և դրանց գոյացման աղբյուրները 

Ձև թիվ 2-ֆ - - - - 

52 127003 Կազմակերպությունների տնտեսական 

գործունեության հիմնական ցուցանիշները  

Ձև N 1-ՏԳ (եռամսյակային) 

 

 

 

Ձև N 1-ՏԳ (տարեկան) 

- 1-ին, 2-րդ, 

3-րդ եռամ-

սյակներ 

 

տարեկան 

45 

 

 

 

90 

Ներքին 

օգտագործման 

համար 

 

2000-101 

  53 127004 Կազմակերպությունների հաշվարկների 
վերաբերյալ ցուցանիշները 

Ձև N 6-Ֆ - տարեկան 30 մայիսի 1000-101,2000-101, 
1000-401, 1000-402 

54 127005 Շահութաբերության հաշվարկ Ձև թիվ  1-Ֆ - - - 1000-101,2000-101 
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 1.3. ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

1.3.1. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) 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 

ըստ հանրապետու-
թյան,  ապրանքների 
(ծառայությունների) 

տեսակների (ըստ 
համառոտ ցանկի), 

յուրաքանչյուր ամսվա 
1-ի, 10-ի և 20-ի 

դրությամբ 

ամսական 10 Ներքին 
օգտագործման 

համար 

 

2 131002 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների 
և  ծառայությունների  գների (սակագների) 
ինդեքսների հաշվարկ 

-  - -  -  -  

3 131003 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների 
ներկայացուցիչների մանրածախ գների, 
ծառայությունների սակագների  գրանցում 
և հաշվարկ 

- ըստ հանրապետու-
թյունում հետազոտվող 

7 բնակավայրերի, 
ապրանքատեսակնե-

րի` «Անհատական 
սպառումն ըստ 
նպատակների» 
դասակարգչի 

- 25 

(հաշվետու 
ամսվա) 

- 

4 131004 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների 

և բնակչությանը մատուցված  ծառա-

յությունների միջին գների (սակագների) 

հաշվարկը 

 

- ըստ հանրապետու-

թյունում հետազոտվող 

7 բնակավայրերի, 

ապրանքների, 

ծառայությունների՝ 

«Անհատական 

սպառումն ըստ 

նպատակների» 

դասակարգչի 

- 30/31  

(հաշվետու 

ամսվա) 

 

 

- 

5 131005 Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկը - ըստ հանրապետու-

թյան, «Անհատական 

սպառումն ըստ նպա-

տակների» դասակար-

գչի 2-նիշ և 3-նիշ 

մակարդակի 

- 10 1000-101,1000-102, 

1000-103, 1300-201, 

1000-301, 1000-401, 

1000-402 

6 131006 Սպառողական գների ինդեքս, եռամսյակը 
նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ 
տարվա համապատասխան եռամսյակի 
նկատմամբ 

- ըստ հանրապետու-
թյան, «Անհատական 

սպառումն ըստ 
նպատակների» 

դասակարգչի 2-նիշ 
մակարդակի 

եռամսյա-
կային 

30/31 1300-101,1000-401, 

1000-402 

7 131007 Պարենային և  ոչ պարենային 

ապրանքների գների ինդեքսի հաշվարկը 

լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը  նախորդ 

աղյուսակ N 1 և այլ օպերատիվ 

հաշվետվություններ, մշակման 

աղյուսակներ 

 ըստ հանրապետու-

թյան, հետազոտվող 7 

բնակավայրերի, «Ան-

ամսական 10 1000-101,1000-102, 

1000-103, 1300-201, 

1000-401, 1000-402 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա 

դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան ամսվա համեմատ, 

աճողական կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

հատական սպառումն 

ըստ նպատակների» 

դասակարգչի 2-նիշ և 

5-նիշ մակարդակի 

8 131008 Պարենային և ոչ պարենային 
ապրանքների գների ինդեքս, եռամսյակը 
նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ 
տարվա համապատասխան եռամսյակի 
նկատմամբ 

- ըստ հանրապետու-
թյան, «Անհատական 

սպառումն ըստ 
նպատակների» 

դասակարգչի 2-նիշ 
մակարդակի 

եռամսյա-
կային 

30/31 1300-101,1000-401 

1000-402 

9 131009 Կենցաղային բնույթի  ծառայությունների 
սակագների հաշվարկ 

աղյուսակ N 1 

(ոչ պարենային ապրանքներ, 
ծառայություններ), մշակման 

աղյուսակներ 

 ըստ հանրապետու-
թյունում  հետազոտ-

վող 7 բնակավայրերի, 
«Անհատական սպա-
ռումն ըստ նպատակ-
ների» դասակարգչի 

ամսական 10 1300-201 

10 131010 Բնակարանային, կոմունալ տնտեսության 
ծառայությունների սակագների գրանցում, 
միջին գների (սակագների) հաշվարկ 

- - - - - 

11 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  

- - - - - 

14 131014 Մշակույթի ոլորտի ծառայությունների 
սակագների գրանցում, միջին գների 
(սակագների) հաշվարկ  

- - - - - 

15 131015 Կրթության համակարգի ծառայություն-
ների  սակագների գրանցում, միջին գների 

- - - - - 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

(սակագների) հաշվարկ 

 16 11  131016 Հանգստի կազմակերպման  
ծառայությունների սակագների գրանցում, 
միջին գների (սակագների) հաշվարկ  

- - - - - 

17 131017 Իրավական և բանկային 
ծառայությունների սակագների գրանցում, 
միջին գների (սակագների) հաշվարկ  

- - - - - 

18 131018 Ծառայությունների սակագների ինդեքսի 
հաշվարկը լրիվ ծրագրով (հաշվետու 
ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ, 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ, 
նախորդ տարվա համապատասխան 
ամսվա համեմատ, աճողական կարգով 
նախորդ տարվա համեմատ) 

աղյուսակ N 1 

(ոչ պարենային ապրանքներ, 
ծառայություններ), մշակման 

աղյուսակներ 

 ըստ հանրապետու-
թյան, հետազոտվող 7 
բնակավայրերի, ծա-
ռայության «Անհա-
տական սպառումն 

ըստ նպատակների» 
դասակարգչի 2-նիշ և   

5-նիշ մակարդակի 

ամսական 10 1000-101,1000-102, 
1000-103,1300-201, 
1000-401,1000-402 

19 131019 Ծառայությունների սակագների ինդեքս, 
եռամսյակը նախորդ եռամսյակի 
նկատմամբ, նախորդ տարվա համապա-
տասխան եռամսյակի նկատմամբ 

-  ըստ հանրապետու-
թյան հետազոտվող 7 

բնակավայրերի,  
«Անհատական 
սպառումն ըստ 
նպատակների» 

դասակարգչի 2-նիշ 
մակարդակի  

եռամսյա-
կային 

30/31 1300-101,1000-401, 

1000-402 

20 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) 

-  ըստ հանրապետու-
թյան, հետազոտվող 7 

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 

21 131021 Բնակարանային, կոմունալ տնտեսության 

ծառայությունների սակագների ինդեքսի 

հաշվարկը  լրիվ ծրագրով (հաշվետու 

ամիսը  նախորդ ամսվա համեմատ, 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 



29 

 

Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ, 

նախորդ տարվա համապատասխան   

ամսվա համեմատ, աճողական կարգով 

նախորդ տարվա համեմատ) 

22 131022 Բուժսպասարկման ծառայությունների 

սակագների ինդեքսի հաշվարկը լրիվ 

ծրագրով (հաշվետու ամիսը  նախորդ 

ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա 

դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան ամսվա համեմատ, 

աճողական կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

23 131023 Մարդատար տրանսպորտի ծառայու-

թյունների սակագների ինդեքսի 

հաշվարկը լրիվ ծրագրով (հաշվետու 

ամիսը  նախորդ ամսվա համեմատ, 

նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ, 

նախորդ տարվա համապատասխան 

ամսվա համեմատ, աճողական կարգով 

նախորդ տարվա համեմատ) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

24 131024 Կապի ծառայությունների սակագների 
ինդեքսի հաշվարկը լրիվ ծրագրով 
(հաշվետու ամիսը  նախորդ ամսվա 
համեմատ, նախորդ տարվա դեկտեմբերի 
համեմատ, նախորդ տարվա համապա-
տասխան   ամսվա համեմատ, աճողական 
կարգով նախորդ տարվա համեմատ) 

աղյուսակ N 1 

(ոչ պարենային ապրանքներ, 
ծառայություններ), մշակման 

աղյուսակներ 

ըստ հանրապետու-
թյան, հետազոտվող 7 

բնակավայրերի,  
ծառայության «Ան-

հատական սպառումն 
ըստ նպատակների» 
դասակարգչի 2-նիշ և 

5-նիշ մակարդակի 

ամսական 10 1000-101,1000-102, 
1000-103,1300-201,  
1000-401,1000-402 

25 131025 Մշակույթի ոլորտի ծառայությունների 

սակագների ինդեքսի հաշվարկը լրիվ 

ծրագրով (հաշվետու ամիսը  նախորդ 

ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա 

դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա համեմատ, 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

աճողական կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

26 131026 Կրթության համակարգի ծառայություն-

ների սակագների ինդեքսի հաշվարկը 

լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը  նախորդ 

ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա 

դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան   ամսվա համեմատ, 

աճողական կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

27 131027 Հանգստի կազմակերպման ծառայություն-

ների սակագների ինդեքսի հաշվարկը 

լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը  նախորդ 

ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա 

դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան ամսվա համեմատ, 

աճողական կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

28 131028 Իրավական և  բանկային  ծառայություն-

ների  սակագների ինդեքսի հաշվարկը 

լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը  նախորդ 

ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա 

դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան ամսվա համեմատ, 

աճողական կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

29 131029 Սպառողական ապրանքների (ծառայու-

թյունների) 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) 

աղյուսակ N 1 և այլ օպերատիվ 
հաշվետվություններ, մշակման 

աղյուսակներ 

ըստ հանրապետու-
թյան, հետազոտվող  
7 բնակավայրերի,  
ծառայության «Ան-

հատական սպառումն 
ըստ նպատակների»  
դասակարգչի 2-նիշ և 

5-նիշ մակարդակի 

ամսական  10 1300-201 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

30 131030 Սպառողական ապրանքների (ծառայու-

թյունների) գների (սակագների) ինդեքսի 

հաշվարկը բազիսային ժամանակաշրջա-

նի  նկատմամբ  

 

- 

ըստ հանրապետու-

թյան, «Անհատական 

սպառումն ըստ 

նպատակների» 

դասակարգչի 2-նիշ և   

5-նիշ մակարդակի 

 

- 
 

- 
1300-201, 

1000-401,  

1000-402 

 

31 131031 Նվազագույն սպառողական զամբյուղի 

արժեքի հաշվարկման համար միջին 

հանրապետական գների հաշվարկ` ըստ  

 

 1) պարենային զամբյուղի 

ապրանքացանկի 11 անվանումների 

 

մշակման աղյուսակ 

ըստ ՀՀ առողջապա-

հության նախա-

րարության կողմից 

մշակված զամբյուղի 

կազմի ու 

կառուցվածքի 

ամսական 

 

եռամսյա-

կային 

 

 

1 

 

10-րդ աշխա-
տանքային օրը 

1000-401, 1000-402, 

5800-501 

 

1.3.2. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 

32 132001 Արդյունաբերական կազմակերպություն-

ների մեծածախ գների դիտարկում և 

միջին գների հաշվարկ 

Ձև N 1-գին 

(արտադրանք) 

ըստ հետազոտվող 

կազմակերպություն-

ների, արտադրա-

տեսակ-ներկայա-

ցուցիչների 

ամսական 15 Ներքին 

օգտագործման 

համար 

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) 

մշակման  

աղյուսակներ 

 

Ձև N 1-գին  

(արտադրանք) 

 

ըստ ընդամենը  

արդյունաբերության, 

հանրապետության, 

ՏԳՏԴ-ի, խմբ.2 

բաժինների  

- 20 

 

1000-401, 1000-402 

34 132003 Արդյունաբերողների արտադրանքի մեծա-

ծախ գների ինդեքսն  ըստ արտադրանք-

ներկայացուցիչների հավաքակազմի, 

եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատ-

մամբ, նախորդ տարվա համապատաս-

խան եռամսյակի նկատմամբ 

մշակման աղյուսակներ 
 

Ձև N 1 -գին (արտադրանք) 

 

ըստ ընդամենը 
արդյունաբերության, 
հանրապետության, 

տնտեսական 
գործունեության 

տեսակների 

եռամսյա-

կային 

30/31 1000-401, 1000-402, 

1300-101 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

35 132004 Արդյունաբերողների արտադրանքի 

մեծածախ գների ինդեքսի հաշվարկը ըստ 

արտադրանք-ներկայացուցիչների 

հավաքակազմի և բազիսային ժամանա-

կաշրջանի նկատմամբ 

- - ամսական 20 Ներքին 

օգտագործման 

համար 

1.3.3. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 

36 133001 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման 
գների դիտարկումը և միջին գների 
հաշվարկը 

աղյուսակ   ըստ հանրապետու-
թյան շրջանների 

ամսական 25 Ներքին 
օգտագործման 

համար 

37 133002 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման 

գների ինդեքսների հաշվարկը լրիվ 

ծրագրով (հաշվետու ամիսը  նախորդ 

ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա 

դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա 

համապատասխան ամսվա համեմատ, 

աճողական կարգով նախորդ տարվա 

համեմատ) 

մշակման աղյուսակներ ըստ հանրապետու-
թյան, շրջանների, 

ապրանքախմբերի և 
իրացման ուղիների 

- 25 1300-101, 1000-401, 
1000-402 

38 133003 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման 
գների ինդեքսների հաշվարկը,  
եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատ-
մամբ, նախորդ տարվա համապատաս-
խան եռամսյակի նկատմամբ 

- ըստ 
հանրապետության 

եռամսյա-
կային 

30/31 1000-401, 1300-101 
 

1.3.4. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 

39 134001 Կապիտալ ներդրումների և 
շինմոնտաժային աշխատանքների 
արժեքի փոփոխման հաշվարկային 
ինդեքսը (հաշվարկվում է ԱՀ քաղաքաշի-
նության նախարարության կողմից) 

տեղեկանք ըստ 
հանրապետության 

եռամսյա-
կային 

30/31 Ներքին 
օգտագործման 

համար 

1.3.5. ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
40 135001 Բեռների փոխադրման սակագների 

դիտարկում, գրանցում և միջին 

սակագների հաշվարկ  

Ձև թիվ 1-սակագին (ավտո), թիվ 1-

սակագին (խողովակ) 

ըստ հանրապետու-

թյան տրանսպոր-

տային տարբեր փո-

խադրամիջոցների 

ամսական 25 ներքին 

օգտագործման 

համար 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

41 135002 Բեռների փոխադրման սակագների 

ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու 

ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ 

(աճողական կարգով) 

մշակման աղյուսակ ըստ հանրապետու-

թյան տրանսպոր-

տային տարբեր փո-

խադրամիջոցների 

ամսական 25 ներքին 

օգտագործման 

համար 

42 135003 1 տոննա բեռի ավտոմոբիլային տրան-

սպորտով փոխադրման սակագների 

ինդեքսների հաշվարկ (hաշվետու 

ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ 

(աճողական կարգով) ըստ բեռնափոխա-

դրումների ուղղությունների 

մշակման աղյուսակ ըստ հանրապե-

տության 

 

ամսական 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 141003 Աշխատողների մասնագիտական 

ուսուցումը 

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում ըստ գործունեության 

տեսակների, 

տնտեսության 

հատվածների, սեռի 

տարեկան 15 մարտի 1000-401, 

1000-402 

2 141004 ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի 

և վերաբնակեցման նախարարության 

աշխատակազմի աշխատանքի և 

զբաղվածության գործակալություն դիմած 

աշխատանք փնտրողների թվաքանակը 

Ձև թիվ 1 

(զբաղվածություն) 

 

ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների, 

զբաղվածության 

ծրագրերի և 

աշխատանքի 

տեղավորման 

տարեկան 1 մարտի 1000-101,1000-104, 

1000-401,1000-402 

3 141005 ԱՀ աշխատանքի , սոցիալական հարցերի 

և վերաբնակեցման նախարարության 

աշխատակազմի աշխատանքի և 

զբաղվածության գործակալություն դիմած 

աշխատանք փնտրողների թվաքանակը 

Ձև N 1 

(զբաղվածություն) 

 

ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների, 

սեռատարիքային 

կազմի, կրթական 

մակարդակի, 

քաղաք/գյուղ 

կտրվածքի 

ամսական 45 1000-101, 1000-104, 

1000-401, 1000-402 

4 141006 Աշխատանքային  ռեսուրսների (15-75 

տարեկան բնակչություն) թվաքանակ և 

Աշխատուժի ընտրանքային 

հետազոտության հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-

թյան, սեռի, քաղաք 

/գյուղ կտրվածքի 

եռամ-

սյակային 

100 1000-401, 1000-402 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

կառուցվածք ըստ հանրապետու-

թյան, գործունեության 

տեսակների, տնտե-

սության հատվածնե-

րի, սեռի, տարիքային 

խմբերի, քաղաք/ 

գյուղ կտրվածքի, 

կրթական մակար-

դակի ամուսնական 

վիճակի 

 

 

տարեկան 

 

 

IV եռամսյակ 
2021թ. 

1000-101, 1000-102, 

1000-103, 1000-104, 

5800-101, 1000-401, 

1000-402 

5 141007 Աշխատուժի թվաքանակ և կառուցվածք 

Աշխատուժի մասնակցության 

մակարդակ 

Աշխատուժի ընտրանքային 

հետազոտության հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-

թյան, սեռի, քաղաք 

/գյուղ կտրվածքի 

եռամ-

սյակային 

100 1000-401, 1000-402 

ըստ հանրապետու-

թյան, գործունեության 

տեսակների, տնտե-

սության հատվածնե-

րի, սեռի, տարիքային 

խմբերի, քաղաք/ 

գյուղ կտրվածքի, 

կրթական մակար-

դակի ամուսնական 

վիճակի 

 

 

տարեկան 

 

 

IV եռամսյակ 
2021թ. 

1000-101, 1000-102, 

1000-103, 1000-104, 

5800-101, 1000-401, 

1000-402 

6 141008 Աշխատուժից դուրս բնակչության 

թվաքանակ և կազմ՝ըստ աշխատաշու-

կայում մասնակցության աստիճանի 

-պոտենցիալ աշխատուժ 

-աշխատել չցանկացող բնակչություն 

 ըստ հանրապետու-

թյան, սեռի, քաղաք 

/գյուղ կտրվածքի 

եռամ-

սյակային 

100 1000-401, 1000-402 

ըստ հանրապետու-

թյան, գործունեության 

տեսակների, տնտե-

սության հատվածնե-

րի, սեռի, տարիքային 

խմբերի, քաղաք/ 

գյուղ կտրվածքի, 

 

 

տարեկան 

 

 

IV եռամսյակ 
2021թ. 

1000-101, 1000-102, 

1000-103, 1000-104, 

5800-101, 1000-401, 

1000-402 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

կրթական մակար-

դակի ամուսնական 

վիճակի 

7 141009 Աշխատանքային գործունեության մեջ 

ներգրավված բնակչության թվաքա-

նակ և մասնաբաժին 

-զբաղվածություն(աշխատուժի 

պահանջարկ) 

-զբաղվածության մակարդակ 

 ըստ հանրապետու-

թյան, սեռի, քաղաք 

/գյուղ կտրվածքի 

եռամ-

սյակային 

100 1000-401, 1000-402 

ըստ հանրապետու-

թյան, գործունեության 

տեսակների, տնտե-

սության հատվածնե-

րի, սեռի, տարիքային 

խմբերի, քաղաք/ 

գյուղ կտրվածքի, 

կրթական մակար-

դակի ամուսնական 

վիճակի 

 

 

տարեկան 

 

 

IV եռամսյակ 
2021թ. 

1000-101, 1000-102, 

1000-103, 1000-104, 

5800-101, 1000-401, 

1000-402 

8 141010 Գործազուրկ բնակչության թվաքանակ և 

կազմ Երկարատև գործազրկություն 

 

 ըստ հանրապետու-

թյան, սեռի, քաղաք 

/գյուղ կտրվածքի 

եռամ-

սյակային 

100 1000-401, 1000-402 

   ըստ հանրապետու-

թյան, գործունեության 

տեսակների, տնտե-

սության հատվածնե-

րի, սեռի, տարիքային 

խմբերի, քաղաք/ 

գյուղ կտրվածքի, 

կրթական մակար-

դակի ամուսնական 

վիճակի 

 

 

տարեկան 

 

 

IV եռամսյակ 
2021թ. 

1000-101, 1000-102, 

1000-103, 1000-104, 

5800-101, 1000-401, 

1000-402 

9 141011 Աշխատուժի թերօգտագործում 

-Գործազրկության մակարդակ 

-Աշխատաժամանակի տևողությամբ 

պայմանավորված թերզբաղվածության և 

Աշխատուժի ընտրանքային 

հետազոտության հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-

թյան, սեռի, քաղաք 

/գյուղ կտրվածքի 

եռամ-

սյակային 

100 1000-401, 1000-402 

ըստ հանրապետու-   1000-101, 1000-102, 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

գործազրկության զուգորդված մակարդակ 

-Գործազրկության և պոտենցիալ աշխա-

տուժի զուգորդված մակարդակ 

-Աշխատուժի թերօգտագործման 

ագրեգացված ցուցանիշ  

Երկարատև գործազրկության 

մակարդակ 

թյան, գործունեության 

տեսակների, տնտե-

սության հատվածնե-

րի, սեռի, տարիքային 

խմբերի, քաղաք/ 

գյուղ կտրվածքի, 

կրթական մակար-

դակի ամուսնական 

վիճակի 

 

տարեկան 

 

IV եռամսյակ 
2021թ. 

1000-103, 1000-104, 

5800-101, 1000-401, 

1000-402 

10 141013 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 

Աշխատուժի ընտրանքային 

հետազոտության հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-

թյան, սեռի, քաղաք 

/գյուղ կտրվածքի 

եռամ-

սյակային 

100 1000-401, 1000-402 

ըստ հանրապետու-

թյան, գործունեության 

տեսակների, տնտե-

սության հատվածնե-

րի, սեռի, տարիքային 

խմբերի, քաղաք/ 

գյուղ կտրվածքի, 

կրթական մակար-

դակի ամուսնական 

վիճակի 

 

 

տարեկան 

 

 

IV եռամսյակ 
2021թ. 

1000-101, 1000-102, 

1000-103, 1000-104, 

5800-101, 1000-401, 

1000-402 

11 141014 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 

Աշխատուժի ընտրանքային 

հետազոտության հարցաթերթ 

ըստ հանրապետու-

թյան, սեռի, քաղաք 

/գյուղ կտրվածքի 

եռամ-

սյակային 

100 1000-401, 1000-402 

ըստ հանրապետու-

թյան, գործունեության 

տեսակների, տնտե-

սության հատվածնե-

րի, սեռի, տարիքային 

խմբերի, քաղաք/ 

գյուղ կտրվածքի, 

 

 

տարեկան 

 

 

IV եռամսյակ 
2021թ. 

1000-101, 1000-102, 

1000-103, 1000-104, 

5800-101, 1000-401, 

1000-402 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

-Զբաղվածության մակարդակ 

- Գործազրկության մակարդակ 
կրթական մակար-

դակի ամուսնական 

վիճակի 

1.4.2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ    

12 142001 Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը 

Ձև թիվ 1-Ա ըստ հանրապետու-
թյան, գործունեության 

տեսակների,  
տնտեսության 

հատվածների, սեռի 

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

13 142002 Աշխատանքի պայմանները, 
վնասակար և վտանգավոր 
պայմանների համար տրվող 
արտոնությունները և հատուցումները 

Ձև թիվ 1-ԱՊ 
(աշխատանքի պայմաններ) 

ըստ հանրապետու-
թյան, գործունեության 

տեսակների, 
հատվածների, սեռի 

տարեկան 15 մարտի 1000-401,1000-402 

14 142003 Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը 

Ձև թիվ 1-Ա ըստ հանրապետու-
թյան, գործունեության 

տեսակների, 
տնտեսության 

հատվածների,սեռի 

 
եռամսյա-

կային  
(աճողա-

կան) 

 
 

45 

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

15 142004 Աշխատողների թվաքանակը և 
աշխատանքի վարձատրությունը 

Ձև թիվ 1-Ա ըստ հանրապետու-
թյան, գործունեության 

տեսակների, 
տնտեսության 
հատվածների 

ամսական 
 
 

10 
 
 
 

Ներքին 
օգտագործման 

համար 
 

1.5. ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻՍՏՐ    

1 150001 ԱՀ արդարադատության նախարարու-

թյան աշխատակազմի իրավաբանական 

անձանց պետական ռեգիստրի 

գործակալությունում գրանցված 

(հաշվառված) իրավաբանական անձանց 

բիզնես ռեգիստրին վերաբերող 

տվյալների մասով տեղեկատվության 

հավաքագրում և այդ տվյալների 

արդիականացման ապահովում 

ԱՀ ԱՎԾ բիզնես ռեգիստրի 
հարցաթերթ 

ԱՀ-ում գրանցված 
իրավաբանական 
անձանց գտնվելու 
վայրի, գործունեու-

թյան հիմնական և ոչ 
հիմնական 

տեսակների և բիզնես 
ռեգիստրի վարման 

կարգով սահմանված 
ցուցանիշներ 

տարեկան 15 մայիսի 

 

 

 

 

Ներքին 
օգտագործման 

համար 

2 150002 
 

ԱՀ արդարադատության նախարարու-

թյան աշխատակազմի իրավաբանական 

 ԱՀ-ում գրանցված 
անհատ ձեռնարկա-

  -   -    -  
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

անձանց պետական ռեգիստրի 

գործակալությունում գրանցված 

(հաշվառված) անհատ ձեռնարկատերերի 

բիզնես ռեգիստրին վերաբերող 

տվյալների մասով տեղեկատվության 

հավաքագրում և այդ տվյալների 

արդիականացման ապահովում 

տերերի գտնվելու 
վայրի, գործունեու-

թյան հիմնական և ոչ 
հիմնական տեսակնե-

րի և բիզնես ռեգիս-
տրի վարման կարգով 

սահմանված 
ցուցանիշներ 

1.6. ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ    

1 160001 Մասնավորեցման արդյունքները ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական 
ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

ըստ  
հանրապետության 

շրջանների 

եռամսյա-
կային 

45 1000-401, 1000-402 

1.7. ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 

1 170001 Ոչ ֆինանսական ակտիվներում 
իրականացված ներդրումներ 

Ձև N 1-ներդրում ըստ հանրապետու-
թյան, շրջանների, 

տնտեսական  
գործունեության տե-

սակների 

տարեկան 1 հունիսի 1000-101,1000-401, 

1000-402 

1.8. ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ 

1 180001 ԱՀ արդարադատության նախարարու-

թյան աշխատակազմի  իրավաբանական 

անձանց  պետական  ռեգիստրի գործա-

կալությունում գրանցված (հաշվառված) 

իրավաբանական անձանց և անհատ 

ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ամփոփ 

տվյալներ  

ԱՀ արդարադատության                   
նախարարության աղյուսակ 

ԱՀ-ում գրանցված 
առևտրային և ոչ 

առևտրային 
իրավաբանական և 

ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տվյալներ 

ամսական 

 

 

 

20 

 

 

 

 

1000-401,1000-402 

 

 

2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 

1 200001 ԱՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ 

ֆինանսավորման (նախնական) 

ԱՀ ֆինանսների նախարարության 

տեղեկանք 

եկամուտներ, ծախսեր, 

պակասուրդ (-), 

հավելուրդ (+) 

ամսական 

1-ին, 2-րդ 

և 3-րդ 

եռամսյակ- 

ներ, 

23 

 

 

Ներքին 

օգտագործման 

համար 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

տարեկան 

2 200002 ԱՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ 
փաստացի հաշվետվությունների  

- - 1-ին, 2-րդ 
և 3-րդ 
եռամ-

սյակներ, 
տարեկան 

45 

 

 

90 

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

3 200003 ԱՀ համախմբված բյուջեի կատարողա-
կանն ընդհանրացնող ցուցանիշներ 
(պետական բյուջե, համայնքների բյուջե) 

- - - 
 

- 

 

- 

4 200004 Արտաբյուջետային միջոցների 

ձևավորումը և սպառումը 

- մուտքեր, 

ելքեր 

- - - 

5 200005 Հարկային եկամուտները և ժամկետանց 
հարկային ու պարտադիր վճարների 
պարտավորությունները 

ԱՀ ֆինանսների նախարարության 
նյութերը  

հարկային 
եկամուտներ, 

 

ժամկետանց 
հարկային ու 

պարտադիր վճարների 
պարտավորություններ 

ամսական 

 

 
եռամսյա-

կային 

45 

 

 

- 

Ներքին օգտա-

գործման համար 

 

1000-401, 1000-402 

 

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

1 300001 Բանկային համակարգի դրամարկղային 
շրջանառությունը 

Ձև N 1-ԲԳ մուտք, ելք եռամսյա-
կային 

45 1000-101,1000-103 

2000-101,1000-401, 

1000-402 

2 300002 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) 
վարկերը 

- 

 

ըստ տնտեսության 
հատվածների 

- - 1000-401, 1000-402, 

2000-101  1000-101, 
1000-103 

3 300003 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) 
ավանդները 

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

2000-101 

4 300004 Բնակչությունից ներգրաված ավանդները - ըստ 
հանրապետության 

- - - 

5 300005 Բանկերի կողմից ներգրավված 
ավանդների և տրամադրված վարկերի 
միջին տոկոսադրույքները  

- - - - - 

6 300006 Բանկային համակարգում սպասարկվող 
հաճախորդների  և նրանց հաշիվների 
քանակը 

- ըստ իրավաբանական 
և ֆիզիկական 

- - 

 

- 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 անձանց 

7 300007 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) 
ամփոփ ցուցանիշներ՝ 

1)ընդհանուր ակտիվներ և պարտավորու-
թյուններ 

2)ընդհանուր շահույթը/վնասը 

3)բանկերի և դրանց մասնաճյուղերի 
քանակը 

4)ընդհանուր կապիտալը 

5) շահույթով աշխատող առևտրային 
բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուր 
շահույթը 

6)վնասով աշխատող առևտրային բան-
կերի թիվը և դրանց ընդհանուր վնասը 

7)եկամուտներն ու ծախսերը 

Ձև 5 ամփոփ  

- 

 

- 

 

1000-101,1000-401, 
1000-402 

8 300008 Ապահովագրական ընկերությունների 

(գործակալների) գործունեությունը 

Ձև թիվ 1-ԱՊՊԱ ըստ ապահովագրա-

կան ընկերությունների 

(գործակալների) գոր-

ծունեության հիմնա-

կան ցուցանիշների 

եռամյա-

կային  

 

տարեկան 

 

45 

 

 

60 

1000-101, 1000-103, 

1000-401, 1000-402, 

2000-101 

9 300009 

 

Վարկերի և ավանդների վերաբերյալ  Ձև թիվ 1-ԲԳ ըստ շրջանների ամսական 6 3000-301, 3000-501 

10 300010 ԱՀ տնտեսության զարգացման համար  

տրամադրված փոխառությունները  ըստ 

տնտեսության ճյուղերի, հատվածների և 

ժամկետայնության 

աղյուսակի տեսքով ըստ հանրապե-

տության 

եռամ-

սյակային 

25 1000-101, 1000-103 

2000-101, 1000-401,  

1000-402 

 4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
4.1. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 

 

1 410001 Ապրանքների արտահանումը, 
ներմուծումը, արտաքին առևտրաշրջա-
նառությունը և առևտրի հաշվեկշիռը 

Արտաքին առևտրի      
տվյալների բազա 

ըստ հանրապետու-
թյան, երկրների, 

ապրանքախմբերի 

եռամսյա-
կային 

45 1000-401 

4.1.1. ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 411002 Ապրանքների արտահանումը  Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր, ԱՀ 
ֆինանսների նախարարության հսկիչ 

կետերի տեղեկատվությունը 

ըստ 
հանրապետության 

եռամսյա-
կային 

45 

 

