ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ N 02(166) «13» փետրվարի 2019թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԵՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
08

«2019 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին» ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի
N 1-Ն որոշումը

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼՂՀ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
09

10

11

12

««Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական
հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ» N 2.2.4016-19 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու
ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 13-ի թիվ 136-Ն
հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի N 13-Ն հրամանը
«Օգտակար հանածոների հանքավայրերի կոնդիցիաների պարամետրերի հիմնավորմամբ արդյունաբերական գնահատման
(վերագնահատման), պաշարների հաշվարկման (վերահաշվարկման) և հետագա աշխատանքներով չհավաստված պաշարների դուրսգրումը հիմնավորող նյութերի բովանդակության, ձևավորման և դրանք պետական ընդերքաբանական
փորձաքննության ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի N 03-Ն հրամանը
«Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի 2018 թվականի հունիսի 25-ի N 52-Ն
հրամանում
փոփոխություն
կատարելու
մասին»
ԱՀ
բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի N
08-Ն հրամանը
«Փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները սահմանելու և գործողության մեջ դնելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և

արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի N 1-Ն
հրամանը

ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺԻՆ
ԱՀ առողջապահության նախարարի կողմից տրված լիցենզիաներն ուժը կորցրած ճանաչելու, լիցենզիաներ տրամադրելու
և լիցենզիան վերաձևակերպելու մասին հրամանների
պատճենները

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2019 թվականի փետրվարի 5-ին
պետական գրանցման համարը 3011909

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
16 հունվարի 2019 թվական
ք.Ստեփանակերտ

N 1-Ն

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «բ»
կետով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության
պետական խորհուրդը որոշում է.
Հաստատել`
2019
թվականի
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների
ծրագիրը` համաձայն հավելվածի:

ՆԱԽԱԳԱՀ`

Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի
2019 թվականի հունվարի 16-ի N 1-Ն որոշման

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԾՐԱԳԻՐ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Լեռնային
ծառայությունը

Ղարաբաղի

«Պետական

Հանրապետության

վիճակագրության

Ազգային

մասին»

վիճակագրական

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի և «Արցախի Հանրապետության 2018-2020
թվականների

պետական

վիճակագրական

աշխատանքների

եռամյա

ծրագիրը

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի դրույթներով սահմանված
պահանջներին

համապատասխան,

մշակել

է

2019

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 Արցախի Հանրապետության Ազգային
ժողովի կողմից` Արցախի Հանրապետության կառավարության ներկայացմամբ: 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» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի՝ տարեկան ծրագիրը հաստատվում է Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից` Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի
ներկայացմամբ:
Ծրագիրը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության, ինչպես նաև մյուս պետական մարմինների՝ Լեռնային
Ղարաբաղի 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 սահմանափակումները, վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա դրվող պարտականությունների ծավալը և ծախսերի արդյունավետությունը:
Ծրագրով նախատեսված գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները հաշվի են առնում երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջազգային
վիճակագրական չափանիշներին, երկարաժամկետ միջակայքում միտումները բացահայտելու տեսանկյունով ապահովում են դրանց հնարավոր կայուն պարբերականությունը և տարեկան կտրվածքով պետական վիճակագրությանը
ռեսուրսների հետ համաչափությունը:

հատկացվող

Ծրագիրը մշակվում է վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների
պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա:
Երկրի ազատական տնտեսակարգին անցման պայմաններում տեղի ունեցող
սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները, տնտեսությունում տեղի ունեցող արագ
տեղաշարժերը սկզբունքային անհրաժեշտություն են առաջացրել վիճակագրական
տեղեկատվություն սպառողներին (օգտագործողներին) ապահովելու առավել ճշգրիտ,
արժանահավատ և ժամանակի չափանիշներին համապատասխանող վիճակագրական
հրապարակումներով:
Վիճակագրության

կարևորագույն

նպատակներից

է

սպառողներին

(օգտագործողներին) շուկայի պահանջարկին համապատասխանող վիճակագրական
արտադրանքի տրամադրումը:
Պետական վիճակագրական աշխատանքների կատարելագործմանն ուղղված
միջոցառումներից են.
1)

միջազգային

կատարելագործման,

չափանիշներով

միասնականացման

վիճակագրական
և

մեթոդաբանության

ներդաշնակեցման,

Հայաստանի

Հանրապետության ճակագրական կոմիտեի կողմից պաշտոնապես հրապարակվող
սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բնակչության կենսամակարդակին վերաբերող
ցուցանիշների համադրելիության ապահովման նպատակով` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության, համագործակցության
շրջանակում, շարունակական գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրական կոմիտեի հետ.
2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայությունում պարբերաբար կազմակերպվող սեմինար-խորհրդակցությունները և
դասընթացները, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակիցների, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրական

կոմիտեի

աշխատակիցների

դասավանդմամբ

մասնակցությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության

և

(կամ)

վիճակագրական

կոմիտեում պարբերաբար կազմակերպվող սեմինար-խորհրդակցություններին և
դասընթացներին Լեռնային Ղարաբաղի 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) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության պաշտոնական կայքէջում տեղադրված հրապարակումների տեղեկատվական բազայի կատարելագործումը, վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների համար Լեռնային Ղարաբաղի 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 վիճակագրական դասակարգիչների կատարելագործման աշխատանքների շարունակականության 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. Լեռնային Ղարաբաղի 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 սպառողների (պետական մարմիններ, հասարակական, գիտության և կրթության ոլորտի
կազմակերպություններ, մասնավոր հատված և այլն) միջև, նաև տրամադրվում է
զանգվածային լրատվամիջոցներին մամլո հաղորդագրությունների տեսքով` համաձայն Ծրագրի հավելված N3-ում նշված ժամանակացույցի:
Արցախի Հանրապետության շրջանների կտրվածքով հրապարակումները
(շրջանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ցուցանիշների գծով) իրականացնում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության շրջանային ստորաբաժանումները,
բ. Ծրագրի հավելված N 3-ում ներառված վիճակագրական բոլոր հրապարակումների առնվազն երկուական օրինակ տրամադրվում է Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության գրադարանին,
գ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքէջում հայերենով (հնարավորության սահմաններում նաև
ռուսերենով և անգլերենով) զետեղվում է վիճակագրական տեղեկատվությունը:
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, ամբողջականություն ու որակ:
Ծրագրի հավելված N 1-ում աշխատանքների (ցուցանիշների) արտացոլման
համար օգտագործվել է վեցանիշ ծածկագիր, որտեղ.

առաջին ÝÇß
երկրորդ նիշ
երրորդ ÝÇß
չորրորդ ÝÇß

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

հիմնադրամի

Տվյալների

տարածման

ընդհանուր

համակարգի

և

Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտի հատվածների,
2) երկրորդ նիշը հատվածի տրոհումն է ըստ ենթահատվածների,
3) երրորդ նիշը աշխատանքի (ցուցանիշի) տրոհումն է ըստ ոլորտների
(Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի դասերի, ցուցանիշների),
4) չորրորդ նիշը ոլորտների մանրամասնումն է ըստ ենթաոլորտների,
5) հաջորդ երկու նիշերը հատկացված են պետական վիճակագրական
աշխատանքների ցանկի հերթական համարին՝ ըստ տվյալ հատվածի, ենթահատվածի,
ոլորտի և ենթաոլորտի:
Այն դեպքում, երբ աշխատանքը (ցուցանիշը) տվյալ մակարդակից ներքև չի
տրոհվում` հաջորդ դիրքերը լրացվում են զրոներով:
Օրինակ՝ հավելված N1-ի 127001-ծածկագիրը նշանակում է իրական հատվածի (1), արտադրության ենթահատվածի (2), կազմակերպությունների տնտեսական
գործունեության (7), կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները (0), իսկ վերջին երկու նիշերը արտահայտում են նշված
ցուցանիշներին առնչվող պետական վիճակագրական աշխատանքների ցանկում
հերթական համարը, որոնք անփոփոխելի են:
Տվյալ ծածկագրի համար Ծրագրում նշվում են նաև վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի) ամբողջական անվանումը (սյունակ 3), տվյալ աշխատանքի
(ցուցանիշի) իրականացման (հաշվարկման, հավաքագրման) հիմք հանդիսացող
պետական վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթ(եր)ի տեսակ(ներ)ը (սյունակ 4),
ընդգրկվածությունն ըստ կոնկրետ չափորոշիչի (շրջանների, գործունեության տեսակների և այլն) (սյունակ 5), պարբերականությունը (սյունակ 6), աշխատանքի կատարման, 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 ժողովածու(1), վիճակագրական տեղեկագիր (2), մամուլի հաղորդագրություն (3), տեղեկատվական զեկույց (4), օպերատիվ տեղեկատվություն (5)), իսկ վեցերորդ

և յոթերորդ

նիշերը ցույց են տալիս դրանց հերթական համարը:
Վիճակագրական աշխատանքների կատարման (ցուցանիշների մշակման)
Ծրագրում սահմանված ավարտի օրերը պարունակում են որոշակի վերապահումներ,
կախված

տարվա

օրացուցային

օրերի

աշխատանքային

օրերին

համընկնելու

հանգամանքից (օրինակ` հավելված N1-ում Իրական հատվածի, Արտադրություն
(ծառայություններ) ենթահատվածի, Արդյունաբերություն բաժնի 121006 ծածկագրով
աշխատանքի ավարտի օրը սահմանված է հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո 20-րդ
օրը):
Եթե որևէ աշխատանքի ավարտի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային
օրվա, ապա աշխատանքի ավարտի օր է համարվում դրան հաջորդ աշխատանքային
օրը, իսկ ամսվա վերջին օրվա (օրինակ` 30/31) ժամկետայնություն ունեցող
պարբերականությամբ աշխատանքների համար` ժամկետի ավարտի ամսվա վերջին
աշխատանքային օրը:
Դեկտեմբեր
ներկայացման,

ամսվա

հունվարին

համար

վիճակագրական

նախատեսված

հետաձգվում են 5 աշխատանքային օրով:

հաշվետվությունների

հրապարակումների

ժամկետները

Հավելված N 1
2019 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

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

1.

ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

1.1. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

Հ/Հ

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

2

Վիճակագրական
աշխատանքի
Հրապարակումների
կատարման, ցուանվանումները,
ցանիշի մշակման
որոնցում ընդգրավարտը (ամսակվելու է աշխաթիվը կամ աշխա- տանքի արդյունքը
տանքային օրը
(կամ ցուցանիշը)
հաշվետու ժամանակաշրջանից
հետո)

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)

Պարբերականությունը

3

4

5

6

7

8

ըստ
հանրապետության

ամսական

30

Ներքին
օգտագործման
համար

եռամսյակային

45

1.1.1. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
1

111001 Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ

օպերատիվ տվյալներով

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

1000-302, 1000-401,
1000-402

տվյալների բազա

վերջնական տվյալներով

վերանայված տվյալներով

2

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

-

տարեկան

90

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

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

35

-

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

նախնական տվյալներով
2018 թվականի 4-րդ եռամսյակ
2019 թվականի 1-ին եռամսյակ
2019 թվականի 2-րդ եռամսյակ
2019 թվականի 3-րդ եռամսյակ

Ներքին
օգտագործման
համար

հաշվետու տվյալներով
2018 թվականի 4-րդ եռամսյակ
2019 թվականի 1-ին եռամսյակ
2019 թվականի 2-րդ եռամսյակ
2019 թվականի 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

նախնական տվյալներով

-

-

-

75

Ներքին օգտագործման համար

հաշվետու տվյալներով`

4

-

-

111004 Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը

-

30 ապրիլի

1000-101, 1000-102,
1000-103,1100-101,
1000-302

տարեկան,

90
45

1000-101, 1000-103,
1000-302,1000-401,
1000-402, 1100-101

30 մայիսի

1000-101

1 շնչի հաշվով
-

-

եռամսյակային

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)

1.1.2. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

-

-

տարեկան

1100-101

6

112001 Արտադրության հաշվի հաշվարկ

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

ըստ
հանրապետության,
տնտեսության
հատվածների

տարեկան

-

-

-

-

1000-101,1100-101

-

-

2-րդ կիսամյակ

1000-101

7

112002 Եկամուտների ձևավորման հաշվի
հաշվարկ

8

112003 Կազմակերպությունների (ներառյալ հիմԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապենարկների) հիմնական միջոցների արժեքը տության Ազգային վիճակագրական
(հաշվեկշռային և մնացորդային
ծառայության կառուցվածքային ստոարժեքով)` ըստ տնտեսական գործուրաբաժանումների վիճակագրական
նեության տեսակների 2018 թվականին
տվյալների (Ձև 11-ՀՄ) հիման վրա

9

112004 Եկամուտների օգտագործման հաշվի
հաշվարկ

1000-101, 1000-102
2-րդ

1000-103, 1100-101

եռամսյակ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապեըստ հանրապետու- տարեկան
տության Ազգային վիճակագրական թյան, տնտեսության
ծառայության կառուցվածքային
հատվածների և
ստորաբաժանումների վիճակագրածախսային
կան և վարչական ռեգիստրների և
բաղադրիչների
իրականացված հետազոտությունների
տվյալների հիման վրա

1000-101,
4-րդ
եռամսյակ

1100-101,
տվյալների բազա

1.2. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

1.2.1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
1

2

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

Ձև N11-ՀՄ

Ձև N 23-ն

ըստ հանրապետության, տնտեսական
գործունեության
տեսակների
ըստ հանրապետության, տնտեսական
գործունեության

1000-101,
տարեկան

30 մայիսի

1210-101

-

-

1000-101
1210-101

տեսակների
3

4

5

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

Ձև N 1- արտ

121004 Արդյունաբերական արտադրանքի կարևորագույն տեսակների արտադրությունը
բնեղեն արտահայտությամբ

-

(ամսական)

ըստ հանրապետու- ամսական
թյան, շրջանների,
տնտեսական գործուեռամսյանեության տեսակների
կային

20
45

1000-101,1000-102,
1000-103, 1000-203,
1000-401, 1000-402
տվյալների բազա

տարեկան

30 մայիսի

ըստ տնտեսական
գործունեության
տեսակների

ամսական

20

1000-203,

եռամսյակային

45

1000-401, 1000-402

ըստ
հանրապետության,
շրջանների

եռամսյակային

45

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

121005 Տեղեկություններ ԱՀ էներգետիկայի
համակարգի հիմնական ցուցանիշների
մասին

աղյուսակի

6

121006 Տեղեկություններ ԱՀ գազի համակարգի
հիմնական ցուցանիշների մասին

-

-

-

-

-

7

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

24-էներգետիկա

-

տարեկան

1 ապրիլի

-

8

Ձև թիվ 29-գտհ (տարեկան),
122001 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքային տարածությունները,
Ձև թիվ 29-գտ (տարեկան),
բազմամյա տնկարկների
Ձև թիվ 29-գտհ-ոռոգված (տարեկան),
տարածությունները, համախառն բերքը և
Ձև թիվ 29-գտ-ոռոգված
միջին բերքատվությունը 2019 թվականի
(տարեկան)
դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ, այդ թվում`
փաստացի ոռոգված հողերից
Գ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
122002
Ձև N 4-գտ (տարեկան),
ցանքային տարածությունները 2019

տեսքով

1.2.2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ

9

ըստ
հանրապետության
շրջանների

-

տարեկան

1 փետրվարի

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

տարեկան
(հունիսի

22 հուլիսի

1000-101, 1220-203

թվականի բերքի տակ (հունիսի 1-ի
դրությամբ)
10 122003 2018 թվականի մսի, կաթի, ձվի, բրդի և
կենդանական ծագման այլ արտադրանքի
վերջնական հաշվարկ
11 122004 Գյուղատնտեսական կենդանիների
հաշվառումը 2019 թվականի հունվարի
1-ի դրությամբ

12 122005 Անասնապահության դրությունը

13 122006 Գյուղական վայրերի տնային
տնտեսությունների գյուղատնտեսական
կենդանիներով ապահովվածությունը
14 122007 Տնային տնտեսություններում
գյուղատնտեսական կենդանիների
հաշվառման ցուցակն առ 2019 թվականի
հունվարի 1-ը

Ձև N 4-գտհ (տարեկան)

1-ի դրությամբ)
տարեկան

Ձև N 24-գտ (տարեկան),
Ձև N 24-գտհ (տարեկան)

-

Ձև N 24-գտ (տարեկան),
Ձև N 24-գտհ (տարեկան)

-

տարեկան
(վերջնական)

29 մարտի

Ձև N 24-գտ (ամսական),
Ձև N 24-գտհ (ամսական),
Ձև N 24-ԳՏ-Վ (ամսական)

-

ամսական

20

1000-203
ներքին օգտագործման համար

Ձև N 9-գ

-

տարեկան

45

ներքին
օգտագործման
համար

Ձև թիվ 3

-

տարեկան

1 մարտի

-

-

եռամսյակային

20

-

-

-

15

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

Ձև N 11-գնում,
13-գնում,14-գնում

16

122009 Գնումներ` կարտոֆիլի, բանջարեղենի,
մրգերի և բոստանային մշակաբույսերի

Ձև N 6-գնում,
7-գնում, 8-գնում

-

եռամսյակային
(հուլիսից
մինչև
տարեվերջ`
տվյալ
ամսվա

1 մարտի

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-203
1000-401, 1000-402
1000-101,1000-102,
1000-103, 1220-201
1000-401, 1000-402
ներքին օգտագործման համար

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

Ձև N 9-գնում

-

տարեկան

-

-

Ձև N11-ՀՄ

-

տարեկան

30 մայիսի

-

19

122012 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի
առկայությունը և սարքինության վիճակը

Ձև N 6-մեք

-

կիսամյակային

45

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

20

122013

17

18

122010

Գարնանացանի ընթացքը

Ձև N 3-գտ

-

(ամսական)
21

122014 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և աշնանացանի ընթացքը

22

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

23

24

122017 Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին

25

122018 Գարնանացանի ընթացքի մասին

1000-401,1000-402

ապրիլ,
մայիս,
հունիս

20

Ձև N 29-գտ (ամսական),
Ձև N 29-գտհ (ամսական)

-

ամսական

20

փաստացի հավաքված բերքի և
անասնաբուծական արտադրանքի
արտադրության տվյալները

-

եռամսյակային
(ճշտված)

-

Ձև N 1-Անտառ

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

45

1000-401,1000-402,
1220-101

Ձև N 1-ձուկ

-

ամսական

20

1000-401,1000-402

ûå »ñ³ ï Çí ï í Û³ ÉÝ»ñ

Áëï
ԱՀ ßñç³ ÝÝ»ñÇ

ß³ µ³ ÃÁ
Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ
Ù»Ï
»ñÏáõß³ µÃÇ
³ Ý·³ Ù
(Ù³ ñï Ç 1Çó ÙÇÝã¨
ÑáõÝÇëÇ

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

1220-501

26

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

-

-

1-Á)
ß³ µ³ ÃÁ
Ù»Ï
³ Ý·³ Ù
(ÑáõÝÇë¹»Ïï »Ùµ»ñ)

-

1220-502,
1220-503

20

1000-203,1000-401,
1000-402,1230-101
տվյալների բազա
1000-101, 1000-102,

1.2.3. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27 123001 Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
28 123002 Օբյեկտների, հիմնական միջոցների
գործարկումը, շինարարության
իրականացումը և անավարտ
շինարարությունը տարեվերջին

Ձև N2-ԿՇ

29

Ձև N 1- ԿՇ

123003 Կատարված շինմոնտաժային
աշխատանքները

Ձև N2-ԿՇ

ըստ հանրապետու- ամսական
թյան, ֆինանսավորման աղբյուրների
ըստ հանրապետու- տարեկան
թյան, ֆինանսավորման աղբյուրների

ըստ
հանրապետության

ամսական

1 հուլիսի

1000-103, 1230-101
տվյալների բազա
20

1000-401,
1000-402

Ձև N1-ԿՇ

-

տարեկան

1 հուլիսի

1000-401, 1000-402

Ձև ԲՄՇ
(եռամսյակային)

-

եռամսյակային

45

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

Ձև N11-ՀՄ

ըստ
հանրապետության

տարեկան

30 մայիսի

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

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

Ձև N 1-ճան

ըստ
հանրապետության

տարեկան

15 մարտի

1000-101

Ձև N 1-ավտո

-

ամսական

25,

Ներքին օգտագործման համար

30

123004 Կատարված շինմոնտաժային
աշխատանքները

31

123005 Բնակչության միջոցների հաշվին շենքերի
և շինությունների գործարկման մասին

32

33

1.2.4. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

34

35

124003 Ճանապարհատրանսպորտային
պատահարները

Ձև N 35-պատահար

-

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

եռամսյակային

45

ամսական

25,

Ներքին օգտագործման համար

եռամսյակային
տարեկան

45,
90

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

36

124004 Ընդհանուր օգտագործման օդային
տրանսպորտի աշխատանքը

Ձև N 1-ավիա

-

եռամսյակային

45

37

124005 Ընդհանուր օգտագործման օդային
տրանսպորտի ղարաբաղյան
շարժակազմի արտադրանքը

Ձև N 65-ավիա

-

տարեկան

1 մարտի

38

124006 Փոստային, սուրհանդակային
գործունեությունը

Ձև N 1-փոստ

-

ամսական,

25

եռամսյակային
45

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

39

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

Ձև N11-ՀՄ

-

տարեկան

30 մայիսի

1000-101

40

124008 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի և ոչ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

Ձև N 1-տրանսպորտ

ըստ հանրապետության, շրջանների

-

-

1000-101,
1000-102

41

125001 Հեռագրական կապի և հեռախոսային

ըստ

եռամսյա-

45

1000-101,1000-102,

1.2.5. ԿԱՊ
Ձև N 11- կապ

ցանցի ծառայությունները

հանրապետության

կային

42

125002 Հեռախոսային կապի միջոցների և
աշխատանքի որակը

Ձև N 42-կապ

-

-

-

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

43

125003 Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի տեխնիկական
միջոցները

Ձև N 51- կապ

-

-

-

-

44

125004 Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և
հեռարձակման, հեռահաղորդակցության
գործունեությունից ստացված
եկամուտները

Ձև N 13-կապ

-

ամսական,

25,

եռամսյակային

45

45

125005 ԱՀ հեռուստատեսային կայանների և
հեռուստահաղորդիչների քանակը

Աղյուսակ

-

-

-

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

46

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

Ձև N11-ՀՄ

-

տարեկան

30 մայիսի

1000-101

ամսական

20

1.2.6. ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
47

126001 Ծառայությունների ծավալը

Ձև N 1 ծառայություններ

ըստ հանրապետության, շրջանների,
աշխատողների
թվաքանակով
որոշվող չափերի

48

126002 Առևտրի շրջանառությունը

49

50

Ներքին օգտագործման համար

եռամսյա-

45

կային

1000-101,1000-401
1000-402

Ձև N 1-առևտուր

-

-

-

-

126003 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
տեղեկատվական ծառայությունների
ծավալը

Ձև N 1-ՏՏ

-

-

45

1000-101,1000-102,

126004 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ

Ձև N11-ՀՄ

1000-401,1000-402
ըստ

տարեկան

30 մայիսի

1000-101

ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայությունը
և շարժը

հանրապետության

1.2.7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
51

127001 Կազմակերպությունների գործունեության
հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները

Ձև N 1-Ֆ

ըստ հանրապետության, շրջանների,
տնտեսական
գործունեության
տեսակների

տարեկան

30 մայիսի

1000-101, 1000-105,
2000-101

52

127002 Կազմակերպությունների միջոցների
կազմը և դրանց գոյացման աղբյուրները

Ձև N 2-ֆ

-

-

-

-

Ձև N 1-ՏԳ (եռամսյակային)

-

1-ին, 2-րդ,
3-րդ եռամսյակներ

45

Ներքին
օգտագործման
համար

տարեկան

90

2000-101

53 127003 Կազմակերպությունների տնտեսական
գործունեության հիմնական ցուցանիշները

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

Ձև N 6-Ֆ

-

տարեկան

30 մայիսի

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

55

Ձև N 1-Ֆ

-

-

-

1000-101,2000-101

10

Ներքին
օգտագործման
համար

-

-

127005 Շահութաբերության հաշվարկ

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

2

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

-

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

-

ինդեքսների հաշվարկ
3

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

-

4 131004 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների
և բնակչությանը մատուցված ծառա-

-

ըստ հանրապետությունում հետազոտվող
7 բնակավայրերի,
ապրանքատեսակների` «Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի
ըստ հանրապետու-

-

25
(հաշվետու
ամսվա)

-

-

30/31

-

թյունում հետազոտվող

յությունների միջին գների (սակագների)
հաշվարկը

7 բնակավայրերի,

(հաշվետու

ապրանքների,

ամսվա)

ծառայությունների՝
«Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի
5 131005 Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկը

-

ըստ հանրապետու-

-

10

1000-101,1000-102,

թյան, «Անհատական

1000-103, 1300-201,

սպառումն ըստ նպա-

1000-301, 1000-401,

տակների» դասակար1000-402

գչի 2-նիշ և 3-նիշ
մակարդակի
6

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

-

ըստ հանրապետու- եռամսյաթյան, «Անհատական
կային
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
մակարդակի

30/31

1300-101,1000-401,
1000-402

7 131007 Պարենային և ոչ պարենային
ապրանքների գների ինդեքսի հաշվարկը
լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա
դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա
համապատասխան ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով նախորդ տարվա
համեմատ)
8 131008 Պարենային և ոչ պարենային
ապրանքների գների ինդեքս, եռամսյակը
նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ
տարվա համապատասխան եռամսյակի
նկատմամբ
9

131009 Կենցաղային բնույթի ծառայությունների
սակագների հաշվարկ

աղյուսակ N 1 և այլ օպերատիվ
հաշվետվություններ, մշակման
աղյուսակներ

ըստ հանրապետու- ամսական
թյան, հետազոտվող 7
բնակավայրերի, «Անհատական սպառումն
ըստ նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ և
5-նիշ մակարդակի

10

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

-

ըստ հանրապետու- եռամսյաթյան, «Անհատական
կային
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
մակարդակի

30/31

1300-101,1000-401
1000-402

աղյուսակ N 1

ըստ հանրապետու- ամսական
թյունում հետազոտվող 7 բնակավայրերի,
«Անհատական սպառումն ըստ նպատակների» դասակարգչի

10

1300-201

(ոչ պարենային ապրանքներ,
ծառայություններ), մշակման
աղյուսակներ

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 ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների
(սակագների) հաշվարկ

-

-

-

-

-

Հանգստի կազմակերպման
ծառայությունների սակագների գրանցում,
միջին գների (սակագների) հաշվարկ

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

ըստ հանրապետու- ամսական
թյան, հետազոտվող 7
բնակավայրերի, ծառայության «Անհատական սպառումն
ըստ նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ և
5-նիշ մակարդակի

10

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

16
11 131016

17

18

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

19

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

-

ըստ հանրապետու- եռամսյաթյան հետազոտվող 7
կային
բնակավայրերի,
«Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ
մակարդակի

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- ամսական
թյան, հետազոտվող 7
բնակավայրերի,
ծառայության
«Անհատական
սպառումն ըստ
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ և
5-նիշ մակարդակի