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

3 411003 Ապրանքների արտահանումը - ըստ ապրանքների` 
դասակարգման 

Արտաքին տնտեսա-
կան գործունեության 
ապրանքների անվա-
նացանկի վեցանիշ և 

Եվրոպական միության 
ութանիշ մակարդակի 

- - - 

4 411004 Ապրանքների արտահանումը - ըստ երկրների - - - 

5 411005 Ապրանքների արտահանումը 

 

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

6 411006 Քաղաքացիների կողմից ԱՀ-ից  արտա-
հանվող ապրանքների քանակը և արժեքը 

ԱՀ ֆինանսների նախարարության 
հսկիչ կետերի տեղեկատվությունը 

ըստ 
հանրապետության 

- - Ներքին օգտա-
գործման համար 

4.1.2. ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 

7 412007 Ապրանքների ներմուծումը  Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր,  
ԱՀ ֆինանսների նախարարության 
հսկիչ կետերի տեղեկատվությունը 

ըստ 
հանրապետության 

եռամսյա-
կային 

45 1000-101,1000-102, 

1000-103, 1000-401 

1000-402,4100-101 

8 412008 Ապրանքների ներմուծումը ըստ ապրանքների` դասակարգման 
Արտաքին տնտեսական  գործունե-

ության ապրանքների անվանացանկի 
վեցանիշ և Եվրոպական միության 

ութանիշ մակարդակի 

- - - - 

9 412009 Ապրանքների ներմուծումը - ըստ երկրների  եռամսյա-
կային 

45 1000-101, 1000-102, 

1000-103,1000-401,  

1000-402, 4100-101 

10 412010 Մարդասիրական օգնության կարգով 
ստացված բեռները  

ԱՀ աշխատանքի, սոցալական 
հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարության տեղեկանքը 

- - - 1000-401, 1000-402 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 412011 Մարդասիրական օգնության կարգով 
ստացված բեռները  

- ըստ ապրանքների` 
դասակարգման 

Արտաքին տնտե-
սական  գործունեու-
թյան ապրանքների 

անվանացանկի վեցա-
նիշ և Եվրոպական 
միության ութանիշ 

մակարդակի 

- - - 

12 412012 Բնական գազի ներմուծումը Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր ըստ 
հանրապետության 

- - - 

13 412013 Ավտոմեքենաների ներմուծումը ԱՀ ոստիկանության ՃՈ տեղեկանքը - - - - 

14 412014 Ապրանքների ներմուծումը Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր, ԱՀ 
ֆինանսների նախարարության հսկիչ 

կետերի տեղեկատվությունը 

ըստ շրջանների տարեկան - 1000-101,1000-102, 

 1000-401,1000-402,  

    4100-101 

15 412015 Քաղաքացիների կողմից ԱՀ ներմուծվող 
ապրանքների քանակը և արժեքը 

ԱՀ ֆինանսների նախարարության 

հսկիչ կետերի տեղեկատվությունը 
ըստ 

հանրապետության 
- - ներքին օգտա-

գործման համար 

4.2. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 

1 420001 Օտարերկրյա ներդրումները  

2019 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները 

2020 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները 

Ձև թիվ 9- ներդրում   ըստ 

հանրապետության 

եռամսյա-

կային 

90/92 

 

1000-101, 4400-101, 

1000-401, 1000-402 

2 420002 Օտարերկրյա ներդրումները 

2019 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները  

2020 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները 

- ըստ երկրների - - - 

3 420003 Օտարերկրյա ներդրումները  

2019 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները  

2020 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները 

- ըստ ներդրումների 

տեսակների 

- - - 

4 420004 Օտարերկրյա ներդրումները 

2019 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները  

2020 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները 

- ըստ  գործունեության 

տեսակների 
- - - 

5 420005 Արտաքին վարկերի օգտագործումը, 

մարումը և սպասարկումը 

տեղեկանք 

1-ֆինանս 

ըստ պետական 

կառավարման 
- - - 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

համակարգի 

 4.3. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1 430001 Կապի և այլ միջազգային 

ծառայությունների մասին 

Ձև թիվ 1-Ծառայություն  

(կապ) 

ըստ 

հանրապետության 

եռամսյա-

կային 

90/92 1000-401, 1000-402, 

4400-101 

2 430002 Միջազգային երթուղիներում մատուցված 

տրանսպորտային ծառայությունների 

մասին 

Ձև թիվ 1-Ծառայություն  

(տրանսպորտ) 

- - - - 

3 430003 Հանգստի, մշակութային և մարզական 

միջոցառումների  կազմակերպման գծով 

ծառայությունների ներմուծման և 

արտահանման մասին 

Ձև թիվ 13 -Ծառայություն 

(եռամսյակային) 

- - - - 

4 430004 Բժշկական ծառայությունների 

արտահանում և ներմուծում 

Ձև N2 - - - - 

5 430005 Միջազգային կազմակերպությունների 

գործունեության մասին 

Ձև թիվ 1-ՄԿ - - - - 

6 430006 Գործուղում, վերապատրաստում և 

տեխնիկական օգնություն 

Ձև N 7 - - - - 

7 430007 Բանկի և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինան-

սական դիրքերի և դրանց հետ կապված 

գործառնությունների վերաբերյալ 

Ձև N 18 - - - - 

8 430008 Իրացված կամ անվճար տրամադրված 

հանգստի և բուժման ուղեգրերի թիվն ըստ 

պետությունների 

աղյուսակի 

տեսքով 

- - - - 

9 430009 Միջազգային կազմակերպություններում 

աշխատող ռեզիդենտների և ոչ 

ռեզիդենտների թվաքանակը 

- - տարեկան - - 

10 430010 Արտերկրում ԱՀ մշտական ներկայացու-

ցիչների վրա ԱՀ պետական բյուջեից 

կատարված ծախսերը 

ԱՀ արտաքին գործերի 

նախարարության տեղեկանքը 

- եռամսյա-

կային 

- - 

11 430011 ԱՀ տարածքում օտարերկրյա քաղաքա-

ցիների կողմից գնված բնակարանների և 

բնակելի տների քանակը և արժեքը 

աղյուսակի տեսքով - - - - 
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Հ/Հ 

Աշխա-

տանքի 

(ցուցա-

նիշի) 

ծած-

կագիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 

փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման)  

համար հիմք հանդիսացող այլ  

նյութերը (աղբյուրները)  

Աշխատանքի 

 (ցուցանիշի) 

վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը  

(ըստ  գործունեության 

տեսակների,  

տարածքային  բաշ-

խվածության և այլն)  

Պարբե- 

րակա-

նությունը 

Վիճակագրական  

աշխատանքի 

կատարման, ցու-

ցանիշի մշակման 

ավարտը (ամսա-

թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 

հետո) 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգր-

կվելու է աշխա-

տանքի արդյունքը  

(կամ ցուցանիշը) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 430012 Մարդասիրական օգնության գծով 

ստացված օտարերկրյա ֆինանսական 

միջոցների մասին 

աղյուսակի տեսքով - - - - 

13 430013 Միջազգային զբոսաշրջություն  Ձև N1-զբոսաշրջություն (եռամսյա-

կային) Ձև N 2-զբոսաշրջություն 

(եռամսյակային) ԱՀ արտաքին 

գործերի նախարարության և 

ԱՀ ոստիկանության տեղեկանքը 

- եռամսյա-

կային, 

տարեկան 

- - 

14 430014 Միջազգային զբոսաշրջություն (ներգնա 

և ներքին զբոսաշրջիկներ) 

Ձև N1-զբոսաշրջություն 

(եռամսյակային) 

 եռամսյա-

կային 

- - 

15 430015 Միջազգային զբոսաշրջություն (ներգնա, 

ներքին և արտագնա զբոսաշրջիկներ) 

Ձև N 2-զբոսաշրջություն 

(եռամսյակային) 

 եռամսյա-

կային 

- - 

4.4. ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 

1 440001 Վճարային հաշվեկշիռ 

2019 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները  

2020 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները 

արտաքին առևտրի, օտարերկրյա 

ներդրումների, միջազգային 

ծառայությունների մասին նյութերը 

  ըստ 

հանրապետության 

եռամսյա-

կային 

90/92 

 

 

1000-101,1000-401, 

1000-402,4400-101 

 4.5. ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ 
1 450001 Արտարժույթների առք ու վաճառք, 

հաշվարկային փոխարժեքները 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ի  տեղեկանքը ըստ ամերիկյան 

դոլարի, եվրոյի և 

ռուսաստանյան 

ռուբլու 

ամսական, 

եռամսյա-

կային, 

տարեկան 

30 

 

1000-101,1000-103 

1000-105,1000-401 

1000-402 

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

Հ/Հ 
Ցուցանիշի անվանումը 

 

Հաշվետվության ձևը կամ ցուցանիշի մշակման 

համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը  

(աղբյուրները) 

Ցուցանիշի վիճակագրական 

ընդգրկվածությունը (ըստ 

գործունեության տեսակների, 

տարածքային բաշխվածու-

թյան, աշխատողների 

թվաքանակի և այլն) 

Պարբերակա-

նությունը 

Հրապարակումների 

անվանումները, 

որոնցում ընդգրկվելու է 

աշխատանքի 

արդյունքը (կամ 

ցուցանիշը)  

1 Բնակչության թվաքանակը Բնակչության սեռատարիքային կազմի 

հաշվարկ 

ըստ հանրապետության, 

սեռի 

տարեկան 1000-101,1000-102, 

1000-103,1000-104, 

1000-401,1000-402, 

5100-101 
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2 Կյանքի սպասվող տևողությունը Մահացության աղյուսակներ (3-ՄԱ) - - - 

3 Մանկական մահացությունը  (մինչև 1 

տարեկան հասակում) 

Բնական շարժի հիմնական արդյունքները - եռամսյա-

կային 
- 

4 Երեխաների մահացությունը (մինչև 5 

տարեկան հասակում) 
- - - - 

5 Մայրական մահացությունը - ըստ հանրապետության - - 

6 Ուսումնառության միջին տևողությունը 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում 

Ձև N 1-հանրակրթություն ըստ հանրապետության, 

շրջանների 

տարեկան 

- 

7 Մեկ սենյակի հաշվով բնակիչների միջին 

թվաքանակը, չհաշված խոհանոցը և 

լողասենյակը 

Տնային տնտեսությունների 

կենսապայմանների ամբողջացված 

հետազոտություն 

ըստ հանրապետության - 

5800-101 

8 Խմելու ջրի մատչելիությունը - - - - 

9 Սանիտարահիգիենիկ պայմաններով 

ապահովվածությունը 

- - - 
- 

10 Սննդում նվազագույն կենսաապահովման 

համար անհրաժեշտ սպառողական զամ-

բյուղի դրամական արտահայտությունը 

 

 

2019 թվականի արդյունքները 

Նվազագույն սպառողական զամբյուղի հաշ-
վարկը 2 տարբերակով. 

ա) պարենային զամբյուղը, բաղկացած 11 
պարենամթերքից ըստ ՀՀ առողջապա-
հության նախարարության սխեմայի, 

բ) փաստացի հետազոտության արդյունքների 
հիման վրա` ըստ հետազոտության ար-

դյունքների 

- ամսական 
 

եռամսյա-
կային 

 
տարեկան 

5900-501, 
 

1000-401,1000-402 
 
 

5800-101, 5900-201 

11 Համախառն ներքին արդյունքը 1 շնչի 

հաշվով 

Արցախի Հանրապետության  Ազգային 

վիճակագրական ծառայության կառուց-

վածքային ստորաբաժանումների  նյութերը 

- եռամսյա-

կային 

1000-101,1000-103, 

1000-401, 1000-402 

12 Տնային տնտեսության եկամուտն ընտա-
նիքի 1 շնչի հաշվով (մակարդակը և 
բաշխումը) 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված 

հետազոտություն 

- տարեկան 1000-101, 5800-101 
5900-201 

 

13 Գործազրկության մակարդակն ըստ սեռի - 
- - 

1000-101, 1000-401, 

1000-402 

14 

 

 

Տնտեսության մեջ զբաղվածների 

հարաբերակցությունը  ողջ բնակչության 

նկատմամբ 

- ըստ հանրապետության, 

սեռի 

եռամսյա-

կային, 

տարեկան 

1000-401, 1000-402 

1-14 համարակալումը պայմանավորված է Միավորված  ազգերի կազմակերպության կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական 

 ցուցանիշների ցանկի հերթականությամբ: 
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5.1. ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1.1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԸ 
1 511001 2019 թվականի գրանցված ծնվածների, 

մահացածների, ամուսնությունների և 
ամուսնալուծությունների արդյունքները 
(ըստ գրանցման ամսաթվի և մշտական 
բնակավայրի) 

քաղաքացիական կացության ակտերի  
գրանցման հիման վրա 

ըստ հանրապե-
տության,  

շրջանների 

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

2 511002 2019 թվականի բնակչության բնական 
շարժի հիմնական արդյունքները 

- ամփոփ աղյուսակներ  
ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների 

- - - 

3 511003 2019 թվականի բնակչության բնական 
շարժը (բնակչության սեռատարիքային 
կազմը հաշվարկելու համար) 

աղյուսակներ ըստ հանրապե-
տության, շրջանների 

- 3 ապրիլի - 

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

քաղաքացիական կացության ակտերի  
գրանցման 2-րդ օրինակները, մահվան 
վերաբերյալ բժշկական վկայականներ, 

բուժական տեղեկանքներ 

- ամսական 15 1000-401,1000-402 

5 511005 2020 թվականի բնակչության բնական 
շարժի տվյալների գրանցման ամենամսյա  
նախնական արդյունքների մշակում 

քաղաքացիական կացության ակտերի  
գրանցման 2-րդ օրինակները 

- - 10  ներքին 
օգտագործման 

համար 

6 511006 Մահացության աղյուսակներ բնակչության բնական շարժի 
հիմնական արդյունքների 

աղյուսակներ 

- տարեկան 21 հուլիսի 1000-101, 5100-101, 
1000-401, 1000-402 

7 511007 Ծնելիության աղյուսակներ - - - - - 
 

8 511008 Ամուսնացածների միջին տարիքը ըստ մշակված աղյուսակների - եռամ-
սյակային 

15 1000-401, 1000-402 

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

աղյուսակի  
տեսքով 

- ամսական 10 5100-501 

10 511010 ԱՀ տարածքում արձանագրված 
ինքնասպանությունների և ինքնասպա-
նության փորձերի դեպքերի մասին 

Հաշվետվություն 
ձև թիվ 1-ԻՍ 

ըստ 
հանրապետության 

կիսամ-
յակային 

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

5.1.2. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ 
11 512001 2019 թվականի բնակչության  եկողների և մեկնողների թերթիկներին ըստ հանրապետու- տարեկան 1 փետրվարի  1000-101, 1000-104, 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

տեղաշարժի հիմնական արդյունքները կից վիճակագրական հաշվառման 
կտրոններ 

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

12 512002 Բնակչության տեղաշարժի 
հիմնական արդյունքները 

եկողների և մեկնողների թերթիկներին 
կից վիճակագրական հաշվառման 

կտրոններ 

ձև Մ և Ե, ըստ 
հանրապետության 

եռամ-
սյակային 

45 1000-401, 1000-402 

13 512003 Բնակչության ամենամսյա տեղաշարժի 
տվյալների մշակում 

- ըստ հանրապետու-
թյան,  շրջանների 

ամսական 10  
 

1000-401, 1000-402, 
5100-501 

14 512004 Վերաբնակեցում  ըստ մշակված աղյուսակների - եռամսյա-
կային 

45 1000-401, 1000-402  

5.1.3. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 

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

բնակչության թվաքանակը   
տարեսկզբին 

ըստ հանրապետու-
թյան, քաղաքային և 

գյուղական 
բնակչության 

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

1000-402 

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

- ըստ շրջանների, 
քաղաքային և գյու-

ղական համայնքների 
բնակչություն 

- - - 

17 513003 ԱՀ բնակչության թվաքանակը  -  ըստ 
հանրապետության, 

շրջանների 

եռամսյա-
կային, 

 

 տարեկան 

30 

 

 

3 ապրիլի 

 

Ներքին օգտա-
գործման համար 

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

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

ձև թիվ 9-U, օժանդակ աղյուսակ, 
ամփոփ տեղեկագիր 

ըստ հանրապետու-
թյան, շրջանների, 

համայնքների, 
բնակավայրերի 

տարեկան 3 ապրիլի 1000-102 

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

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-
թյան վարչատարածքային բաժանման 

մասին»  օրենք 

ըստ 
հանրապետության 

- 1 փետրվարի 5130-201 

20 513006 2020 թվականի ընթացքում վարչատա-
րածքային փոփոխությունների ընթացիկ 
հաշվառում 

- - եռամ-
սյակային 

30//31 Ներքին 
օգտագործման 

համար 

 5.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
1 520001 Աշխատանքային դժբախտ պատահար-

ները, վնասվածքները և դրանցով 
Ձև N7-Ժավ ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների 
տարեկան 3 ապրիլի 1000-101, 1000-102, 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

պայմանավորված ժամանակավոր 
անաշխատունակությունը 

1000-104, 5200-101, 

1000-401,1000-402 

2 520002 Կենսաթոշակառուների ընդհանուր 
թվաքանակի, նշանակված մեկ ամսվա  
կենսաթոշակի ընդհանուր գումարի 
մասին 

ըստ  ձև N 94-կն-ի - կիսամ-
յակային 

45 1000-101, 5200-101, 
1000-401, 1000-402  

3 520003 Հաշմանդամների թվաքանակը Ձև N 1-հաշմանդամություն - - - - 

4 520004 Կենսաթոշակառուների թվաքանակի 
մասին  

Ձև N 2-կն ըստ 
հանրապետության 

- - - 

5 520005 Առանձին տարափոխիկ և մակա-
բուծական հիվանդությունները   

Ձև N 85-տարափոխիկ - եռամսյա-
կային 

- - 

6 520006 Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալա-
կան սպասարկման կազմակերպու-
թյունների գործունեությունը 

Ձև N1-սոցսպաս - տարեկան - - 

7 520008 Նպաստառուների ընդհանուր 
թվաքանակը, նշանակված մեկ ամսվա 
նպաստի ընդհանուր գումարը 

աղյուսակի տեսքով - կիսամ-
յակային 

- - 

8 520009 Որդեգրման մասին Ձև N 1-որդեգրում - - - 1000-104,5200-101, 
1000-401, 1000-402 

9 520010 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ըն-
թացիկ նյութական ակտիվների և ոչ 
նյութական ակտիվների առկայությունը և 
շարժը 

Ձև N11-ՀՄ - տարեկան 30 մայիսի Ներքին 
օգտագործման 

համար 

10 520011 Հղիներին, ծննդաբերներին և ծննդկան-
ներին ցույց տրված բուժօգնություն  

Ձև N 32 
 

 - 10 ապրիլի 1000-101, 5200-101, 
1000-401, 1000-402  

11 520012 Տուբերկուլյոզով հիվանդների 

թվաքանակը 

Ձև N 33 - - - 1000-101,5200-101, 

1000-104,1000-401, 

1000-402 

12 520013 Առավելապես սեռական ճանապարհով 
փոխանցվող  հիվանդություններով, մաշկի 
սնկային հիվանդություններով և քոսով 
հիվանդների թվաքանակը (ըստ սեռի) 

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

13 520014 Առավելապես սեռական ճանապարհով 

փոխանցվող  հիվանդություններով, մաշկի 

Ձև N 61ա - - - - 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

սնկային հիվանդություններով և քոսով 

հիվանդացության մասին  

14 520015 Չարորակ նորագոյացություններով 

հիվանդների մասին  

Ձև N 35 - - - - 

15 520016 Չարորակ նորագոյացություններով 
հիվանդների սեռատարիքային բաշխ-
վածությունը (ըստ սեռատարիքային 
կազմի) 

Ձև N 61հ - - - 1000-101, 1000-104, 
1000-401, 1000-402, 

5200-101  

16 520017 Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող 
անձանց մասին  (ըստ սեռի) 

Ձև N 37  -  -   1000-101, 5200-101 

17 520018 Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող 
անձանց մասին (առանց ալկոհոլային 
փսիխոզների, ալկոհոլիզմի, թմրամոլու-
թյան, թունամոլության) (ըստ սեռատարի-
քային կազմի) 

Ձև N 61գ - - - - 

18 520019 Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով, 
թունամոլությունով հիվանդների մասին 
(ըստ սեռի) 

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

5200-101 
19 520020 Արյան և արյան բաղադրամասերի պա-

շարման և փոխներարկման  կայանների, 
հիվանդանոցների բաժանմունքների 
գործունեության մասին  

Ձև N 4  -  
 

-  
 

-  1000-101, 5200-101 

20 520021 Շտապ բուժօգնության կայանի 
(բաժանմունքի) գործունեության մասին  

Ձև N 8  
 

-  
 

-  
 

-  -  

21 520022 Դատաբժշկական փորձաքննության 
մասին 

Ձև N 51  -  
 

-  -  -  

22 520023 Դատահոգեբուժական  փորձաքննության 
հանձնաժողովի աշխատանքի մասին 

Ձև N 39 - - - - 

23 520024 Առանձին տարափոխիկ և 
մակաբուծական հիվանդություններ 

Ձև N 85 
 

- 
 

եռամ-
սյակային 

45 - 

24 520025 Տարափոխիկ հիվանդությունների դեմ 
պատվաստված երեխաների և 
դեռահասների թվաքանակը  (ըստ 
սեռատարիքային կազմի) 

 
Ձև N 86-ի հավելված 

 
- 
 

 
տարեկան 

 
10 ապրիլի 

 
- 

25 520026 Մարդու իմունային անբավարարության 
վարակի վերաբերյալ հետազոտություն-
ների արդյունքները 

Ձև N 88 
 

- եռամ-
սյակային 

 

45 - 

26 520027 Մարդու իմունային անբավարարության Ձև  1-ՄԻԱՎ - - - - 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

վիրուսի նկատմամբ շճաբանական  
հետազոտությունների արդյունքները 

27 520028 Հիվանդանոցի գործունեության մասին Ձև N 2-ստացիոնար  տարեկան 10 ապրիլի - 

28 520029 Առողջապահության համակարգի գոր-
ծունեության հիմնական ցուցանիշները 

Աղյուսակ - - - - 

29 520030 Վերականգնողական կենտրոնի 
գործունեությունը 

Ըստ մշակված աղյուսակի - - - 5200-101, 1000-401, 

1000-402 

30 520031 Բժշկական հաստատությունների 
գործունեության մասին 

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

31 520032 Բժշկական հաստատությունների 
կադրային ներուժի մասին 

Ձև N17 -  -  -  - 

32 520033 Առողջապահության համակարգի 
պետական, տարածքային կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների, տեսչությունների, գիտահետա-
զոտական ինստիտուտների, բարձրագույն 
և միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունների կադրային ներուժի 
մասին 

Ձև N17-Ա -  -  -  -  

33 520034 Երեխաներին ցույց տրված բուժօգնության 
մասին (ըստ սեռի) 

Ձև N 31  
 

-  -  - -  

34 520035 Առողջության առաջնային պահպանման 
հաստատությունների սպասարկման 
տարածքում բնակվող անձանց մոտ 
գրանցված հիվանդությունների մասին 

Ձև N 3  
 

-  -  -  - 

35 520036 Առողջության առաջնային պահպանման 
հաստատություններում գրանցված արյան 
շրջանառության և ներզատական 
համակարգերի հիվանդությունների թիվն 
ըստ սեռի և տարիքի  

Ձև N 3ա 
 

- - - - 

36 520037 Մասնավոր ստոմատոլոգիական 
կաբինետների գործունեության մասին 

Ձև N 12 -  -  -  1000-101, 1000-102,  

1000-103, 5200-101,  

1000-401, 1000-402 

37 520038 Յոդի անբավարարությամբ 
պայմանավորված վահանաձև գեղձի 
հիվանդությունները 

Ձև N 13 -  -  -  5200-101, 1000-401,  

1000-402 

38 520039 Դեղատների և դեղատնային կրպակների 
կադրային ներուժի և գործունեության 

Ձև N 16 -  -  -  -  
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

մասին 

39 520040 Բժշկասոցիալական  փորձաքննական 
հանձնաժողովների գործունեության 
մասին 

Ձև N 7  - - 15 փետրվարի - 

40 520041 Ծնելիության և բազմազավակության 
խթանման նպատակով սահմանված 
միջոցառումների կատարման 
արդյունքները  

Աղյուսակ ըստ հանրապե–
տության, շրջանների 

եռամսյա-
կային 

45 5100-101, 1000-401,  

1000-402 

5.3. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

1 530001 Հայտնաբերված վարչական իրավախախ-
տումները և վարչական պատասխանատ-
վության ենթարկված անձանց 
թվաքանակը 

Ձև N 1-վի ըստ հանրապետու-
թյան, շրջանների 

տարեկան 45 5200-101,1000-401, 
1000-402 

2 530002 ԱՀ հետաքննության և նախաքննության 

մարմինների կողմից ներկայացվող 

քննչական  աշխատանքի մասին 

Ձև 1-Մ -  կիսամյա-
կային 

45 5200-101 

3 530003 ԱՀ հետաքննության և նախաքննության 

մարմինների կողմից ներկայացվող 

հանցագործությունների մասին դիմում-

ների և հաղորդումների վերաբերյալ  

Ձև 2-Մ 

 
-  -  -  -  

4 530004 ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին 
ատյանի դատարանում քրեական գործերի 
քննության վերաբերյալ 

ըստ  

հավելված N 5-ի 

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

5 530005 Դատական ակտերի հարկադիր 
կատարումը 

Ձև N 1-դահկ - եռամսյա-
կային 

- - 

6 530006 Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, 
հավատարմագրում  

Ձև N 1-ստանդարտ ըստ հանրապետու-
թյան 

- - - 

7 530007 Պետական նոտարական գրասենյակի 
գործունեությունը  

Ձև N 1-նոտար ըստ հանրապետու-
թյան, 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 - - - - 



52 

 

Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.4. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

1 540001 Նախադպրոցական հիմնարկների 

գործունեությունը 

Ձև N 85-գմ ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների, 

քաղաքային և 

գյուղական 

բնակավայրերի 

տարեկան 20 ապրիլի 1000-101,5200-101, 

1000-401, 1000-402,  

տվյալների բազա 

2 540002 Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների գործունեությունը      

Ձև N 1- հանրակրթություն ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների 

- 28   փետրվարի - 

3 540003 Միջին մասնագիտական և նախնական 

(արհեստագործական մասնագիտական) 

պետական ուսումնական 

հաստատությունների գործունեությունը 

Ձև N 2-գմ ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների, 

ուսուցման բոլոր 

ձևերի, մասնագի-

տությունների 

- - - 

4 540004 Բարձրագույն մասնագիտական 

ուսումնական հաստատությունների 

գործունեությունը 

Ձև N 3-գմ - - - - 

5 540005 Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի 

գործունեությունը 

Ձև N 1-գմ - - 30 մայիսի - 

6 540006 Գիտատեխնիկական աշխատանքներ 

 

Ձև N 1-գիտություն ըստ հանրապետու-

թյան,  կազմակեր-

պությունների տեսակ-

ների, գիտության 

ճյուղերի 

- - - 

7 540007 Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի 

դպրոցների գործունեությունը 

Ձև N 1-եգադ ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների 

- 28 փետրվարի - 

8 540008 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ըն-

թացիկ նյութական ակտիվների և ոչ 

նյութական ակտիվների առկայությունը և 

շարժը 

Ձև N11-ՀՄ   ըստ հանրապետու-

թյան 

- 30 մայիսի Ներքին 
օգտագործման 

համար 

9 

 
540009 Գիշերօթիկ հաստատությունների 

գործունեության մասին 
Ձև N1-գիշերօթիկ - - 45 1000-101, 5200-101, 

1000-401, 1000-402 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

5.5. ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 

1 550001 Գրադարանների գործունեությունը Ձև N 6-գմ (ամփոփ) ըստ հանրապետու-
թյան, շրջանների, 

գյուղական վայրերի, 
գրադարանների 

բնույթի 

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

տվյալների բազա 

2 550002 Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային 
աշխատանքներ  

Ձև N1-սպորտ ըստ հանրապետու-
թյան, շրջանների 

- - - 

3 550003 Միջազգային մրցաշարերի 
մասնակիցների և մրցանակակիրների 
թվաքանակը ըստ մարզաձևերի  

Աղյուսակ ըստ հանրապետու-
թյան 

- - - 

4 550004 Թերթերի և ամսագրերի հրատա-
րակչական գործունեություն 

Ձև N1-մամուլ - - - - 

5 550005 Գրքերի և բրոշյուրների հրատա-
րակչական գործունեությունը 

Ձև N 1-հրատարակություն - - - - 

6 550006 Թանգարանների գործունեությունը Ձև N 1-թանգարան ըստ հանրապետու-
թյան, շրջանների, 
թանգարանների 

բնույթի 

- - - 

7 550007 Թատրոնների գործունեությունը Ձև N 1-թատրոն ըստ հանրապետու-
թյան, շրջանների, 

թատրոնների ժանրի 

- - - 

8 550008 Համերգային կազմակերպությունների 
գործունեությունը 

Ձև N 1-համերգ ըստ հանրապետու-
թյան, շրջանների 

- - - 

9 550009 Տեղեկություն հուշարձանների և 
եկեղեցիների մասին 

Ըստ մշակված աղյուսակի ըստ հանրապետու-
թյան 

- - - 

10 550010 Պետական արխիվի գործունեությունը Ձև N 1-ՊԱ - - - 1000-401,  1000-402, 

5200-101 

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

Ձև N11-ՀՄ - - 30 մայիսի Ներքին 
օգտագործման 

համար 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.6. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

1 560001 Անտառապատման, անտառավերա-
կանգնման աշխատանքներ 

Ձև N 1-ատ ըստ հանրապետու-
թյան 

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

2 560002 Անտառվերականգնման, խնամքի և 
սանիտարական հատումներ 

Ձև N 3-ատ - - - - 

3 560003 Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը 
և հատված տարածքները 

Ձև N 4-ատ - - 31 հուլիսի - 

4 560008 Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը Ձև N 4-մպ - - 30 մայիսի 1000-101 

5 560009 Օգտակար հանածոների կորզումն 
արդյունահանման ժամանակ 

Ձև N 70-տա -  - - - 

6 560010 Բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճար 

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

7 560011 Բնապահպանության և բնական 
պաշարների արդյունավետ օգտագործման 
պետական վերահսկողություն  

Ձև  N1-բնապահպանություն - կիսամյա-
կային 

45 - 

8 560012 Արտակարգ իրավիճակներ Ձև N 1-արտակարգ իրավիճակ - - - 1000-401, 1000-402 

9 560013 Հանրապետության  
հիդրոօդերևութաբանական իրավիճակը 

Տեղեկանք - ամսական - -   

10 560014 Թափոնների առաջացումը, 
օգտագործումը և հեռացումը 

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

տվյալների բազա 

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

12 560017 Երկրաբանահետախուզական 

աշխատանքներ 

Ձև N 01-եհա - - - - 

13 560018 Հողերի բարելավում Ձև N 1-հողային պաշարներ - - 30 մայիսի - 

14 560019 Անտառպահպանություն 

(անտառխախտումներ, անտառային 

հրդեհներ) և անտառպաշտպանություն 

Ձև N 2-ատ   - - 15 մարտի - 

 

15 560020 Որսորդական տնտեսությունների և 

միությունների գործունեությունը 

Ձև N 2-տա (որս) - - - - 

16 560021 Անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից Ձև N 2-տա (օդ) - - 31 հուլիսի 1000-101, 1000-401, 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

մթնոլորտ արտանետված վնասակար 

նյութերի մասին 

1000-402 

տվյալների բազա 

17 560022 Օգտակար հանածոների հարստացման, 

մետաղագործական վերափոխման, 

մակաբացված ապարների և արտադրա-

կան լցակույտերի համալիր 

օգտագործման մասին 

Ձև N 71-տա - տարեկան 30 մայիսի 1000-101, 1000-401, 

1000-402  

5.7. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

1 570001 Բնակարանային ֆոնդ Ձև N 1-բնակֆոնդ ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների 

տարեկան 45 1000-101, 1000-102, 

5200-101, 1000-401, 

1000-402 

2 570002 Բնակարանային ֆոնդի մասին Ձև N 3–բնակֆոնդ - - - - 

3 570003 Բնակարան և բնակելի տուն ստացած 

ընտանիքների մասին 

Ձև N 4-բնակֆոնդ - - - - 

4 570004 Բնակավայրերի գազաֆիկացում Ձև N 1-գազ - - - - 

5 570005 Ջրմուղի (առանձին ջրմուղ ցանցերի) 

գործունեությունը 

Ձև N 1-ջրմուղ - - - - 

6 570006 Կոյուղու (կոյուղու առանձին ցանցերի) 

գործունեությունը 

Ձև N 1-կոյուղի - - - - 

7 570007 Քաղաքների  տարածքի մեքենայացված 

սանմաքրում 

Ձև N 1-հատուկ 

տրանսպորտ 

ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների, 

քաղաքների 

- - - 

8 570008 Քաղաքների ճանապարհային 

տնտեսություն 

Ձև N 1-բարեկարգվածություն - - - - 

9 570009 Քաղաքային հողեր և կանաչապատ  

տարածքներ 

Ձև N 1-կանաչ - - - - 

10 570010 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ 

ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ 

նյութական ակտիվների առկայությունը և 

շարժը 

Ձև N11-ՀՄ   ըստ հանրապետու-

թյան 

- 30 մայիսի Ներքին 

օգտագործման 

համար 

11 570011 Անշարժ գույքի օտարման մասին Ձև N 1-օտարում ըստ հանրապետու-

թյան 

եռամսյա-

կային 

45 5200-101, 1000-401, 

1000-402 

12 570012 Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների Աղյուսակի տեսքով - - - 1000-101, 1000-401, 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

պետական գրանցում 1000-402 

13 570013 Սեփականության իրավունքով նոր 

գրանցում ստացած բնակարանների և 

առանձնատների շուկայական միջին 

գները 

- - - - - 

5.8. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

1 580001 Տնային տնտեսությունների եկամուտները 

և դրանց կառուցվածքը. 