10

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

131021 Բնակարանային, կոմունալ տնտեսության
ծառայությունների սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ,
նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ,
նախորդ տարվա համապատասխան
ամսվա համեմատ, աճողական կարգով
նախորդ տարվա համեմատ)
22 131022 Բուժսպասարկման ծառայությունների
սակագների ինդեքսի հաշվարկը լրիվ
ծրագրով (հաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա
դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա
համապատասխան ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով նախորդ տարվա
համեմատ)
23 131023 Մարդատար տրանսպորտի ծառայությունների սակագների ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ,
նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ,
նախորդ տարվա համապատասխան
ամսվա համեմատ, աճողական կարգով
նախորդ տարվա համեմատ)
24 131024 Կապի ծառայությունների սակագների
21

ինդեքսի հաշվարկը լրիվ ծրագրով
(հաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա
համեմատ, նախորդ տարվա դեկտեմբերի
համեմատ, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա համեմատ, աճողական
կարգով նախորդ տարվա համեմատ)
25

131025 Մշակույթի ոլորտի ծառայությունների
սակագների ինդեքսի հաշվարկը լրիվ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

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

-

-

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

-

ըստ հանրապետու- ամսական
թյան, հետազոտվող 7
բնակավայրերի,
ծառայության «Անհատական սպառումն
ըստ նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ և
5-նիշ մակարդակի
-

-

26

27

28

29

131026

131027

131028

131029

ծրագրով (հաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա
դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա
համապատասխան ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով նախորդ տարվա
համեմատ)
Կրթության համակարգի ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը
լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա
դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա
համապատասխան ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով նախորդ տարվա
համեմատ)
Հանգստի կազմակերպման ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը
լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա
դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա
համապատասխան ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով նախորդ տարվա
համեմատ)
Իրավական և բանկային ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը
լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը նախորդ
ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա
դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա
համապատասխան ամսվա համեմատ,
աճողական կարգով նախորդ տարվա
համեմատ)
Սպառողական ապրանքների (ծառայությունների) գների (սակագների) ինդեքսի
հաշվարկը լրիվ ծրագրով (հաշվետու

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

աղյուսակ N 1 և այլ օպերատիվ
հաշվետվություններ, մշակման

ըստ հանրապետության, հետազոտվող

ամսական

10

1300-201

ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ,
նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ,
նախորդ տարվա համապատասխան
ամսվա համեմատ, աճողական կարգով
նախորդ տարվա համեմատ)

30

131030 Սպառողական ապրանքների (ծառայությունների) գների (սակագների) ինդեքսի
հաշվարկը բազիսային ժամանակաշրջանի նկատմամբ

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

աղյուսակներ

-

մշակման աղյուսակ

պարենային զամբյուղի ապրանքացանկի
11 անվանումների

7 բնակավայրերի,
ծառայության «Անհատական սպառումն
ըստ նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ և
5-նիշ մակարդակի
ըստ հանրապետու1300-201,
թյան, «Անհատական
1000-401,
սպառումն ըստ
1000-402
նպատակների»
դասակարգչի 2-նիշ և
5-նիշ մակարդակի
ըստ ՀՀ առողջապա- ամսական
1
1000-401, 1000-402,
հության նախա5800-501
րարության կողմից եռամսյա- 10-րդ աշխամշակված զամբյուղի
կային
տանքային օրը
կազմի ու
կառուցվածքի

1.3.2. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
32

132001 Արդյունաբերական կազմակերպությունների մեծածախ գների
դիտարկում և միջին գների
հաշվարկ

33 132002 Արդյունաբերողների արտադրանքի
մեծածախ գների ինդեքսի հաշվարկն ըստ
արտադրանք -ներկայացուցիչների
հավաքակազմի, լրիվ ծրագրով (հաշվետու
ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ,
նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ,
նախորդ տարվա համապատասխան
ամսվա համեմատ, աճողական կարգով

Ձև N 1-ԳԻՆ
(արտադրանք)

մշակման
աղյուսակներ
Ձև N 1 -ԳԻՆ
(արտադրանք)

ըստ հետազոտվող ամսական
կազմակերպությունների, արտադրատեսակ-ներկայացուցիչների
ըստ ընդամենը
արդյունաբերության,
հանրապետության,
ՏԳՏԴ-ի, խմբ.2
բաժինների

15

Ներքին
օգտագործման
համար

20

1000-401, 1000-402

նախորդ տարվա համեմատ)
34 132003 Արդյունաբերողների արտադրանքի մեծածախ գների ինդեքսն ըստ արտադրանքներկայացուցիչների հավաքակազմի,
եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ
35 132004 Արդյունաբերողների արտադրանքի
մեծածախ գների ինդեքսի հաշվարկը ըստ
արտադրանք-ներկայացուցիչների
հավաքակազմի և բազիսային ժամանակաշրջանի նկատմամբ

մշակման աղյուսակներ

Ձև N 1 -ԳԻՆ (արտադրանք)

-

եռամսյաըստ ընդամենը
կային
արդյունաբերության,
հանրապետության,
ՏԳՏՀԴ-ի, խմբ.2
բաժինների
-

ամսական

30/31

1000-401, 1000-402,
1300-101

20

Ներքին
օգտագործման
համար

25

Ներքին
օգտագործման
համար

1.3.3. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
36

133001 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման
գների դիտարկումը և միջին գների
հաշվարկը

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)

38

133003 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման
գների ինդեքսների հաշվարկը,
եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ

աղյուսակ

ըստ հանրապետու- ամսական
թյան շրջանների

մշակման աղյուսակներ

ըստ հանրապետության, շրջանների,
ապրանքախմբերի և
իրացման ուղիների

-

25

1300-101, 1000-401,
1000-402

-

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

30/31

1000-401, 1300-101

1.3.4. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

39

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

տեղեկանք

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

30/31

Ներքին
օգտագործման
համար

տարեկան

30
սեպտեմբերի

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-104,
5800-101,1000-401,
1000-402

90/92

1000-401,1000-402

15 մարտի

1000-401,1000-402

1 մարտի

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

1.4. Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի Շ ՈՒ Կ Ա

1.4.1. ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
1

141001 Աշխատանքային ռեսուրսների կազմն ու
կառուցվածքը (զբաղվածություն,
գործազրկություն, տնտեսապես ակտիվ
բնակչություն, տնտեսապես ոչ ակտիվ
բնակչություն)

Տնային տնտեսությունների

ըստ հանրապետու-

կենսապայմանների ամբողջացված

թյան, գործունեության

հետազոտության հարցաթերթ

տեսակների, տնտեսության հատվածների, սեռի, քաղաք/գյուղ կտրվածքի

2

141002 Աշխատանքային ռեսուրսների կազմն ու
կառուցվածքը (զբաղվածություն,
գործազրկություն, տնտեսապես ակտիվ

Տնային տնտեսությունների

ըստ հանրապետու-

եռամսյա-

կենսապայմանների ամբողջացված

թյան, սեռի,

կային

հետազոտության հարցաթերթ
քաղաք/գյուղ

բնակչություն, տնտեսապես ոչ ակտիվ

կտրվածքի

բնակչություն)
3

141003 Աշխատողների մասնագիտական

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

ուսուցումը

ըստ գործունեության տարեկան
տեսակների, տնտեսության հատվածների, սեռի

4

141004 ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի
և վերաբնակեցման նախարարության

Ձև N 1 (զբաղվածություն)

ըստ հանրապետու- տարեկան
թյան, շրջանների,

աշխատակազմի աշխատանքի և

զբաղվածության

զբաղվածության գործակալություն դիմած

ծրագրերի և աշխա-

աշխատանք փնտրողների թվաքանակը

141005 ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի
և վերաբնակեցման նախարարության

5

տանքի տեղավորման

Ձև N 1 (զբաղվածություն)

աշխատակազմի աշխատանքի և

45

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

տարեկան

15 մարտի

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

տարեկան

15 մարտի

1000-401,1000-402

45

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

ըստ հանրապետու- ամսական
թյան, շրջանների,
սեռատարիքային

զբաղվածության գործակալություն դիմած

կազմի, կրթական մակարդակի, քաղաք/-

աշխատանք փնտրողների թվաքանակը

գյուղ կտրվածքի

1.4.2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
6

142001 Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը

7

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

8

9

142003 Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

142004 Աշխատողների թվաքանակը և
աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև N 1-Ա

Ձև N 1-ԱՊ
(աշխատանքի պայմաններ)
Ձև N 1-Ա

Ձև N 1-Ա

ըստ հանրապետության, գործունեության
տեսակների,
տնտեսության
հատվածների, սեռի
ըստ հանրապետության, գործունեության
տեսակների,
հատվածների, սեռի
ըստ հանրապետության, գործունեության
տեսակների,
տնտեսության
հատվածների,սեռի
ըստ հանրապետության, գործունեության
տեսակների,
տնտեսության
հատվածների

եռամսյակային
(աճողական)
ամսական

10

Ներքին
օգտագործման
համար

1.5. ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻՍՏՐ

1

150001 ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական

ԼՂՀ ԱՎԾ բիզնես ռեգիստրի
հարցաթերթ

անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված(հաշվառված)
իրավաբանական անձանց բիզնես
ռեգիստրին վերաբերող տվյալների
մասով տեղեկատվության հավաքագրում
և այդ տվյալների արդիականացման
ապահովում
2

150002 ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական

-

անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված(հաշվառված)
անհատ ձեռնարկատերերի բիզնես
ռեգիստրին վերաբերող տվյալների
մասով տեղեկատվության հավաքագրում
և այդ տվյալների արդիականացման
ապահովում

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

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

15 մայիսի

Ներքին
օգտագործման
համար

-

-

-

ամսական

15

1000-401, 1000-402

1.6. ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ
1

160001 Մասնավորեցման արդյունքները

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարություն

1.7. ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

ըստ
հանրապետության
շրջանների

1

170001 Ոչ ֆինանսական ակտիվներում
իրականացված ներդրումներ

Ձև N 1-ներդրում

ըստ հանրապետու- տարեկան
թյան, շրջանների,
տնտեսական
գործունեության տեսակների

1 հունիսի

1000-101,1000-401,
1000-402

20

1000-401,1000-402

1.8. ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ
1 180001

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

ԱՀ արդարադատության
նախարարության աղյուսակ

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

2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
1 200001

2

3
4

ԱՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ
ֆինանսավորման (նախնական)

200002 ԱՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ
փաստացի հաշվետվությունների

200003 ԱՀ համախմբված բյուջեի կատարողականն ընդհանրացնող ցուցանիշներ
(պետական բյուջե, համայնքների բյուջե)
200004 Արտաբյուջետային միջոցների
ձևավորումը և սպառումը

ԱՀ ֆինանսների նախարարության
տեղեկանք

-

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

23

45

Ներքին
օգտագործման
համար

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

90

-

-

-

-

-

մուտքեր,
ելքեր

-

-

-

5

200005 Հարկային եկամուտները և ժամկետանց
հարկային ու պարտադիր վճարների
պարտավորությունները

ԱՀ ֆինանսների նախարարության
նյութերը

հարկային
եկամուտներ,

ամսական

ժամկետանց
հարկային ու
եռամսյապարտադիր վճարների կային
պարտավորություններ

45

Ներքին օգտագործման համար

1000-401, 1000-402
-

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
1

300001 Բանկային համակարգի դրամարկղային
շրջանառությունը

1-ԲԳ

մուտք, ելք

եռամսյակային

45

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

2

300002 Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի)
վարկային ներդրումները

-

ըստ տնտեսության
հատվածների

-

-

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

3

300003 ² é¨ï ñ³ ÛÇÝ µ³ ÝÏ»ñÇ (Ù³ ëÝ³ ×ÛáõÕ»ñÇ)
³ í ³ Ý¹Ý»ñÝ Áëï ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý
Ñ³ ï í³ ÍÝ»ñÇ

-

-

-

-

1000-401,1000-402,
2000-101

4

300004 Բնակչությունից ներգրաված ավանդները

-

-

-

-

-

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
անձանց

-

-

-

7

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

Աղյուսակ

ամփոփ
-

-

1000-101,1000-401,
1000-402

3)բանկերի և դրանց մասնաճյուղերի
քանակը.
4)ընդհանուր կապիտալը.
5) շահույթով աշխատող առևտրային
բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուր
շահույթը.
6)վնասով աշխատող առևտրային բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուր վնասը.
7)եկամուտներն ու ծախսերը.
8

9

300008 Ապահովագրական ընկերությունների
(գործակալների) գործունեությունը

300009 Վարկերի և ավանդների վերաբերյալ

Ձև N1-ԱՊՊԱ

Ձև N1-ԲԳ

ըստ ապահովագրա- եռամյական ընկերությունների կային
(գործակալների) գործունեության հիմնա- տարեկան
կան ցուցանիշների
ըստ շրջանների
ամսական

45

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

60
6

3000-301, 3000-501

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
4.1. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

1

410001 Ապրանքների արտահանումը,
ներմուծումը, արտաքին առևտրաշրջանառությունը և առևտրի հաշվեկշիռը

Արտաքին առևտրի
տվյալների բազա

ըստ հանրապետության, երկրների,
ապրանքախմբերի

եռամսյակային

45

1000-401

4.1.1. ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ
2

411002 Ապրանքների արտահանումը

Ձև N1-արտաքին առևտուր, ԱՀ
ֆինանսների նախարարության հսկիչ
կետերի տեղեկատվությունը

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

45

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

3

411003 Ապրանքների արտահանումը

-

ըստ ապրանքների`
դասակարգման
Արտաքին տնտեսա-

-

-

-

4

411004 Ապրանքների արտահանումը

-

5

411005 Ապրանքների արտահանումը

-

6

411006 Քաղաքացիների կողմից ԱՀ-ից արտահանվող ապրանքների քանակը և արժեքը

կան գործունեության
ապրանքների անվանացանկի վեցանիշ և
Եվրոպական միության
ութանիշ մակարդակի
ըստ երկրների