ա. դրամական 

բ. ոչ դրամական 

գ. ամբողջական 

Տնային տնտեսությունների 

կենսապայմանների ամբողջացված 

հետազոտություն, հարցաթերթ, 

օրագիր 

ըստ հանրապետու-

թյան, ըստ 

քաղաք/գյուղի, ըստ 

դեցիլային խմբերի 

տարեկան 2-րդ կիսամյակ 5800-101,5900-201 

2 580002 Տնային տնտեսությունների սպառողական 

ծախսերը և դրանց կառուցվածքը 

- ըստ հանրապետու-

թյան,  ըստ շրջանների, 

ըստ խոցելի խմբերի, 

ըստ քաղաք/գյուղի, 

ըստ քվինտիլների 

- - - 

3 580003 Սպառված սննդամթերքի էներգետիկան  

տնային տնտեսությունների մեկ շնչի 

հաշվով 

- - - - - 

4 580004 Տնային տնտեսությունների սոցիալ-

ժողովրդագրական ցուցանիշները 

- ըստ հանրապետու-

թյան, ըստ 

քաղաք/գյուղի 

- - - 

5 580005 Մաքուր ջրի / կոմունալ 

հարմարությունների մատչելիությունը 

- - - - 5800-101 

6 580006 Մեկ սենյակին ընկնող մարդկանց միջին 

թվաքանակը ըստ հանրապետության 

- - - - - 

7 580007 Աղքատության  պարենային և ընդհանուր  
գիծ 

- - - - - 

8 580008 Նյութական աղքատության հիմնական 

ցուցանիշների 

ա. մակարդակը 

բ. խորությունը և սրությունը 

գ. սպառման և եկամտային անհավասա-

րությունը (Ջինիի գործակից) 

- ըստ հանրապետու-

թյան,  ըստ շրջանների,  

ըստ խոցելի խմբերի, 

ըստ քաղաք/գյուղի, 

ըստ քվինտիլների, 

ըստ հանրապետու-

- - - 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

դ. աղքատության պատկերի ցուցանիշներ 

ե. գյուղական աղքատության ցուցանիշներ 

զ. երեխաների աղքատության 

ցուցանիշներ 

թյան,  

ըստ քաղաք/գյուղի, 

ըստ շրջանների 

ըստ հանրապետու-

թյան  

ըստ հանրապետու-

թյան, ըստ գյուղական 

բնակավայրերի 

9 580009 Ոչ նյութական աղքատության 

ցուցանիշները 

ա. առողջություն 

բ. կրթություն 

գ. սոցիալական տրանսֆերտներ 

դ. բնակարանային պայմաններ 

Տնային տնտեսությունների 

կենսապայմանների ամբողջացված 

հետազոտություն, հարցաթերթ, 

օրագիր 

ըստ հանրապետու-

թյան,   

ըստ քաղաք/գյուղի 

- - - 

10 580010 Աղքատության սուբյեկտիվ 

գնահատականը 

ա. կենսամակարդակի մասին բնակչու-

թյան կարծիքը 

բ. բավարարվածությունը վճարովի ծառա-

յություններից 

- ըստ հանրապետու-

թյան 

- - - 

11 580011 Աղքատությունը  և բնակչության սոցիալ-

ժողովրդագրական բնութագրիչները 

- - - - - 

12 580012 Նվազագույն սպառողական զամբյուղի 

հաշվարկը  

 

ըստ հետազոտությամբ ստացված 

փաստացի զամբյուղի կազմի և 

կառուցվածքի 

- - - 5800-101, 1000-401, 

1000-402, 5900-501 
 

13 580013 Սննդամթերքի սպառումը  տնային 

տնտեսությունների 1 շնչի հաշվով 

Տնային տնտեսությունների կենսա-

պայմանների ամբողջացված 

հետազոտություն, հարցաթերթ, 

օրագիր 

- - - 5800-101, 5900-201 

14 580014 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների 

և ծառայությունների ծախսերը ըստ 

նպատակների անհատական սպառման 

դասակարգում (COICOP) դասակարգչի   

- - - 

 

- Ներքին 

օգտագործման 

համար 

15 580015 Տնային տնտեսությունների դրամական - - - - 1000-101, 5800-101 
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Հ/Հ 

Աշխա-
տանքի 
(ցուցա-

նիշի) 
ծածկա-

գիրը 

Վիճակագրական աշխատանքի 
 (ցուցանիշի) անվանումը 

Վիճակագրական դիտարկման 
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի 

կատարման  (ցուցանիշի մշակման) 
համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը 

(աղբյուրները)  

Աշխատանքի 
(ցուցանիշի) 

վիճակագրական 
ընդգրկվածությունը  

(ըստ գործունեության 
տեսակների, 
տարածքային 

բաշխվածության 
 և այլն)  

Պարբե- 
րակա-

նությունը 

Վիճակագրական 
աշխատանքի 
կատարման, 
ցուցանիշի 

մշակման ավարտը 
(ամսաթիվը կամ 
աշխատանքային 

օրը հաշվետու 
ժամանակաշր-
ջանից հետո) 

Հրապարակումների 
անվանումները,  

   որոնցում 
ընդգրկվելու է 
աշխատանքի  

արդյունքը (կամ 
ցուցանիշը) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

եկամուտներն ըստ աղբյուրների 

16 580016 Գյուղատնտեսությանը վերաբերյալ  

տեղեկատվություն  
- - - - Ներքին օգտա-

գործման համար 

17 580017 Տնային տնտեսությունների 

բնակարանային պայմանները 
- - - - - 

18 580018 Տնային տնտեսություններում 

էներգակիրների սպառումը 
- - - - - 

19 580019 Միգրացիա - - - - - 

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 
- - - - - 

5.9. ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
1 590001 Պարենային ապահովության վերաբերյալ 

տեղեկատվության մշակում և ամփոփում 

ըստ տեղեկանքների ըստ հանրապետու-

թյան, շրջանների  

տարեկան 30 հոկտեմբերի 5900-201 

2 590002 Պարենային հաշվեկշռի կազմում - - - - - 

6. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ 
1 600001 Արցախի Հանրապետության 2020 թվակա-

նի գյուղատնտեսական համատարած 

հաշվառման նախապատրաստում, 

անցկացում, նյութերի մշակում և 

արդյունքների հրապարակում 

ըստ հատուկ ծրագրի*   

       *Տես  հավելված N 10: 
 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Հավելված N 2 

 2020 թվականի  պետական վիճակագրական  

աշխատանքների ծրագրի 

 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   

Հ/Հ Հետազոտության անվանումը 
Անցկացման 

ժամկետը 
Նպատակը (հիմնավորումը) 

Նյութերի 

ամփոփման 

ժամկետը 

1 2 3 4 5 

1 Սպառման ապրանքների գների և ծառայությունների 

սակագների դիտարկում 

հունվար-

դեկտեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկը 2020-2021 

թվականների 

ընթացքում 

2 
Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 

ամբողջացված ընտրանքային հետազոտություն 

 

 

հունվար-

դեկտեմբեր 

Արցախի Հանրապետությունում աղքատության մակարդակի և 

սոցիալական իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունների ստացումը, 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի շուկան բնութագրող 

տեղեկատվության ապահովումը 

2020-2021 

թվականների 

ընթացքում 

3 Բիզնես-ռեգիստր հունվար-

փետրվար 

Տնտեսավարող սուբյեկտների բիզնես-ռեգիստրի վարման համար անհրա-

ժեշտ տվյալների արդիականացումը, համալրումը և ամբողջացումը 

մարտ-մայիս 

4 Անհատական բնակարանային շինարարության 

դիտարկում 

հունվար-

փետրվար 

Գործարկված բնակելի շենքերի քանակի և մակերեսների բացահայ-

տումը, շինարարության վրա կատարված ծախսերի, իրականացված 

շինարարության ծավալների ուսումնասիրումն ըստ շրջանների 

մարտ 

5 Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտություն  հունվար-

դեկտեմբեր 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի շուկան բնութագրող տեղե-

կատվության ապահովում` աշխատանքային ռեսուրսները, աշխատու-

ժը, աշխատուժից դուրս բանկչությունը, 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 

2020-2021 

թվականների 

ընթացքում 
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Հավելված N 3 

2020 թվականի պետական վիճակագրական  

աշխատանքների ծրագրի 

 

Վ Ի Ճ Ա Կ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն  Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ ՈՒ Մ Ն Ե Ր 

1. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ 

h/h Ժողովա-

ծուի ծած-

կագիրը 

Ժողովածուի 

անվանումը 

Հրապա-

րակման 

լեզուն 

Հրապա-

րակման  

տեսակը 

Հրապա-

րակման 

ժամկետը 

Համառոտ բովանդակությունը 

1 1000-101 Արցախի  
վիճակագրական 

տարեգիրք, 2020 

հայերեն, 

ռուսերեն, 

անգլերեն 

էլեկտրո-

նային, 

թղթային 

4-րդ 

եռամսյակ 
Արցախի վիճակագրական տարեգիրքը Արցախի Հանրապետության Ազգային 
վիճակագրական ծառայության առավել ամբողջական վիճակագրական 
հրապարակումն է: Ներկայացվելու են վիճակագրական տվյալներ երկրի 2015-
2019 թվականների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ: Ներառվելու են 
ողջ տնտեսության, դրա կարևորագույն ճյուղերի և հատվածների վիճակը 
բնութագրող բազմաթիվ աղյուսակներ և գծապատկերներ:  

2 1000-102 Արցախի 

Հանրապետության  
շրջանները թվերով, 

2020 

հայերեն 

ռուսերեն 

անգլերեն 

- - Ժողովածուն Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 
ծառայության առավել ամբողջական վիճակագրական հրապարակումն է 
Արցախի Հանրապետության շրջանների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերա-
բերյալ: Այն ներառելու է վիճակագրական տեղեկատվություն 2015-2019 
թվականների միջակայքում:  

3 1000-103 Արցախը թվերով,  

2020 

հայերեն,  

անգլերեն 

- 2-րդ 

եռամսյակ 
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության 
վիճակագրական գրքույկն է, որն իր մեջ ամփոփելու է Արցախի 
Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականին: 

4 1000-104 Արցախի  կանայք և 

տղամարդիկ, 2020 

 

հայերեն, 

անգլերեն 

- 4-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 Արցախի Հանրապե-

տության  համախառն 

ներքին արդյունքը  

2019 թվականին 

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 Արդյունաբերությունը 

Արցախի Հանրապե-

տությունում   2019 

թվականին 

հայերեն - - Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ 

արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալի, ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, արդյունաբերական կազմակերպությունների 

ֆինանսական ցուցանիշների  վերաբերյալ: 

7 1220-101 Գյուղատնտեսությու-

նը Արցախի Հանրա-

պետությունում 2019 

թվականին 

- - - Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ գյուղատն-

տեսության համախառն արտադրանքի, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

ցանքատարածությունների, համախառն բերքի և միջին բերքատվության, գյու-

ղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի, անասնաբուծական հիմնական 

մթերքների արտադրության, գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և 
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h/h Ժողովա-

ծուի ծած-

կագիրը 

Ժողովածուի 

անվանումը 

Հրապա-

րակման 

լեզուն 

Հրապա-

րակման  

տեսակը 

Հրապա-

րակման 

ժամկետը 

Համառոտ բովանդակությունը 

սարքինության վերաբերյալ: 

8 1230-101 Շինարարությունը  

Արցախի Հանրապե-

տությունում 2019 

թվականին 

- - - Ժողովածուն պարունակելու է  վիճակագրական տեղեկություններ ըստ 

ֆինանսավորման աղբյուրների իրականացված շինարարության, հիմնական 

միջոցների գործարկման, շինարարական կազմակերպությունների գործունե-

ության ֆինանսական արդյունքների վերաբերյալ: 

9 1300-101 Գները և գների 

ինդեքսները Արցախի 

Հանրապետությու-

նում, 2020  

- - - Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ տնտեսու-

թյան տարբեր  ոլորտների գների և գների ինդեքսների մասին, մեթոդաբա-

նական ցուցումներ Արցախի Հանրապետությունում գների դիտարկման 

կազմակերպման և ինդեքսների հաշվարկման վերաբերյալ: 

10 2000-101 Արցախի ֆինանսների 

վիճակագրություն,  

2020  

 - հուլիս Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ պետական 

ֆինանսների, կազմակերպությունների ֆինանսների, դրամավարկային 

հիմնական ցուցանիշների, արտարժութային փոխարժեքների  դինամիկայի 

վերաբերյալ: 

11 4100-101 

 

Արցախի Հանրապե-

տության  արտաքին 

առևտուրը  2019 թվա-

կանին (ըստ առանձին 

երկրների ապրանքների 

արտաքին տնտեսական 

գործունեության 

ապրանքային 

անվանացանկի և 

Միջազգային առևտրի 

ստանդարտ դասա-

կարգչի 2-նիշ 

ծածկագրին 

համապատասխան) 

հայերեն - 2-րդ 

եռամսյակ 

Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2019 թվականի արտաքին առևտրի 

վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է արտահան-

ման և ներմուծման ծավալները (բնաիրային և արժեքային արտահայտու-

թյամբ)` 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: 

12 4400-101 Արցախի Հանրապե-

տության  վճարային 

հաշվեկշիռը  2019 

թվականին 

- - - Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2019 թվականի վճարային հաշվեկշռի 

վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է 

մեթոդաբանական ցուցումներ վճարային հաշվեկշռի, նրա հաշիվների 

կազմման վերաբերյալ: 

13 5100-101 

 

Արցախի  ժողովրդա-

գրական ժողովածու, 

2020 

հայերեն, 

անգլերեն 

- - Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ Արցախի Հանրապետության  
շրջանների, քաղային ու գյուղական  համայնքների բնակչության թվաքանակի, 

բնական շարժի, միգրացիոն տեղաշարժերի, մահացության ու ծնելիության և 

այլ ժողովրդագրական ցուցանիշների վերաբերյալ: 

14 5100-102 Միգրացիան Արցախի 

Հանրապետությունում 

հայերեն - 1-ին  

եռամսյակ 

Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ Արցախի Հանրապետության  
շրջանների, քաղաքների ու գյուղերի բնակչության 2019 թվականի  միգրացիոն 
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h/h Ժողովա-

ծուի ծած-

կագիրը 

Ժողովածուի 

անվանումը 

Հրապա-

րակման 

լեզուն 

Հրապա-

րակման  

տեսակը 

Հրապա-

րակման 

ժամկետը 

Համառոտ բովանդակությունը 

2019 թվականին տեղաշարժերի  վերաբերյալ: 

15 5200-101 

 

Արցախի Հանրապե-

տության  
սոցիալական 

վիճակը  2019 

թվականին 

- - հուլիս 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: 

16 5800-101 Արցախի սոցիա-

լական պատկերը և 

աղքատությունը, 2020 

(վիճակագրական 

վերլուծական զեկույց) 

հայերեն, 

անգլերեն 

- 4-րդ 

եռամսյակ 

Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ բնակչության սոցիալական 

պատկերի, աղքատության մակարդակի վերաբերյալ` ըստ տնային 

տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 

արդյունքների: 

     2. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ 

Հ/Հ Տեղեկա-

գրի 

ծած-

կագիրը 

Տեղեկագրի անվանումը 
Պարբերակա-

նությունը 

Հրապարակման  

ժամկետը (ամսաթիվը 

կամ աշխատանքային օրը 

հաշվետու ժամանա-

կաշրջանից հետո)  

Հրապա-

րակման 

տեսակը 

1 
1000-201 2020 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ տարեկան փետրվար 

Էլեկտրոնային, 

թղթային  

2 
1000-203 

Արցախի Հանրապետության արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության  հիմնական ցուցանիշները 
ամսական  

20 

 
 - 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ    

3 1220-201 Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման 

հանրագումարները  

տարեկան 1-ին եռամսյակ - 

4 1220-202 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և համախառն 

բերքը  

- - - 

5 1220-203 2020 թվականի  բերքի տակ կատարված ցանքերի համատարած հաշվառման 

հանրագումարները 

- 3-րդ եռամսյակ - 

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ    

6 1300-201 Սպառողական գների ինդեքսը  Արցախի Հանրապետությունում ամսական 10 - 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ    

7 5100-201 Արցախի Հանրապետության մշտական  բնակչության թվաքանակը   տարեկան, 

եռամսյակային 

մարտ 

30 

- 

8 5100-202 Արցախի Հանրապետության առկա բնակչության թվաքանակը (առանց 

Ստեփանակերտ քաղաքի) 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 

տարեկան ապրիլ - 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ    

9 5900-201 Պարենային  ապահովությունը և աղքատությունը, 2020 (հայերեն, անգլերեն)  տարեկան 4-րդ եռամսյակ - 
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3. ՄԱՄՈՒԼԻ  ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Հ/Հ Ծածկա-

գիրը 
Թեմայի անվանումը 

Պարբերա-

կանությունը 

Ծանոթություն 

 

Հրապարակ-

ման տեսակը 

1 1000-301 Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի Հանրապետության  
արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության  մասին  

ամսական հաշվետու ժամանակաշրջանին  

հաջորդող 22-րդ օրը 

էլեկտրոնային, 

թղթային 

2 1000-302 Արցախի Հանրապետության  սոցիալ-տնտեսական վիճակը 

բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր 

եռամսյա-

կային 

«Արցախի Հանրապետության  սոցիալ-

տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական 

եռամսյակային զեկույցի հրապարակումից 

հետո մեկշաբաթյա ժամկետում 

- 

3 1000-303 Թեմատիկ հաղորդագրություններ ըստ անհրա-

ժեշտության 

 
- 

4 1300-301 Արցախի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսը - հաշվետու ժամանակաշրջանին 

 հաջորդող 13-րդ օրը 
- 

5 5100-301 Արցախի Հանրապետության հիմնական ժողովրդագրական 

ցուցանիշների մասին 

ամսական հաշվետու ժամանակաշրջանին  

հաջորդող 12-րդ օրը 
- 

6 3000-301 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների 
վերաբերյալ 

- հաշվետու ժամանակաշրջանին  

հաջորդող 6-րդ օրը 
 

7 5800-301 Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը,  2020 տարեկան 4-րդ եռամսյակ - 
 

 

4. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ  ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 
հ/հ Ծածկա- 

գիրը 

 

Տեղեկատվական զեկույցի անվանումը 
Պարբերականու-

թյունը 

Հրապարակման ժամկետը  (ամսաթիվը 

կամ աշխատանքային օրը  հաշվետու 

ժամանակաշրջանից հետո) 

Հրապա-

րակման 

տեսակը 

1 1000-401 «Արցախի Հանրապետության  սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 

տեղեկատվական եռամսյակային զեկույց, հայերեն տարբերակ 

տարեկան 

եռամսյակային 
90 

45 

էլեկտրոնային, 

թղթային 

2 1000-402  «Արցախի Հանրապետության  սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 

տեղեկատվական եռամսյակային  զեկույց, ռուսերեն տարբերակ 

տարեկան 

 եռամսյակային 

100 

50 
- 

 

 

5. ՕՊԵՐԱՏԻՎ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   

Հ/Հ 
Ծածկա-

գիրը 
Տեղեկատվության անվանումը Պարբերականությունը 

Հրապարակման ժամկետը  

(ամսաթիվը կամ 

աշխատանքային օրը  հաշվետու 

ժամանակաշրջանից հետո) 

Հրապարակ-

ման տեսակը 

1 1100-501 Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ամսական 30 
Էլեկտրոնային, 

թղթային 

2 
1220-501 

Արցախի Հանրապետությունում գարնանացանի ընթացքի 

մասին 

շաբաթը մեկ անգամ (մարտի 

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

3 
1220-502 

Արցախի Հանրապետության  հացահատիկային 

մշակաբույսերի բերքահավաքի մասին 

շաբաթը մեկ անգամ (հունիսի 

1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը) 
- - 

4 
1220-503 

Արցախի Հանրապետությունում  աշնանացանի համար 

վարած հողի և ցանված հատիկի մասին 

շաբաթը մեկ անգամ (հոկտեմբե-

րի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը) 
- - 
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5 3000-501 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և 

ավանդների վերաբերյալ  

ամսական 
6 - 

6 
5100-501 

Տեղեկություններ Արցախի Հանրապետությունում    

ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին 

- 
10 - 

7 5900-501 Արցախի Հանրապետության  նվազագույն սպառողական 

զամբյուղի  արժեքը (հաշվարկված բժշկական նորմաներով) 

- 
1 

- 
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Հավելված  N 4 

2020 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) 

Հ/Հ 

Սպառողները 

(օգտագործողները) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Վիճակագրական ժողովածուներ 
Տեղեկատ-

վական 

զեկույցներ 

 

Վիճակագրական տեղեկագրեր 
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1 ԱՀ Նախագահի 

աշխատակազմ 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 - 2 2 1 1 

2 ԱՀ Ազգային ժողովի 

աշխատակազմ 
3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 - 2 2 1 1 

3 ԱՀ պետական նախարարի 

աշխատակազմ 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 - 2 2 1 1 

4 ԱՀ աշխատանքի,  սոցիալա-

կան հարցերի և վերաբնա-

կեցման նախարարություն 
1 1 1 1 - - - - - 1 - - 2 2 2 2 1 1 - - - 2 1 1 

5 ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 - 1 

6 ԱՀ արդարադատութան 

նախարարություն 
1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 

7 ԱՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 
1 1 1 1 - - - - - - 2 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 

8 ԱՀ բնապահպանության և 

բնական ռեսուրսների 

նախարարություն 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

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

9 ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

3 

 

- 

 

1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 2 1 - 1 
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Հ/Հ 

Սպառողները 

(օգտագործողները) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Վիճակագրական ժողովածուներ 
Տեղեկատ-

վական 

զեկույցներ 

 

Վիճակագրական տեղեկագրեր 
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10 ԱՀ էկոնոմիկայի և արտա-

դրական ենթակառուցվածք-

ների նախարարություն 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

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

11 ԱՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

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

12 ԱՀ մշակույթի, երիտասար-

դության հարցերի և զբոսա-

շրջության նախարարություն 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

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

13 ԱՀ պաշտպանության 

նախարարություն 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

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

14 ԱՀ քաղաքաշինության 

նախարարություն 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

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

15 ԱՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 2 1 1 1 - 2 2 2 2 - 2 3 1 1 

16 ԱՀ մարդու իրավունքների 

պաշտպանի աշխատակազմ 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

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

17 ԱՀ ազգային անվտան-

գության ծառայություն 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

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

18 ԱՀ ոստիկանություն 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 2 1 1 1 - - - 1 - 1 

19 ԱՀ քննչական կոմիտե 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 - - - 1 - 1 

20 ԱՀ արտակարգ իրավի-

ճակների պետական 

ծառայություն 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

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

21 ԱՀ գլխավոր 

դատախազություն 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

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

22 ԱՀ գերագույն դատարան 1 1 1 1 - - - - - 
- - - 1 1 - 1 1 1 - - - 1 - - 

23 ԱՀ շրջանների վարչա-

կազմեր (Ստեփանակերտի 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - 8 8 - - 8 8 - - - 8 - - 
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Հ/Հ 

Սպառողները 

(օգտագործողները) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Վիճակագրական ժողովածուներ 
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զեկույցներ 
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Ա
ր

ցա
խ

ի
 վ

ի
ճ

ա
կ

ա
գ

ր
ա

կ
ա

ն
 

տ
ա

ր
ե

գ
ի

ր
ք

 

Ա
Հ

 շ
ր

ջա
ն

ն
ե

ր
ը

 թ
վ

ե
ր

ո
վ

 

Ա
ր

ցա
խ

ը
 թ

վ
ե

ր
ո

վ
 

Ա
ր

ցա
խ

ի
 կ

ա
ն

ա
յք

 և
 տ

ղ
ա

մ
ա

ր
դ

ի
կ

 

Ա
ր

ցա
խ

ի
 ֆ

ի
ն

ա
ն

ս
ն

ե
ր

ի
 

վ
ի

ճ
ա

կ
ա

գ
ր

ո
ւթ

յո
ւն

 

Ա
Հ

 հ
ա

մ
ա

խ
ա

ռ
ն

 ն
ե

ր
ք

ի
ն

 ա
ր

դ
յո

ւն
ք

ը
 

Ա
ր

դ
յո

ւն
ա

բե
ր

ո
ւթ

յո
ւն

ը
  

Ա
Հ

-ո
ւմ

 

Գ
յո

ւղ
ա

տ
ն

տ
ե

ս
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 Ա
Հ

-ո
ւմ

 

Շ
ի

ն
ա

ր
ա

ր
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 Ա
Հ

-ո
ւմ

 

Գ
ն

ե
ր

ը
 և

 գ
ն

ե
ր

ի
 ի

ն
դ

ե
ք

ս
ն

ե
ր

ը
 Ա

Հ
-ո

ւմ
 

 

Ա
Հ

 ա
ր

տ
ա

ք
ի

ն
 ա

ռ
և

տ
ո

ւր
ը

 

Ա
Հ

 վ
ճ

ա
ր

ա
յի

ն
 հ

ա
շվ

ե
կ

շի
ռ

ը
 

Ա
ր

ցա
խ

ի
 ժ

ո
ղ

ո
վ

ր
դ

ա
գ

ր
ա

կ
ա

ն
 

ժ
ո

ղ
ո

վ
ա

ծո
ւ 

Ա
Հ

 ս
ո

ցի
ա

լա
կ

ա
ն

 վ
ի

ճ
ա

կ
ը

 

Մ
ի

գ
ր

ա
ցի

ա
ն

 Ա
Հ

-ո
ւմ

 

Ա
ր

ցա
խ

ի
 ս

ո
ցի

ա
լա

կ
ա

ն
 պ

ա
տ

կ
ե

ր
ը

 և
 

ա
ղ

ք
ա

տ
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

հ
ա

յե
ր

ե
ն

 

ռ
ո

ւս
ե

ր
ե

ն
 

Ա
Հ

 ա
ր

դ
յո

ւն
ա

բե
ր

ո
ւթ

յա
ն

, 
գ

յո
ւղ

ա
-

տ
ն

տ
ե

ս
ո

ւթ
յա

ն
, 

շի
ն

ա
ր

ա
ր

ո
ւթ

յա
ն

 

հ
ի

մ
ն

ա
կ

ա
ն

 ց
ո

ւց
ա

ն
ի

շն
ե

ր
ը

 

Հ
ր

ա
պ

ա
ր

ա
կ

ո
ւմ

ն
ե

ր
ի

 հ
ա

մ
ա

ցա
ն

կ
 

Գ
յո

ւղ
ա

տ
ն

տ
ե

ս
ո

ւթ
յո

ւն
 

ä
³ñ

»
Ý

³Û
Ç

Ý
 ³

å
³Ñ

á
íá

õ
Ã

Û
á
õ
Ý

 և
 

ա
ղ

ք
ա

տ
ո

ւթ
յո

ւն
 

¶
Ý

»
ñ
 ¨

 ë
³Ï

³·
Ý

»
ñ

 

Բ
ն

ա
կ

չո
ւթ

յա
ն

 թ
վ

ա
ք

ա
ն

ա
կ

 

քաղաքապետարան)          

24 

 

ԱՀ գյուղի և գյուղատնտե-

սության աջակցության 

հիմնադրամ 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

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

25 

 

ԱՀ հանրային ծառայու-
թյունները և տնտեսական 
մրցակցությունը կարգավո-
րող պետական 
հանձնաժողով 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

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

26 ԱՀ հաշվեքննիչ պալատ 
1 1 - - 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 - - - 1 - - 

27 ԱՀ քաղաքացիական 
ծառայության խորհուրդ 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

28 «ԱՀ պետական արխիվ» 
ՊՈԱԿ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

29 

 

«Արցախի պետական 

համալսարան» ՊՈԱԿ 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

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

30 

 

«Շուշիի տեխնոլոգիական 
համալսարան» 
հիմնադրամ 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

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

31 «Մեսրոպ Մաշտոցի 

անվան հանրապետական  

գրադարան» ՊՈԱԿ 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

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

32 «Ազատ Արցախ» թերթ - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

33 «Արցախի Հանրապետու-

թյան հանրային հեռուստա-

ռադիոընկերություն» ՓԲԸ 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

34 ԱՀ ազգային վիճակա-

գրական ծառայություն 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

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

35 ՀՀ Նախագահի 

աշխատակազմ 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - 1 1 - 1 1 1 - - - - - - 
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Հ/Հ 

Սպառողները 

(օգտագործողները) 
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Տեղեկատ-

վական 

զեկույցներ 

 

Վիճակագրական տեղեկագրեր 
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36 ՀՀ Ազգային ժողովի 

աշխատակազմ 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

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

37 ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

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

38 ՀՀ  վիճակագրական 

կոմիտե 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

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

39 ՀՀ կենտրոնական բանկ 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 62 63 63 51 42 23 20 26 21 23 21 13 49 48 20 52 47 45 20 10 20 52 11 22 
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Հավելված N 5 
2020 թվականի պետական վիճակագրական 

 աշխատանքների ծրագրի 
 

ՑԱՆԿ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ԵՎ ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ  

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ)  

 

Աշխատանքը (ցուցանիշը) 
ներկայացնող նախարա-

րությունը (գերատեսչությունը, 
կազմակերպությունը) 

Աշխատանքի (ցուցանիշի) 
 անվանումը 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատանքի  (ցուցանիշի) ներկայացման 

 հաշվետվության ձևը,  
նյութը,  

 պարբերականությունը 

ժամկետը (ամսա-
թիվը կամ աշխա-

տանքային օրը 
հաշվետու ժամա-

նակաշրջանից 
հետո) 

 

1 2 3 4 

ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,  
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ   
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի  հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11- ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը 

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 

շարժը 

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 

(տարեկան)  

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ  

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ  ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում  և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
 ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ  
(տարեկան) 

1 մարտի 

ԱՀ  ՆԱԽԱԳԱՀԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,  
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ   
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11- ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը   

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 
25 հունվարի 
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 Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

 Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

 Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան)  

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ  ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ  
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ  ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՀ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,  

ՀԱՄԱԽԱՌՆ  ՆԵՐՔԻՆ   

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ  ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11- ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը 

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 

շարժը 

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 

(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ  

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ  ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՀ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ  ԵՎ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ  ՀԱՇԻՎՆԵՐ,  
ՀԱՄԱԽԱՌՆ  ՆԵՐՔԻՆ   
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ  ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի  հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11- ՀՄ-ի                             

աղյուսակի տեսքով 

15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) 15 

 

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ 
(տարեկան) 

1  ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 
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1 2 3 4 

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   

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 Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը 
 

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

- Բնակչության  զբաղվածության մասին Ձև N 1 (զբաղվածություն) 
ամսական 

10 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ  

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 
Մարդասիրական օգնություն  Տեղեկանք (ամսական) 15 

 

- Գործուղում, վերապատրաստում  և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

 