ԱՀ ֆինանսների նախարարության
հսկիչ կետերի տեղեկատվությունը

-

-

-

տարեկան

-

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

ըստ
հանրապետության

-

-

Ներքին օգտագործման համար

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

45

1000-101,1000-102,

ըստ շրջանների

4.1.2. ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
7

412007 Ապրանքների ներմուծումը

Ձև N1-արտաքին առևտուր,
ԱՀ ֆինանսների նախարարության
հսկիչ կետերի տեղեկատվությունը

8

412008 Ապրանքների ներմուծումը

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

9

412009 Ապրանքների ներմուծումը

-

10

412010 Մարդասիրական օգնության կարգով
ստացված բեռները

11

412011 Մարդասիրական օգնության կարգով
ստացված բեռները

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

-

-

-

-

ըստ երկրների

եռամսյակային

45

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

ԱՀ աշխատանքի, սոցալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարության տեղեկանքը

-

-

-

1000-401, 1000-402

-

ըստ ապրանքների`
դասակարգման
Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների

-

-

-

անվանացանկի վեցանիշ և Եվրոպական
միության ութանիշ
մակարդակի
412012 Բնական գազի ներմուծումը

Ձև N1-արտաքին առևտուր

ըստ
հանրապետության

-

-

-

13 412013 Ավտոմեքենաների ներմուծումը

ԱՀ ոստիկանության ՃՈ տեղեկանքը

-

-

-

-

14 412014 Ապրանքների ներմուծումը

Ձև N1-արտաքին առևտուր, ԱՀ
ֆինանսների նախարարության հսկիչ
կետերի տեղեկատվությունը

տարեկան

-

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

-

-

ներքին օգտագործման համար

12

15 412015 Քաղաքացիների կողմից ԱՀ ներմուծվող
ապրանքների քանակը և արժեքը

ԱՀ ֆինանսների նախարարության
հսկիչ կետերի տեղեկատվությունը

ըստ շրջանների

ըստ
հանրապետության

4.2. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
1

2

3

4

5

420001 Օտարերկրյա ներդրումները
2018 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները
2019 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները
420002 Օտարերկրյա ներդրումները
2018 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները
2019 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները
420003 Օտարերկրյա ներդրումները
2018 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները
2019 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները
420004 Օտարերկրյա ներդրումները
2018 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները
2019 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները
420005 Արտաքին վարկերի օգտագործումը,
մարումը և սպասարկումը

Ձև N9- ներդրում

ըստ
հանրապետության

եռամսյակային

90/92

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

-

ըստ երկրների

-

-

-

-

ըստ ներդրումների
տեսակների

-

-

-

-

ըստ գործունեության
տեսակների

-

-

-

տեղեկանք
1-ֆինանս

ըստ պետական
կառավարման
համակարգի

-

-

-

4.3. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1

430001 Կապի և այլ միջազգային
ծառայությունների մասին
2 430002 Միջազգային երթուղիներում մատուցված
տրանսպորտային ծառայությունների
մասին
3 430003 Հանգստի, մշակութային և մարզական
միջոցառումների կազմակերպման գծով
ծառայությունների ներմուծման և
արտահանման մասին
4 430004 Բժշկական ծառայությունների
արտահանում և ներմուծում
5 430005 Միջազգային կազմակերպությունների
գործունեության մասին
6 430006 Գործուղում, վերապատրաստում և
տեխնիկական օգնություն
7 430007 Միջազգային և ներքին զբոսաշրջիկության
մասին
8 430008 Բանկի և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական դիրքերի և դրանց հետ կապված
գործառնությունների վերաբերյալ
9 430009 Իրացված կամ անվճար տրամադրված
հանգստի և բուժման ուղեգրերի թիվն ըստ
պետությունների
10 430010 Միջազգային կազմակերպություններում
աշխատող ռեզիդենտների և ոչ
ռեզիդենտների թվաքանակը
11 430011 Արտերկրում ԱՀ մշտական ներկայացուցիչների վրա ԱՀ պետական բյուջեից
կատարված ծախսերը
12 430012 ԱՀ տարածքում օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից գնված բնակարանների և

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

ըստ
հանրապետության
-

եռամսյակային
-

90/92
-

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

Ձև N13 -Ծառայություն
(եռամսյակային)

-

-

-

-

Ձև N2

-

-

-

-

Ձև N1-ՄԿ

-

-

-

-

Ձև N 7

-

-

-

-

Ձև N 1-զբոսաշրջիկություն

-

-

-

-

Ձև N 18

-

-

-

-

աղյուսակի
տեսքով

-

-

-

-

-

-

տարեկան

-

-

ԱՀ արտաքին գործերի
նախարարության տեղեկանքը

-

եռամսյակային

-

-

աղյուսակի տեսքով

-

-

-

-

բնակելի տների քանակը և արժեքը
13 430013 Մարդասիրական օգնության գծով

աղյուսակի տեսքով

-

-

-

-

աղյուսակի տեսքով

25 հունվարի

տարեկան

-

-

եռամսյակային

90/92

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

ամսական,
եռամսյակային,
տարեկան

30

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

ստացված օտարերկրյա ֆինանսական
միջոցների մասին
14 430014 ԱՀ այցելած զբոսաշրջիկներն ըստ
երկրների և նպատակի

4.4. ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
1

440001 Վճարային հաշվեկշիռ
2018 թվականի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակները
2019 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակները

արտաքին առևտրի, օտարերկրյա
ներդրումների, միջազգային
ծառայությունների մասին նյութերը

1

450001 Արտարժույթների առք ու վաճառք,
հաշվարկային փոխարժեքները

«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ի տեղեկանքը

ըստ
հանրապետության

4.5. ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ
ըստ ամերիկյան
դոլարի, եվրոյի և
ռուսաստանյան
ռուբլու

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
Ցուցանիշի վիճակագրական

Հ/Հ

Ցուցանիշի անվանումը

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

1

Բնակչության թվաքանակը

Բնակչության սեռատարիքային կազմի
հաշվարկ

Հրապարակումների

ընդգրկվածությունը (ըստ

անվանումները,

գործունեության տեսակների,

Պարբերակա-

տարածքային բաշխվածու-

նությունը

որոնցում ընդգրկվելու է
աշխատանքի

թյան, աշխատողների

արդյունքը (կամ

թվաքանակի և այլն)

ցուցանիշը)

ըստ հանրապետության,
սեռի

տարեկան

1000-101,1000-102,
1000-103,1000-104,

2
3
4
5
6

7

8
9

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

Մահացության աղյուսակներ (3-ՄԱ)
Բնական շարժի հիմնական արդյունքները

-

եռամսյակային

-

-

-

-

Ձև N 1-հանրակրթություն

ըստ հանրապետության
ըստ հանրապետության,
շրջանների

տարեկան

-

Տնային տնտեսությունների
կենսապայմանների ամբողջացված
հետազոտություն
-

ըստ հանրապետության

-

-

11

Համախառն ներքին արդյունքը 1 շնչի
հաշվով

12

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

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

13

Գործազրկության մակարդակն ըստ սեռի

-

10

2018 թվականի արդյունքները

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

-

5800-101
-

-

-

ամսական

5900-501,

եռամսյակային

1000-401,1000-402

տարեկան

5800-101, 5900-201

-

եռամսյակային

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

-

տարեկան

1000-101, 5800-101
5900-201

-

-

-

1000-101, 1000-401,
1000-402

14

Տնտեսության մեջ զբաղվածների
հարաբերակցությունը ողջ բնակչության
նկատմամբ

-

ըստ հանրապետության,
սեռի

եռամսյակային,
տարեկան

1000-401,
1000-402

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

5.1. ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ

Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

2

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

3

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

4

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

5

Վիճակագրական
աշխատանքի
Հրապարակումների
կատարման,
անվանումները,
ցուցանիշի
որոնցում
Պարբե- մշակման ավարտը
ընդգրկվելու է
(ամսաթիվը կամ
րակաաշխատանքի
նությունը աշխատանքային
արդյունքը (կամ
օրը հաշվետու
ցուցանիշը)
ժամանակաշրջանից հետո)

6

7

8

5.1.1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԸ
1

2

511001 2018 թվականի գրանցված ծնվածների,
մահացածների, ամուսնությունների և
ամուսնալուծությունների արդյունքները
(ըստ գրանցման ամսաթվի և մշտական
բնակավայրի)
511002 2018 թվականի բնակչության բնական
շարժի հիմնական արդյունքները

քաղաքացիական կացության ակտերի
գրանցման հիման վրա

ըստ հանրապետության,
շրջանների

տարեկան

1 փետրվարի

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

-

ամփոփ աղյուսակներ
ըստ հանրապետության, շրջանների

-

-

-

3

7

511003 2018 թվականի բնակչության բնական
աղյուսակներ
ըստ հանրապեշարժը (բնակչության սեռատարիքային
տության, շրջանների
կազմը հաշվարկելու համար)
511004 Գրանցված ծնունդները, ամուսնուքաղաքացիական կացության ակտերի
ամսական
թյունները, ամուսնալուծությունները և
գրանցման 2-րդ օրինակները, մահվան
մահերը` ըստ մահվան պատճառների
վերաբերյալ բժշկական վկայականներ,
(համաձայն գրանցման ամսաթվի և վայրի)
բուժական տեղեկանքներ
511005 2019 թվականի բնակչության բնական
քաղաքացիական կացության ակտերի
շարժի տվյալների գրանցման ամենամսյա
գրանցման 2-րդ օրինակները
նախնական արդյունքների մշակում
511006 Մահացության աղյուսակներ
բնակչության բնական շարժի
տարեկան
հիմնական արդյունքների
աղյուսակներ
511007 Ծնելիության աղյուսակներ
-

8

511008 Ամուսնացածների միջին տարիքը

9

511009 2019 թվականին գրանցված ծնվածների,
մահացածների, ամուսնությունների և
ամուսնալուծությունների նախնական
արդյունքները
511010 ԱՀ տարածքում արձանագրված
ինքնասպանությունների և ինքնասպանության փորձերի դեպքերի մասին

4

5

6

10

3 ապրիլի

-

15

1000-401,1000-402

10

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

21 հուլիսի

-

-

15

1000-401, 1000-402

10

5100-501

ըստ մշակված աղյուսակների

-

աղյուսակի
տեսքով

-

եռամսյակային
ամսական

Հաշվետվություն
ձև թիվ 1-ԻՍ

ըստ
հանրապետության

կիսամյակային

45

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

տարեկան

1 փետրվարի

եռամսյակային

45

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

ամսական

10

եռամսյակային

45

5.1.2. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ
11 512001 2018 թվականի բնակչության
տեղաշարժի հիմնական արդյունքները
12

512002 Բնակչության տեղաշարժի
հիմնական արդյունքները

13

512003 Բնակչության ամենամսյա տեղաշարժի
տվյալների մշակում
512004 Վերաբնակեցում

14

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

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

5.1.3. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
15

513001 Բնակչության սեռատարիքային կազմի
հաշվարկ 2019 թվականի հունվարի 1-ի
դրությամբ ըստ ԱՀ

բնակչության թվաքանակը
տարեսկզբին

16

513002 Բնակչության սեռատարիքային կազմի
հաշվարկ 2019 թվականի հունվարի 1-ի
դրությամբ ըստ շրջանների

-

17

513003 ԱՀ բնակչության թվաքանակը

-

18

513004 Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմը 2019 թվականի հունվարի
1-ի դրությամբ

19

513005 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ
ԱՀ վարչատարածքային միավորների
քանակը
513006 2019 թվականի ընթացքում վարչատարածքային փոփոխությունների ընթացիկ
հաշվառում

20

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

ձև թիվ 9-U, օժանդակ աղյուսակ,
ամփոփ տեղեկագիր

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

-

3 ապրիլի

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

-

-

30

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

3 ապրիլի

տարեկան

3 ապրիլի

1000-102

-

1 փետրվարի

5130-201

եռամսյակային

30//31

Ներքին
օգտագործման
համար

5.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
1

520001 Աշխատանքային դժբախտ պատահարները, վնասվածքները և դրանցով
պայմանավորված ժամանակավոր
անաշխատունակությունը

Ձև N7-Ժավ

ըստ հանրապետության, շրջանների

տարեկան

3 ապրիլի

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

2

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

ըստ ձև N 94-կն-ի

-

կիսամյակային

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 մակաբուծական հիվանդությունները

Ձև N 85-տարափոխիկ

-

եռամսյակային

-

-

6

520006 Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը

Ձև N1-սոցսպաս

-

տարեկան

-

-

7

520007 Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեությունը

Ձև N1-մանկատուն

-

-

-

-

8

520008 Նպաստառուների ընդհանուր
թվաքանակը, նշանակված մեկ ամսվա
նպաստի ընդհանուր գումարը

Աղյուսակի տեսքով

-

կիսամյակային

-

-

9

520009 Որդեգրման մասին

Ձև N 1-որդեգրում

-

-

-

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

10

520010 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայությունը և
շարժը
520011 Հղիներին, ծննդաբերներին և ծննդկաններին ցույց տրված բուժօգնություն

Ձև N11-ՀՄ

-

տարեկան

30 մայիսի

Ներքին
օգտագործման
համար

-

10 ապրիլի

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

-

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

11

12 520012 Տուբերկուլյոզով հիվանդների
թվաքանակը
13

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

Ձև N 32

Ձև N 33

-

-

Ձև N 34

-

-

1000-402

14

520014 Առավելապես սեռական ճանապարհով
փոխանցվող հիվանդություններով, մաշկի

Ձև N 61ա

-

-

-

-

սնկային հիվանդություններով և քոսով
հիվանդացության մասին
15

520015 Չարորակ նորագոյացություններով
հիվանդների մասին

Ձև N 35

-

-

-

-

16

520016 Չարորակ նորագոյացություններով
հիվանդների սեռատարիքային բաշխվածությունը (ըստ սեռատարիքային
կազմի)

Ձև N 61հ

-

-

-

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

17

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

Ձև N 37

-

-

18

520018 Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող
անձանց մասին (առանց ալկոհոլային
փսիխոզների, ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, թունամոլության) (ըստ սեռատարիքային կազմի)