- Իրացված կամ անվճար տրամադրված հանգստի և բուժման ուղեգրերի  

թիվն ըստ պետությունների 

Աղյուսակի տեսքով 

(եռամսյակային) 

- 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ- 

ԹՅՈՒՆ 

Բժշկասոցիալական  փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության 

մասին 

Ձև N 7 (տարեկան) 1 փետրվարի 

- Բնակչության հաշմանդամության մասին Ձև N 1-հաշմանդամություն 

(կիսամյակային) 

25 

- Նպաստառուների ընդհանուր թվաքանակը, նշանակված մեկ ամսվա նպաստի 

ընդհանուր գումարը 

Աղյուսակի տեսքով 

(կիսամյակային) 

30 

- Որդեգրման մասին Ձև N 1-որդեգրում 

(կիսամյակային) 

- 

- Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով սահմանված միջո-
ցառումների կատարման արդյունքները  (ըստ հանրապետության, շրջանների) 

Աղյուսակ  
(եռամսյակային) 

- 

- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- Ժամանակավոր անաշխատունակության, դժբախտ պատահարների և 
վնասվածքների մասին 

Ձև N7-Ժավ (տարեկան) 1 մարտի 



72 

 

1 2 3 4 

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

ըստ ձև N 94-կն-ի 
(կիսամյակային) 

30 

- Վերաբնակեցում Ըստ մշակված աղյուսակների 
(եռամսյակային) 

10 
 

  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11- ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2 -ԿՇ (ամսական) 15 

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

Ձև թիվ 2 -ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ  
(տարեկան) 

1 մարտի 

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   

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 Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը 
 

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ Հիվանդանոցային հիմնարկների բուժսպասարկման սակագները Աղյուսակի տեսքով տարեկան 15 մարտի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ  

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Բժշկական ծառայությունների ներմուծում և արտահանում Ձև N 2 (եռամսյակային) - 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-

ԹՅՈՒՆ  

Հղիներին, ծննդաբերներին և ծննդկաններին ցույց տրված բուժօգնություն  Ձև N 32 (տարեկան) 

 

13 մարտի 

- Տուբերկուլյոզով հիվանդների թվաքանակը Ձև N 33 (տարեկան) - 
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- Առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող  հիվանդություններով, 

մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով հիվանդների թվաքանակը (ըստ 

սեռի) 

Ձև N 34 (տարեկան) - 

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

Ձև N 61ա (տարեկան) - 

- Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների մասին  Ձև N 35 (տարեկան) - 

- Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների սեռատարիքային 
բաշխվածությունը (ըստ սեռատարիքային կազմի) 

Ձև N 61հ (տարեկան) - 

- Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձանց մասին  (ըստ սեռի) Ձև N 37  
տարեկան 

- 

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

Ձև N 61գ  
տարեկան 

- 

- Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով, թունամոլությունով հիվանդների մասին  

(ըստ սեռի) 

Ձև N 38 (տարեկան) - 

- Արյան և արյան բաղադրամասերի պաշարման և փոխներարկման  կայանների, 
հիվանդանոցների բաժանմունքների գործունեության մասին  

Ձև N 4 (տարեկան) - 

- Շտապ բուժօգնության կայանի (բաժանմունքի) գործունեության մասին  Ձև N 8 (տարեկան) - 

- Դատաբժշկական փորձաքննության մասին Ձև N 51 (տարեկան) - 

- Դատահոգեբուժական  փորձաքննության հանձնաժողովի աշխատանքի մասին Ձև N 39 (տարեկան) - 

- Հիվանդանոցի գործունեության մասին Ձև N 2-ստացիոնար - 

- Առողջապահության համակարգի գործունեության հիմնական ցուցանիշները Աղյուսակ - 

- Վերականգնողական կենտրոնի գործունեությունը Ըստ մշակված աղյուսակի - 

- Բժշկական հաստատությունների գործունեության մասին Ձև N 1 - 

- Բժշկական հաստատությունների կադրային ներուժի մասին Ձև N 17 - 

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

Ձև N 17-Ա - 

- Երեխաներին ցույց տրված բուժօգնության մասին (ըստ սեռի) Ձև N 31  - 

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

Ձև N 3  
 

- 

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

Ձև N 3ա 
 

- 

- Մասնավոր ստոմատոլոգիական կաբինետների գործունեության մասին Ձև N 12 - 

- Յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված վահանաձև գեղձի 
հիվանդությունները 

Ձև N 13 - 

- Դեղատների և դեղատնային կրպակների կադրային ներուժի և գործունեության 
մասին 

Ձև N 16 - 



74 

 

1 2 3 4 

- Առանձին տարափոխիկ և մակաբուծական հիվանդություններ Ձև N 85 (եռամսյակային) 10 

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

Ձև N 86-ի հավելված  

(տարեկան) 
24 մարտի 

- Մարդու իմունային անբավարարության վարակի վերաբերյալ 
հետազոտությունների արդյունքները 

Ձև N 88 

(եռամսյակային) 

 

20 

- Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի նկատմամբ շճաբանական  
հետազոտությունների արդյունքները 

Ձև  1-ՄԻԱՎ 

(եռամսյակային) 

- 

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

Ձև N 1-վի  

(տարեկան) 

5 փետրվարի 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ 
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Պատվաստումների ենթակա և պատվաստված երեխաների թվաքանակն  ըստ 
հիվանդությունների 

Տեղեկանք   

տարեկան 

- 

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

- - 

- Առաջնակի հայտնաբերված բրուցելյոզով հիվանդներ - - 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ   ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11- ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) 15  

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ծառայությունների ծավալի մասին (ըստ հանրապետության և  շրջանների) Ձև N 1 ծառայություններ 
(եռամսյակային) 

20 

 

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

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 
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- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը 
  

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը  
 

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

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

Աղյուսակի տեսքով (ամսական) 

 

 

15 

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ Բիզնես ռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ, իրավաբանական անձանց 
պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց և 
անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ անհատական անվանական 
տեղեկատվություն (առցանց) 

օրական օրական 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 15 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

2020 թվականին գրանցված ծնունդների,  մահերի, ամուսնությունների, 
ամուսնալուծությունների նախնական արդյունքները 

աղյուսակի տեսքով  
(ամսական) 

5 

- Գրանցված ծնունդները,  մահերը, ամուսնությունները,  

ամուսնալուծությունները 

Քաղաքացիական կացության 
գրանցման ակտերի երկրորդ 

օրինակներ, մահվան վերաբեր-
յալ բժշկական վկայականներ, 

բուժական տեղեկանքներ 
(ամսական) 

15 

- Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը Ձև N 1-դահկ (եռամսյակային) 10 

- Նոտարական գրասենյակի գործունեությունը Ձև N 1-նոտար (եռամսյակային) - 

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

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

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

ԱՐՏԱՔԻՆ  ԳՈՐԾԵՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11- ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) 15 

 

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ  
(տարեկան) 

1 մարտի 



76 

 

1 2 3 4 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը   

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 
25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 

շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև N 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 

(տարեկան) 
25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղման, վերապատրաստման ծախսերը և տեխնիկական օգնությունը Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

- Միջազգային կազմակերպություններում աշխատող ռեզիդենտների և ոչ 

ռեզիդենտների թվաքանակը 

Աղյուսակի տեսքով 

 (տարեկան) 

40 

- ԱՀ այցելած զբոսաշրջիկներն ըստ երկրների և նպատակի Տեղեկանք 25 հունվարի 

- Արտերկրում ԱՀ մշտական ներկայացուցիչների վրա ԱՀ պետական բյուջեից 

կատարված ծախսերը 

Տեղեկանք  

եռամսյակային 

30 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019  թվականի  հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11- ՀՄ-ի աղյուսակի 
տեսքով 

15 ապրիլի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒ-
ԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒ-
ԹՅՈՒՆ 

Անտառային տնտեսություն (անտառաբուծություն) Ձև N 1-անտառ (եռամսյակային) 20 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

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

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  
 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի  
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը   Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև թիվ 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 
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-  Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն  Ձև N 7 (եռամսյակային) - 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման 
պետական վերահսկողություն 

Ձև  N1-բնապահպանություն 
(կիսամյակային) 

10 

- Օգտակար հանածոների կորզումը արդյունահանման ժամանակ Ձև N 70-տա  (տարեկան) 25 մարտի 

 Օգտակար հանածոների հարստացման, մետաղագործական վերափոխման, 
մակաբացված ապարների և արտադրական լցակույտերի համալիր 
օգտագործման մասին 

Ձև N 71-տա (տարեկան) - 

- Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին Ձև N 1-բավ (տարեկան) 15 մարտի  

- Անտառվերականգնման աշխատանքների, ոչ բնափայտային հումքի և 
պաշարների օգտագործման մասին 

Ձև N 1-ատ (տարեկան) 25 փետրվարի 

- Որսորդական տնտեսությունների և միությունների գործունեությունը Ձև N 2-տա (որս) - 

- Անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար 
նյութերի մասին 

Ձև N 2-տա (օդ) 1 հունիսի 

- Անտառպահպանություն (անտառխախտումներ, անտառային հրդեհներ) և 
անտառպաշտպանություն 

Ձև N 2-ատ 25 փետրվարի 

- Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումներ Ձև N 3-ատ (տարեկան) - 

- Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը և հատված տարածքները Ձև N 4-ատ (տարեկան) 20 օգոստոսի 

-  Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ Ձև N 01-եհա (տարեկան) 25 փետրվարի 

- Ամփոփ հաշվետվություն թափոնների առաջացման,   

օգտագործման և հեռացման մասին 

1-թափոն (տարեկան) 1 հունիսի 

- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 

ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

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

Ձև N 24-ԳՏ-Վ (ամսական) 15 

- Հողերի բերրիության բարձրացմանն ուղղված  պետական առաջադրանքների 

կատարումը 

Աղյուսակի տեսքով (տարեկան) 1 ապրիլի 

- 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 

Աղյուսակի տեսքով 

 (տարեկան) 

30 հունվարի 
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- 

 

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 

Տեղեկանք 

(տարեկան) 

5 մարտի 

- 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 

Աղյուսակի տեսքով 
 (տարեկան) 

1 ապրիլի 

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

- - 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ  (ամսական) 

 

15  

 

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ  (տարեկան) 

 

1 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ  
(տարեկան) 

1 մարտի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը 

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան) 25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 

շարժը 

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 

(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Սիբիրախտով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը  Տեղեկանք  

(տարեկան) 1 հունիսի 

- Բրուցելյոզով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը  - - 

- Տուբերկուլյոզով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը  - - 

- Ժանտախտով հիվանդ խոզերի քանակը  - - 

- Ա, Օ և Ասիա դաբաղով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը  - - 

- Խշխշան պալարով հիվանդ խոշոր եղջերավոր կենդանիների քանակը  - - 

- Հետազոտված տարածքները ըստ շրջանների, Ստեփանակերտ քաղաքի և 

հողատեսքերի (հա), որոնցից վարակված են`  

ա. մորեխներով,  

բ. մկնանման կրծողներով  

 

- 
- 
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- Հետազոտվող տարածքներում մկնանման կրծողների բների և մորեխների 

քանակը  դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո 

ըստ շրջանների, Ստեփանակերտ քաղաքի և հողատեսքերի, հա  

ա. պայքար տարվող տարածքներում   

բ. պայքար չտարվող տարածքներում  

- 

 

 

- 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-

ԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11- ՀՄ-ի աղյուսակի 
տեսքով 

15 ապրիլի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ  
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Հողի առք ու վաճառքն ըստ  շրջանների Աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային) 

20 

-  Վարձակալված հողերն ըստ շրջանների Աղյուսակի տեսքով                                                                                                                                                             
(տարեկան) 

20 հունվարի 

- ԱՀ հողերի առկայությունը  և բաշխումը՝ ըստ կատեգորիաների, սեփականա-
տերերի, օգտագործողների և հողատեսքերի 

Հողերի  հաշվեկշիռը 
(տարեկան) 

1 սեպտեմբերի 

- Ընդամենը հողերի բաշխումն ըստ  քաղաքների, շրջանների և գյուղական 
բնակավայրերի  

- - 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) 
 

15  

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- Պետական բյուջեի հաշվին իրականացված շինարարական  
աշխատանքներն ըստ օբյեկտների և շրջանների 

Աղյուսակի տեսքով (ամսական) 10 

 Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և կապիտալ ներդրումների 
իրականացման մասին 

Ձև ԲՄՇ (եռամսյակային) 10 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ  
(տարեկան) 

1 մարտի 

- Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին  Ձև N 1-ավիա եռամսյակային 20 

- Միջշրջանային և միջպետական երթուղիներով ուղևորափոխադրումներ 
իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը 

Աղյուսակ (տարեկան) 30 հունվարի 
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- 

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 

  

ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող  

իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ցանկն ըստ շրջանների և 

Ստեփանակերտ քաղաքի 

Աղյուսակի տեսքով 

(եռամսյակային) 

15 

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

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  
 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատուժի շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան)  

25 հունվարի 

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ Մասնավորեցվող ընկերությունների և ընկերությունների գույքի կազմից 

առանձնացված կառուցվածքային միավորների գնահատման և մասնավորեցման 

ընթացքն ըստ ճյուղերի և պետական բյուջե մուծումների մասին 

Տեղեկանք 

(եռամսյակային) 

5 

- 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 

- - 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ   ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-
ԹՅՈՒՆ 

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

Ձև N 1-վի 
(տարեկան) 

 

 
5 փետրվարի 

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

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

30 

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

Աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային) 

20 
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-  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 
առանձնատների շուկայական միջին գները 

Տեղեկանք 

 (եռամսյակային) 

-  

-  Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն Տեղեկագիր (տարեկան) 1 ապրիլի 

- Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում և պետական 
վերահսկողություն   

Ձև N 1-ստանդարտ 
(եռամսյակային) 

10 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) 15  

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

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   

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 Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 

(տարեկան) 
25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում  և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 
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- Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով 
ծառայությունների արտահանման և ներմուծման մասին 

Ձև N 13-Ծառայություն 
(եռամսյակային) 

25 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-
ԹՅՈՒՆ 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը      Ձև N 1- հանրակրթություն 15 հոկտեմբերի 

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

Հետբուհական կրթական համա-
կարգի տարեկան ամփոփագիր 

15 սեպտեմբերի 

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

Կրթական համակարգի 
տարեկան ամփոփագիր 

15 նոյեմբերի 

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

- - 

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

- 1 հունիսի 

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

- 10 սեպտեմբերի 

- Գիտատեխնիկական աշխատանքների համար ֆինանսավորում ստացած 
կազմակերպությունների ցանկը և ֆինանսավորման ծավալները 

- 10 փետրվարի 

- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- Նախադպրոցական հիմնարկների մասին (ըստ հանրապետության, շրջանների) Ըստ մշակված աղյուսակի 
(տարեկան) 

1 փետրվարի 

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

Ըստ մշակված  աղյուսակի 
(տարեկան) 

15 փետրվարի 

- Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքների մասին  Ձև N1-սպորտ - 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 
տեսքով 

15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) 15  

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ տարեկան) 1 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 
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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   

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 Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը 

 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 

(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում  և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

- Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով 

ծառայությունների արտահանման և ներմուծման մասին  

Ձև N 13-Ծառայություն 

(եռամսյակային) 

25 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Գրադարանների գործունեությունը (ըստ հանրապետության, շրջանների) Ըստ մշակված աղյուսակի 

(տարեկան) 

25 հունվարի 

- Համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը (ըստ 
հանրապետության, շրջանների) 

- 15 փետրվարի 

-  Տեղեկություն հուշարձանների և եկեղեցիների մասին Ըստ մշակված աղյուսակի 15 փետրվարի 

-  Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

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

իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) 15  

 

- Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին 

Ձև թիվ 2-ԿՇ տարեկան) 1 ապրիլի 

- Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացված շինարարական 

աշխատանքներն ըստ օբյեկտների և շրջանների 

Աղյուսակի տեսքով (ամսական) 10 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը   

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 

շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 
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- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 

(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- Կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին   Ձև N 2-կն (կիսամյակային) 30 

- ԱՀ զինծառայողներին վճարվող ընթացիկ տրանսֆերտներն ըստ հոդվածների Տեղեկանք (եռամսյակային) - 

 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) 

 

15  

 

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) 

 

1 ապրիլի 

 
Պետական բյուջեի  հաշվին իրականացված շինարարական աշխատանքներն 
ըստ օբյեկտների և շրջանների 

Աղյուսակի տեսքով   
(ամսական) 

10 

- Օբյեկտների գործարկումը և շինարարական  աշխատանքների կատարումը Աղյուսակի տեսքով  (ամսական) - 

- Տեղեկություններ հանրապետությունում ծնելիության և բազմազավակության 
խթանման նպատակով սահմանված միջոցառումներով  նախատեսված բնակելի 
տների կառուցման շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին 

- - 

- Շինարարության թույլտվություն Տեղեկանք (եռամսյակային) - 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ  
(տարեկան) 

1 մարտի 

- Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և դրանց 

կառույցները 

Ձև N 1-ճան (տարեկան) 30 հունվարի 

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

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 

 

25 հունվարի 
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 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 Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

 Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը 
 

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

ԱՀ բյուջետային հիմնարկների 2019 թվականի հիմնական միջոցների 

առկայության և շարժի վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

 
 

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

Տեղեկանք` ԱՀ պետական 
բյուջեի եկամուտների մասին, 

հաշվետվություն ԱՀ պետական 
բյուջեից կատարված ծախսերի 

վերաբերյալ (տարեկան, 
եռամսյակային) 

 
 

70,35 

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

Տեղեկանք (եռամսյակային) 35 

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

Համայքների բյուջեների  
կատարողականը   

(տարեկան, եռամսյակային) 
70,35 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) 15 

 

 

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

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

Տեղեկանք (եռամսյակային) 15 

-  Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների 
շուկայական գների մասին տեղեկատվություն 

Տեղեկատվական տեղեկագիր 
(եռամսյակային) 

-  
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1 2 3 4 

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   

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 Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը 
 

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան)  

25 հունվարի 

ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻՍՏՐ Բիզնես ռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ գործող իրավաբանական 
անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի (տնտեսվարողներ) վերաբերյալ 
տվյալներ, տարեկան, էլեկտրոնային կրիչներով 

իրավաբանական անձանց և 
անհատ ձեռնարկատերերի 
համար` 
ա. հարկ վճարողի հաշվառման 
համարը, 
բ. պետական ռեգիստրում 
գրանցման համարը, 
գ. կազմակերպա-իրավական 
տեսակը 
դ. իրավաբանական անձի 
լրիվ անվանումը, 
ե. գործունեության տեսակը 
(տեսակները)՝ ըստ «Տնտեսա-
կան գործունեության տեսակ-
ների Հայաստանի դասակարգ-
չի» 5-նիշ մակարդակի, 
զ. հաշվետու ժամանակաշրջա-
նում թողարկված արտադրան-
քի, կատարված աշխատանք-
ների, մատուցված ծառայու-
թյունների և առևտրաշրջանա-
ռության ծավալը/հասույթը 
(առանց ավելացված արժեքի և 
ակցիզային հարկերի), 
է. գործունեության 
իրականացման վայրի հասցեն, 
հեռախոսահամարները, 
hեռախոսահամարները,  
ը. աշխատողների թվաքանակը 

30 ապրիլի 
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1 2 3 4 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐ-

ՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ  
ԱՀ պետական բյուջեի կատարողականն ըստ ֆինանսավորման 

(տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգմամբ) 

Տեղեկանք 

(ամսական) 

20 

 

- ԱՀ պետական բյուջեի կատարողականն ըստ փաստացի հաշվետվությունների 

(տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգմամբ) 

Տեղեկանք (եռամսյակային, 

տարեկան) 

35 

70 

- Համայնքների բյուջեների կատարողականն ըստ բյուջետային դասակարգման - - 

- Արտաբյուջետային միջոցների ձևավորումը և սպառումը (մուտքերը, ելքերը) - - 

- ԱՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ - - 

- Հարկային եկամուտները և ժամկետանց հարկային ու պարտադիր վճարների 

պարտավորությունները 
հարկային եկամուտներ 

(ամսական), 
ժամկետանց հարկային ու պար-

տադիր վճարների պարտավո-

րություններ (եռամսյակային) 

10 

 

 

30 

- Արտոնագրային վճար վճարող անհատ ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական 

անձանց ցանկն  ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների ՝ շրջաններով և 

Ստեփանակերտ քաղաքի 

Տեղեկանք 

(եռամսյակային) 

20 

- Առևտրի հարկի կառուցվածքը, ըստ առևտրային կազմակերպությունների ու 

անհատ ձեռնարկատերերի վճարած գումարների 

- - 

- Հաստատագրված վճարի կառուցվածքը ըստ իրավաբանական ու ֆիզիկական 

անձանց վճարած գումարների 

- - 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն  Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

-  Արտաքին վարկերի օգտագործումը, մարումը և սպասարկումը տեղեկանք 

1- ֆինանս (եռամսյակային) 

60 

- ԱՀ ֆինանսների նախարարության հսկիչ կետերի տեղեկատվությունը ըստ կազմակերպությունների, 
ապրանքախմբերի էլեկտրո-

նային կրիչով (եռամսյակային) 

15 

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

- Մարդասիրական օգնության գծով ստացված օտարերկրյա ֆինանսական 
միջոցների մասին 

Աղյուսակի տեսքով 60 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ-

ԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- Հարկային համակարգում  հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին Ձև N 1-հետաքննություն 
(եռամսյակային) 

10 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 
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ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ 

սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը   

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 
25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Արտաքին առևտրաշրջանառությունը Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին Ձև N 2- կն (կիսամյակային) - 

- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

ԱՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ  
(տարեկան) 

1 մարտի 

- Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները Ձև 35- պատահար (ամսական) - 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը 

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի  

շարժը 

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 

(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում  և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ավտոմեքենաների ներմուծումը Աղյուսակի տեսքով 

(եռամսյակային) 

- 

 Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

- ԱՀ այցելած զբոսաշրջիկներն ըստ երկրների և նպատակի Տեղեկանք 25 հունվարի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հանցագործությունների թիվն  ըստ հանցատեսակների  Ձև N 1-հանցագործություն 
(եռամսյակային) 

10 
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- Եկողների և մեկնողների թերթիկներին կից վիճակագրական հաշվառման 
կտրոններ 

Կտրոններ (ամսական) 5 

- ԱՀ տարածքում արձանագրված ինքնասպանությունների և ինքնասպանության 
փորձերի դեպքերի մասին 

Հաշվետվություն ձև թիվ 1-ԻՍ 
(կիսամյակային) 

20 

 

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

Ձև 2-Մ 
(կիսամյակային) 

 
- 

- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանա-
տվության ենթարկված անձանց թվաքանակը (ըստ հանրապետության  և 
շրջանների) 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- Կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին   Ձև N 2-կն (կիսամյակային) 30 

ԱՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ  ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ 
ա. գործունեության տեսակների 
բ. տնտեսության հատվածների 
գ. շրջանների 
դ. քաղաք/գյուղ կտրվածքի, 
ե. սեռի 
 Աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերն ըստ  գործունեության 
տեսակների   

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 

 

25 հունվարի 

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

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումի 
 

Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

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

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Արտակարգ իրավիճակներ Ձև N 1–արտակարգ իրավիճակ 
(կիսամյակային) 

25 

- Կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին   Ձև N 2- կն (կիսամյակային) 30 
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- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների, վարչական պատասխանատ-
վության ենթարկված անձանց թվաքանակի և նշանակված տուգանքների չափերի 
մասին 

Ձև N 1-վի 
(տարեկան) 

 
5 փետրվարի 

- Հանրապետության հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Տեղեկանք (ամսական) 10 

ԱՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ    

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի   հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11- ՀՄ-ի աղյուսակի 
տեսքով 

15 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբի-լային 
ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

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

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  
 

 

25 հունվարի 

- 
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը,  
աշխատուժի շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

 

- 

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը 
 

Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը  Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն  Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

 Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

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

 ԱՐՑԱԽԻ  ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ  ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 
տեսքով 

15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ(ամսական) 
 

15  
 

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ(տարեկան) 
 

1 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի  պահպանման վրա կատարվող ծախսերը 

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան) 25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 
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1 2 3 4 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱ-
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

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

Աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային) 

25 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն  Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

                       - Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

ԱՀ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 
տեսքով 

15 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

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

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  
 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը   Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն  Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

 ԱՀ ԳՅՈՒՂԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 
տեսքով 

15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) 
 

15  

 

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

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

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  
 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 
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1 2 3 4 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱ-
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

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

Աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային) 

25 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն  Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

ԱՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ  ՊԱԼԱՏ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 
տեսքով 

15 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի  պահպանման վրա կատարվող ծախսերը 

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 

շարժը 

Ձև թիվ 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 

(տարեկան)  

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 

ԱՀ ՄԱՐԴՈՒ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ   ՊԱՇՏՊԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 
տեսքով 

15 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ 

սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը 

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 

շարժը 

Ձև թվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 

(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

- 
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1 2 3 4 

ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

ԱՀ ԳԼԽԱՎՈՐ  ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերը  

Ձև թիվ  1-Ա (տարեկան)  

 
25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն  Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՀ հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից ներկայացվող 

քննչական աշխատանքի մասին 

Ձև 1-Մ 

(կիսամյակային) 

 

20 

ԱՀ ԴԱՏԱԿԱՆ  ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 
տեսքով 

15 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

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

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  
 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 
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ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում քրեական 
գործերի քննության վերաբերյալ 

ըստ՝ ԱՀ կառավարության 2015 
թվականի սեպտեմբերի 25-ի 
«Դատական գործերի դասա-

կարգումը, դատական վիճակա-
գրության՝ պարտադիր 

հրապարակման ենթակա 
վիճակագրական տվյալների 
(տեղեկությունների) ցանկը և 

հրապարակման կարգը, 
վիճակագրական հաշվետվու-
թյունների բովանդակության 

նկարագրությունը սահմանելու 
մասին» N625-Ն որոշմամբ 

սահմանված հավելվածների 

20 փետրվար 

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

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

 Առևտրային  բանկերի եկամուտներն ու ծախսերն ըստ հոդվածների Ձև N 5 
 (եռամսյակային) 

 
25 

- 2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 
տեսքով 

15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը  և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամսական) 
 

15  

 

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) 
 

1 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ծառայությունների ծավալի մասին Ձև N 1-ծառայություն 
(եռամսյակային) 
4-րդ եռամսյակ 

20 
 

25 

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

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  
 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ Ոչ ֆինանսական ակտիվներում իրականացված ներդրումներ Ձև N 1-ներդրում (տարեկան) 15 ապրիլի 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱ-
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարկերի և ավանդների վերաբերյալ 1-ԲԳ (ամսական) 5 

- Բանկային համակարգի դրամարկղային շրջանառությունը 1-ԲԳ (եռամսյակային) 25 
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- 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 

Ձև N 5 (եռամսյակային)  

- 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ  ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

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

Ձև N 18 (եռամսյակային) - 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

- Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն  Ձև N 7 (եռամսյակային) - 
- Արտարժույթների առք ու վաճառք,  հաշվարկային փոխարժեքները «Արցախբանկ» ՓԲԸ-Ի 

տեղեկանքը (ամսական) 
15 

ԱՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՎ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ՄՇՏԱՊԵՍ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)  
 ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի  պահպանման վրա կատարվող ծախսերը  

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 
25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը   Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն  Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 
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ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ  
(տարեկան) 

1 մարտի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի  պահպանման վրա կատարվող ծախսերը  

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը   Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը   Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերը  

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 
25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն  Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
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ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերը  

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 
25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն  Ձև N 7 (եռամսյակային) 30 

- Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

- 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Կադրային հոսքերը քաղաքացիական ծառայության համակարգում Աղյուսակի տեսքով    
(տարեկան) 

1 փետրվարի 

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

ԱՀ  ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ  ՎԱՐՉԱԿԱԶՄԵՐ  (ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ) 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Շինարարության թույլտվություն Տեղեկանք (եռամսյակային) 10 

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
ը. մեկ մեքենայի աշխատանքային օրերի քանակը մեկ ամսվա ընթացքում 

Աղյուսակ  

(տարեկան) 

30 հունվարի 

- Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և դրանց 
կառույցները 

Ձև N 1-ճան (տարեկան) - 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 
աշխատուժի  պահպանման վրա կատարվող ծախսերը  

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  
 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա  (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը   Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան)  

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

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

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը      Ձև N 1- հանրակրթություն 
 

15 հոկտեմբերի 

- Քաղաքների ճանապարհային տնտեսության մասին Ձև N 1-բարեկարգվածություն 
(տարեկան) 

1 փետրվարի 

- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- Հողերի բարելավման մասին Ձև N 1-հողային պաշարներ 25 փետրվարի 

- Ջրմուղի  աշխատանքի մասին Ձև N 1-ջրմուղ 1փետրվարի 

- Կոյուղու աշխատանքի մասին Ձև N 1-կոյուղի - 
- Բնակարան և բնակելի տուն uտացած ընտանիքների մաuին Ձև N 4-բնակֆոնդ 31 հունվարի 

(ներկայացնում է Ստեփանա-
կերտի քաղաքապետարանը) 

Բնակարանային ֆոնդ  Ձև N 1–բնակֆոնդ (տարեկան) - 

- Քաղաքային հողերի և կանաչապատ տարածքների մաuին Ձև N 1-կանաչ (տարեկան) - 

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների  առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒ-

ԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒ-

ԹՅՈՒՆ 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի 

դրությամբ հավաքված բերքը  

 

Ձև N 29-գտհ  (տարեկան) 

 

15 դեկտեմբերի 

- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները Ձև N 4-գտհ (տարեկան) 15 հունիսի 

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

- Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը Ձև N 6-մեք (կիսամյակային) 15 

- Գարնանացանի ընթացքը օպերատիվ տվյալներ          

(մարտի 1-ից մինչև հունիսի 1-ը` 

շաբաթը մեկ անգամ) 

յուրաքանչյուր 

երկուշաբթի 

- Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և աշնանացանի  ընթացքի մասին օպերատիվ տվյալներ (հունիս-

դեկտեմբեր`շաբաթը մեկ 

անգամ) 

- 
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- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և աշնանացանի 

ընթացքը 

Ձև N 29-գտհ (ամսական) 5 

- Գարնանացանի ընթացքը Ձև N 3-գտհ (տարին 3 անգամ` 

ապրիլ, մայիս,  հունիս) 

- 

- Անասնաբուծության դրությունը Ձև N 24-գտհ (ամսական) 5 
- Գյուղական վայրերի բնակչության գյուղատնտեսական կենդանիներով 

ապահովվածությունը 
Ձև N 9-գ (տարեկան) 1 փետրվարի 

- Բնակչության տնտեuություններում առ 1-ը հունվարի 2020 թվականի 

գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման ցուցակ 

Ձև թիվ 3 (տարեկան) 1 փետրվարի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Համայնքների միջոցների հաշվին իրականացված շինարարական 

աշխատանքները 

Աղյուսակի տեսքով (ամսական) 10 

- Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին 

Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ  ԵՎ ԱՅԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ընդհանուր տեղեկություններ  առևտրի օբյեկտների մասին 1-հաշվառում (եռամսյակային) 5 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՇՈՒԿԱ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, 

աշխատուժի  պահպանման վրա կատարվող ծախսերը  

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  

 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 

շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը   Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 

(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   

ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N 1-արտաքին առևտուր 

(եռամսյակային) 

30 

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

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

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

- Քաղաքային հողերի և կանաչապատ տարածքների մաuին Ձև N 1-կանաչ (տարեկան) - 

- Բնակչության սեռատարիքային կազմը Ձև թիվ 9-Ս 25 փետրվարի 

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

2019 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

Ձև թիվ 11-ՀՄ-ի աղյուսակի 

տեսքով 

15 ապրիլի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ  

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի 

դրությամբ հավաքված բերքը  

 

Ձև N 29-գտհ (տարեկան) 

 

15 դեկտեմբերի 

- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները Ձև N 4-գտհ (տարեկան) 15 հունիսի 
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- Անասնաբուծության դրությունը Ձև N 24-գտհ (տարեկան) 1 փետրվարի 

- Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը Ձև N 6-մեք (կիսամյակային) 15 

- Գարնանացանի ընթացքը Ձև N 3-գտհ (տարին 3 անգամ` 

ապրիլ, մայիս,  հունիս) 

- 

- Գարնանացանի ընթացքը օպերատիվ տվյալներ (մարտի  

1-ից մինչև հունիսի 1-ը`շաբաթը 

մեկ անգամ) 

յուրաքանչյուր 

երկուշաբթի 

- Բերքահավաքի ընթացքը օպերատիվ տվյալներ  (հունիս- 

դեկտեմբեր`շաբաթը մեկ 

անգամ) 

- 

- Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և աշնանացանի  ընթացքի մասին  Ձև N 29-գտհ (ամսական) 5 

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

- Գյուղական վայրերի բնակչության գյուղատնտեսական կենդանիներով 

ապահովվածությունը 

Ձև N 9-գ (տարեկան) 1 փետրվարի 

 Բնակչության տնտեuություններում առ 1-ը հունվարի 2020 թվականի  
գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման ցուցակ 

Ձև թիվ 3 (տարեկան) - 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Համայնքների միջոցների հաշվին իրականացված շինարարական 
աշխատանքները 

Աղյուսակի տեսքով (ամսական) 10 

- Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին 
Ձև թիվ 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 1 մարտի 

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ Հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների գները Աղյուսակի տեսքով (ամսական) 10 

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

Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան)  
 

25 հունվարի 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի 
շարժը   

Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) 20 

- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև թիվ 1-Ա (ամսական) 10 

- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 հունվարի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ   
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Արտաքին առևտրաշրջանառություն Ձև N 1-արտաքին առևտուր 
(եռամսյակային) 

30 

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

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Բնակչության սեռատարիքային կազմը Ձև թիվ 9-Ս 25 փետրվարի 

- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 5 փետրվարի 

- Բնակարանային ֆոնդ Ձև թիվ  1-բնակֆոնդ 
(տարեկան) 

31 հունվարի 
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Հավելված N 6 

2020 թվականի պետական   

վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 

 

ՑԱՆԿ  
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ  5-ՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ)  ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ)  
 

Հաշվետվության 

անվանումը 

Հաշվետվության 

ձևը 

Հաշվետվության 

ներկայացման պար-

բերականությունը 

Հաշվետվության 

ներկայացման 

ժամկետը 
 

1 2 3 4 

1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
1.1. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ 

1.1.1.  ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ 

նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը 

Ձև թիվ 11-ՀՄ տարեկան 15 ապրիլի 

1.2.  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 

1.2.1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ    

Էլեկտրական էներգիայի բաշխումն ու հաշվեկշիռը ըստ տնտեսության ճյուղերի Ձև N 23-ն 

 

եռամսյակային 

 

 

մինչև հաշվետու 

ժամանակաշր-

ջանին հաջորդող 

երկրորդ ամսվա 1-ը 

Էլեկտրահաշվեկշիռ, էներգետիկ uարքավորումների կազմը և հաշվետվություն 

էլեկտրակայանների (էլեկտրագեներատորային տեղակայանքների) աշխատանքի 

մաuին 

24-էներգետիկա տարեկան 1 ապրիլի 

Հաշվետվություն արդյունաբերական կազմակերպության արտադրանքի մասին Ձև N 1-արտ ամսական 15 

1.2.2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի 

դրությամբ հավաքված բերքը   

Ձև N 29-գտ (տարեկան) 

 

- 

 

15 դեկտեմբերի 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները Ձև N 4-գտ - 15 հունիսի 

Անասնաբուծության դրությունը Ձև N 24-գտ - 1 փետրվարի 

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը Ձև N 6-մեք կիսամյակային 15 

Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և աշնանացանի ընթացքի մասին Ձև N 29-գտ ամսական - 

Գարնանացանի ընթացքի մասին Ձև N 3-գտ 

(տարին 3 անգամ) 

ապրիլ, մայիս, 

հունիս 

- 

Անասնաբուծության դրության մասին Ձև N 24-գտ ամսական 15 

Գնումներ` կարտոֆիլի, բանջարեղենի, մրգերի և բոստանային մշակաբույսերի Ձև թիվ 6-գնում, Ձև թիվ 7-

գնում, Ձև թիվ 8-գնում 

- 15 

Գնումներ` անասունի, թռչունի և ճագարի, կաթի, ձվի  Ձև թիվ 11-գնում, Ձև թիվ 

13-գնում, Ձև թիվ 14-գնում 

- - 
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Գնումներ՝  շաքարի ճակնդեղի, եթերատու մշակաբույսերի, ծխախոտի, վայրի 

պտուղների և հատապտղի, սնկերի, ընկույզի, մեղրի և շերամի բոժոժի 

Ձև թիվ 9-գնում տարեկան - 

Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին Ձև թիվ 1-ձուկ ամսական - 

1.2.3. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ    

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև թիվ 2-ԿՇ ամսական 15  

Կատարված շինմոնտաժային  աշխատանքները Ձև թիվ 1-ԿՇ ամսական 15 

Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները Ձև թիվ 1-ԿՇ տարեկան 1  ապրիլի 

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

Ձև թիվ 2-ԿՇ - - 

1.2.4.  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ    

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման  
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ  տարեկան 1 մարտի 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքը և շարժակազմը Ձև N 1-ավտո ամսական 

եռամսյակային 

10 

20 

Փոստային, սուրհանդակային գործունեության մասին Ձև N 1-փոստ եռամսյակային 20 

1.2.5. ԿԱՊ    

Հեռախոսային կապի  միջոցների և աշխատանքի որակի մասին  Ձև N 42-կապ  - - 

Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին Ձև N 11-կապ եռամսյակային 20 

Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 

գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին  

Ձև N 13-կապ ամսական 

եռամսյակային  

10 

20 

Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի տեխնիկական միջոցների 

մասին     

Ձև N 51-կապ տարեկան 30 հունվարի 

1.2.6.  ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Ծառայությունների ծավալի մասին Ձև N 1 ծառայություններ ամսական  10 

Ծառայությունների ծավալի մասին Ձև N 1 ծառայություններ եռամսյակային 20 

Առևտրի շրջանառության մասին Ձև N 1-առևտուր ամսական  10 

Առևտրի շրջանառության մասին Ձև N 1-առևտուր եռամսյակային 20 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական ծառայությունների  ծավալը Ձև N 1-ՏՏ - - 

1.2.7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները Ձև N 1-Ֆ տարեկան 15 ապրիլի 

Կազմակերպության միջոցների կազմը և դրանց գոյացման աղբյուրները Ձև  N 2-ֆ  - - 

Կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, բանկային 

վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ 

Ձև N 6-Ֆ 

 

տարեկան - 

Կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները Ձև N 1-ՏԳ 

 

եռամսյակային, 

տարեկան 

30 

1 փետրվարի 

1.3. ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

1.3.2. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 

Արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների արտադրանքի  գների 

հաշվառման մասին 

Ձև N 1-գին (արտադրանք) ամսական 

 

15  

 

1.3.5. ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ    



103 

 

1 2 3 4 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին Ձև N 1-ՍԱԿԱԳԻՆ 

(ԱՎՏՈ) 

ամսական 
 

25 

Խողովակաշարային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին Ձև N 1-ՍԱԿԱԳԻՆ 

(ԽՈՂՈՎԱԿ) 

ամսական 
 

25 

1.4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ    

1.4.2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ    

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

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, աշխատանքի վարձատրություն Ձև թիվ 1-Ա ամսական 10 

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը 
 

Ձև թիվ 1-կադրերի 
ուսուցում (տարեկան) 

տարեկան 25 հունվարի 

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

Ձև թիվ 1-ԱՊ  տարեկան 25 հունվարի 

1.5. ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ    

ԱՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բիզնես- 

ռեգիստրին վերաբերող տվյալների մասով տեղեկատվության հավաքագրում 

Բիզնես ռեգիստրի 

հարցաթերթեր 

տարեկան 25 փետրվարի 

1.7. ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ    

Ոչ ֆինանսական ակտիվներում իրականացված ներդրումներ  Ձև N 1-ներդրում տարեկան 15 ապրիլի 

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
Ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) գործունեությունը 1-ԱՊՊԱ եռամսյակային 

տարեկան 

25 

- 

Վարկային կազմակերպությունների գործունեության ընդհանուր ցուցանիշներ Ձև N 5 եռամսյակային - 

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

Աղյուսակի տեսքով  եռամսյակային  -  

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
4.1. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին Ձև N1-արտաքին եռամսյակային 30 
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առևտուր 

4.2. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ  ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ    

Օտարերկրյա ներդրումների մասին Ձև N9-ներդրում եռամսյակային 25 

4.3. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Կապի և այլ միջազգային ծառայությունների մասին Ձև N 1-Ծառայություն 

(կապ) 

եռամսյակային 25 

Միջազգային երթուղիներում մատուցված տրանսպորտային ծառայությունների 

մասին 

Ձև N 1-Ծառայություն 

(տրանսպորտ) 

- 30 

Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների  կազմակերպման գծով 

ծառայությունների ներմուծման և արտահանման մասին 

Ձև N13 -Ծառայություն 

 

- 25 

Միջազգային կազմակերպությունների գործունեության մասին Ձև N1-ՄԿ - 30 

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն Ձև N 7 - - 

Ներգնա  և ներքին զբոսաշրջության մասին Ձև N 1-Զբոսաշրջություն - 25 

Ներգնա, ներքին և արտագնա  զբոսաշրջության մասին Ձև N 2-Զբոսաշրջություն - 25 

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
5.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 Ժամանակավոր անաշխատունակության, դժբախտ պատահարների և վնասվածքների    

 մասին 

Ձև N7-Ժավ տարեկան 1 մարտի 

Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների 

գործունեության մասին 
Ձև թիվ 1-սոցսպաս - 1 փետրվարի 

5.4. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Նախադպրոցական հիմնարկների  մասին Ձև N 85-գմ տարեկան 1 փետրվարի 

Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեության մասին Ձև 1-գիշերօթիկ - 1 մարտի 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը      Ձև N 1- հանրակրթություն - 15 հոկտեմբերի 

Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր 

իրականացնող  պետական ուսումնական հաստատությունների մասին 

Ձև N 2-գմ - 5 հոկտեմբերի 

Բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների մասին Ձև N 3-գմ - 5 նոյեմբերի 

Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի աշխատանքների 

մասին 

Ձև N 1-գմ - 20 մայիսի 

Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարման մասին Ձև N 1-գիտություն - - 

Երաժշտական, գեղարվեuտի, արվեuտի դպրոցների, մանկապատանեկան 

uտեղծագործական կենտրոնների մաuին 

Ձև N 1-եգադ - 15 փետրվարի 

 

5.5. ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ    

Գրադարանների գործունեությունը Ձև N 6-գմ տարեկան 25 հունվարի 

Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքներ  Ձև N1-սպորտ - 15 փետրվարի 

Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մասին Ձև N1-մամուլ - - 

Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին Ձև N 1-հրատարակություն - - 

Թանգարանների գործունեությունը Ձև N 1-թանգարան - 1 փետրվարի 

Թատրոնների գործունեությունը  Ձև N 1-թատրոն - - 

Համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը Ձև N 1-համերգ - 15 փետրվարի 
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5.6. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

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

Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը  Ձև N 4-մպ - 25 հունվարի 

5.7. ԲՆԱԿՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Բնական և հեղուկ գազի օգտագործման մասին Ձև N 1-գազ  տարեկան 1 փետրվարի 

Բնակարանային ֆոնդ Ձև N 1-բնակֆոնդ տարեկան 31 հունվարի 

Ջրմուղի  աշխատանքի մասին Ձև N 1-ջրմուղ - 1 փետրվարի 

Կոյուղու աշխատանքի մասին Ձև N 1-կոյուղի - - 

Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրում Ձև N 1-հատուկ 

տրանսպորտ 

- 31 հունվարի 

 
                                                                                                                                                                                   Հավելված N 7  

                                                                                                     2020 թվականի պետական վիճակագրական  

աշխատանքների ծրագրի 

 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ  ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

Հ/Հ Աշխատանքի անվանումը Աշխատանքի 

ժամկետը 

1 Արցախի Հանրապետության  Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքի (www. stat-nkr.am) սպասարկում և 

զարգացում,  կառուցվածքի, ձևի  արդիականացում  

տարվա  

ընթացքում 

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

զարգացում 

- 

3 Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 

լոկալ ցանցի սպասարկում, ընդլայնում և արդիականացում  

- 

4 Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժիններում Ինտերնետ կապի միջոցով 

հաղորդակցության բարելավում 

- 

5 Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

վիրտուալ մասնավոր ցանցի և տարածքային ստորաբաժանումների միջև կորպորատիվ ցանց ստեղծելու աշխատանքների 

իրականացում 

- 

6 Տվյալների հիմնապաշարների լրացման համար աշխատանքների իրականացում - 

7 Վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողների և սպառողների համար ինտերակտիվ շփման համակարգի զարգացման 

աշխատանքների շարունակում  

- 

8 Պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերի հիման վրա տեղային տվյալների բազաների մշակում և վարում - 

9 Պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերի հիման վրա նախկինում ստեղծված տեղային տվյալների բազաների 

արդիականացման ապահովում 

- 

10 Հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների ժամանակագրական շարքերի վարում - 

11 Վիճակագրական դիտարկման աշխատանքներում օգտագործվող համակարգչային ծրագրերի բարելավում, համակարգչային նոր 

ծրագրային փաթեթների ներդրում և շահագործում 

- 
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Հավելված N 8 

2020 թվականի պետական վիճակագրական  

աշխատանքների ծրագրի 

 

ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Հիմնական վիճակագրական ցուցանիշների սահմանումները, հաշվարկման մեթոդաբա-

նությունը, 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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Հավելված N 9 

2020 թվականի պետական  վիճակագրական  

աշխատանքների ծրագրի 
 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ 

Հ/Հ 

Ծած- 

կագիրը 

 

Հրապարակման անվանումը 

Հրապարակման 

ձևը 

 

Հրապարակման 

լեզուն 

 

Թողարկման (հրապա-

րակման) ժամկետը 

(ամիսը) (եռամսյակը) կամ 

աշխատանքային օրը 

հաշվետու ժամանակա-

շրջանից հետո 

1 

 

5800-501 Արցախի Հանրապետության նվազագույն սպառողական զամբյուղի  

արժեքը (հաշվարկված բժշկական նորմաներով) (ամսական) 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 
հայերեն 1 

2 

 

3000-501 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ (ամսական)  

 
- 6 

3 

 

3000-301 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ (ամսական)  

մամուլի 

հաղորդագրություն 
- 6 

4 

 
5100-501 

Տեղեկություններ Արցախ Հանրապետության ժողովրդագրական 

ցուցանիշների մասին (ամսական) 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

- 
10 

5 

 

1300-201 

 

Սպառողական գների ինդեքսը  Արցախի Հանրապետությունում 

(ամսական) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
- - 

6 5100-301 

Արցախի Հանրապետության հիմնական ժողովրդագրական 

ցուցանիշների մասին (ամսական) 
մամուլի 

հաղորդագրություն 
- 

հաշվետու 

ժամանակաշրջանին 

հաջորդող 12-րդ օրը 

7 

 
1300-301 

Արցախի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսը (ամսական) մամուլի 

հաղորդագրություն 
- 13 

8 

 
1000-203 

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության 

հիմնական ցուցանիշները (ամսական) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
- 20 

9 1000-301 
Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի Հանրապետության 
արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության մասին 
(ամսական) 

մամուլի 

հաղորդագրություն 
- 22 

10 
1000-303 Թեմատիկ հաղորդագրություններ մամուլի 

հաղորդագրություն 
- 

ըստ 

անհրաժեշտության 

11 5100-201 
 Արցախի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը  

(եռամսյակային, տարեկան)  

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
- 

30 

տարեկանը՝ ապրիլ 

12 5100-202 
Արցախի Հանրապետության առկա բնակչության թվաքանակը (առանց 

Ստեփանակերտ քաղաքի) 2020 թվականի հունվարի 1-ը (տարեկան) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
- ապրիլ 

13 

 

1000-401 

 

Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը տեղեկատվական 

եռամսյակային 

զեկույց 

հայերեն 

 

45  

տարեկանը` 90 

14 

 

1000-402 

 

Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 
- ռուսերեն 

50  

տարեկան` 100 

15 

 

1000-302 

 

Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը  բնութագրող 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր 

մամուլի 

հաղորդագրություն 

հայերեն 

 

«Արցախի Հանրապետու-

թյան սոցիալ-տնտեսա-
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Հ/Հ 

Ծած- 

կագիրը 

 

Հրապարակման անվանումը 

Հրապարակման 

ձևը 

 

Հրապարակման 

լեզուն 

 

Թողարկման (հրապա-

րակման) ժամկետը 

(ամիսը) (եռամսյակը) կամ 

աշխատանքային օրը 

հաշվետու ժամանակա-

շրջանից հետո 

 

 

  

 

 

 կան վիճակը» տեղեկատ-

վական եռամսյակային 

զեկույցի հրապարակու-

մից հետո մեկշաբաթյա 

ժամկետում 

16 1220-201 
Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման 

հանրագումարները (տարեկան) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
- 1-ին եռամսյակ 

17 1220-202 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և 

համախառն բերքը (տարեկան) 
- - - 

18 5100-102 Միգրացիան Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին - - 1-ին եռամսյակ 

19 
5100-101 

 

Արցախի  ժողովրդագրական ժողովածու, 2020 վիճակագրական 

ժողովածու 

հայերեն, 

անգլերեն 
2-րդ եռամսյակ 

20 1100-101 
Արցախի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2019 

թվականին 
- - - 

21 1210-101 Արդյունաբերությունը Արցախի Հանրապետությունում   2019 թվականին - հայերեն - 

22 1220-101 Գյուղատնտեսությունը Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին - - - 

23 1230-101 Շինարարությունը  Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին - - - 

24 1300-101 
Գները և գների ինդեքսները Արցախի Հանրապետությունում 2020 

թվականին 
- 

հայերեն,  

անգլերեն 
- 

25 
4100-101 

 

Արցախի Հանրապետության արտաքին առևտուրը  2019 թվականին  

(ըստ առանձին երկրների ապրանքների արտաքին տնտեսական 

գործունեության ապրանքային անվանացանկի և Միջազգային առևտրի 

ստանդարտ դասակարգչի 2-նիշ ծածկագրին  համապատասխան) 

- հայերեն - 

26 4400-101 Արցախի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը  2019 թվականին - - - 

27 1000-103 
Արցախը թվերով, 2020 

- 
հայերեն,  

անգլերեն 
- 

28 1220-203 
2020 թվականի  բերքի տակ կատարված ցանքերի համատարած 

հաշվառման հանրագումարները 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
- 3-րդ եռամսյակ 

29 2000-101 
Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն,  2020 

- 
հայերեն, 

անգլերեն 
հուլիս 

30 5200-101 Արցախի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2019 թվականին  - հայերեն հուլիս 

31 1000-104 
2020 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 

(տարեկան) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

հայերեն, 

անգլերեն 
փետրվար 

32 
1000-201 Պարենային  ապահովությունը և աղքատությունը 2019 թվականին - հայերեն, 

անգլերեն 

4-րդ եռամսյակ 

33 
5900-201 Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2020 

(վիճակագրական վերլուծական զեկույց) 

վիճակագրական 

ժողովածու 

- - 
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Հ/Հ 

Ծած- 

կագիրը 

 

Հրապարակման անվանումը 

Հրապարակման 

ձևը 

 

Հրապարակման 

լեզուն 

 

Թողարկման (հրապա-

րակման) ժամկետը 

(ամիսը) (եռամսյակը) կամ 

աշխատանքային օրը 

հաշվետու ժամանակա-

շրջանից հետո 

34 
5800-101 Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2020 մամուլի 

հաղորդագրություն 

հայերեն - 

35 1000-102 

Արցախի Հանրապետության շրջանները  թվերով, 2020 
վիճակագրական 

ժողովածու 

հայերեն, 

ռուսերեն, 

անգլերեն 

- 

36 5800-301 
Արցախի  կանայք և տղամարդիկ, 2020 

- 
հայերեն, 

անգլերեն 
- 

37 1000-101 
Արցախի վիճակագրական տարեգիրք,  2020 

- 
հայերեն, ռուսե-

րեն, անգլերեն 
- 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ  ԹԵՄԱՏԻԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ 

1 1000-203 
ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության 

հիմնական ցուցանիշները (ամսական) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
հայերեն 20 

2 1000-301 

Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի Հանրապետության 

արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության մասին 

(ամսական) 

մամուլի 

հաղորդագրություն 
- 22 

3 1000-303 Թեմատիկ հաղորդագրություններ 
մամուլի 

հաղորդագրություն 
- 

ըստ 

անհրաժեշտության 

4 1000-401 

Արցախի Հանրապետության  սոցիալ-տնտեսական վիճակը տեղեկատվական 

եռամսյակային 

զեկույց 

 

- 

եռամսյակայինը` 45 

տարեկանը`   90 

5 1000-402 
Արցախի  Հանրապետության  սոցիալ-տնտեսական վիճակը - 

 

ռուսերեն եռամսյակայինը` 50 

տարեկան` 100 

6 

 

 

 

 

1000-302 

 

 

 

 

Արցախի  Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր 

 

 

 

մամուլի 

հաղորդագրություն 

հայերեն «ԱՀ սոցիալ-տնտեսա-

կան վիճակը» տեղեկատ-

վական եռամսյակային 

զեկույցի հրապարակու-

մից հետո մեկշաբաթյա 

ժամկետում 

7 1000-201 
2020 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 

(տարեկան) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

- 
փետրվար 

8 1000-101 Արցախի վիճակագրական տարեգիրք, 2020 
վիճակագրական 

ժողովածու 

հայերեն, ռուսե-

րեն, անգլերեն 
4-րդ եռամսյակ 

9 1000-102 

Արցախի Հանրապետության շրջանները թվերով, 2020 

- 

հայերեն, 

ռուսերեն, 

անգլերեն 

- 

10 1000-103 
Արցախը թվերով, 2020 

- 
հայերեն,  

անգլերեն 
2-րդ եռամսյակ 
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Հ/Հ 

Ծած- 

կագիրը 

 

Հրապարակման անվանումը 

Հրապարակման 

ձևը 

 

Հրապարակման 

լեզուն 

 

Թողարկման (հրապա-

րակման) ժամկետը 

(ամիսը) (եռամսյակը) կամ 

աշխատանքային օրը 

հաշվետու ժամանակա-

շրջանից հետո 

11 1000-104 Արցախի  կանայք և տղամարդիկ, 2020 - - 4-րդ  եռամսյակ 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

12 1100-101 
Արցախի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2019 

թվականին 

վիճակագրական 

ժողովածու 

հայերեն, 

անգլերեն 
2-րդ եռամսյակ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

13 1210-101 
Արդյունաբերությունը Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին վիճակագրական 

ժողովածու 
հայերեն 2-րդ եռամսյակ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

14 1220-201 
Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման 

հանրագումարները  (տարեկան) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
հայերեն 1-ին եռամսյակ 

15 1220-202 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և 

համախառն բերքը (տարեկան) 
- - 

 

16 1220-101 
Գյուղատնտեսությունը  Արցախի Հանրապետությունում 2019 

թվականին 

վիճակագրական 

ժողովածու 
- 2-րդ եռամսյակ 

17 1220-203 
2020 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքերի համատարած 

հաշվառման հանրագումարները 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
- - 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

18 1230-101 
Շինարարությունը  Արցախի  Հանրապետությունում 2019 թվականին վիճակագրական 

ժողովածու 
հայերեն 2-րդ եռամսյակ 

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

19 1300-201 
Սպառողական գների ինդեքսը  Արցախի Հանրապետությունում 

(ամսական) 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
հայերեն 10 

20 1300-301 
Արցախի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսը (ամսական) մամուլի 

հաղորդագրություն 
- 13 

21 1300-101 
Գները և գների ինդեքսները   Արցախի Հանրապետությունում 2020 

թվականին 

վիճակագրական 

ժողովածու 

հայերեն, 

անգլերեն 
2-րդ եռամսյակ 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

22 2000-101 
Արցախի  ֆինանսների վիճակագրություն, 2020 վիճակագրական 

ժողովածու 

հայերեն, 

անգլերեն 
հուլիս 

23 3000-501 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ  

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 
հայերեն 6 

24 
3000-301 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ (ամսական)  

մամուլի 

հաղորդագրություն 
- 6 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 
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Հ/Հ 

Ծած- 

կագիրը 

 

Հրապարակման անվանումը 

Հրապարակման 

ձևը 

 

Հրապարակման 

լեզուն 

 

Թողարկման (հրապա-

րակման) ժամկետը 

(ամիսը) (եռամսյակը) կամ 

աշխատանքային օրը 

հաշվետու ժամանակա-

շրջանից հետո 

25 
4100-101 

 

Արցախի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2019 թվականին 

(ըստ առանձին երկրների ապրանքների արտաքին տնտեսական 

գործունեության ապրանքային անվանացանկի և Միջազգային առևտրի 

ստանդարտ դասակարգչի 2-նիշ ծածկագրին համապատասխան) 

վիճակագրական 

ժողովածու 
հայերեն 2-րդ եռամսյակ 

26 4400-101 Արցախի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2019 թվականին - - - 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

27 5100-501 
Տեղեկություններ Արցախի Հանրապետության ժողովրդագրական 

ցուցանիշների մասին (ամսական) 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 
հայերեն 10 

28 5100-301 

Արցախի Հանրապետության հիմնական ժողովրդագրական 

ցուցանիշների մասին (ամսական) 
մամուլի 

հաղորդագրություն 
- 

հաշվետու 

ժամանակաշրջանին 

հաջորդող 12-րդ օրը 

29 5100-201 
  Արցախի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը  

(եռամսյակային, տարեկան)  

վիճակագրական 

տեղեկագիր 
- 

30      

տարեկանը՝ ապրիլ 

30 5100-202 

Արցախի Հանրապետության առկա բնակչության թվաքանակը (առանց 

Ստեփանակերտ քաղաքի) 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 

(տարեկան) 

- - ապրիլ 

31 5100-102 
Միգրացիան Արցախի Հանրապետությունում  2019 թվականին վիճակագրական 

ժողովածու 
- 1-ին եռամսյակ 

32 
5100-101 

 

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու, 2019 վիճակագրական 

ժողովածու 

հայերեն, 

անգլերեն 
2-րդ եռամսյակ 

33 5200-101 Արցախի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2019 թվականին  - հայերեն հուլիս 

34 5800-501 
Արցախի Հանրապետության  նվազագույն սպառողական զամբյուղի  

արժեքը (հաշվարկված բժշկական նորմաներով) (ամսական) 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 
- 1 

35 5900-201 
Պարենային ապահովությունը և աղքատությունը 2019 թվականին վիճակագրական 

տեղեկագիր 

հայերեն, 

անգլերեն 

4-րդ եռամսյակ 

36 
5800-101 Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2020 

(վիճակագրական վերլուծական զեկույց) 

վիճակագրական 

ժողովածու 

հայերեն, 

անգլերեն 

- 

37 
5800-301 Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2020 մամուլի 

հաղորդագրություն 

հայերեն - 
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Հավելված N 10 
2020 թվականի պետական վիճակագրական 

 աշխատանքների ծրագրի 

 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ՝  

ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2020 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ   

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԸ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆԸ   

ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆԸ   

(2020-2021թթ. համար) 

 

Հ/Հ Աշխատանքի   

բովանդակությունը 

Կատարման 

նախատեսված   

ժամկետը 

Կատարման 

պատասխանատուն 

2020 ԹՎԱԿԱՆ 

1.  Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառ-

ման (այսուհետ` ԳՀՀ) մեթոդաբանական և 

կազմակերպչական հիմնական դրույթների.   

  մշակում  

  ներկայացում Արցախի Հանրապետության  
Վիճակագրության պետական խորհրդի   

(այսուհետ` ԱՀ ՎՊԽ) հաստատման 

Մինչև 

 

 

31.01.2020թ. 

20.02.2020թ. 

ԳՀՀ վարչություն 

(Կազմակերպական 

աշխատանքների 

բաժին) 

2.   ԳՀՀ լուսաբանման, բնակչության  և 

գործարարության շրջանում իրազեկման,  

զանգվածային-բացատրական միջոցառում-

ների  ծրագրի մշակում  և  հաստատում 

 ԳՀՀ  կազմակերպման  և անցկացման 

հարցերի  լուսաբանում մամուլում,  ռադիոյով  

և հեռուստատեսությամբ 

 Թեմատիկ պաստառների, կոչերի, ինչպես 

նաև թռուցիկների, օրացույցերի և ԳՀՀ  

լուսաբանող  այլ նյութերի հրատարակում և  

տարածում 

Մինչև 

05.05.2020թ. 

 

 

Սկսած 

01.09.2020թ. 

 

 

-“- 

 

ԳՀՀ վարչություն 

(Կազմակերպական 

աշխատանքների 

բաժին) 

3.   Արցախի Հանրապետության շրջաններում և 

Ստեփանակերտ քաղաքում ԳՀՀ աշխատանք-

ները համակարգողներին աշխատանքի 

ընդունում,   աշխատանքային պայմանագրերի 

կնքում. 

 Համակարգողներին և Արցախի Հանրապե-

տության Ազգային վիճակագրական ծառայու-

թյան (այսուհետ` ԱՀ ԱՎԾ)  շրջանային 

բաժինների պետերին  հրահանգավորում 

02.03.2020թ. 

 

 

 

15.04.2020թ. 

ԳՀՀ 

համակարգողներ 

 

 

 

ԳՀՀ  վարչություն 

 

4.  ԳՀՀ նախապատրաստման և անցկացման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի  ցանկի  

կազմում   և  տպաքանակի  հաշվարկում 

Մինչև 

20.04.2020թ. 

 

ԳՀՀ վարչության 

ԿԱԲ 

5.  Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող 

տնտեսությունների  ցուցակների կազմման  

վերաբերյալ  հրահանգների,  ցուցումների  և  

ձևաթղթերի. 

 պատրաստում և հաստատում 

 տպագրում 

 առաքում 

Մինչև 

 

 

 

03.03.2020թ. 

04.05.2020թ. 

15.05.2020թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԳՀՀ վարչություն 

6.  Արցախի Հանրապետության քաղաքային 

համայնքների սխեմատիկ հատակագծերի 

քարտեզների ստացման ապահովում   

Մինչև 

04.05.2020թ. 

ԱՀ ԱՎԾ  

7.  Ընթացիկ վերահսկման աշխատանքների հա-

ղորդագրության ձևերի մշակում և տպագրում 
04.05.2020թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, ԳՀՀ 

վարչության ԿԱԲ 

8.  Քաղաքային համայնքներում անհատական 

(գյուղացիական) տնային տնտեսությունների,    

անհատ ձեռնարկատերերի, այգեգործական 

ընկերությունների անդամների և գյուղատն-

տեսությամբ զբաղվող քաղաքաբնակների 

տնտեսությունների ցուցակների կազմման 

վերաբերյալ ձևաթղթերի, դրանց լրացման 

վերաբերյալ ցուցումների և  հրահանգների  

լրամշակում և ներկայացում ԱՀ ՎՊԽ 

հաստատման 

Մինչև 

04.05.2020թ. 

ԳՀՀ վարչություն 

(Կազմակերպական 

աշխատանքների 

բաժին) 
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Հ/Հ Աշխատանքի   

բովանդակությունը 

Կատարման 

նախատեսված   

ժամկետը 

Կատարման 

պատասխանատուն 

9.  Փորձնական ԳՀՀ  ընտրված ելքային 

աղյուսակների ստացում 

-նախնական 

-վերջնական 

Մինչև 

 

15.05.2020թ. 

30.06.2020թ. 

 

ԳՀՀ վարչության 

տվյալների մշակման 

և վերահսկողության 

բաժին, ԱՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 

բաժին 

10.  
ԳՀՀ ցուցակագրողների թեկնածուների 

ներկայացում և աշխատանքի ընդունվածների 

հրահանգավորում  

 

 

01.06.2020թ. 

 

ԱՎԾ նախագահի 

տեղակալ, ԳՀՀ 

վարչություն,ԱՀ 

ԱՎԾ աշխատա-

կազմի շրջանային 

բաժիններ 

11.  Փորձնական ԳՀՀ  արդյունքների ամփոփում 31.07.2020թ. ԳՀՀ վարչության 

տվյալների մշակման 

և վերահսկողության 

բաժին, ԱՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 

բաժին 

12.  Քաղաքներում   գյուղատնտեսությամբ 

զբաղվող  տնտեսությունների  ցուցակների  

կազմում 

01.06.2020թ.-

01.07.2020թ. 