Ձև N 61գ

-

-

-

-

19

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

Ձև N 38

-

-

-

1000-101,1000-104,

5200-101
1000-101, 5200-101

1000-401,1000-402,
5200-101

20

520020 Արյան և արյան բաղադրամասերի պաշարման և փոխներարկման կայանների,
հիվանդանոցների բաժանմունքների
գործունեության մասին

Ձև N 4

-

-

-

1000-101, 5200-101

21

520021 Շտապ բուժօգնության կայանի

Ձև N 8

-

-

-

-

(բաժանմունքի) գործունեության մասին
22

520022 Դատաբժշկական փորձաքննության
մասին

Ձև N 51

-

-

-

-

23

520023 Դատահոգեբուժական փորձաքննության
հանձնաժողովի աշխատանքի մասին

Ձև N 39

-

-

-

-

24

520024 Առանձին տարափոխիկ և
մակաբուծական հիվանդություններ

Ձև N 85

-

եռամսյակային

45

-

25

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

Ձև N 86-ի հավելված

-

տարեկան

10 ապրիլի

-

26

520026 Մարդու իմունային անբավարարության
վարակի վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքները

Ձև N 88

-

եռամսյակային

45

-

27

520027 Մարդու իմունային անբավարարության
վիրուսի նկատմամբ շճաբանական
հետազոտությունների արդյունքները

Ձև 1-ՄԻԱՎ

-

-

-

-

28

520028 Հիվանդանոցի գործունեության մասին

Ձև N 2-ստացիոնար

տարեկան

10 ապրիլի

-

29

520029 Առողջապահության համակարգի գործունեության հիմնական ցուցանիշները

Աղյուսակ

-

-

-

-

30

520030 Վերականգնողական կենտրոնի
գործունեությունը

Ըստ մշակված աղյուսակի

-

-

-

5200-101, 1000-401,
1000-402

31

520031 Բժշկական հաստատությունների
գործունեության մասին

Ձև N1

-

-

-

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

32

520032 Բժշկական հաստատությունների
կադրային ներուժի մասին

Ձև N17

-

-

-

-

33

520033 Առողջապահության համակարգի
պետական, տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, տեսչությունների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, բարձրագույն
և միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատությունների կադրային ներուժի
մասին

Ձև N17-Ա

-

-

-

-

34

520034 Երեխաներին ցույց տրված բուժօգնության
մասին (ըստ սեռի)

Ձև N31

-

-

-

-

35

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

Ձև N 3

-

-

-

-

36

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

Ձև N 3ա

-

-

-

-

37

520037 Մասնավոր ստոմատոլոգիական
կաբինետների գործունեության մասին

Ձև N 12

-

-

-

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

520038 Յոդի անբավարարությամբ
պայմանավորված վահանաձև գեղձի
հիվանդությունները

Ձև N 13

39

520039 Դեղատների և դեղատնային կրպակների
կադրային ներուժի և գործունեության
մասին

Ձև N 16

-

-

-

-

40

520040 Բժշկասոցիալական փորձաքննական
հանձնաժողովների գործունեության
մասին

Ձև N 7

-

-

15 փետրվարի

-

41

520041 Ծնելիության և բազմազավակության
խթանման նպատակով սահմանված
միջոցառումների կատարման
արդյունքները

45

5100-101, 1000-401,

38

-

-

-

5200-101, 1000-401,
1000-402

Աղյուսակ

ըստ հանրապե–
եռամսյատության, շրջանների
կային

1000-402

5.3. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1

530001 Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց
թվաքանակը

2

530002 ԱՀ հետաքննության և նախաքննության
մարմինների կողմից ներկայացվող

Ձև N 1-վի

ըստ հանրապետության, շրջանների

տարեկան

45

5200-101,1000-401,
1000-402

Ձև 1-Մ

-

կիսամյակային

45

5200-101

-

-

-

-

-

-

-

5200-101,1000-401,
1000-402

քննչական աշխատանքի մասին
3

530003 ԱՀ հետաքննության և նախաքննության
մարմինների կողմից ներկայացվող

Ձև 2-Մ

հանցագործությունների մասին դիմումների և հաղորդումների վերաբերյալ
4

530004 ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին
ատյանի դատարանում քրեական գործերի

ըստ
հավելված N 5-ի

5

քննության վերաբերյալ
530005 Դատական ակտերի հարկադիր
կատարումը

Ձև N 1-դահկ

-

եռամսյակային

-

-

6

530006 Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում,
հավատարմագրում

Ձև N 1-ստանդարտ

ըստ հանրապետության

-

-

-

7

530007 Պետական նոտարական գրասենյակի
գործունեությունը

Ձև N 1-նոտար

ըստ հանրապետության, շրջանների

-

-

-

8

530008 Հանցագործությունների թիվն ըստ
հանցատեսակների

Ձև N 1-հանցագործություն

-

-

-

-

9

530009 Հետաքննության մարմնի վարույթում
գտնվող գործերը (հարկային
իրավախախտումների մասով)

Ձև N 1-հետաքննություն

-

-

-

-

Ձև N 85-գմ

ըստ հանրապետության, շրջանների,
քաղաքային և
գյուղական
բնակավայրերի

տարեկան

20 ապրիլի

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

Ձև N 1- հանրակրթություն

ըստ հանրապետու-

-

28 փետրվարի

-

-

-

-

5.4. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
1

540001 Նախադպրոցական հիմնարկների
գործունեությունը

2

540002 Հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների գործունեությունը

3

540003 Միջին մասնագիտական և նախնական
(արհեստագործական մասնագիտական)

թյան, շրջանների
Ձև N 2-գմ

ըստ հանրապետության, շրջանների,

պետական ուսումնական

ուսուցման բոլոր

հաստատությունների գործունեությունը

ձևերի, մասնագիտությունների

4

540004 Բարձրագույն մասնագիտական

Ձև N 3-գմ

-

-

-

-

Ձև N 1-գմ

-

-

30 մայիսի

-

Ձև N 1-գիտություն

ըստ հանրապետության, կազմակեր-

-

-

-

-

28 փետրվարի

-

-

30 մայիսի

Ներքին
օգտագործման
համար

1 մարտի

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

ուսումնական հաստատությունների
գործունեությունը
5

540005 Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի
գործունեությունը

6

540006 Գիտատեխնիկական աշխատանքներ

պությունների տեսակների, գիտության
ճյուղերի
7

540007 Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի

Ձև N 1-եգադ

դպրոցների գործունեությունը
8

540008 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ

ըստ հանրապետության, շրջանների

Ձև N11-ՀՄ

ըստ հանրապետության

նյութական ակտիվների առկայությունը և
շարժը

5.5. ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ
1

550001 Գրադարանների գործունեությունը

2

550002 Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային
աշխատանքներ

3

550003 Միջազգային մրցաշարերի

Ձև N 6-գմ (ամփոփ)

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

տվյալների բազա

Ձև N1-սպորտ

ըստ հանրապետության, շրջանների

-

-

-

Աղյուսակ

ըստ հանրապետու-

-

-

-

մասնակիցների և մրցանակակիրների
թվաքանակը ըստ մարզաձևերի

թյան

4

550004 Թերթերի և ամսագրերի հրատարակչական գործունեություն

Ձև N1-մամուլ

-

-

-

-

5

550005 Գրքերի և բրոշյուրների հրատարակչական գործունեությունը

Ձև N 1-հրատարակություն

-

-

-

-

6

550006 Թանգարանների գործունեությունը

Ձև N 1-թանգարան

ըստ հանրապետության, շրջանների,
թանգարանների
բնույթի

-

-

-

7

550007 Թատրոնների գործունեությունը

Ձև N 1-թատրոն

ըստ հանրապետության, շրջանների,
թատրոնների ժանրի

-

-

-

8

550008 Համերգային կազմակերպությունների
գործունեությունը

Ձև N 1-համերգ

ըստ հանրապետության, շրջանների

-

-

-

9

550009 Տեղեկություն հուշարձանների և
եկեղեցիների մասին

Ըստ մշակված աղյուսակի

ըստ հանրապետության

-

-

-

10 550010 Պետական արխիվի գործունեությունը

Ձև N 1-ՊԱ

-

-

-

11

Ձև N11-ՀՄ

-

-

30 մայիսի

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

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

5.6. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
1

560001 Անտառապատման, անտառավերականգնման աշխատանքներ

Ձև N 1-ատ

ըստ հանրապետության

տարեկան

15 մարտի

1000-101, 1000-401,
1000-402

2

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

Ձև N 3-ատ

-

-

-

-

Ձև N 4-ատ

-

-

31 հուլիսի

-

560008 Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը

Ձև N 4-մպ

-

-

30 մայիսի

1000-101

3
4

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

-

կիսամյակային

45

-

8

560012 Արտակարգ իրավիճակներ

Ձև N 1-արտակարգ իրավիճակ

9

560013 ԱՀ հիդրոօդերևութաբանական
իրավիճակը

1000-401, 1000-402
-

10

560014 Թափոնների առաջացումը,
օգտագործումը և հեռացումը

11

560015 Ջրօգտագործում

12 560016 Օգտակար հանածոների պաշարների
հաշվեկշիռ
13 560017 Երկրաբանահետախուզական
աշխատանքներ
14 560018 Հողերի բարելավում
15

16
17

18

560019 Անտառպահպանություն
(անտառխախտումներ, անտառային
հրդեհներ) և անտառպաշտպանություն
560020 Որսորդական տնտեսությունների և
միությունների գործունեությունը
560021 Անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից
մթնոլորտ արտանետված վնասակար
նյութերի մասին
560022 Օգտակար հանածոների հարստացման,
մետաղագործական վերափոխման,
մակաբացված ապարների և արտադրական լցակույտերի համալիր

-

-

-

Տեղեկանք

-

ամսական

-

Ձև N 1-թափոն

-

տարեկան

31 հուլիսի

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

Ձև N 2-տա (ջրտնտ)

-

-

-

-

Ձև N 5-եհ

-

-

-

Ձև N 01-եհա

-

-

-

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

Ձև N 1-հողային պաշարներ

-

-

30 մայիսի

-

Ձև N 2-ատ

-

-

15 մարտի

-

Ձև N 2-տա (որս)

-

-

-

-

Ձև N 2-տա (օդ)

-

-

31 հուլիսի

Ձև N 71-տա

-

տարեկան

30 մայիսի

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

օգտագործման մասին

5.7. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
1

570001 Բնակարանային ֆոնդ

Ձև N 1-բնակֆոնդ

ըստ հանրապետության, շրջանների

տարեկան

45

2

570002 Բնակարանային ֆոնդի մասին

Ձև N 3–բնակֆոնդ

-

-

-

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

3

570003 Բնակարան և բնակելի տուն ստացած
ընտանիքների մասին
570004 Բնակավայրերի գազաֆիկացում

Ձև N 4-բնակֆոնդ

-

-

-

-

Ձև N 1-գազ

-

-

-

-

Ձև N 1-ջրմուղ

-

-

-

-

Ձև N 1-կոյուղի

-

-

-

-

Ձև N 1-հատուկ
տրանսպորտ

-

-

-

-

-

-

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13

570005 Ջրմուղի (առանձին ջրմուղ ցանցերի)
գործունեությունը
570006 Կոյուղու (կոյուղու առանձին ցանցերի)
գործունեությունը
570007 Քաղաքների տարածքի մեքենայացված
սանմաքրում
570008 Քաղաքների ճանապարհային
տնտեսություն
570009 Քաղաքային հողեր և կանաչապատ
տարածքներ
570010 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ
ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ
նյութական ակտիվների առկայությունը և
շարժը
570011 Անշարժ գույքի օտարման մասին

Ձև N 1-բարեկարգվածություն

ըստ հանրապետության, շրջանների,
քաղաքների
-

Ձև N 1-կանաչ

-

-

-

-

Ձև N11-ՀՄ

ըստ հանրապետության

-

30 մայիսի

Ներքին
օգտագործման
համար

Ձև N 1-օտարում
Աղյուսակի տեսքով

եռամսյակային
-

45

570012 Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների
պետական գրանցում
570013 Սեփականության իրավունքով նոր
գրանցում ստացած բնակարանների և
առանձնատների շուկայական միջին

ըստ հանրապետության
-

-

-

-

-

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

-

գները

5.8. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1

2

3

4

5
6
7
8

580001 Տնային տնտեսությունների եկամուտները
և դրանց կառուցվածքը.
ա. դրամական,
բ. ոչ դրամական,
գ. ամբողջական.
580002 Տնային տնտեսությունների սպառողական
ծախսերը և դրանց կառուցվածքը

Տնային տնտեսությունների
կենսապայմանների ամբողջացված
հետազոտություն, հարցաթերթ,
օրագիր

ըստ հանրապետության, ըստ
քաղաք/գյուղի, ըստ
դեցիլային խմբերի

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

-

ըստ հանրապետության, ըստ շրջանների,
ըստ խոցելի խմբերի,
ըստ քաղաք/գյուղի,
ըստ քվինտիլների
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

580003 Սպառված սննդամթերքի էներգետիկան
տնային տնտեսությունների մեկ շնչի
հաշվով
580004 Տնային տնտեսությունների սոցիալժողովրդագրական ցուցանիշները

-

580005 Մաքուր ջրի / կոմունալ
հարմարությունների մատչելիությունը
580006 Մեկ սենյակին ընկնող մարդկանց միջին
թվաքանակը ըստ հանրապետության
580007 Աղքատության պարենային և ընդհանուր
գիծ

-

ըստ հանրապետության, ըստ
քաղաք/գյուղի
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

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

-

-

-

-

ցուցանիշներ,
զ. երեխաների աղքատության
ցուցանիշներ.

9

10

11
12

580009 Ոչ նյութական աղքատության
ցուցանիշները.
ա. առողջություն,
բ. կրթություն,
գ. սոցիալական տրանսֆերտներ,
դ. բնակարանային պայմաններ.
580010 Աղքատության սուբյեկտիվ
գնահատականը.
ա. կենսամակարդակի մասին բնակչության կարծիքը,
բ. բավարարվածությունը վճարովի ծառայություններից.
580011 Աղքատությունը և բնակչության սոցիալժողովրդագրական բնութագրիչները
580012 Նվազագույն սպառողական զամբյուղի
հաշվարկը

13

580013 Սննդամթերքի սպառումը տնային
տնտեսությունների 1 շնչի հաշվով

14

580014 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների
և ծառայությունների ծախսերը ըստ
նպատակների անհատական սպառման
դասակարգում (COICOP) դասակարգչի

Տնային տնտեսությունների
կենսապայմանների ամբողջացված
հետազոտություն, հարցաթերթ,
օրագիր

շրջանների
ըստ հանրապետության
ըստ հանրապետության, ըստ գյուղական
բնակավայրերի
ըստ հանրապետու- տարեկան
թյան,
ըստ քաղաք/գյուղի

-

5800-101

-

ըստ հանրապետության

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

տարեկան 2-րդ կիսամյակ 5800-101, 1000-401,
1000-402, 5900-501

ըստ հանրապետու- տարեկան 2-րդ կիսամյակ 5800-101, 5900-201
թյան, ըստ խոցելի
խմբերի,ըստ 1-ին և 2րդ քվինտիլների
Ներքին
ըստ հանրապետության
օգտագործման
համար

5.9. ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
1
2

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

ըստ տեղեկանքների
-

ըստ հանրապետության, շրջանների
-

6. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
1

600001 Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի գյուղատնտեսական համատարած
հաշվառման անցկացմանն ուղղված
նախապատրաստական աշխատանքներ

ըստ հատուկ ծրագրի

տարեկան 30 հոկտեմբերի
-

-

5900-201
-
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հ/Հ

Հետազոտության անվանումը

1
2
1 Սպառման ապրանքների գների և ծառայությունների
սակագների դիտարկում
2 Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների
ամբողջացված ընտրանքային հետազոտություն

Անցկացման
ժամկետը

Նպատակը (հիմնավորումը)

3
4
հունվար- Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկը
դեկտեմբեր
-

ԱՀ-ում աղքատության մակարդակի և սոցիալական իրավիճակի
վերաբերյալ տեղեկությունների ստացումը, ԱՀ աշխատանքի շուկան
բնութագրող տեղեկատվության ապահովումը

3 Բիզնես-ռեգիստր

հունվար- Տնտեսավարող սուբյեկտների բիզնես-ռեգիստրի վարման համար անհրափետրվար ժեշտ տվյալների արդիականացումը, համալրումը և ամբողջացումը

4 Զբոսաշրջության վիճակագրական հետազոտություն

հուլիսօգոստոս

5 Անհատական բնակարանային շինարարության
ընտրանքային հետազոտություն

հունվար- Գործարկված բնակելի շենքերի քանակի և մակերեսների բացահայտումը,
փետրվար շինարարության վրա կատարված ծախսերի, իրականացված
շինարարության ծավալների ուսումնասիրումն ըստ շրջանների

ԱՀ ժամանողների և ԱՀ-ից մեկնողների շրջանում զբոսաշրջիկների
վերաբերյալ հնարավորինս հավաստի տվյալների հավաքագրում, որոնք
կբնորոշեն զբոսաշրջիկների աշխարհագրական բաշխվածությունը,
ժամանման/մեկնման նպատակը, զբոսաշրջիկների սեռատարիքային
կազմը, ճամփորդության կազմակերպման եղանակները և կատարված
ծախսերի կառուցվածքը

Նյութերի
ամփոփման
ժամկետը
5
2019 թվականի
ընթացքում
2019-2020
թվականների
ընթացքում
մարտ-մայիս

4-րդ
եռամսյակ

մարտ

6 Բեռնափոխադրումներ իրականացնող առևտրային
2-րդ, 3-րդ Բեռնատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի վերաբերյալ
կազմակերպությունների ընտրանքային հետազոտություն եռամսյակներ տեղեկատվության արժանահավատության բարձրացումը

4-րդ
եռամսյակ
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Վ Ի Ճ Ա Կ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ ՈՒ Մ Ն Ե Ր
1. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
h/h

1

Ժողովածուի ծածկագիրը
1000-101

2

1000-102

Ժողովածուի
անվանումը
Արցախի
վիճակագրական
տարեգիրք, 2019

Արցախի
Հանրապետության
շրջանները թվերով,
2019

Հրապարակման
լեզուն
հայերեն,
ռուսերեն,
անգլերեն

Հրապարակման
տեսակը
էլեկտրոնային,
թղթային

Հրապարակման
ժամկետը
4-րդ
եռամսյակ

հայերեն
ռուսերեն

-

-

Համառոտ բովանդակությունը

Արցախի վիճակագրական տարեգիրքը Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության առավել ամբողջական վիճակագրական
հրապարակումն է: Ներկայացվելու են վիճակագրական տվյալներ երկրի 20142018 թվականների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ: Ներառվելու են
ողջ տնտեսության, դրա կարևորագույն ճյուղերի և հատվածների վիճակը
բնութագրող բազմաթիվ աղյուսակներ և գծապատկերներ:
Ժողովածուն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության առավել ամբողջական վիճակագրական հրապարակումն է
Արցախի Հանրապետության շրջանների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ: Այն ներառելու է վիճակագրական տեղեկատվություն 2014-2018
թվականների միջակայքում:

h/h

3

Ժողովածուի ծածկագիրը
1000-103

Ժողովածուի
անվանումը
Արցախը թվերով,
2019

Հրապարակման
լեզուն
հայերեն,
անգլերեն

Հրապարակման
տեսակը
-

Հրապարակման
ժամկետը
2-րդ
եռամսյակ

Համառոտ բովանդակությունը

4

1000-104

Արցախի կանայք և
տղամարդիկ, 2019

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

հայերեն,
անգլերեն

-

2-րդ
եռամսյակ

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

6

1210-101

հայերեն

-

-

7

1220-101

Արցախի Հանրապետության համախառն
ներքին արդյունքը
2018 թվականին
Արդյունաբերությունը
Արցախի Հանրապետությունում 2018
թվականին
Գյուղատնտեսությունը Արցախի Հանրապետությունում 2018
թվականին

-

-

-

8

1230-101

-

-

-

9

1300-101

Շինարարությունը
Արցախի Հանրապետությունում 2018
թվականին
Գները և գների
ինդեքսները Արցախի

-

-

-

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության վիճակագրական գրքույկն է, որն իր մեջ ամփոփելու է Արցախի
Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականին:

Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ
արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալի, ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների, արդյունաբերական կազմակերպությունների
ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքատարածությունների, համախառն բերքի և միջին բերքատվության, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի, անասնաբուծական հիմնական
մթերքների արտադրության, գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և
սարքինության վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ ըստ
ֆինանսավորման աղբյուրների իրականացված շինարարության, հիմնական
միջոցների գործարկման, շինարարական կազմակերպությունների գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ տնտեսության տարբեր ոլորտների գների և գների ինդեքսների մասին, մեթոդաբա-

h/h

Ժողովածուի ծածկագիրը

10

2000-101

11

4100-101

12

4400-101

13

5100-101

14

5100-102

Ժողովածուի
անվանումը
Հանրապետությունում, 2019
Արցախի ֆինանսների
վիճակագրություն,
2019
Արցախի Հանրապետության արտաքին
առևտուրը 2018 թվականին (ըստ առանձին
երկրների ապրանքների
արտաքին տնտեսական
գործունեության
ապրանքային
անվանացանկի և
Միջազգային առևտրի
ստանդարտ դասակարգչի երկնիշ
ծածկագրին
համապատասխան)
Արցախի Հանրապետության վճարային
հաշվեկշիռը 2018
թվականին
Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու,
2019
Միգրացիան Արցախի
Հանրապետությունում

Հրապարակման
լեզուն

Հրապարակման
տեսակը

Հրապարակման
ժամկետը

հայերեն,
անգլերեն

-

3-րդ
եռամսյակ

հայերեն

-

2-րդ
եռամսյակ

-

-

-

հայերեն,
անգլերեն

-

-

հայերեն

-

1-ին
եռամսյակ

Համառոտ բովանդակությունը

նական ցուցումներ Արցախի Հանրապետությունում գների դիտարկման
կազմակերպման և ինդեքսների հաշվարկման վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ պետական
ֆինանսների, կազմակերպությունների ֆինանսների, դրամավարկային
հիմնական ցուցանիշների, արտարժութային փոխարժեքների դինամիկայի
վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2018 թվականի արտաքին առևտրի
վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է արտահանման և ներմուծման ծավալները (բնաիրային և արժեքային արտահայտությամբ)` ըստ ապրանքների ծածկագրման և նկարագրման ներդաշնակեցված
համակարգի երկնիշ 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 երկնիշ ծածկագրի:

Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2018 թվականի վճարային հաշվեկշռի
վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է
մեթոդաբանական ցուցումներ վճարային հաշվեկշռի, նրա հաշիվների
կազմման վերաբերյալ:
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:
Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ Արցախի Հանրապետության
շրջանների, քաղաքների ու գյուղերի բնակչության 2018 թվականի միգրացիոն

h/h

Ժողովածուի ծածկագիրը

15

5200-101

16

5800-101

Ժողովածուի
անվանումը
2018 թվականին
Արցախի Հանրապետության
սոցիալական
վիճակը 2018
թվականին
Արցախի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը, 2019
(վիճակագրական
վերլուծական զեկույց)

Հրապարակման
լեզուն

Հրապարակման
տեսակը

Հրապարակման
ժամկետը

-

-

3-րդ
եռամսյակ

- հայերեն,
անգլերեն

-

4-րդ
եռամսյակ

Համառոտ բովանդակությունը

տեղաշարժերի վերաբերյալ
Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ սոցիալական ոլորտի՝
առողջապահական, կրթական, իրավական համակարգերի, մշակույթի,
սպորտի, արտադրական դժբախտ պատահարների, սոցիալական
ապահովություն և ապահովագրության, մանկատների, տարեցների և
հաշմանդամների, հրատարակչական գործունեության, գրադարանային ֆոնդի
օգտագործման և այլ ոլորտների վերաբերյալ:
Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ բնակչության սոցիալական
պատկերի, աղքատության մակարդակի վերաբերյալ` ըստ տնային
տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության
արդյունքների:

2. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ
Հ/Հ

Հրապարակման

Տեղեկագրի

Տեղեկագրի անվանումը

ծած-

Պարբերականությունը

կագիրը

1

1000-201

1000-203
2

ժամկետը (ամսաթիվը
կամ աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)

2019 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական
ցուցանիշները

տարեկան

սեպտեմբեր

Հրապարակման
տեսակը

Էլեկտրոնային,
թղթային

20
ամսական

-

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
3

1220-201

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման

տարեկան

1-ին եռամսյակ

-

-

-

-

-

3-րդ եռամսյակ

-

ամսական

10

-

հանրագումարները
4

1220-202

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և համախառն
բերքը

5

1220-203

2019 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքերի համատարած հաշվառման
հանրագումարները

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
6

1300-201

Սպառողական գների ինդեքսը Արցախի Հանրապետությունում

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
7

5100-201

ԱՀ մշտական բնակչության թվաքանակը

տարեկան,

մարտ

-

եռամսյակային
30
8

5100-202

ԱՀ բնակչության թվաքանակը (առանց Ստեփանակերտ քաղաքի) 2019 թվականի

տարեկան

ապրիլ

-

հունվարի 1-ի դրությամբ
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
9

5900-201

Պարենային ապահովություն (հայերեն, անգլերեն)

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

տարեկան

4-րդ եռամսյակ

-

Հ/Հ

Ծածկա-

Թեմայի անվանումը

գիրը
1

1000-301

Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի Հանրապետության

Պարբերա-

Ծանոթություն

կանությունը
ամսական

հաշվետու ժամանակաշրջանին

արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության մասին
հաջորդող 22-րդ օրը
2

1000-302

Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը
բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր

Հրապարակման տեսակը

եռամսյա-

«Արցախի Հանրապետության սոցիալ-

կային

տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական
եռամսյակային զեկույցի հրապարակումից

էլեկտրոնային,
թղթային

-

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

ամսական

հաշվետու ժամանակաշրջանին

ցուցանիշների մասին
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, 2019

4. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ

տարեկան

4-րդ եռամսյակ

-

հ/հ

Ծածկագիրը

1

1000-401

Տեղեկատվական զեկույցի անվանումը

«Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը»

Պարբերա

Հրապարակման ժամկետը (ամսաթիվը

Հրապա-

կանու-

կամ աշխատանքային օրը հաշվետու

րակման

թյունը

ժամանակաշրջանից հետո)

տեսակը

տարեկան

90

տեղեկատվական եռամսյակային զեկույց, հայերեն տարբերակ
եռամսյակ

1000-402 «Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը»

թղթային

45

-ային
2

էլեկտրոնային,

տարեկան

տեղեկատվական եռամսյակային զեկույց, ռուսերեն տարբերակ

100
եռամսյակ

50

-ային

5. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հրապարակման
ժամկետը
Հ/Հ

Ծածկագիրը

Տեղեկատվության անվանումը

Պարբերականությունը

(ամսաթիվը կամ
աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամա-

Հրապարակման
տեսակը

նակաշրջանից հետո)
Էլեկտրո1

1100-501

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ

ամսական

30

նային,
թղթային

2

3

4

5

1220-501

ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին

1220-502

ԱՀ հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի մասին

1220-503

ԱՀ- ում աշնանացանի համար վարած հողի և ցանված հատիկի մասին

3000-501

Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների

շաբաթը մեկ անգամ (մարտի

յուրաքանչյուր

1-ից մինչև հունիսի 1-ը)