ԳՀՀ 

Ցուցակագրողներ 

 

13.  ԳՀՀ  կադրերի  հավաքագրում  և ԳՀՀ անցկաց-
ման կարգի  և  ԳՀՀ հարցաթերթերի լրացման  
կարգի մասին հրահանգավորումների 
իրականացում 
 ԳՀՀ  վարչության աշխատակիցների 
 ԱՀ ԱՎԾ շրջանային բաժինների պետերի 
 ԱՀ ԱՎԾ  տարածքային բաժիններում ԳՀՀ 
աշխատանքները համակարգողների 
 ԳՀՀ տեղամասի վարիչների և նրանց  
օգնականների 
 ԳՀՀ հրահանգիչ-հսկիչների 
 
 
 ԳՀՀ հաշվարարների 

2020թ. 
 
 
 

հունիս 
հուլիս 
հուլիս 

 
սեպտեմբեր 

 
սեպտեմբեր 

 
 

սեպտեմբեր 

 
 
 
 

ԳՀՀ համակարգողներ 
ԳՀՀ համակարգողներ 

ԳՀՀ վարչություն 
 

ԳՀՀ վարչություն 
 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատա-
կազմի տարածքային 

բաժիններ 
-՞- 

14.  Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող  բոլոր իրա-

վաբանական  անձանց  և անհատ ձեռնարկա-

տերերի ցուցակների  տրամադրման ապահո-

վում Արցախի Հանրապետության գյուղատն-

տեսության և ֆինանսերի նախարարու-

թյունների կողմից 

Մինչև 

01.06.2020թ. 

ԳՀՀ վարչություն 

 

15.  ԳՀՀ հարցաթերթերի մշակում և ներկայացում   

ԱՀ ՎՊԽ հաստատման 

Մինչև 

01.06.2020թ. 

ԳՀՀ  վարչություն                

16.  Գյուղական համայնքների  աշխատակազմի 

քարտուղարների կողմից գյուղական 

համայնքներում բնակավայրերի և դրանց 

տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի և 

դրանցում տնտեսությունների ցուցակների 

կազմում  

Մինչև 

01.07.2020թ. 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատա-

կազմի շրջանային 

բաժիններ,  գյուղական 

համայքների ղեկա-

վարների աշխատա-

կազմի քարտուղարներ 

17.  ԳՀՀ նախապատրաստման և անցկացման 

կազմակերպական պլանների կազմման 

վերաբերյալ ցուցումների և ձևերի. 

-պատրաստում և հաստատում 

-տպագրում և առաքում 

Մինչև 

01.07.2020թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԳՀՀ վարչության 

ԿԱԲ 

18.  ԳՀՀ հարցաթերթերի -տպագրում (բազմացում) Մինչև 

01.07.2020թ. 

ԳՀՀ  վարչություն 

19.  ԳՀՀ  հարցաթերթերի  լրացման կարգի մասին 

հրահանգների -տպագրում (բազմացում) 

Մինչև 

01.07.2020թ. 

ԳՀՀ  վարչություն 

20.  Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսու-

թյունների  և  գյուղական համայնքների կազմ-

ված ցուցակների ընդունում և ամփոփում` 

համապատասխան ամփոփագրերի կազմում 

Մինչև 

20.07.2020թ. 

ԱՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի 

շրջանային 

բաժիններ 
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Հ/Հ Աշխատանքի   

բովանդակությունը 

Կատարման 

նախատեսված   

ժամկետը 

Կատարման 

պատասխանատուն 

21.  Կազմակերպական պլանների կազմման 

կարգի վերաբերյալ հրահանգավորում 

Մինչև 

25.07.2020 

ԳՀՀ համակարգող-

ներ ԳՀՀ վարչության 

ԿԱԲ 

22.  Քաղաքների սահմանների ճշգրտման,  

փողոցների անվանումների, թաղամասերի,  

տների համարակալման կարգավորման, 

համարանիշերի և անվանացույցերի 

տեղադրման գործընթացների ապահովման 

ուղղությամբ գործառույթների իրականացում 

Մինչև 

20.08.2020թ. 

ԱՀ 

շրջվարչակազմեր, 

Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան 

23.  Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի 

ԳՀՀ շրջանային և Ստեփանակերտ քաղաքի 

կազմակերպական պլանների կազմում 

Մինչև 

20.08.2020թ. 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատա-

կազմի շրջանային 

բաժիններ, 

ԳՀՀ  վարչություն                

24.  Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի  

ԳՀՀ շրջանային և Ստեփանակերտ քաղաքի 

կազմակերպական պլանների հաստատում և  

գյուղատնտեսական համատարած 

հաշվառման  ամփոփ  կազմպլանի  կազմում 

Մինչև 

01.09.2020թ. 

 

ԳՀՀ  վարչություն                

25.   ԳՀՀ   փաստաթղթերի` ԳՀՀ հաշվառման 

տեղամասի  վարիչի և նրա օգնականի,  

հրահանգիչ-հսկիչի, հաշվարարի 

հուշատետրերի,  ամփոփ տեղեկագրերի և  

հաշվետվությունների  ձևերի 

-պատրաստում, հաստատում 

-տպագրում 

Մինչև 

15.09.2020թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԳՀՀ վարչության 

ԿԱԲ 

26.  ԳՀՀ տվյալների  ստուգման / ծածկագրման 

համար անհրաժեշտ համապատասխան  

ձեռնարկի.  

●  պատրաստում և հաստատում 

●  տպագրում 

Մինչև 

15.09.2020թ. 

ԳՀՀ  վարչություն 

(Տվյալների մշակման 

և վերահսկողության 

բաժին) 

27.  ԳՀՀ հաշվառման և հրահանգչական 

տեղամասերի տեղակայման համար 

աշխատասենյակների ապահովում  

2020թ. 

սեպտեմբեր-

նոյեմբեր 

ԱՀ շրջվարչակազմեր, 

Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատա-

կազմի շրջանային 

բաժիններ 

28.  ԳՀՀ միավորների  ցուցակների կազմում և 

նախապես տրամադրված ցուցակների հետ 

համեմատության միջոցով ճշտում և 

ամփոփում 

Մինչև 

07.10.2020թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, ԳՀՀ վար-

չություն, ԱՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի 

տարածքային 

բաժիններ 

29.  ԳՀՀ հաշվարարների կողմից  հաշվային 

տեղամասի  բնակելի  բոլոր շինությունների 

(մշտական և ժամանակավոր)  նախնական 

շրջայց 

2020թ. 

հոկտեմբերի 

7-9-ը 
ԳՀՀ հաշվարարներ 

30.  Հաշվարարների հետ մինչ գյուղատնտեսական 

համատարած հաշվառումային խորհրդակ-

ցություն և փաստաթղթերի բաշխում 

10.10.2020թ. 
ԳՀՀ հրահանգիչ- 

հսկիչներ 

31.  ԳՀՀ տվյալների  մեքենայական մշակման 

ծրագրային փաթեթների լրամշակում  և 

փորձարկում 

Մինչև 

30.10.2020թ. 

ԳՀՀ  վարչություն,               

ԱՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 

բաժին 

32.  ԳՀՀ անցկացում` հարցաթերթերի լրացում 2020թ. 

հոկտեմբերի  

11-31-ը 

ԳՀՀ հաշվարարներ 

33.  Ընտրանքային վերահսկիչ շրջայցի  

անցկացում 

2020թ. 

նոյեմբերի 

1-4-ը 

ԳՀՀ հրահանգիչ-

հսկիչներ և  ԳՀՀ 

հաշվարարներ 

34.   ԳՀՀ ելքային աղյուսակների մակետների 

մշակում 

 հաստատում հանրապետական 

հանձնաժողովի կողմից 

Մինչև 

16.11.2020թ 

ԳՀՀ  վարչություն               

(Տվյալների մշակման 

և վերահսկողության 

բաժին) 

35.  ԳՀՀ տվյալների  մուտքագրման  հրահանգի 

պատրաստում 

Մինչև 

25.12.2020թ. 

ԳՀՀ  վարչություն,               

ԱՀ ԱՎԾ աշխատա-
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Հ/Հ Աշխատանքի   

բովանդակությունը 

Կատարման 

նախատեսված   

ժամկետը 

Կատարման 

պատասխանատուն 

 կազմի տեղեկատվա-

կան տեխնոլոգիաների 

բաժին 

36.  ԳՀՀ նյութերի ամբողջականության և լրացման 
որակի ստուգում և ըստ վերադասության 
հանձնում-ընդունում 
 
 
 
  
- ԳՀՀ հաշվարարներից 

 
  
- ԳՀՀ հրահանգիչ-հսկիչներից 
 
  
 
- ԳՀՀ հաշվառման տեղամասի վարիչներից 
 
 

- ԳՀՀ աշխատանքները 
համակարգողներից 
 
 
 

  
  - ԱՀ ԱՎԾ  աշխատակազմի շրջանային 
բաժիններից 

2020թ. նոյեմ-
բերի 5-ից 

մինչև 2020թ. 
դեկտեմբերի  

25-ը 
 

մինչև 
նոյեմբերի 5-ը 

 
մինչև 

նոյեմբերի 
15-ը 

 
մինչև 

նոյեմբերի 
30-ը 

 
մինչև 

դեկտեմբերի  
15-ը 

 
 
 

մինչև դեկ-
տեմբերի 25-ը 

 
 
 
 
 
 

ԳՀՀ հրահանգիչ-
հսկիչներ 

 
ԳՀՀ հաշվառման 

տեղամասի 
վարիչներ 

 
ԳՀՀ 

աշխատանքները 
համակարգողներ 

 
ԱՀ ԱՎԾ  աշխա-

տակազմի տարած-
քային բաժիններ,  
Ստեփանակերտ 
քաղաքում՝ ԳՀՀ 

վարչության ԿԱԲ 
 

ԳՀՀ վարչություն  

2021 ԹՎԱԿԱՆ 

37.  ԳՀՀ աշխատանքներն իրականացնողների և 

վերահսկողների կողմից կազմված ամփոփ 

տեղեկագրերի հիման վրա  Արցախի 

Հանրապետության 2020 թվականի ԳՀՀ 

նախնական արդյունքների հաշվարկում  

I եռամսյակ ԱՀ ԱՎԾ,  

ԳՀՀ վարչություն 

 

38.  ԳՀՀ հարցաթերթերի տվյալները 

ստուգող/ծածկագրողների հրահանգավորում 

Փետրվար ԳՀՀ  վարչություն 

(Տվյալների մշակման 

և վերահսկողության 

բաժին) 

39.  ԳՀՀ հարցաթերթերի համապատասխան 

հարցերի  ամբողջական  լրացման և 

ճշգրտության ստուգում, համապատասխան 

հարցերի պատասխանների ծածկագրում 

Փետրվար-

մայիս 

ԳՀՀ  վարչություն 

ԳՀՀ տվյալները 

ստուգող/ 

ծածկագրողներ 

40.  ԳՀՀ հարցաթերթերի տվյալները 

մուտքագրողների հավաքագրում և  

հրահանգավորում 

Մարտ ԳՀՀ  վարչություն,               

ԱՀ ԱՎԾ աշխատա-

կազմի տեղեկատվա-

կան տեխնոլոգիա-

ների բաժին 

41.  ԳՀՀ հարցաթերթերի տվյալների մուտքագրում  Մարտ-

օգոստոս 

ԳՀՀ  վարչություն 

ԳՀՀ տվյալները 

մուտքագրողներ 

42.  ԳՀՀ  տվյալների բազայի ձևավորում Սեպտեմբեր ԳՀՀ  վարչություն,               

ԱՀ ԱՎԾ աշխատա-

կազմի տեղեկատվա-

կան տեխնոլոգիա-

ների բաժին 

43.  ԳՀՀ հարցաթերթերի տվյալների   

տրամաբանական ստուգում և ուղղում 

Սկսած  

սեպտեմ-

բերից 

ԳՀՀ  վարչություն,               

ԱՀ ԱՎԾ աշխատա-

կազմի տեղեկատ-

վական տեխնոլո-

գիաների բաժին 

44.  ԳՀՀ ծրագրով նախատեսված ելքային 

աղյուսակների ստացում 

Սկսած  

սեպտեմբերից 

ԱՀ ԱՎԾ 

 

45.  ԳՀՀ արդյունքների  վերլուծություն Պարբերաբար ԱՀ ԱՎԾ 

46.  ԳՀՀ նյութերի հրապարակում Դեկտեմբեր ԱՀ ԱՎԾ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

2020 թվականի փետրվարի 10-ի 

 

 

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻՆ ԱՐՏԱԺԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  

ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 16-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

  

 

Ղեկավարվելով «Դատական ակտերի  հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 4-րդ մասով` 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 

 

1. Սահմանել հարկադիր կատարողին արտաժամյա ծառայության 

ներգրավման դեպքերը և ժամանակի հաշվարկման կարգը` համաձայն 

հավելվածի: 

  

 

 

 Արցախ Հանրապետության                                                                                           

 արդարադատության նախարար                                               Ա.Դանիելյան                                                                                              

        

                                                                                        

 2020 թվականի փետրվարի 10 

 ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության  

նախարարի 2020 թվականի փետրվարի  

 10-ի N 16-Ն հրամանի 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻՆ ԱՐՏԱԺԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  

ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ 

 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է կատարողական գործողությունների 

կատարման ընթացքում դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության հարկադիր կատարողներին արտաժամյա ծառայության ներգրավման 

դեպքերը և ժամանակի հաշվարկը: 

2. Հանգստյան, ոչ աշխատանքային օրերին, ինչպես նաև արտաժամյա, 

գիշերային ժամերին (այսուհետ՝ արտաժամյա ծառայություն) անհապաղ կատարում 

պահանջող, պարտապանի մեղքով կամ այլ պատճառներով կատարողական 

գործողությունների կատարումը աշխատանքային օրերին և սահմանված ժամերին 

անհնարին դարձած կատարողական գործողությունները շարունակվում են մինչև 

դրանց փաստացի կատարումը: 

3. Արտաժամյա ծառայության վերաբերյալ հարկադիր կատարողի վերադասի 

կողմից կազմվում է համապատասխան զեկուցագիր և ներկայացվում Գլխավոր 

հարկադիր կատարողի հաստատմանը: Հաստատումից հետո այն ուղարկվում է 

դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 

հաշվապահություն` համապատասխան հաշվարկներ և վճարումներ կատարելու 

համար: 

4. Արտաժամյա ծառայության համար հարկադիր կատարողին վճարվում է 

հավելում օրենքով սահմանված կարգով: 
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Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

     «19» փետրվարի 2020թ.          N 36-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ՖԱՐՄ ՄԱՐԿԵՏ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-ԻՆ  

ՏՐՎԱԾ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ  

ԿՐՊԱԿ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ  Կ-XX-000319 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ  

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ 

մասը, 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի 

մարտի 16-ի N 90 որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 14-րդ կետի 14-րդ 

ենթակետը, Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

լիցենզավորման հանձնաժողովի եզրակացությունը և հաշվի առնելով, որ 

«ՖԱՐՄ ՄԱՐԿԵՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

դեղատնային կրպակը՝ խախտելով Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 25-ի N 593-Ն որոշմամբ հաստատված 

N3 հավելվածի 36-րդ կետի պահանջը, իրականացրել է Հայաստանի 

Հանրապետությունում չգրանցված և պիտանիության ժամկետն անցած դեղերի 

բաց թողնում և վաճառք. 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Կասեցնել «ՖԱՐՄ ՄԱՐԿԵՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը առողջապահության նախարարության կողմից 2018 թվականի 

մայիսի 30-ին տրված դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ) 

իրականացնելու (ԱՀ ք.Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 15/33) Կ-XX-

000319 լիցենզիայի գործողությունը՝ մեկ  ամիս ժամկետով: 

2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի կասեցման մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին` պաշտոնական տեղեկագրում 

հրապարակելու համար և դիմումատուին: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում «ՖԱՐՄ ՄԱՐԿԵՏ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանն իրազեկելուն հաջորդող օրվանից: 

 

                                                                  

 

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

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«19» փետրվարի 2020թ.          N 37-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

«Մ.Մ.Մ.ՍԱՂՅԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-ԻՆ ՏՐՎԱԾ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԿՐՊԱԿ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ  Կ-XX-000246 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ 

մասը, 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի 

մարտի 16-ի N 90 որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 14-րդ կետի 14-րդ 

ենթակետը, Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

լիցենզավորման հանձնաժողովի եզրակացությունը և հաշվի առնելով, որ 

«Մ.Մ.Մ.ՍԱՂՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

դեղատնային կրպակը՝ խախտելով Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 25-ի N 593-Ն որոշմամբ հաստատված 

N3 հավելվածի 36-րդ կետի պահանջը, իրականացրել է Հայաստանի 

Հանրապետությունում չգրանցված և պիտանիության ժամկետն անցած դեղերի 

բաց թողնում և վաճառք. 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Կասեցնել «Մ.Մ.Մ.ՍԱՂՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը առողջապահության նախարարության կողմից 2013 թվականի 

դեկտեմբերի 20-ին տրված դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ) 

իրականացնելու (ԱՀ ք.Ստեփանակերտ, Տիգրան Մեծի 21/)  Կ-XX-000246 

լիցենզիայի գործողությունը՝ մեկ  ամիս ժամկետով: 

2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի կասեցման մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին` պաշտոնական տեղեկագրում 

հրապարակելու համար և դիմումատուին: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում «Մ.Մ.Մ.ՍԱՂՅԱՆ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանն իրազեկելուն հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

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

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«19» փետրվարի 2020թ.          N 38-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 
ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆԻՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ12-ԻՆ ՏՐՎԱԾ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԵՂԱՏՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ Ա-XX-000039 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ) ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ 

մասը, 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի 

մարտի 16-ի N 90 որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 14-րդ կետի 14-րդ 

ենթակետը, Արցախի Հանրապետության  առողջապահության 

նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի եզրակացությունը և հաշվի 

առնելով, որ անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե Իսկանդարյանի դեղատունը՝ 

խախտելով ԱՀ կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 25-ի N 593-Ն 

որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի 36-րդ կետի պահանջը, իրականացրել 

է Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված և պիտանիության ժամկետն 

անցած դեղերի բաց թողնում և վաճառք. 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Կասեցնել անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե Իսկանդարյանին 

առողջապահության նախարարության կողմից 2007 թվականի դեկտեմբերի 12-

ին տրված դեղատնային գործունեություն (դեղատուն) իրականացնելու (ԱՀ 

ք.Ստեփանակերտ, Մաշտոցի 8)  Ա-XX-000039 լիցենզիայի գործողությունը՝ մեկ  

ամիս ժամկետով: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի կասեցման մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին` պաշտոնական տեղեկագրում 

հրապարակելու համար և դիմումատուին: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե 

Իսկանդարյանին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից: 

 

    

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

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«19» փետրվարի 2020թ.          N 39-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ԿԼԱՍ-ՖԱՐՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՄԱՐՏԻ 11-ԻՆ ՏՐՎԱԾ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ 

ԿՐՊԱԿ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ  Կ-XX-000296 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ 

մասը, 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի 

մարտի 16-ի N 90 որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 14-րդ կետի 14-րդ 

ենթակետը, Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

լիցենզավորման հանձնաժողովի եզրակացությունը և հաշվի առնելով, որ 

«ԿԼԱՍ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

դեղատնային կրպակը՝ խախտելով Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 25-ի N 593-Ն որոշմամբ հաստատված 

N3 հավելվածի 36-րդ կետի պահանջը, իրականացրել է Հայաստանի 

Հանրապետությունում չգրանցված և պիտանիության ժամկետն անցած դեղերի 

բաց թողնում և վաճառք. 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Կասեցնել «ԿԼԱՍ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը առողջապահության նախարարության կողմից 2016 թվականի 

մարտի 11-ին տրված դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ) 

իրականացնելու (ԱՀ ք.Ստեփանակերտ, Բաղրամյան 10/2)  Կ-XX-000296 

լիցենզիայի գործողությունը՝ մեկ ամիս ժամկետով: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի կասեցման մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին` պաշտոնական տեղեկագրում 

հրապարակելու համար և դիմումատուին: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում «ԿԼԱՍ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանն իրազեկելուն հաջորդող օրվանից: 

 

                                                                                 

 

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

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«19» փետրվարի 2020թ.          N 40-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

 «ՎԱՆ» ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-ԻՆ ՏՐՎԱԾ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԿՐՊԱԿ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ  Ա-XX-000018 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, 

12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի N 

90 որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 14-րդ կետի 14-րդ ենթակետը, 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

լիցենզավորման հանձնաժողովի եզրակացությունը և հաշվի առնելով, որ «ՎԱՆ» 

արտադրական կոոպերատիվի դեղատնային կրպակը՝ խախտելով Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 25-ի N 593-Ն 

որոշմամբ հաստատված N3 հավելվածի 36-րդ կետի պահանջը, իրականացրել է 

Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված և պիտանիության ժամկետն 

անցած դեղերի բաց թողնում և վաճառք. 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Կասեցնել «ՎԱՆ» արտադրական կոոպերատիվին առողջապահության 

նախարարության կողմից 2007 թվականի հոկտեմբերի 22-ին տրված 

դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ) իրականացնելու (ԱՀ ք. 

Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 56)  Ա-XX-000018 լիցենզիայի 

գործողությունը՝ մեկ  ամիս ժամկետով: 

2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի կասեցման մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին` պաշտոնական տեղեկագրում 

հրապարակելու համար և դիմումատուին: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում «ՎԱՆ» արտադրական կոոպերատիվին 

իրազեկելուն հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ  

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի որոշում    Քաղաքացիական գործ 

ԸԻԴ/2039/02/16 

Քաղաքացիական գործ  ԸԻԴ/2039/02/16 

Նախագահող դատավոր` Ա.Աբրահամյան 

Դատավորներ` Ի.Կարապետյան 

 Վ.Հովսեփյան 

 Գ.Գրիգորյան 

 Ա.Հայրապետյան 
                 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ 

 

ք.Ստեփանակերտ            23-ին հունվարի 2020թ. 

 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ` 

Գերագույն դատարան) վճռաբեկության  կարգով. 

 

նախագահությամբ՝ դատավոր՝ Գ.Գրիգորյանի 

մասնակցությամբ՝  դատավորներ` Հ.Աբրահամյանի 

 Ա.Աբրահամյանի 

 Հ.Խաչատրյանի 

 Կ.Ղարայանի 

 

դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով ըստ հայցի Ռուզաննա 

Մոիսեյի Խասապետյանի ընդդեմ Լեոնիդ Սուրենի Աղաջանյանի՝ 20.000 (քսան 

հազար) ԱՄՆ դոլար, հաշվեգրված 500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ 

տոկոսագումար և 5.000 (հինգ հազար) ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ՝ մինչև 

պարտավորության մարման օրը ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ 

հոդվածի ուժով հաշվեգրվելիք տոկոսագումար բռնագանձելու և ըստ Լեոնիդ 

Աղաջանյանի հակընդդեմ հայցի՝ փոխառության պայմանագիրն անվավեր 

ճանաչելու պահանջների մասին քաղաքացիական գործով Գերագույն 

դատարանի 2018 թվականի փետրվարի 21-ի որոշման դեմ պատասխանողի 

ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի՝ նոր երևան եկած հանգամանքներով 

վճռաբեկ բողոքը, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը 

Ռուզաննա Խասապետյանն (այսուհետ՝ Հայցվոր) ու նրա ներկայացու-

ցիչներ Աշոտ Ապրեսյանը և Սուրեն Միրզոյանը 2016 թվականի սեպտեմբերի 

01-ին հայցադիմում են ներկայացրել Արցախի Հանրապետության ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ՝ Առաջին  ատյանի  

դատարան) ընդդեմ Լեոնիդ Աղաջանյանի (այսուհետ՝ Պատասխանող)՝ 20.000 

(քսան հազար) ԱՄՆ դոլար պարտքի գումարը, հաշվեգրված 500.000 (հինգ 

հարյուր հազար) ՀՀ դրամ տոկոսագումարը, 2016 թվականի հունվար ամսից 

սկսած մինչև պարտքի լրիվ մարումը՝ 15.000 (տասնհինգ հազար) ԱՄՆ դոլար 

պարտքի գումարի նկատմամբ պայմանագրով սահմանված ամենամսյա 1,8 

(մեկ ամբողջ ութ տասնորդական) տոկոսը և 5.000 (հինգ հազար) ԱՄՆ դոլար 

պարտքի նկատմամբ դատարան դիմելու օրվանից մինչև պարտավորության 

դադարման օրը ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով 

սահմանված տոկոսները բռնագանձելու պահանջների մասին: 
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Առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի սեպտեմբերի 05-ի 

որոշմամբ հայցադիմումը վերադարձվել է՝ 15.000 (տասնհինգ հազար) ԱՄՆ 

դոլար գումարի նկատմամբ 2016թ. հունվարի 1-ից մինչև դատարան դիմելու 

օրը հաշվեգրված տոկոսների հաշվարկը չներկայացնելու և պահանջվող 

տոկոսների մասով օրենքով սահմանված չափով պետական տուրքը 

չվճարելու պատճառաբանությամբ: 

Հայցվոր կողմը 2016 թվականի սեպտեմբերի 09-ին կրկին հայցադիմում է 

ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարան: 

Սկզբնական հայցի դեմ Պատասխանողը և նրա ներկայացուցիչ 

Վ.Հայրապետյանը 2016 թվականի նոյեմբերի 24-ին ներկայացրել են հակընդ-

դեմ հայց՝ փոխառության պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու պահանջով: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ի որոշմամբ 

հակընդդեմ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ՝ սկզբնական հայցի հետ 

համատեղ քննելու համար: 

Առաջին ատյանի դատարանի (դատավոր՝ Մ.Ավանեսյան) 2017 թվականի 

փետրվարի 03-ի վճռով սկզբնական հայցը բավարարվել է մասնակիորեն, իսկ 

հակընդդեմ հայցը՝ մերժվել: 

Պատասխանողի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի կողմից ներկայաց-

ված  վերաքննիչ բողոքի հիման վրա քննելով գործը, Արցախի Հանրապետու-

թյան վերաքննիչ դատարանը (այսուհետ՝ Վերաքննիչ  դատարան)  2017 

թվականի ապրիլի 20-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը մերժել է և Առաջին 

ատյանի դատարանի վճիռը թողել օրինական ուժի մեջ: 

Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ 2017 թվականի մայիսի 20-ին 

վճռաբեկ բողոք  է բերել Պատասխանողի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանը: 

Գերագույն դատարանի 2017 թվականի հունիսի 20-ի որոշմամբ վճռաբեկ 

բողոքը մասնակիորեն բավարարվել է՝ Վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի 

ապրիլի 20-ի որոշումը բեկանվել է և գործն ուղարկվել Առաջին ատյանի 

դատարան՝ նոր քննության: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի հոկտեմբերի 05-ի վճռով 

հայցը բավարարվել է մասնակի, իսկ հակընդդեմ հայցը՝ մերժվել: 

2017 թվականի նոյեմբերի 06-ին Պատասխանողի ներկայացուցիչ 

Վ.Հայրապետյանը բերել է վերաքննիչ բողոք՝ խնդրելով բողոքարկվող մասով 

բեկանել  Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի հոկտեմբերի 05-ի 

վճիռը և այն փոփոխել՝ կայացնելով դատական ակտ՝ հակընդդեմ հայցի 

բավարարման, իսկ սկզբնական հայցի մերժման մասին: 

Վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի դեկտեմբերի 12-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է, Առաջին ատյանի դատարանի 2017 

թվականի հոկտեմբերի 05-ի վճիռը մասնակիորեն բեկանվել և փոփոխվել է. 

Ռուզաննա Խասապետյանի հայցը մերժվել է, իսկ Լեոնիդ Աղաջանյանի 

հակընդդեմ հայցը՝ բավարարվել. կողմերի միջև 11.04.2012թ. կազմված 

փոխառության պայմանագիրը համարվել է չկնքված: 

Վերաքննիչ դատարանի վերոնշյալ որոշման դեմ Հայցվորը և նրա 

ներկայացուցիչ Ս.Միրզոյանը 2018 թվականի հունվարի 10-ին բերել են 

վճռաբեկ բողոք: 

Գերագույն դատարանի 2018 թվականի փետրվարի 21-ի որոշմամբ 

վճռաբեկ բողոքը բավարարվել է մասնակիորեն: Մասնակիորեն բեկանվել է 

Վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի դեկտեմբերի 12-ի որոշումը և այն 

փոփոխվել. հայցը բավարարվել է մասնակիորեն, իսկ հակընդդեմ հայցը՝ 

մերժվել: 

2019 թվականի մարտի 15-ին պատասխանող/հակընդդեմ հայցվոր 

Լեոնիդ Աղաջանյանի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Հայրապետյանը նոր երևան 

եկած հանգամանքներով  ներկայացրել է վճռաբեկ բողոք: 

Գերագույն դատարանը 2019 թվականի ապրիլի 03-ի որոշմամբ վճռաբեկ 

բողոքը վարույթ ընդունելը մերժել է: 
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Պատասխանողի  ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանը 2019 թվականի 

նոյեմբերի 15-ին նոր երևան եկած հանգամանքների հիմքով բերել է վճռաբեկ 

բողոք: 

Գերագույն դատարանի 2019 թվականի դեկտեմբերի 03-ի որոշմամբ 

վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է և հարուցվել նոր երևան եկած հանգամանքներով 

դատական ակտի վերանայման վարույթ: Նույն որոշմամբ կասեցվել է նաև 

բողոքարկված դատական ակտի գործողությունը: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան է ներկայացրել Հայցվորի ներկայացուցիչ 

Ս.Միրզոյանը: 

 

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով. 

Բողոքաբերը, շարադրելով գործի դատավարական նախապատմությունը 

և Վերաքննիչ դատարանի որոշման պատճառաբանությունները, մեջբերելով 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 194-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի, 195-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, 196-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 

կետի բովանդակությունը, նշել է, որ գործով առկա են նոր երևան եկած 

հանգամանքներ: 

Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Ըստ բողոքաբերի՝ Գերագույն դատարանը 21.02.2018թ. որոշմամբ 

հաստատված փաստ է համարել, որ 11.04.2012թ. կողմերի միջև կնքվել է 

փոխառության պայմանագիր և Պատասխանողը Հայցվորից ստացել է 20.000 

ԱՄՆ դոլար փոխառության գումարը: Նշվածի հիմքով փոխառության պայմա-

նագրից բխող, այդ թվում փոխառության ապահովություն դիտարկված գույքի 

«առուվաճառքի» գինը հաշվանցվել է, չնայած պահանջի բացակայությանը: 

Սույն գործով Պատասխանողը մեկ անգամ չէ, որ փաստարկել է, թե 

Աջափնյակ 17/2 հասցեով անշարժ գույքի արժեքը 40.000 ԱՄՆ դոլար է, իսկ 

ըստ «Ջեներալ Գրուպ» ՍՊԸ առ 14.02.2018թ. տեղեկանքի՝ 18.500.000 ՀՀ դրամ, 

ուստի անհիմն կլիներ, եթե նա խնդրեր այն հաշվանցել 10.000 ԱՄՆ դոլարի 

դիմաց: 

Ըստ բողոքաբերի՝ 07.11.2019թ.-ին Ստեփանակերտ քաղաքի 

դատախազության դատախազ Հ.Իշխանյանի որոշմամբ, վերացվել է քրեական 

գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշումը, հարուցվել քրեական գործ և 

տուժող է ճանաչվել Պատասխանողը: Քրեական նյութով, այնուհետև 

քրեական գործ հարուցելու մասին որոշմամբ հաստատված են փաստեր, 

որոնք սույն գործով նոր երևան եկած հանգամանքներ են առաջացրել: Նաև 

Սամվել Հարությունյանի բացատրությունն ունի էական նշանակություն: 

Նշված փաստական տվյալները ձեռք են բերվել Գերագույն դատարանի 

որոշումից հետո և, ըստ բողոքաբերի՝ ակնհայտ է, որ եթե դրանք առկա լինեին 

գործի քննության ժամանակ, ապա կկայացվեր այլ դատական ակտ և 

Պատասխանողի վրա գումար վճարելու պարտականությունից բացի այլ 

բացասական հետևանքներ ի հայտ չէին գա (հայցագնի չափը կրկնակի անգամ 

գերազանցող գույքերի կորուստներ, առերևույթ վնասներ և այլն): 

Ըստ բողոքաբերի՝ ոստիկանության և դատախազության որոշումները 

Պատասխանողը ստացել է համապատասխանաբար՝ 31.10.2019թ. և 

11.11.2019թ.-ին: 

Նշվածների հաշվառմամբ բողոքաբերը խնդրել է հարուցել նոր երևան 

եկած հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման վարույթ, դատական 

ակտը բեկանել և գործն ուղարկել Առաջին ատյանի դատարան՝ լրիվ ծավալով 

նոր քննության: Միաժամանակ, ներկայացրել է նաև միջնորդություն՝ 

դատական ակտի կատարումը կասեցնելու խնդրանքով: 
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        3. Վճռաբեկ բողոքի դեմ ներկայացված պատասխանի բովանդակությունը. 