երկուշաբթի

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

վերաբերյալ
6

5100-501

Տեղեկություններ ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին

-

7

5900-501

Արցախի Հանրապետության նվազագույն սպառողական զամբյուղի

-

արժեքը (հաշվարկված բժշկական նորմաներով)

-

-

-

-

-

6

-

10

-

1

Հավելված N 4
2019 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ (ԹՂԹԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆ ԸՍՏ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ

(տրամադրվող օրինակների նվազագույն քանակը)
Հ/Հ

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ
(օգտագործողները)

ՏեղեկատՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

վական
զեկույցներ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում
ԱՀ արտաքին առևտուրը
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ սոցիալական վիճակը
Միգրացիան ԱՀ-ում
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը
հայերեն
ռուսերեն

ցուցանիշները

Հրապարակումների համացանկ
Գյուղատնտեսություն
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ
¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
Բնակչության թվաքանակ

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
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1

3
աշխատակազմ
ԱՀ պետական

նախարարի
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1

աշխատակազմ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

1

Հ/Հ

4

5
նախարարություն
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը
հայերեն
ռուսերեն

ցուցանիշները

Հրապարակումների համացանկ
Գյուղատնտեսություն
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ
¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
Բնակչության թվաքանակ

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Միգրացիան ԱՀ-ում

ԱՀ առողջապահության
ԱՀ սոցիալական վիճակը

կեցման նախարարություն
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

կան հարցերի և վերաբնաԱՀ արտաքին առևտուրը

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալաԳները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում
ԱՀ արտաքին առևտուրը
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ սոցիալական վիճակը
Միգրացիան ԱՀ-ում
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը
հայերեն
ռուսերեն

ցուցանիշները

Հրապարակումների համացանկ
Գյուղատնտեսություն
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ
¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
Բնակչության թվաքանակ

Հ/Հ

6
ԱՀ արդարադատութան
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
նախարարություն
ԱՀ արտաքին գործերի
նախարարություն
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում
ԱՀ արտաքին առևտուրը
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ սոցիալական վիճակը
Միգրացիան ԱՀ-ում
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը
հայերեն
ռուսերեն

ցուցանիշները

Հրապարակումների համացանկ
Գյուղատնտեսություն
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ
¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
Բնակչության թվաքանակ

Հ/Հ

8
ԱՀ բնապահպանության
և բնական ռեսուրսների
նախարարություն
1
1
1
1
1
-

9
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Հ/Հ

10
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների
նախարարություն
1
1
1
1
1
1
1
1

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

1
1
1
1
1
1

Բնակչության թվաքանակ

-

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

Գյուղատնտեսություն

1

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ռուսերեն

-

հայերեն

-

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

-

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

1

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

1
1
1

Հ/Հ

11
ԱՀ կրթության,
գիտության և սպորտի
նախարարություն
1
1
1
1
-

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

1
-

Բնակչության թվաքանակ

-

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

Գյուղատնտեսություն

-

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ռուսերեն

-

հայերեն

1

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

1

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

1
-

Հ/Հ

12

13
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ սոցիալական վիճակը
Միգրացիան ԱՀ-ում
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը
հայերեն
ռուսերեն

ցուցանիշները

Հրապարակումների համացանկ
Գյուղատնտեսություն
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ
¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
Բնակչության թվաքանակ

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
-

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

ԱՀ արտաքին առևտուրը

ԱՀ մշակույթի,
երիտասարդության
հարցերի և զբոսաշրջության նախարաԱՀ պաշտպանության
րություն
նախարարություն
Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում
ԱՀ արտաքին առևտուրը
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ սոցիալական վիճակը
Միգրացիան ԱՀ-ում
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը
հայերեն
ռուսերեն

ցուցանիշները

Հրապարակումների համացանկ
Գյուղատնտեսություն
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ
¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
Բնակչության թվաքանակ

Հ/Հ

14
ԱՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
-

15
ԱՀ ֆինանսների
2
2
2
1
3
3
2
2
2
3
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
1
1

նախարարություն

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Հ/Հ

16

17
Միգրացիան ԱՀ-ում
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը
հայերեն
ռուսերեն

ցուցանիշները

Հրապարակումների համացանկ
Գյուղատնտեսություն
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ
¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
Բնակչության թվաքանակ

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

ԱՀ սոցիալական վիճակը

պաշտպանի
ԱՀ ազգային անվտանաշխատակազմ
գության ծառայություն
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

իրավունքների
ԱՀ արտաքին առևտուրը

ԱՀ մարդու
Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում
ԱՀ արտաքին առևտուրը
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ սոցիալական վիճակը
Միգրացիան ԱՀ-ում
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը
հայերեն
ռուսերեն

ցուցանիշները

Հրապարակումների համացանկ
Գյուղատնտեսություն
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ
¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
Բնակչության թվաքանակ

Հ/Հ

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

19
ԱՀ արտակարգ
իրավիճակների
պետական ծառայություն
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում
ԱՀ արտաքին առևտուրը
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ սոցիալական վիճակը
Միգրացիան ԱՀ-ում
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը
հայերեն
ռուսերեն

ցուցանիշները

Հրապարակումների համացանկ
Գյուղատնտեսություն
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ
¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
Բնակչության թվաքանակ

Հ/Հ

20
ԱՀ գլխավոր
դատախազություն
1
1
1
1
1
-

21
ԱՀ գերագույն դատարան
1
1
1
1
1
1
1
-

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Հ/Հ

22
ԱՀ շրջանների վարչա-

կազմեր

(Ստեփանակերտի

քաղաքապետարան)
8
8
8
8
-

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

-

Բնակչության թվաքանակ

-

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

Գյուղատնտեսություն

-

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ռուսերեն

-

հայերեն

8

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

8

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

8
-

Հ/Հ

23
ԱՀ գյուղի և գյուղա-

տնտեսության աջակ1
2

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

1
1
1

Բնակչության թվաքանակ

-

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

Գյուղատնտեսություն

-

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ռուսերեն

-

հայերեն

-

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

-

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

1
-

Հ/Հ

ցության հիմնադրամ
Բնակչության թվաքանակ

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
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Գյուղատնտեսություն

Հրապարակումների համացանկ

ցուցանիշները

զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ռուսերեն

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

հայերեն

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Հ/Հ

24
ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական
հանձնաժողով
1
1
1
1
1
-

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

1
1
1
1
1
-

Բնակչության թվաքանակ

-

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

Գյուղատնտեսություն

1

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ռուսերեն

-

հայերեն

1

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

1

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

1
1
-

Հ/Հ
Բնակչության թվաքանակ

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
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Գյուղատնտեսություն

Հրապարակումների համացանկ

ցուցանիշները

զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ռուսերեն

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

հայերեն

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Հ/Հ

1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

-

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

Բնակչության թվաքանակ

ԱՀ քաղաքացիական
ծառայության խորհուրդ
¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

26
Գյուղատնտեսություն
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-

Հրապարակումների համացանկ

ցուցանիշները

-

ռուսերեն

1

հայերեն

-

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

1

ԱՀ սոցիալական վիճակը

1

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ հաշվեքննիչ պալատ
ԱՀ արտաքին առևտուրը

25
Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Հ/Հ

27
«ԱՀ պետական արխիվ»
ՊՈԱԿ
1
1
-

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

-

Բնակչության թվաքանակ

-

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

Գյուղատնտեսություն

-

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ռուսերեն

-

հայերեն

-

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

-

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

-

Հ/Հ

28
«Արցախի պետական

համալսարան» ՊՈԱԿ
1
1
1
1
-

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

1
1
1
-

Բնակչության թվաքանակ

-

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

Գյուղատնտեսություն

-

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ռուսերեն

-

հայերեն

1

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

1

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

1
-

Հ/Հ

29
«Շուշիի
տեխնոլոգիական
համալսարան»
1
1
-

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

1
-

Բնակչության թվաքանակ

-

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

Գյուղատնտեսություն

-

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ռուսերեն

-

հայերեն

-

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

-

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

1
-

Հ/Հ

հիմնադրամ
Բնակչության թվաքանակ

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

Գյուղատնտեսություն

Հրապարակումների համացանկ

ցուցանիշները

զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ռուսերեն

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

հայերեն

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Հ/Հ

30
«Մ.Մաշտոցի անվան

հանրապետական

գրադարան» ՊՈԱԿ
1
1
1
1
1

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

1
-

Բնակչության թվաքանակ

-

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

Գյուղատնտեսություն

-

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ռուսերեն

-

հայերեն

-

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

-

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

-

Հ/Հ

31
«Ազատ Արցախ» թերթ
1
-

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

-

Բնակչության թվաքանակ

-

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

Գյուղատնտեսություն

-

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ռուսերեն

-

հայերեն

-

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

-

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

-

Հ/Հ

32
«ԱՀ հանրային հեռուս-

տառադիոընկերություն»

ՓԲԸ
1
-

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

-

Բնակչության թվաքանակ

-

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

Գյուղատնտեսություն

-

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ռուսերեն

-

հայերեն

-

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

-

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

-

Հ/Հ

33
ԱՀ ազգային վիճակա-

գրական ծառայություն
15
15
15
15
15
10
10
10

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

5
5
5
10

հայերեն
ռուսերեն

6
15
8
8
10

Գյուղատնտեսություն

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
Բնակչության թվաքանակ

10

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

10

Միգրացիան ԱՀ-ում

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

10

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

8
10
4
7

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում
ԱՀ արտաքին առևտուրը
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ սոցիալական վիճակը
Միգրացիան ԱՀ-ում
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը
հայերեն
ռուսերեն

ցուցանիշները

Հրապարակումների համացանկ
Գյուղատնտեսություն
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ
¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
Բնակչության թվաքանակ

Հ/Հ

34
ՀՀ Նախագահի
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

35
աշխատակազմ
ՀՀ Ազգային ժողովի
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

աշխատակազմ

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում
ԱՀ արտաքին առևտուրը
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ սոցիալական վիճակը
Միգրացիան ԱՀ-ում
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը
հայերեն
ռուսերեն

ցուցանիշները

Հրապարակումների համացանկ
Գյուղատնտեսություն
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ
¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ
Բնակչության թվաքանակ

Հ/Հ

36
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

37
ՀՀ վիճակագրական
կոմիտե
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
զեկույցներ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Հ/Հ

38
ՀՀ կենտրոնական բանկ
1
1
1
-

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

1
1
1
-

Բնակչության թվաքանակ

-

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

Գյուղատնտեսություն

-

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

ռուսերեն

-

հայերեն

-

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

-

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

-

Հ/Հ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
60
60
60
35
40
20
20
25
20
20
20
10
45
45

ռուսերեն

50
30
30
20
10

Բնակչության թվաքանակ

Գյուղատնտեսություն

¶Ý»ñ ¨ë³Ï³·Ý»ñ

20

ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ ÛáõÝ

զեկույցներ

Հրապարակումների համացանկ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

ցուցանիշները

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ

ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության հիմնական

հայերեն

20

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը

Միգրացիան ԱՀ-ում

ԱՀ սոցիալական վիճակը

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու

ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը

ԱՀ արտաքին առևտուրը

Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում

Շինարարությունը ԱՀ-ում

Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում

Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում

ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն

Արցախի կանայք և տղամարդիկ

Արցախը թվերով

ԱՀ շրջանները թվերով

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք

(օգտագործողները)

Տեղեկատվական
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

50
10
20

Հավելված N 5
2019 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

ՑԱՆԿ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ԵՎ ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ)

ԱՀ ԱՎԾ աշխատանքի (ցուցանիշի) ներկայացման
հաշվետվության ձևը,

Աշխատանքը (ցուցանիշը)
ներկայացնող նախարարությունը (գերատեսչությունը,
կազմակերպությունը)

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը

նյութը,
պարբերականությունը

1

2

ժամկետը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը
հաշվետու ժամանակաշրջանից
հետո)

3

4

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

2
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

3

4

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

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

25 հունվարի
30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Տեղեկանք

5

տեղեկատվություն

աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ

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

(ամսական)

1

2
Մասնավորեցված օբյեկտների դիմաց պետական բյուջե մուծված գումարներն
ըստ մուտքի աղբյուրների

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
Պետական արխիվի գործունեությունը

3

4

-

-

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-ՊԱ
(տարեկան)

25 հունվարի

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

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

25 հունվարի
30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԱՀ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1

2

3

4

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև N2-ԿՇ (ամսական)

15

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

Ձև N2-ԿՇ

1 ապրիլի

-

տեղեկատվություն

(տարեկան)
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
ե. սեռի.
Աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերն ըստ գործունեության
տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. Շրջանների,
դ. քաղաք/գյուղ կտրվածքի.
Աշխատուժի շարժն ըստ գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

Ձև N 1-Ա (ամսական)

20

10

1

2

3

4

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 1 (զբաղվածություն)
ամսական

10

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
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 7 (տարեկան)

-

-

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

-

Բնակչության զբաղվածության մասին

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

-

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ- Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության
ԹՅՈՒՆ
մասին
Բնակչության հաշմանդամության մասին
-

Նպաստառուների ընդհանուր թվաքանակը, նշանակված մեկ ամսվա նպաստի
ընդհանուր գումարը

-

Որդեգրման մասին

1 փետրվարի

Ձև N 1-հաշմանդամություն
(կիսամյակային)
Աղյուսակի տեսքով
(կիսամյակային)

25

Ձև N 1-որդեգրում

-

30

(կիսամյակային)
-

-

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

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը

Աղյուսակ

-

(եռամսյակային)
Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

1

2

-

Ժամանակավոր անաշխատունակության, դժբախտ պատահարների և
վնասվածքների մասին

-

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

-

Վերաբնակեցում

3

4

Ձև N7-Ժավ (տարեկան)

1 մարտի

ըստ ձև N 94-կն-ի
(կիսամյակային)

30

Ըստ մշակված աղյուսակների
(եռամսյակային)

10

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև N2 -ԿՇ (ամսական)