Ըստ պատասխանի հեղինակի՝ բողոքաբերի վկայակոչած հանգամանք-

ները չեն կարող դիտարկվել որպես նոր երևան եկած հանգամանքներ, քանի 

որ՝ 

1. նշված տարածքի արժեքը կադաստրը գնահատել էր մոտ 3.0 մլն ՀՀ 

դրամ, գույքահարկը վճարվել է նշված գումարի հաշվարկային սանդղակով, 

իսկ գույքի արժեքի վերաբերյալ ներկայացրած տեղեկանքը քննարկվել է 

Գերագույն դատարանում՝ մինչև 21.02.2018թ. որոշում ընդունելը և չի 

հանդիսանում փորձագետի եզրակացություն: Գույքն օտարվել է մինչև 

Գերագույն դատարանի կողմից որոշում ընդունելը և հենց օտարված գույքի 

վաճառքի արժեքն է Գերագույն դատարանը հաշվակցել պարտքի գումարին: 

Հետևաբար անհիմն է Պատասխանողի պատաճառաբանությունն այն մասին, 

թե գույքի արժեքն անհրաժեշտ է դիտարկել նոր երևան եկած հանգամանք: 

Ավելին, նույնիսկ տարիներ անց գույքի արժեքի փոփոխությունը՝ էժանանալը 

կամ թանկանալը, չի կարող որևէ նշանակություն ունենալ գործարքի 

իրավաչափության և օրինականության համար կամ՝ դիտարկվել, որպես նոր 

երևան եկած հանգամանք: 

2. Ինչ վերաբերում է Պատասխանողի դիմումի հիման վրա քրեական գործ 

հարուցելու մասին որոշումը որպես նոր երևան եկած հանգամանք 

դիտարկելուն, ապա. «դա աբսուրդի դաշտից է», քանի որ քրեական գործ 

հարուցելու հիմքը հանդիսացել է ոչ թե գործարքի (փոխառության 

պայմանագրի), իրավաչափության մասին հարցը, այլ Ս.Հարությունյանին կամ 

Պատասխանողին պատկանող հողատարածքում գույքի անհետանալու 

ենթադրյալ փաստը, ինչը բնականաբար դատական ակտի գնահատման 

համար որևէ նշանակություն ունենալ չի կարող, քանի որ անկախ այն 

հանգամանքից, որ այդ հողամասում որևէ մեկը գույք է ունեցել, թե՝ ոչ, կամ 

այն գողացել են, թե՝ ոչ, խոսում է գործարքի իրավաչափության հետ կապ 

չունեցող հանգամանքների մասին: 

Ավելին, նախապատրաստված նյութերով ևս հիմնավորվել է, որ Հայցվորը 

որևէ առնչության չի ունեցել վիճելի հողատարածքում գտնվող գույքի հետ, այն 

որոշակի ժամանակ պահպանվել է ներկայիս սեփականատերերի կողմից ու 

այդ մասին տեղյակ են պահել Պատասխանողին: Այդ փաստերի առիթով 

կատարվել են քննություններ և արձանագրված են ԱՀ ոստիկանության 

Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության 30.10.2019թ. և ԱՀ ոստիկանության 

տնտեսական և պաշտոնեական հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի 

25.02.2019թ. որոշումներում: 

Նշվածների հիման վրա պատասխանի հեղինակը խնդրել է մերժել 

վճռաբեկ բողոքը: 

 

        4. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեն հետևյալ 

փաստերը. 

1. 11.04.2012թ. Հայցվորի և Պատասխանողի կողմից ստորագրվել է 

փոխառության պայմանագիր, որի համաձայն՝ Հայցվորը Պատասխանողին է 

հանձնում 20.000 ԱՄՆ դոլար՝ ձեռնարկատիրական գործունեության 

ծավալներն ավելացնելու նպատակով, իսկ Պատասխանողը պարտավորվում 

է փոխառության գումարի նկատմամբ Հայցվորին վճարել ամսական 1.8 տոկոս 

տոկոսադրույքով տոկոսներ /որը կազմում է 360 ԱՄՆ դոլար/ և փոխառության 

գումարը վերադարձնել հետևյալ եղանակով՝ 1/ մինչև 7.12.2015թ.՝ 5.000 ԱՄՆ 

դոլար, 2/ մինչև 7.12.2016թ.՝ 10.000 ԱՄՆ դոլար, 3/ մինչև 7.05.2017թ.՝ 5.000 

ԱՄՆ դոլար /հատոր 1-ին, գ.թ.16-17, 31-32/: 

2. 11.04.2012թ. պայմանագրին կից 11.04.2012թ. ստացականի համաձայն՝ 

Պատասխանողը Հայցվորից ստացել է 20.000 ԱՄՆ դոլար: 
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3.  11.04.2012թ. փոխառության պայմանագրի 4.3 կետի համաձայն՝ 

փոխառության գումարը հետ վերադարձնելուց հետո փոխատուն 

պարտավորվում է ք. Ստեփանակերտ, Աջափնյակ 17/2 հասցեում գտնվող 

անշարժ գույքը, որը կողմերի համաձայնությամբ գնահատվել է 5.000 /հինգ 

հազար/ ԱՄՆ դոլար, հանձնել Պատասխանողին՝ Լ.Աղաջանյանին, իսկ 

պայմանագրի 4.4 կետի համաձայն՝ նշված տարածքի հարկերը, տուրքերը, 

գրանցման հետ կապված ծախսերի վճարումը, մինչև փոխառության գումարի 

լրիվ հետ վերադարձնելը, կատարում է Լ.Աղաջանյանը՝ իր անձնական 

միջոցներով: 

4. Անշարժ գույքի առուվաճառքի 10.04.2012թ. պայմանագրի պատճենի 

համաձայն՝ պատասխանող Լ. Աղաջանյանի մտերիմ և աշխատակից Սամվել 

Հարությունյանը Ռուզաննա Խասապետյանին վաճառել է ք. Ստեփանակերտ, 

Աջափնյակ 17/2 հասցեում գտնվող շինարարական արտադրական բազան 

/հատոր 1-ին, գ.թ.78/: Կողմերը հաստատել են, որ իրականում այդ գործարքը 

կնքվել է 11.04.2012թ. փոխառության պայմանագրի կատարումն ապահովելու 

համար, և Ռ.Խասապետյանը նշված գույքի դիմաց որևէ գումար չի վճարել: 

5. Անշարժ գույքի առուվաճառքի 21.04.2017թ. պայմանագրի պատճենի 

համաձայն՝ ք. Ստեփանակերտ, Աջափնյակ 17/2 հասցեում գտնվող 

շինարարական բազան Ռ.Խասապետյանը վաճառել է 4.850.000 ՀՀ դրամով 

/կողմերի պնդմամբ՝ 10.000 ԱՄՆ դոլարով/ Ն.Հայրապետյանին և 

Հ.Զաքարյանին /հատոր 2-րդ, գ.թ.20/: 

6. Պատասխանող Լ.Աղաջանյանի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի՝ 

Գերագույն դատարանին հասցեագրված 2017 թվականի մայիսի 29-ի դիմումի  

համաձայն՝  Ստեփանակերտ քաղաքի Աջափնյակ 17/2 հասցեում գտնվող 

անշարժ գույքը, որը սկզբնական հայցվորը դիտարկել էր որպես 

փոխառության պայմանագրի ապահովության միջոց, 21.04.2017թ. 10.000 ԱՄՆ 

դոլարով օտարվել է: Նշված դիմումում Պատասխանողի ներկայացուցիչը 

խնդրել է գույքի վաճառքի ենթադրյալ արժեքի չափը կրկին չբռնագանձել 

Պատասխանողից /հատոր 2-րդ, գ.թ.18/: 

7. Սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 05-ի վճռով հաստատված է համարվել փոխառության 

իրավահարաբերության առկայությունը, իսկ իրացված անշարժ գույքի արժեքը 

հաշվանցելու հարցը համարվել է ժամանակավրեպ: 

8. Սույն գործով Վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի դեկտեմբերի 12-ի 

որոշմամբ փոխառության պայմանագիրը համարվել է չկնքված: 

9. Սույն գործով Գերագույն դատարանի 2018 թվականի փետրվարի 21-ի 

որոշմամբ հաստատվել է փոխառության իրավահարաբերության 

առկայությունը, արձանագրվել Առաջին ատյանի դատարանի կողմից 

հայցապահանջում չներառված գումարներ բռնագանձելու և հաշվանց 

չկատարելու եզրահանգման ոչ իրավաչափ լինելը և արդյունքում՝ 

մասնակիորեն բեկանվել է Վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ի որոշումը և փոփոխվել. հայցը բավարարվել է 

մասնակիորեն: Որոշվել է Լեոնիդ Սուրենի Աղաջանյանից հօգուտ Ռուզաննա 

Մոիսեյի Խասապետյանի բռնագանձել 10.000 (տասը հազար) ԱՄՆ դոլար կամ 

դրան համարժեք ՀՀ դրամ՝ որպես փոխառության գումար և 500.000 (հինգ 

հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որպես տոկոսների գումար: Լեոնիդ Սուրենի 

Աղաջանյանի հակընդդեմ հայցը մերժվել է: 

10. Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազության դատախազ 

Հ.Իշխանյանի՝ «Քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշումը 

վերացնելու, քրեական գործ հարուցելու և տուժող ճանաչելու մասին» 2019 

թվականի նոյեմբերի 07-ի որոշմամբ արձանագրվել է, որ Հայցվորի կողմից 

օտարված ք. Ստեփանակերտ, Աջափնյակ 17/2 հասցեում գտնվող 

շինարարական բազայում առկա են եղել Պատասխանողին պատկանող՝ 
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ընդհանուր 10.000 (տասը հազար) ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ գումարի 

ապրանքներ: 

11. Ստեփանակերտ քաղաքի Աջափնյակ 17/2 հասցեում գտնվող 

շինարարական բազայում որոշ ապրանքանյութական արժեքների 

առկայությունը հաստատել են նաև անշարժ գույքը ձեռք բերած իրական 

գնորդները: 

12. Գերագույն դատարանի կողմից սույն գործով 2018 թվականի 

փետրվարի 21-ին իրականացված դատաքննության և դրա արդյունքում՝ նույն 

օրը կայացված որոշման պահի դրությամբ դատարանին որևէ տվյալ հայտնի 

չէր Հայցվորի կողմից օտարված ք. Ստեփանակերտ, Աջափնյակ 17/2 

հասցեում գտնվող շինարարական բազայում արժեք ներկայացնող որևէ գույքի 

վերաբերյալ և Գերագույն դատարանը հնարավորություն չի ունեցել քննարկել 

հաստատված փոխառության իրավահարաբերությունից բխող 

պարտավորության գումարից դրանք հաշվանցելու նպատակահարմարության 

հարցը: 

 

5.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով վճռաբեկ 

բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով 

նախատեսված հիմքի առկայությամբ, այն է՝ առկա է նոր երևան եկած 

հանգամանք: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի համաձայն՝ հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու և 

քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով՝ որպես 

անմիջականորեն գործող իրավունք: Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ 

պետությունն ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների 

ու ազատությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի 

հանրաճանաչ սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասի համաձայն՝ ոչ ոք չի կարող զրկվել սեփականությունից՝ բացառությամբ 

դատական կարգով՝ օրենքով սահմանված դեպքերի: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և 

ազատությունների արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունք: 

Սույն վճռաբեկ բողոքում ըստ էության բարձրացվում է սեփականության 

իրավունքի խախտման հարցը, որը, ըստ ԱՀ Սահմանադրության, դասվում է 

մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների 

շարքին: 

Արցախի Հանրապետության դատական օրենսգրքի՝ «Դատարանի 

խնդիրները» վերտառությամբ 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

արդարադատություն և օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ 

իրականացնելիս դատարանն ապահովում է անձի՝ Սահմանադրությամբ, 

Արցախի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով և 

օրենքով նախատեսված իրավունքների և ազատությունների, պետության և 

հասարակության շահերի պաշտպանությունը: 

ԱՀ դատական օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ 

օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը պարտադիր են, իսկ 

կատարում ենթադրող լինելու դեպքում ենթակա են պարտադիր կատարման 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց 

պաշտոնատար անձանց, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից: 

Նշված հոդվածի վերլուծությունից հետևում է, որ դատարանի դատական 

ակտերը, օրինական ուժի մեջ մտնելով, որպես հետևանք ձեռք են բերում 

դատական ակտերի կայունությունը երաշխավորող այնպիսի հատկանիշ, 



130 

 

ինչպիսին անհերքելիությունն է: Այստեղ գործում է միջազգային իրավունքում 

հայտնի սկզբունքը՝ «Դատարանը կրկին չի որոշի արդեն որոշված գործը» (res 

judicata): Այս սկզբունքը ենթադրում է, որ դատական գործով ընդունված 

վերջնական որոշումը, որպես իրավական որոշակիության արդյունք, ենթակա 

է հարգանքի: Դա բացառում է օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո դատական 

ակտի վերանայման և բեկանման հնարավորությունը, բացառությամբ ԼՂՀ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: Որպես այդպիսի բացառիկ դեպք 

օրենսդիրը նախատեսել է նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով 

օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի բողոքարկումը և վերանայումը: 

ԱՀ դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ նոր կամ 

նոր երևան եկած հանգամանքներով, ինչպես նաև նյութական կամ 

դատավարական իրավունքի հիմնարար խախտման հիմքով դատական 

ակտերը վերանայվում են օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

Քաղաքացիական գործերով նոր երևան եկած հանգամանքներով 

դատական ակտը վերանայելու ինստիտուտն իր կարգավորումն է ստացել 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 4-րդ բաժնի 35-րդ գլխի 

194-196-րդ, 198-201-րդ հոդվածներում: 

ԼՂՀ քաղաքացիական  դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ նոր երևան եկած հանգամանքները հիմք են դատական ակտի 

վերանայման համար, եթե՝ 

1/ բողոք ներկայացրած անձն ապացուցում է, որ այդ հանգամանքները 

հայտնի չեն եղել և չէին կարող հայտնի լինել գործին մասնակցող անձանց, 

կամ այդ հանգամանքները հայտնի են եղել գործին մասնակցող անձանց, բայց 

նրանցից անկախ պատճառներով չեն ներկայացվել դատարան, և այդ 

հանգամանքները գործի լուծման համար ունեն էական նշանակություն. 

2/ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով հաստատված՝ 

վկայի ակնհայտ կեղծ ցուցմունքները, փորձագետի ակնհայտ կեղծ 

եզրակացությունը, թարգմանչի ակնհայտ սխալ թարգմանությունը, 

փաստաթղթերի կամ իրեղեն ապացույցների կեղծված լինելը հանգեցրել են 

ապօրինի կամ չհիմնավորված դատական ակտ կայացնելուն. 

3/ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով հաստատվել է, որ 

գործին մասնակցող անձինք կամ նրանց ներկայացուցիչները կամ դատավորը, 

գործի քննության հետ կապված կատարել են հանցավոր արարք. 

4/ վերացվել է այն դատական ակտը, դատավճիռը, վարչական կամ 

տեղական ինքնակառավարման մարմնի որոշումը, որը հիմք է ծառայել տվյալ 

վճռի կայացման համար: 

Օրենսդիրը սահմանել է նաև ժամկետ, որի ընթացքում կարող է 

ներկայացվել նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի 

վերանայման բողոք: 

Այսպես՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 198-րդ 

հոդվածի 1-ին, 3-րդ մասերի համաձայն՝ նոր երևան եկած կամ նոր 

հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման բողոք կարող է բերվել երեք 

ամսվա ընթացքում այն պահից, երբ բողոք բերող անձն իմացել է կամ կարող 

էր իմանալ դրանց ի հայտ գալու մասին: Դատական ակտի վերանայման 

բողոք չի կարող ներկայացվել, եթե դատական ակտի օրինական ուժի մեջ 

մտնելուց հետո անցել է քսան տարի: 

Ինչպես հետևում է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

196-րդ հոդվածի բովանդակությունից, հոդվածում նշված 2-4-րդ հիմքերը 

սպառիչ են, իսկ 1-ին հիմքն իր մեջ չի ներառում նոր երևան եկած գնահատելի 

հանգամանք հանդիսացող փաստարկների, ապացույցների սպառիչ 

անվանական ցանկը, ինչը յուրաքանչյուր գործով դատարանի գնահատման 

խնդիրն է: 

Գերագույն դատարանը նախկինում կայացրած իր որոշումներում 

արտահայտել է այն դիրքորոշումը, որ յուրաքանչյուր գործ իր փաստական 
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հանգամանքներով եզակի է, հետևաբար «նոր երևան եկած հանգամանքի» 

գնահատումը յուրաքանչյուր գործով պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով 

վերանայվող գործի բոլոր փաստերը: 

Գերագույն դատարանն իր նախկինում կայացրած որոշումներում 

արձանագրել է նաև, որ նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի 

վերանայման վարույթը հանդիսանում է քաղաքացիադատավարական 

իրավահարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների և օրենքով 

պահպանվող ազատությունների պաշտպանության լրացուցիչ երաշխիք: Այս 

ինստիտուտի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ դատական ակտի 

վերանայման հիմք է հանդիսանում ոչ թե նյութական կամ դատավարական 

օրենքի խախտումը կամ գործի լուծման համար էական նշանակություն 

ունեցող փաստերի սխալ գնահատումը դատարանի կողմից, այլ դատական 

ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո գործի համար էական 

նշանակություն ունեցող այնպիսի հանգամանքների երևան գալը, որոնք 

հայտնի չէին կողմերին և դատարանին` դատական ակտը կայացնելուց առաջ, 

և դատական ակտ կայացնելիս դատարանը դրանք հաշվի չի առել: Նոր երևան 

եկած հանգամանքների` գործի լուծման համար էական նշանակություն 

ունենալու հարցը դատարանը լուծում է՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր 

կոնկրետ գործի հանգամանքները: Այս հարցում որոշիչ չափանիշ է 

հանդիսանում գործի ելքի վրա ազդելու՝ նոր երևան եկած հանգամանքների 

ունակությունը: Գործի համար նշանակություն ունեցող հանգամանքներն այն 

փաստերն են, որոնք ունեն էական նշանակություն կողմերի միջև գոյություն 

ունեցող իրավահարաբերությունների որակման համար, գոյություն են ունեցել 

գործի քննության պահին, հայտնի չեն եղել գործին մասնակցող անձանց, կամ 

հայտնի են եղել, բայց նրանցից անկախ պատճառներով չեն ներկայացվել 

դատարան, կայացվել է այլ դատական ակտ, քան կկայացվեր, եթե դրանք 

տրամադրված լինեին դատական ակտը կայացնող դատարանին: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարել արձանագրել, որ դատական 

ակտերի վերանայման ինստիտուտի ողջ բովանդակությունը հանգում է նրան, 

որ այդ ինստիտուտի միջոցով ապահովվում է խախտված իրավունքների 

վերականգնումը, իսկ դա պահանջում է խախտման արդյունքում  տվյալ անձի 

համար առաջացած բացասական հետևանքների վերացում, ինչն իր հերթին 

պահանջում է հնարավորինս վերականգնել մինչև իրավունքի խախտումը 

գոյություն ունեցած վիճակը /տես՝թիվ ԸԻԴ/1428/02/10, ԸԻԴ/1982/02/11, 

ԸԻԴ/2343/02/16 քաղաքացիական գործերով Գերագույն դատարանի 2011 

թվականի նոյեմբերի 11-ի, 2013 թվականի մարտի 22-ի և 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ի որոշումները/: 

Զարգացացնելով նշված որոշումներում արտահայտված 

դիրքորոշումները, Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում 

արձանագրել, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր 

որոշումներում բազմիցս անդարադարձել է դատական ակտերի 

կայունությանը և այն դիտարկելով իրավական որոշակիության սկզբունքի 

լույսի ներքո, նշել է, որ իրավունքի գերակայության հիմնարար կողմերից մեկն 

իրավական որոշակիության սկզբունքն է, որով պահանջվում է, inter alia, որ 

երբ դատարանները որևէ հարցի վերաբերյալ կայացնում են վերջնական 

որոշում, այդ որոշումը չպետք է կասկածի տակ դրվի (տե՛ս Բրումարեսկուն 

ընդդեմ Ռումինիայի [ՄՊ] [Brumărescu v. Romania [GC]], թիվ 28342/95, §61, 

ՄԻԵԴ 1999-VII): Իրավական որոշակիությունը ենթադրում է res 

judicata սկզբունքի, այն է՝ վճիռները վերջնական լինելու սկզբունքի 

պահպանում: Այդ սկզբունքով ընդգծվում է, որ որևէ կողմ իրավունք չունի 

պահանջելու վերջնական և պարտադիր ուժ ունեցող վճռի վերանայում՝ գործը 

պարզապես կրկին լսելու և դրա վերաբերյալ նոր որոշում կայացնելու 

հնարավորություն ստանալու նպատակով: Վերադաս դատարանների 

վերանայման լիազորությունը պետք է իրականացվի դատական սխալները և 
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ոչ պատշաճ իրականացված արդարադատությունն ուղղելու նպատակով, 

սակայն ոչ  նոր քննություն իրականացնելու համար: Վերանայումը չպետք է 

համարել քողարկված բողոքարկում, և հարցի վերաբերյալ պարզապես երկու 

տեսակետի առկայության հավանականությունը կրկին քննություն 

իրականացնելու հիմք չէ: Այդ սկզբունքից շեղումն արդարացվում է միայն այն 

դեպքում, երբ դա անհրաժեշտ է՝ էական և ծանրակշիռ հանգամանքներով 

պայմանավորված (տե՛ս Ռյաբիխն ընդդեմ Ռուսաստանի [Ryabykh v. Russia], 

թիվ 52854/99, § 52, ՄԻԵԴ, 2003-IX): 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վերոգրյալ 

դիրքորոշումներից հետևում է, որ օրինական ուժի մեջ մտած դատական 

ակտերի վերանայումը կարող է տեղի ունենալ միայն բացառիկ դեպքերում, 

որպեսզի չխաթարվի իրավական որոշակիության սկզբունքը և այն հանդես 

չգա որպես օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի քողարկված 

բողոքարկում: 

Նշվածի օրենսդրական հնարավորությունը նախատեսված է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ գլխում, որը 

վերնագրված է. «Դատական ակտը նոր երևան եկած կամ նոր 

հանգամանքներով վերանայելու վարույթ»: 

Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման 

վարույթի ինքնատիպությունն ամենից առաջ պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ այստեղ, ի տարբերություն դատական ակտերի վե-

րանայման այլ վարույթների, վերանայման հիմք են նոր բացահայտված 

հանգամանքները: Ընդ որում, դրանք հիմք են դատական ակտի վերանայման 

համար, եթե բողոք ներկայացրած անձն ապացուցում է, որ այդ 

հանգամանքները հայտնի չեն եղել և չէին կարող հայտնի լինել գործին 

մասնակցող անձանց, կամ այդ հանգամանքները հայտնի են եղել գործին 

մասնակցող անձանց, բայց նրանցից անկախ պատճառներով չեն ներկայացվել 

դատարան, և այդ հանգամանքները գործի լուծման համար ունեն էական 

նշանակություն: Ընդ որում, գործի լուծման համար էական նշանակություն 

ունեցող այն հանգամանքները, որոնք հայտնի չեն եղել և չէին կարող հայտնի 

լինել գործին մասնակցող անձանց, դատական ակտի վերանայման հիմք են, 

եթե դրանք գործի քննության ժամանակ գոյություն են ունեցել օբյեկտիվ 

իրականությունում: 

Նոր երևան եկած հանգամանքներին վերագրվող հաջորդ հատկանիշը 

գործի քննության ժամանակ դրանց անհայտ լինելն է բողոք բերած անձին: Ընդ 

որում, հանգամանքները նոր երևան եկած են համարվում միայն այն դեպքում, 

երբ ոչ միայն հայտնի չեն եղել, այլև չէին կարող հայտնի լինել բողոք բերած 

անձին: Հետևապես, գործի քննության ժամանակ անհայտ մնացած 

հանգամանքները նոր երևան եկած որակելու տեսանկյունից կարևորվում է 

այն հանգամանքի գնահատականը, թե արդյոք գործին մասնակցող անձն 

ունեցել է այդ հանգամանքների մասին տեղեկանալու հնարավորություն: 

Հետևաբար, որոշակի հանգամանք իմանալու հնարավորության դեպքում 

անձը չի կարող հետագայում այդ հանգամանքը վկայակոչել որպես նոր երևան 

եկած և նա զրկվում է նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի 

վերանայման իրավունքից, եթե գործի սկզբնական քննության ժամանակ այդ 

հանգամանքները կարող էին հայտնի լինել նրան, եթե վերջինս ցուցաբերեր 

բավարար շրջահայացություն: 

Եթե գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող 

հանգամանքները գործի քննության ժամանակ անհայտ են մնացել ոչ օբյեկտիվ 

բնույթ կրող պատճառներով, ապա ակնհայտ է, որ այդ դեպքերում խոսք չի 

կարող լինել նոր երևան եկած հանգամանքների մասին: Հակառակ 

պարագայում կխախտվի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի 

վերջնական լինելու սկզբունքը: 

Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում ընդգծել, որ որպես նոր 
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երևան եկած հանգամանք երբևէ չեն կարող դիտվել հանրահայտ փաստերը 

(Factum notorium): Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի 

վերանայման հիմք չեն նաև այն հանգամանքները, որոնք իրենց բնույթով 

հանրամատչելի են: Դա պայմանավորված է այն պարզ իրողությամբ, որ 

մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներով, համաշխարհային 

համակարգչային ցանցով, պաշտոնական հրատարակություններով և այլ 

միջոցներով հրապարակված և հանրությանը մատչելի դառնալու 

հնարավորություն ընձեռող տեղեկատվությունն ինքնին բացառում է այն 

իրավիճակը, երբ դրանցով հայտնի դարձած հանգամանքների մասին 

տեղեկանալը լինի անհնարին: 

Բացի դրանից, նորմատիվ իրավական ակտի դրույթը որպես նոր երևան 

եկած հանգամանք դիտելը նույնպես հիմնավորված չէ այն առումով, որ 

իրավանորմերի գոյության փաստը չի մտնում ապացուցման առարկայի 

կազմի մեջ, քանի որ գործում է դատարանի կողմից օրենքի պատշաճ 

իմացության կանխավարկածը (jura novit curia): 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ նոր երևան եկած 

հանգամանքների բնութագրական պարտադիր հատկանիշ է համարվում 

գործի քննության ժամանակ դրանց անհայտ լինելը ոչ միայն բողոք բերած 

անձին, այլև դատարանին: Ընդ որում, գործի քննության ժամանակ գործի 

լուծման համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների անհայտ 

մնալը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես այդ մասին գործին 

մասնակցող անձանց ընդհանրապես անհայտ լինելու հանգամանքով, այնպես 

էլ գործին մասնակցող մեկ կամ մի քանի անձանց ոչ իրավաչափ 

գործողություններով, որոնք շահագրգռված են այդ հանգամանքները գործին 

մասնակցող մյուս անձանցից և դատարանից թաքցնելու հարցում: 

Այսպիսով, Գերագույն դատարանն ամրագրում է, որ ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի 1-ին կետում 

ընդգրկված առաջին խումբ հանգամանքներով դատական ակտը ենթակա է 

վերանայման, եթե դրանք. 

1) գործի լուծման համար ունեն էական նշանակություն, 

2) գործի քննության ժամանակ գոյություն են ունեցել օբյեկտիվ 

իրականությունում, 

3) գործի քննության ժամանակ հայտնի չեն եղել և չէին կարող հայտնի 

լինել բողոք բերած գործին մասնակցող անձին, 

4) գործի քննության ժամանակ հայտնի չեն եղել և չէին կարող հայտնի 

լինել գործը քննած դատարանին: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի 1-ին 

կետում նախատեսված նոր երևան եկած հանգամանքների երկրորդ խումբը 

գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող այն հանգամանքներն 

են, որոնք հայտնի են եղել գործին մասնակցող անձանց, բայց նրանցից անկախ 

պատճառներով չեն ներկայացվել դատարան: 

Այսինքն՝ այս խմբում ընդգրկված հանգամանքները նախորդից 

տարբերվում են միայն այն հատկանիշով, որ դրանք գործը լուծելիս հաշվի չեն 

առնվել՝ ոչ թե դրանք բողոք բերած գործին մասնակցող անձին անհայտ 

լինելու, այլ նրա կողմից դատարանին ներկայացնելու անհնարինության 

պատճառով: 

Նշված իրավակարգավորումից բխում է, որ գործի լուծման համար էական 

նշանակություն ունեցող հանգամանքները կարող են համարվել նոր երևան 

եկած, եթե գործին մասնակցող անձի կողմից դրանք չվկայակոչելը 

պայմանավորված է եղել օբյեկտիվ պատճառներով: 

Նշվածներն արտածելով սույն վարույթի վրա, Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է հետևյալը՝ 

Սույն գործով Գերագույն դատարանի 2018 թվականի փետրվարի 21-ի 

որոշմամբ հաստատվել է փոխառության իրավահարաբերության 
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առկայությունը, արձանագրվել Առաջին ատյանի դատարանի կողմից 

հայցապահանջում չներառված գումարներ բռնագանձելու և հաշվանց 

չկատարելու եզրահանգման ոչ իրավաչափ լինելը և արդյունքում՝ 

մասնակիորեն բեկանվել է Վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ի որոշումը և փոփոխվել. հայցը բավարարվել է 

մասնակիորեն: Որոշվել է Լեոնիդ Սուրենի Աղաջանյանից հօգուտ Ռուզաննա 

Մոիսեյի Խասապետյանի բռնագանձել 10.000 (տասը հազար) ԱՄՆ դոլար կամ 

դրան համարժեք ՀՀ դրամ՝ որպես փոխառության գումար և 500.000 (հինգ 

հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որպես տոկոսների գումար: Լեոնիդ Սուրենի 

Աղաջանյանի հակընդդեմ հայցը մերժվել է: 

Գերագույն դատարանի կողմից սույն գործով 2018 թվականի փետրվարի 

21-ին իրականացված դատաքննության և դրա արդյունքում՝ նույն օրը 

կայացված որոշման պահի դրությամբ դատարանին որևէ տվյալ հայտնի չէր 

Հայցվորի կողմից օտարված ք. Ստեփանակերտ, Աջափնյակ 17/2 հասցեում 

գտնվող շինարարական բազայում արժեք ներկայացնող որևէ գույքի 

վերաբերյալ և Գերագույն դատարանը հնարավորություն չի ունեցել քննարկել 

հաստատված փոխառության իրավահարաբերությունից բխող 

պարտավորության գումարից դրանք հաշվանցելու նպատակահարմարության 

հարցը: 

Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազության դատախազ Հ.Իշխանյանի՝ 

«Քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշումը վերացնելու, քրեական 

գործ հարուցելու և տուժող ճանաչելու մասին» 2019 թվականի նոյեմբերի 07-ի 

որոշմամբ արձանագրվել է, որ Հայցվորի կողմից օտարված ք. 

Ստեփանակերտ, Աջափնյակ 17/2 հասցեում գտնվող շինարարական 

բազայում առկա են եղել Պատասխանողին պատկանող՝ ընդհանուր 10.000 

(տասը հազար) ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ գումարի ապրանքներ: 

Ստեփանակերտ քաղաքի Աջափնյակ 17/2 հասցեում գտնվող 

շինարարական բազայում որոշ ապրանքանյութական արժեքների 

առկայությունը հաստատել են նաև անշարժ գույքը ձեռք բերած իրական 

գնորդները: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ տվյալ հանգամանքներն 

առնչվում են գործին, առկա են եղել դատաքննության ընթացքում, սակայն 

հայտնի չեն եղել Հայցվորին և դատարանին և ի հայտ են եկել միայն 

դատական ակտ կայացնելուց հետո: Ինչ վերաբերում է Պատասխանողին, 

ապա վերջինս իրազեկ լինելով հանդերձ, որ Հայցվորի կողմից օտարված 

բազայում առկա են իրեն պատկանող ապրանքանյութական արժեքներ, 

օբյեկտիվորեն զրկված է եղել դրանց ճակատագրի վերաբերյալ տվյալները 

Գերագույն դատարանին ներկայացնելու հնարավորությունից: Իր հերթին, եթե 

Գերագույն դատարանը նշված հանգամանքները հաշվի առներ, ապա 

քննարկման կդներ դրանց արժեքը ևս հաշվանցելու կամ՝ ընդհանրապես 

հաշվանց կատարելու անհրաժեշտությունը: 

Գերագույն դատարանը տվյալ հանգամանքները գնահատում է որպես 

գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող նոր երևան եկած 

հանգամանքներ, որոնք դատաքննության պահին առկա լինելով հանդերձ, 

կողմերին և Գերագույն դատարանին հասանելի են դարձել միայն դատական 

ակտը կայացվելուց հետո: 

Բողոքաբերը ոստիկանության և դատախազության որոշումները ստացել 

է համապատասխանաբար՝ 31.10.2019թ. և 11.11.2019թ.-ին, ուստի և ժամկետի 

մասով պահպանված է բողոքի ներկայացումը: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ չպիտի բացառվի 

/սահմանափակվի/ նոր երևան եկած հանգամանքի  արդար, արդյունավետ 

դատաքննությամբ հետազոտումն ու կայացված դատական ակտի 

վերանայումը, եթե այդ հանգամանքը հաշվի առնելը կարող է հանգեցնել 

օրինական, հիմնավորված և պատճառաբանված դատական ակտի 
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կայացմանը (ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի  121-րդ, 

121.1-ին, 230-րդ հոդվածներ): 

Գերագույն դատարանի վերը նշված պատճառաբանություններով 

հերքվում են Հայցվորի գրավոր պատասխանում վկայակոչված 

փաստարկներն այն մասին, թե սույն գործով նոր երևան եկած հանգամանք 

չկա: Առավել ևս, որ սույն վարույթի շրջանակներում քննարկման առարկա չեն 

դարձվում կողմերի միջև կնքված փոխառության պայմանագրի 

իրավաչափությունը և այդ, ինչպես նաև Պատասխանողից հօգուտ Հայցվորի 

փոխառության և հայցապահանջի շրջանակներում ներառված տոկոսների 

գումարները բռնագանձելու անհրաժեշտության մասով Առաջին ատյանի 

դատարանի եզրահանգումները: 

Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով դատական ակտի 

վերանայման կանոնները սահմանող ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ այդ վարույթի արդյունքում 

կայացված դատական ակտում դատարանը կարող է չփոփոխել վերանայված 

դատական ակտի եզրափակիչ մասը, միայն եթե ծանրակշիռ փաստարկների 

մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ նույն օրենսգրքի 196-րդ կամ 197-րդ 

հոդվածով նախատեսված հանգամանքներն ըստ էության չէին կարող ազդել 

գործի ելքի վրա: 

Վերը նշված իրավական նորմի մեկնաբանությունից հետևում է, որ  

դատարանը կարող է չփոփոխել վերանայվող դատական ակտը միայն եթե 

հիմնավորի, որ բողոքում նշված հանգամանքն ըստ էության չէր կարող ազդել 

գործի ելքի վրա: Այսինքն, սույն վարույթի շրջանակներում Գերագույն 

դատարանը պետք է վերանայի Գերագույն դատարանի 2018 թվականի 

փետրվարի 21-ի որոշման եզրափակիչ մասը և՝ ըստ այդմ, եզրահանգում անի 

ստորադաս դատական ատյանների դատական ակտերի վերաբերյալ: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով Առաջին 

ատյանի դատարանի 2017 թվականի հոկտեմբերի 05-ի վճռով հաստատված է 

համարվել փոխառության իրավահարաբերության առկայությունը, այն 

կետանցելու Պատասխանողի վարքագիծը և հօգուտ Հայցվորի գումար 

բռնագանձելու անհրաժեշտությունը, իսկ իրացված անշարժ գույքի արժեքը 

հաշվանցելու հարցը համարվել է ժամանակավրեպ: Իր հերթին, Վերաքննիչ 

դատարանի 2017 թվականի դեկտեմբերի 12-ի որոշմամբ փոխառության 

պայմանագիրը համարվել է չկնքված: 

Գերագույն դատարանն արձանագրելով հանդերձ, որ փոխառության 

իրավահարաբերության առկայության հանգամանքը լրացուցիչ հաստատման 

կարիք չունի և այս առումով անհրաժեշտ է բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 

որոշումն ու օրինական ուժի մեջ թողնել Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը, 

այնուամենայնիվ գտնում է, որ Պատասխանողից հօգուտ Հայցվորի 

բռնագանձման ենթակա ընդհանուր գումարի չափի և՝ նոր երևան եկած 

հանգամանքի լույսի ներքո հաշվանցի հնարավորության վերաբերյալ 

անհրաժեշտ է կատարել նոր քննություն: 

Ըստ այդմ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ պետք է կիրառել ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-

րդ կետը, համաձայն որի՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի 

վերանայման արդյունքով Գերագույն դատարանն ամբողջությամբ կամ 

մասնակիորեն բավարարում է վճռաբեկ բողոքը՝ համապատասխանաբար 

ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը: Բեկանված 

մասով գործն ուղարկվում է համապատասխան ստորադաս դատարան՝ նոր 

քննության՝ սահմանելով նոր քննության ծավալը: Չբեկանված մասով 

դատական ակտը մնում է օրինական ուժի մեջ: 

Գործի նոր քննության ընթացքում Առաջին ատյանի դատարանին 

անհրաժեշտ է բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննել Պատասխանողից 

հօգուտ Հայցվորի բռնագանձման ենթակա գումարի չափի և հաշվանցման 
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անհրաժեշտության մասով սույն քաղաքացիական գործը՝ հաշվի առնելով նոր 

երևան եկած հանգամանքները: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև 

բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համամասնորեն: 

Հաշվի առնելով գործով վերջնական դատական ակտ կայացված չլինելու 

հանգամանքը՝ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ դատական ծախսերի 

բաշխման հարցին  պետք է անդրադառնալ գործի նոր քննության 

արդյունքներով: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 253-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 2-րդ կետով և 256-րդ հոդվածի 1-ին մասով, Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն: Նոր երևան եկած 

հանգամանքի հիմքով վերանայել Արցախի Հանրապետության Գերագույն 

դատարանի 2018 թվականի փետրվարի 21-ի որոշումը: 

2.  Բեկանել ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի դեկտեմբերի 12-ի 

որոշումը և մասնակիորեն բեկանել ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարանի 2017 թվականի հոկտեմբերի 05-ի վճիռը և գործը՝ 

բռնագանձման ենթակա գումարի մասով, ուղարկել ԱՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան՝ նոր քննության: 

3. ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2017 

թվականի հոկտեմբերի 05-ի վճիռը՝ մնացած մասով թողնել օրինական ուժի 

մեջ: 

4. Դատական ծախսերի բաշխման հարցին անդրադառնալ գործի նոր 

քննության արդյունքներով: 

5. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ 

բողոքարկման: 

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝  ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում                    Քրեական գործ  ԸԻԴ/0071/01/19 

Քրեական գործ  ԸԻԴ/0071/01/19 

Նախագահող դատավոր`      Հ.Գրիգորյան 

Դատավորներ`                        Լ.Ավանեսյան 

                                                   Կ.Սաղյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք. Ստեփանակերտ                                                               10-ին փետրվարի 2020թ. 

 

ԱՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան) 

վճռաբեկության  կարգով. 

 

նախագահությամբ`դատավոր Հ. Աբրահամյանի 

մասնակցությամբ՝  դատավորներ Ա.Աբրահամյանի 

 Հ. Խաչատրյանի 

 Ի. Կարապետյանի 

 Կ. Ղարայանի 

  

քարտուղարությամբ՝   Ա. Բաղդասարյանի 

մասնակցությամբ՝ մեղադրող Կ. Գրիգորյանի 

պաշտպան՝ Ա.Ավագիմյանի 

տուժող՝   Գ. Բախտամյանի 

 

դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով ըստ մեղադրանքի Ալբերտ 

Ալեքսանդրի Ավետիսյանի՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով նախատեսված ԸԻԴ/0071/01/19 քրեական գործով Արցախի 

Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի նոյեմբերի 11-ի 

որոշման դեմ ամբաստանյալի պաշտպան Ա.Ավագիմյանի վճռաբեկ բողոքը, 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը 

ԱՀ ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության ավագ 

հետաքննիչ Ս.Սարգսյանի 2019թ. մայիսի 31-ի որոշմամբ հարուցվել և վարույթ 

է ընդունվել սույն քրեական գործը՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 

1-ին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով: Քրեական 

գործին շնորհվել է թիվ 143007/19 հերթական համարը: 

ԱՀ ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության ավագ 

հետաքննիչ Ս.Սարգսյանի 2019թ. մայիսի 31-ի ձերբակալման արձանագրու-

թյամբ՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով Ալբերտ Ալեքսանդրի 

Ավետիսյանը ձերբակալվել է: 

ԱՀ ոստիկանության քննչական վարչության Ստեփանակերտ քաղաքի 

քննչական բաժնի քննիչ Ա.Բաղրյանի /այսուհետ՝ նախաքննության մարմին/ 

2019թ. հունիսի 1-ի որոշմամբ քրեական գործն ընդունվել է վերջինիս վարույթ: 

Նախաքննության մարմնի 2019թ. հունիսի 3-ի որոշմամբ Գագիկ Յուրիի 

Բախտամյանը քրեական գործով ճանաչվել է տուժող: 
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Նախաքննության մարմնի 2019թ. հունիսի 3-ի որոշմամբ Ալբերտ 

Ալեքսանդրի Ավետիսյանը քրեական գործով ներգրավվել է որպես մեղադրյալ 

ու նրան մեղադրանք է առաջադրվել ԼՂՀ քրեական օրեսգրքի 111-րդ հոդվածի 

1-ին մասով: 

Նախաքննության մարմնի 2019թ. հունիսի 3-ի որոշմամբ Ալբերտ 

Ալեքսանդրի Ավետիսյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման 

միջոց կիրառելու մասին միջնորդություն է հարուցվել ԱՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան /այսուհետ, նաև՝ Առաջին 

ատյանի դատարան կամ Դատարան/: 

Դատարանի 2019թ. հունիսի 3-ի որոշմամբ բավարարվել է 

նախաքննության մարմնի միջնորդությունը և մեղադրյալ Ալբերտ Ալեքսանդրի 

Ավետիսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է 

կալանավորումը՝ 2 /երկու/ ամիս ժամկետով, իսկ կալանքի տակ պահելու 

ժամկետը որոշվել է հաշվել նրան փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից, 

միաժամանակ մեղադրյալին կալանքից գրավով ազատելը ճանաչվել է 

անթույլատրելի: 

Դատարանի նշված որոշման դեմ 2019թ. հունիսի 6-ին վերաքննիչ բողոք 

են բերել մեղադրյալ Ալբերտ Ալեքսանդրի Ավետիսյանն ու նրա շահերի 

պաշտպան Ազատ Ավագիմյանը՝ որոշումը բեկանելու և նախաքննության 

մարմնի միջնորդությունը մերժելու, կամ մեղադրյալին կալանքից գրավով 

ազատելու մասին խնդրանքով: 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան/ 2019թ. 

հունիսի 11-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է մասնակիորեն՝ 

Դատարանի 2019թ. հունիսի 6-ի որոշումը մասնակիորեն բեկանվել և 

փոփոխվել է, մեղադրյալ Ալբերտ Ավետիսյանի նկատմամբ գրավի կիրառումը 

ճանաչվել է թույլատրելի՝ գրավի գումար նշանակելով 1.000.000 ՀՀ դրամ: 

Նախաքննության մարմնի 2019թ. հուլիսի 27-ի որոշմամբ մեղադրյալ 

Ալբերտ Ավետիսյանին առաջադրված մեղադրանքը լրացվել և նրան կրկին 

մեղադրանք է առաջադրվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով: 

Քրեական գործով մեղադրական եզրակացությունը կազմվել է 2019թ. 

օգոստոսի 9-ին Ստեփանակերտ քաղաքում և այն հսկող դատախազի կողմից 

հաստատվել 2019թ. օգոստոսի 12-ին: 

Քրեական գործը 2019թ.  օգոստոսի  13-ին մուտքագրվել է Դատարան: 

Դատարանի 2019թ. օգոստոսի 13-ի որոշմամբ քրեական գործն 

ընդունվել է վարույթ, իսկ 2019թ. օգոստոսի 20-ի որոշմամբ՝ նշանակվել 

դատական քննության: 

Դատարանի 2019թ. սեպտեմբերի 19-ի դատավճռով Ալբերտ 

Ալեքսանդրի Ավետիսյանը մեղավոր է ճանաչվել ԼՂՀ քրեական օրեսգրքի 111-

րդ հոդվածի 1-ին մասով և նշանակվել պատիժ՝ ազատազրկում 3 /երեք/ տարի 

ժամկետով: Ալբերտ Ավետիսյանի կողմից 2019թ. մայիսի 31-ից մինչև 2019թ. 

հունիսի 12-ը կալանքի /արգելանքի/ տակ գտնվելու ժամանակահատվածը 

հաշվակցվել է ազատազրկման ժամկետի մեջ՝ մեկ օրը հաշվելով մեկ օրվա 

դիմաց: Ալբերտ Ավետիսյանի նկատմամբ կալանավորմանն այլընտրանքային 

խափանման միջոց ընտրված գրավը թողնվել է անփոփոխ՝ մինչև դատավճիռն 

օրինական ուժի մեջ մտնելը: 

Դատարանի վերոնշյալ դատավճռի դեմ 2019թ. հոկտեմբերի 10-ին 

վերաքննիչ բողոք են բերել ամբաստանյալ Ալբերտ Ավետիսյանն ու նրա 

շահերի պաշտպան Ազատ Ավագիմյանը՝ դատավճիռը մասնակիորեն՝ պատժի 

կրման մասով, բեկանելու և փոփոխելու՝ ամբաստանյալի նկատմամբ 

նշանակված պատիժը ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի կիրառմամբ 

պայմանականորեն չկիրառելու մասին խնդրանքով: 

Վերաքննիչ բողոքը և քրեական գործը Վերաքննիչ դատարանի 

դատական կազմին են հանձնվել 2019թ. հոկտեմբերի 15-ին: 
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Վերաքննիչ դատարանի 2019թ. հոկտեմբերի 16-ի որոշմամբ վերաքննիչ 

բողոքը վարույթ է ընդունվել և նշանակվել դատական քննության: 

Վերաքննիչ դատարանի 2019թ. նոյեմբերի 11-ի որոշմամբ վերաքննիչ 

բողոքը մերժվել է՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված ԸԻԴ/0071/01/19 քրեական գործով ԱՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2019թ. սեպտեմբերի 19-ի 

դատավճիռը թողնելով օրինական ուժի մեջ: 

Վերաքննիչ դատարանի վերոնշյալ որոշման դեմ 2019թ. դեկտեմբերի 13-

ին վճռաբեկ բողոք է բերել Ա.Ավետիսյանի շահերի պաշտպան Ազատ 

Ավագիմյանը: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2.Գործի փաստական հանգամանքները և վճռաբեկ բողոքի քննության 

համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Ըստ մեղադրական եզրակացության՝  Ալբերտ Ավետիսյանին մեղա-

դրանք է առաջադրվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

այն բանի համար, որ նա, 2019թ. մայիսի 31-ին՝ ժամը 17:00-ի սահմաններում, 

Ստեփանակերտ քաղաքի Գ.Լուսավորիչ փողոցի թիվ 10 շենքի դիմացի 

հատվածում, կենցաղային հողի վրա առաջացած վեճի ժամանակ 

դիտավորությամբ դանակով մեկ անգամ հարվածել է Ստեփանակերտ 

քաղաքի բնակիչ Գագիկ Յուրիի Բախտամյանի որովայնի հատվածին 

վերջինիս պատճառելով առողջության ծանր վնաս՝ կյանքին վտանգ 

սպառնացող մարմնական վնասվածք: 

 

3.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը. 

Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի ու հիմնավորումների 

սահմաններում. 

Ըստ բողոքաբերի՝ Առաջին ատյանի դատարանը և Վերաքննիչ 

դատարանն Ալբերտ Ավետիսյանի նկատմամբ որոշում կայացնելիս թույլ են 

տվել ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 370-րդ հոդվածով և 372-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ և 8-րդ կետերով ամրագրված  ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 5-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 59-րդ հոդվածների դրույթներով նախատես-

ված նյութական և քրեադատավարական նորմերի խախտումներ, որոնք ազդել 

են գործի ելքի վրա: 

Բողոքաբերը նշել է նաև, որ Վերաքննիչ դատարանը թույլ է տվել 

նյութական իրավունքի նորմի խախտում այն առումով, որ ամբաստանյալի 

նկատմամբ չի կիրառել կիրառման ենթակա ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ 

հոդվածը: Ավելին, Վերաքննիչ դատարանը պատշաճ կերպով չի հիմնավորել, 

թե ինչու ամբաստանյալի նկատմամբ չի կարող կիրառվել ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 69-րդ հոդվածը, և նրա ուղղվելը հնարավոր չէ առանց պատիժը 

փաստացի կրելու: 

Բողոքաբերի կարծիքով՝ եթե դատարանները ճիշտ հաշվի առնեին 

գործի բնույթն ու Ա.Ավետիսյանի պատասխանատվությունը և պատիժը 

մեղմացնող հանգամանքները, անձը բնութագրող տվյալները, 

մասնավորապես՝ որ Ա.Ավետիսյանի  արարքը դրսևորված էր տուժողի 

հակաօրինական և հակաբարոյական գործողությունների արդյունքում, /ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետ/, Ա.Ավետիսյանի 

կողմից կատարած արարքի համար անկեղծորեն զղջալը, տուժողի բողոքի 

բացակայությունը, առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառով բուժման 

մեջ՝ երեխա ունենալու նպատակով գտնվելը  /համապատասխան 

փաստաթղթերը գտնվում են քրեական գործի նյութերում/, բնակության վայրից 

դրական բնութագրվելը, 2016թ. ապրիլյան քառօրյա մարտական 

գործողություններին մասնակցելը, դեպքից հետո անցած 4 ամսվա ընթացքում 

ազատության մեջ գտնվելու ժամանակ նրա դրսևորած պատշաճ վարքագիծը 
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/որպիսի հանգամանքները վկայում են Ալբերտ Ավետիսյանի ուղղված և 

վերադաստիարակված լինելը/, ապա նրա նկատմամբ պատժի 

անհատականացման սկզբունքի կիրառմամբ կնշանակեր արդարացի պատիժ 

և նրա նկատմամբ կկիրառեր ԼՂՀ քր.օր.-ի 69-րդ հոդվածի պահանջները՝ 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելով և կսահմաներ փորձաշրջան, որը 

կհամապատասխաներ Ալբերտ Ավետիսյանի կատարած հանցանքի 

ծանրությանը, դա կատարելու հանգամանքներին, նրա անձին: 

Ըստ բողոքի հեղինակի՝ վերը նշված նյութական և դատավարական 

իրավունքի նորմերի խախտումները, որոնք ազդել են Ալբերտ Ավետիսյանի 

նկատմամբ նշանակված պատիժը կրելու մասով գործով ճիշտ որոշում 

կայացնելու վրա, ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 415-րդ, 416-րդ և 

424-րդ հոդվածների հիման վրա նրա նկատմամբ դատական ակտը բեկանելու 

և փոփոխելու հիմք են: 

Ելնելով   վերոգրյալից,   բողոքաբերը   խնդրել  է Արցախի Հանրապե-

տության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 

19.09.2019թ. ԸԻԴ/0071/01/19 քրեական գործով դատավճիռը և այն անփոփոխ 

թողնելու մասին 11.11.2019թ. ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանել և 

փոփոխել՝ Ալբերտ Ալեքսանդրի Ավետիսյանի նկատմամբ ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 1-ին մասով նշանակված 3/երեք/ տարի 

ազատազրկման ձևով պատիժը՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 

կիրառմամբ պայմանականորեն չկիրառել, սահմանելով փորձաշրջան, կամ 

գործը վերադարձնել ստորադաս դատարան նոր քննության: 

 

4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

Սույն գործով Գերագույն դատարանի առջև բարձրացված իրավական 

հարցը հետևյալն է. Արդարության և պատասխանատվության անհատակա-

նացման սկզբունքի պահպանման տեսանկյունից հիմնավորված և 

պատճառաբանվա՞ծ են արդյոք Ա. Ավետիսյանի   նկատմամբ  ազատազրկման      

ձևով  նշանակված պատիժը նրա կողմից կրելու անհրաժեշտության 

վերաբերյալ ստորադաս դատարանների հետևությունները, թե՝ ոչ: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

«Հանցանք կատարած անձի նկատմամբ կիրառվող պատիժը և 

քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցները պետք է լինեն արդարացի՝ 

համապատասխանեն հանցանքի ծանրությանը, դա կատարելու 

հանգամանքներին, հանցավորի անձնավորությանը, անհրաժեշտ և բավարար 

լինեն նրան ուղղելու և նոր հանցագործությունները կանխելու համար»: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 47-րդ հոդվածի 2-ին մասի համաձայն՝ 

«Պատժի նպատակն է վերականգնել սոցիալական արդարությունը, ուղղել 

պատժի ենթարկված անձին, ինչպես նաև կանխել հանցագործությունները»: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

«Հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ 

նշանակվում է արդարացի պատիժ, որը որոշվում է սույն օրենսգրքի Հատուկ 

մասի համապատասխան հոդվածի սահմաններում՝ հաշվի առնելով սույն 

օրենսգրքի Ընդհանուր մասի դրույթները: 

2. Պատժի տեսակը և չափը որոշվում են հանցագործության՝ 

հանրության համար վտանգավորության աստիճանով և բնույթով, հանցավորի 

անձը բնութագրող տվյալներով, այդ թվում՝ պատասխանատվությունը և 

պատիժը մեղմացնող կամ ծանրացնող հանգամանքներով: 

3.  Հանցագործության համար նախատեսված պատիժներից առավել 

խիստը նշանակվում է, եթե նվազ խիստ տեսակը չի կարող ապահովել պատժի 

նպատակները»: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Եթե 

դատարանը կալանքի, ազատազրկման կամ կարգապահական 

գումարտակում պահելու ձևով պատիժ նշանակելով, հանգում է հետևության, 
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որ դատապարտյալի ուղղվելը հնարավոր է առանց պատիժը կրելու, ապա 

կարող է որոշում կայացնել այդ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու 

մասին: 

2. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը հաշվի է 

առնում հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները, պատասխանատվությունը 

և պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները ...»: 

Մեջբերված քրեաիրավական նորմերը Գերագույն դատարանի կողմից 

վերլուծության են ենթարկվել մի շարք գործերով կայացված որոշումներում, և 

մշտապես վերահաստատվել է դիրքորոշումն այն մասին, որ դատարանի 

համոզվածությունը, վստահությունն այն մասին, որ ամբաստանյալի ուղղվելը 

հնարավոր է առանց իրական պատիժ կրելու, պետք է հիմնվի գոյություն 

ունեցող այնպիսի օբյեկտիվ տվյալների համակողմանի վերլուծության վրա, 

որոնք բնութագրում են արարքը, հանցավորի անձը և վկայում պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելու հիմքերի առկայությանը: 

Չնայած, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հետ կապված ԼՂՀ 

քրեական օրենսգիրքն ինչպես հանցագործությունների, այնպես էլ անձանց 

շրջանակի որևէ սահմանափակում չի նախատեսում, սակայն դատարանի 

հետևությունները պետք է, ի թիվս այլոց, հիմնված լինեն հանցագործության 

հանրային վտանգավորության աստիճանի և բնույթի ամբողջական 

գնահատման վրա՝ հաշվի առնելով այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են 

օրենքով պահպանվող հասարակական հարաբերության բնույթը, մեղքի ձևը և 

տեսակը, պատճառված վնասի չափը, պատասխանատվությունը և պատիժը 

մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքները, հանցագործության 

հանգամանքները, եղանակը, գործիքներն ու միջոցները և այլն: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 111-րդ՝ «Առողջությանը ծանր վնաս  

պատճառելը» վերտառությամբ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է. 

«Դիտավորությամբ մեկ ուրիշին մարմնական վնասվածք պատճառելը կամ 

առողջությանն այլ ծանր վնաս պատճառելը, որը վտանգավոր է կյանքի 

համար կամ առաջացրել է տեսողության, խոսքի, լսողության կամ որևէ 

օրգանի կամ օրգանի ֆունկցիայի կորուստ կամ արտահայտվել է դեմքի 

անջնջելի այլանդակմամբ, ինչպես նաև կյանքի համար վտանգավոր այլ վնաս 

է պատճառել առողջությանը կամ առաջացրել է դրա քայքայում՝ զուգորդված 

ընդհանուր աշխատունակության ոչ պակաս, քան մեկ երրորդի կայուն 

կորստով կամ հանցավորի համար ակնհայտ մասնագիտական 

աշխատունակության լրիվ կորստով կամ առաջացրել է հղիության 

ընդհատում, հոգեկան հիվանդություն, թմրամոլությամբ կամ 

թունամոլությամբ հիվանդացում՝ պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ 

տարի ժամկետով»: 

Վերը շարադրվածի լույսի ներքո Գերագույն դատարանն արձանագրում 

է, որ քննարկվող հանցագործության համար պատիժ նշանակելիս և այն 

կրելու նպատակահարմարության հարցը լուծելիս ստորադաս դատարանները 

պետք է իրենց ամբողջության մեջ վերլուծեն և համապարփակ գնահատման 

ենթարկեն սույն հանցակազմի բնույթը, ինչպես նաև վերջինիս հանրային 

վտանգավորության աստիճանի վրա ազդող գործոնները: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 

111-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործությունների 

վերաբերյալ գործերով պատիժ նշանակելիս և այն կրելու նպատակահար-

մարության հարցը լուծելիս հանցավոր արարքի և հանցավորի անձի 

հանրային վտանգավորության աստիճանի վրա ազդող գործոնների 

համադրված վերլուծության և իրենց ամբողջության մեջ գնահատման հիման 

վրա է միայն հնարավոր ճիշտ պատկերացում կազմել հանցավորի 

անձնավորության և հանցագործության՝ հանրության համար 

վտանգավորության աստիճանի մասին, հետևաբար նաև նշանակել համաչափ 

պատիժ և լուծել պատիժը կրելու նպատակահարմարության հարցը: 
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Սույն գործի նյութերից հետևում է, որ Ալբերտ Ավետիսյանին ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 1-ին մասով մեղադրանք է առաջադրվել 

այն բանի համար, որ նա, 2019թ. մայիսի 31-ին՝ ժամը 17:00-ի սահմաններում, 

Ստեփանակերտ քաղաքի Գ.Լուսավորիչ փողոցի թիվ 10 շենքի դիմացի 

հատվածում, կենցաղային հողի վրա ծագած կռվավեճի ժամանակ 

դիտավորությամբ դանակով մեկ անգամ հարվածել է Ստեփանակերտ 

քաղաքի բնակիչ Գագիկ Յուրիի Բախտամյանի որովայնի հատվածին 

վերջինիս պատճառելով առողջության ծանր վնաս՝ կյանքին վտանգ 

սպառնացող մարմնական վնասվածք: 

Առաջին ատյանի դատարանը, արագացված դատական կարգի 

կիրառմամբ ամբաստանյալ Ա. Ավետիսյանին մեղավոր ճանաչելով ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի   111-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցավոր 

արարքի կատարման մեջ և նշանակելով ազատազրկման ձևով պատիժ՝ 

3/երեք/ տարի ժամկետով, փաստել է, որ պատժի տեսակը և չափը որոշելիս 

դատարանը հաշվի է առնում կատարված հանցագործության հանրության 

համար վտանգավորության աստիճանը և բնույթը, հանցագործությունը 

կատարելու ընթացքում ամբաստանյալի վարքագիծը,  ամբաստանյալի անձը 

բնութագրող տվյալները, ինչպես նաև պատասխանատվությունը և պատիժը 

մեղմացնող ու ծանրացնող  հանգամանքները և եկել այն հետևության, որ ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի՝ «Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը» 

վերտառությամբ 69-րդ հոդվածի դրույթները նրա նկատմամբ կիրառելի չեն, 

քանի որ կիրառման դեպքում հնարավոր չի լինի հասնելու նույն օրենսգրքի 

47-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պատժի նպատակներին: 

Վերաքննիչ դատարանը, ստուգելով Առաջին ատյանի դատարանի 

դատական ակտի օրինականությունը և հիմնավորվածությունը, այն թողել է 

անփոփոխ՝ արձանագրելով, որ միանգամայն հիմնավոր է համարում և իր 

որոշմամբ վերահաստատում է Դատարանի բողոքարկված դատավճռով 

արտահայտած հետևությունը, որ գործով առկա չէ ամբաստանյալ Ալբերտ 

Ավետիսյանի՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախա-

տեսված պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանքների, 

նրա անձը բնութագրող տվյալների այնպիսի համակցություն, որն ինքնին 

կարող է հիմք հանդիսանալ համոզվելու, որ ամբաստանյալի ուղղվելը 

հնարավոր է առանց նրան հասարակությունից մեկուսացնելու: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

Վերաքննիչ դատարանի կողմից հավասարապես հաշվի են առնվել նաև 

ամբաստանյալի պատասխանատվությունն ու պատիժը մեղմացնող և նրա 

անձը բնութագրող հանգամանքները, ուստի գտնում է, որ ամբաստանյալի 

նկատմամբ պատիժ նշանակելիս, ինչպես նաև նշանակված պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելու նպատակահարմարության հարցը որոշելիս 

ստորադաս դատարանները, համադրված վերլուծության և իրենց 

ամբողջության մեջ պատշաճ գնահատման ենթարկելով սույն գործով 

ամբաստանյալի պատասխանատվությունն ու պատիժը մեղմացնող, ինչպես 

անձը բնութագրող հանգամանքները, եկել են հիմնավորված հետևության, որ 

ամբաստանյալի ուղղվելը հնարավոր չէ առանց պատիժ կրելու, այսինքն նրա 

նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելու միջոցով սույն գործով հնարավոր չէ հասնել ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 47-րդ հոդվածով նախատեսված պատժի նպատակներին: Այլ 

կերպ՝ ամբաստանյալ Ա. Ավետիսյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելու անթույլատրելիության վերաբերյալ 

ստորադաս դատարանների հետևությունները Գերագույն դատարանը 

հիմնավոր է համարում: 

Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում 

է, որ Առաջին ատյանի դատարանը, ամբաստանյալ Ա. Ավետիսյանի  

նկատմամբ չկիրառելով ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածը, իսկ 
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Վերաքննիչ դատարանը, անփոփոխ թողնելով Առաջին ատյանի դատարանի 

դատական ակտը, նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտում թույլ չեն տվել ու կայացրել են գործն ըստ էության ճիշտ լուծող 

դատական ակտեր: Ուստի պաշտպան Ա. Ավագիմյանի  վճռաբեկ բողոքը 

պետք է մերժել, իսկ Վերաքննիչ դատարանի՝ 2019թ. նոյեմբերի 11-ի որոշումը 

թողնել օրինական ուժի մեջ: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 436-րդ, 438-րդ և 440-րդ հոդվածներով,  Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1.ԸԻԴ/0007/01/19 քրեական գործով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2019թ.  

նոյեմբերի 11-ի որոշման դեմ ամբաստանյալ Ա. Ա. Ավետիսյանի պաշտպան 

Ա. Ավագիմյանի վճռաբեկ բողոքը մերժել: ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2019թ. 

նոյեմբերի 11-ի որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ: 

2.Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, 

վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ստորագրություն Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 ստորագրություն Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ 
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