15

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

Ձև N2 -ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

տեղեկատվություն

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

1
-

-

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

2
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. քաղաք/գյուղ կտրվածքի
Աշխատուժի շարժն ըստ գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. սեռի
Հիվանդանոցային հիմնարկների բուժսպասարկման սակագները
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Բժշկական ծառայությունների ներմուծում և արտահանում
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ- Հղիներին, ծննդաբերներին և ծննդկաններին ցույց տրված բուժօգնություն
ԹՅՈՒՆ

3

4

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Աղյուսակի տեսքով տարեկան

15 մարտի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

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

13 մարտի

-

Տուբերկուլյոզով հիվանդների թվաքանակը

Ձև N 33 (տարեկան)

-

-

Առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով,

Ձև N 34 (տարեկան)

-

մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով հիվանդների թվաքանակը (ըստ
սեռի)

-

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

Ձև N 61ա (տարեկան)

-

-

Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների մասին

Ձև N 35 (տարեկան)

-

1
-

2
Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների սեռատարիքային
բաշխվածությունը (ըստ սեռատարիքային կազմի)
Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձանց մասին (ըստ սեռի)

3

4

Ձև N 61հ (տարեկան)

-

Ձև N 37

-

տարեկան
-

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

Ձև N 61գ

-

տարեկան

-

Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով, թունամոլությունով հիվանդների մասին
(ըստ սեռի)

Ձև N 38 (տարեկան)

-

-

Արյան և արյան 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 N1

-

-

Բժշկական հաստատությունների կադրային ներուժի մասին

Ձև N17

-

1

2

3

4

Ձև N17-Ա

-

Երեխաներին ցույց տրված բուժօգնության մասին (ըստ սեռի)

Ձև N31

-

-

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

Ձև N 3

-

-

Առողջության առաջնային պահպանման հաստատություններում գրանցված
արյան շրջանառության և ներզատական համակարգերի 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

-

-

Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության
մասին

Ձև N 7

-

-

Առանձին տարափոխիկ և մակաբուծական հիվանդություններ

Ձև N 85 (եռամսյակային)

10

-

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

Ձև N 86-ի հավելված
(տարեկան)

24 մարտի

-

Մարդու իմունային անբավարարության վարակի վերաբերյալ
հետազոտությունների արդյունքները

-

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

-

Ձև N 88
(եռամսյակային)

20

1

3

4

-

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

Տեղեկանք

-

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

2

Պատվաստումների ենթակա և պատվաստված երեխաների թվաքանակն ըստ
հիվանդությունների

տարեկան

-

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

-

-

-

Առաջնակի հայտնաբերված բրուցելյոզով հիվանդներ

-

-

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև N2-ԿՇ (ամսական)

15

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

տեղեկատվություն

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

-

ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

3

4

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

2

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

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

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. սեռի
Տեղեկություններ իրավաբանական անձանց պետական միասնական
գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում`
կազմակերպությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Աղյուսակի տեսքով (ամսական)

15

տարեկան

30 հունվարի

Տեղեկություններ ԱՀ-ում օտարերկրյա մասնակցությամբ առևտրային
իրավաբանական անձանց վերաբերյալ

1
ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ

2
ԱՀ-ում գրանցված (հաշվառված) իրավաբանական անձանց և անհատ

3

4

Ամսական (առցանց)

30

ձեռնարկատերերի բիզնես-ռեգիստրին վերաբերող տվյալների մասով
տեղեկատվության հավաքագրում

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

1
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
2019 թվականին գրանցված ծնունդների, մահերի, ամուսնությունների,
ամուսնալուծությունների նախնական արդյունքները

3

4

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

աղյուսակի տեսքով

5

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

15

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը

Ձև N 1-դահկ (եռամսյակային)

Նոտարական գրասենյակի գործունեությունը

Ձև N 1-նոտար (եռամսյակային)

10
-

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

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ծառայությունների ծավալի մասին (ըստ հանրապետության և շրջանների)

Ձև N 1 ծառայություններ
(եռամսյակային)

20

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

-

Գրանցված ծնունդները, մահերը, ամուսնությունները,
ամուսնալուծությունները

-

-

ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

1
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

3

4

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

2

Ձև N2-ԿՇ (ամսական)

15

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

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

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Գործուղման, վերապատրաստման ծախսերը և տեխնիկական օգնությունը

-

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

-

Միջազգային կազմակերպություններում աշխատող ռեզիդենտների և ոչ
ռեզիդենտների թվաքանակը
ԱՀ այցելած զբոսաշրջիկներն ըստ երկրների և նպատակի
Արտերկրում ԱՀ մշտական ներկայացուցիչների վրա ԱՀ պետական բյուջեից
կատարված ծախսերը

-

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

40
25 հունվարի
30

1

2

3

4

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Անտառային տնտեսություն (անտառաբուծություն)

Ձև N 1-Անտառ (եռամսյակային)

20

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը

-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,
աշխատուժի շարժը

-

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

30

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

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)

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման
պետական վերահսկողություն

1

3

4

-

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին

2

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

-

Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետու հաշվեկշռի մասին

Ձև N 5-եհ (տարեկան)

15 մարտի

-

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

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

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

Ձև N 24-ԳՏ-Վ (ամսական)

15

Հողերի բերրիության բարձրացմանն ուղղված պետական առաջադրանքների
կատարումը

Աղյուսակի տեսքով (տարեկան)

1 ապրիլի

Հանքային պարարտանյութերի ներկրման և դրանց օգտագործման ընթացքը

-

-

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

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

1

2

-

Մելիորացիայի ենթակա հողերի վիճակը (ոռոգվող, չորացվող) ըստ շրջանների
Հացահատիկի և խաղողի գնումները

-

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակն ըստ
հանրապետության, շրջանների և Ստեփանակերտ քաղաքի

3

4

Տեղեկանք (սկսած օգոստոսից
մինչև տարեվերջ տվյալ ամսվա
1-ի դրությամբ)
Աղյուսակի տեսքով

15

30 հունվարի

(տարեկան)
-

ԱՀ գյուղատնտեսության զարգացման միջոցառումների համար պետական
բյուջեից հատկացված միջոցներն ըստ ուղղությունների

Տեղեկանք

5 մարտի

(տարեկան)
-

-

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

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

1 ապրիլի

(տարեկան)
-

-

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական)

15

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

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

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

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Աղյուսակի տեսքով

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

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

1
-

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

2
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Սիբիրախտով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը

3

4

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում
Տեղեկանք

25 հունվարի
1 հունիսի

(տարեկան)

-

Բրուցելյոզով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը

-

-

-

Տուբերկուլյոզով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը

-

-

-

Ժանտախտով հիվանդ խոզերի քանակը

-

-

-

Ա, Օ և Ասիա դաբաղով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը

-

-

-

Խշխշան պալարով հիվանդ խոշոր եղջերավոր կենդանիների քանակը

-

-

-

Հետազոտված տարածքները ըստ շրջանների, Ստեփանակերտ քաղաքի և
հողատեսքերի (հա), որոնցից վարակված են`
ա. մորեխներով,
բ. մկնանման կրծողներով

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Հետազոտվող տարածքներում մկնանման կրծողների բների և մորեխների
քանակը դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո
ըստ շրջանների, Ստեփանակերտ քաղաքի և հողատեսքերի (հա)
ա. պայքար տարվող տարածքներում,
բ. պայքար չտարվող տարածքներում
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

-

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

1
-

2
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
ԹՅՈՒՆ
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը

3

4

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

5 փետրվարի

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

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, սեփականատերերի, օգտագործողների և հողատեսքերի

Հողերի հաշվեկշիռը
(տարեկան)

1 սեպտեմբերի

-

Ընդամենը հողերի բաշխումն ըստ քաղաքների, շրջանների և գյուղական
բնակավայրերի

-

-

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական)

15

-

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

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

-

Պետական բյուջեի հաշվին իրականացված շինարարական
աշխատանքներն ըստ օբյեկտների և շրջանների
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և կապիտալ ներդրումների
իրականացման մասին
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

Աղյուսակի տեսքով (ամսական)

10

Ձև ԲՄՇ (եռամսյակային)

10

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

1
-

2
Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին

-

Միջշրջանային և միջպետական 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
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
սեռի,աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

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

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

3

4

Ձև N 1-ավիա եռամսյակային

20

Աղյուսակ (տարեկան)

30 հունվարի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև N 1-վի
(տարեկան)

5 փետրվարի

1

2

3

4

Ձև N 3–բնակֆոնդ (տարեկան)

31 հունվարի

Ձև N 1– օտարում
(եռամսյակային)

30

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)

20

Հողամասերը և դրանց պետական գրանցումը

-

-

-

Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման մասին

-

-

-

Անշարժ գույքի գրանցումից ստացված եկամուտների և գանձված տուրքի
մասին

-

-

-

Սեփականության իրավունքով նոր գրանցում ստացած բնակարանների և
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

-

Բնակարանային ֆոնդի մասին

-

Անշարժ գույքի օտարման մասին

-

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

-

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ

տեղեկատվություն

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև N2-ԿՇ (ամսական)

15

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

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

2

3

4

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով
ծառայությունների արտահանման և ներմուծման մասին

Ձև N 13-Ծառայություն
(եռամսյակային)

25

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

-

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

-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ,
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների.
դ. սեռի

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

1
-

2
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ- Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը
ԹՅՈՒՆ
-

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

-

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

-

3

4

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

30

Ձև N 1- հանրակրթություն

15 հոկտեմբերի

Հետբուհական կրթական համա- 15 սեպտեմբերի
կարգի տարեկան ամփոփագիր
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

1 փետրվարի

(տարեկան)

-

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

-

Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքների մասին

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ մշակված աղյուսակի
(տարեկան)

15 փետրվարի

Ձև N1-սպորտ

-

1

2

3

4

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև N2-ԿՇ (ամսական)

15

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

Ձև N2-ԿՇ տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
ե. սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերն ըստ գործունեության
տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. քաղաք/գյուղ կտրվածքի
Աշխատուժի շարժն ըստ գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը

1
-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

3

4

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

2

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 13-Ծառայություն
(եռամսյակային)
Ըստ մշակված աղյուսակի
(տարեկան)
-

-

15 փետրվարի

Ըստ մշակված աղյուսակի

15 փետրվարի

Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով
ծառայությունների արտահանման և ներմուծման մասին
Գրադարանների գործունեությունը (ըստ հանրապետության, շրջանների)
Համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը (ըստ
հանրապետության, շրջանների)

25
25 հունվարի

-

Տեղեկություն հուշարձանների և եկեղեցիների մասին

-

ԱՀ այցելած զբոսաշրջիկների թիվն ըստ երկրների

-

-

-

Տեղեկություն ԱՀ-ում գործող հյուրանոցների մասին

-

-

-

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Բուսաբուծական և անասնաբուծական մթերքի գնումներ

Աղյուսակ (տարեկան)

5 մարտի

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

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական)

15

Ձև N 2-ԿՇ տարեկան)

1 ապրիլի

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿ)
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

1
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

2
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացված շինարարական
աշխատանքներն ըստ օբյեկտների և շրջանների
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

3

4

Աղյուսակի տեսքով (ամսական)

10

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

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

5 փետրվարի

Ձև N 2- կն (կիսամյակային)
Տեղեկանք (եռամսյակային)

30
-

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական)

15

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը
Կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին
ԱՀ զինծառայողներին վճարվող ընթացիկ տրանսֆերտներն ըստ հոդվածների

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին

1

3

4

Պետական բյուջեի հաշվին իրականացված շինարարական աշխատանքներն
ըստ օբյեկտների և շրջանների

2

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)

-

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-ճան (տարեկան)

30 հունվարի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և դրանց
կառույցները
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
ե. սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերն ըստ գործունեության
տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. քաղաք/գյուղ կտրվածքի
Աշխատուժի շարժն ըստ գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը

1

2
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. սեռի

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

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

3

4

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև N 1–ջրմուղ (տարեկան)

1 փետրվարի

Ձև N 2-տա (ջրտնտ)

1 մարտի

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

ԱՀ բյուջետային հիմնարկների 2018 թվականի հիմնական միջոցների
առկայության և շարժի վերաբերյալ տեղեկատվություն
ԱՀ պետական բյուջեի եկամուտները (ըստ գոյացման աղբյուրների), ծախսերը
(ըստ տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգման) և պակասուրդը
(հավելուրդը)

ԱՀ մարդասիրական օգնության գծով ստացված ֆինանսական միջոցների
մուտքերը, ծախսերը և մնացորդը
Համայնքների բյուջեների եկամուտները (ըստ գոյացման աղբյուրների), ծախսերը
(ըստ տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգման)

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

70,35

35

70,35

1
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

3

4

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

2

Ձև N 2- ԿՇ (ամսական)

15

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

Ձև N2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Կապիտալ ներդրումների և շինմոնտաժային աշխատանքների արժեքի
փոփոխման հաշվարկային ինդեքս

Տեղեկանք (եռամսյակային)

15

Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների
շուկայական գների մասին տեղեկատվություն

Տեղեկատվական տեղեկագիր
(եռամսյակային)

-

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

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

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

-

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

1

2

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. սեռի
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐ- ԱՀ պետական բյուջեի կատարողականն ըստ ֆինանսավորման
ՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
(տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգմամբ)
ԱՀ պետական բյուջեի կատարողականն ըստ փաստացի հաշվետվությունների
(տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգմամբ)
Համայնքների բյուջեների կատարողականն ըստ բյուջետային դասակարգման
Արտաբյուջետային միջոցների ձևավորումը և սպառումը (մուտքերը, ելքերը)
ԱՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ
Հարկային եկամուտները և ժամկետանց հարկային ու պարտադիր վճարների
պարտավորությունները

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

-

Արտաքին վարկերի օգտագործումը, մարումը և սպասարկումը

-

ԱՀ ֆինանսների նախարարության հսկիչ կետերի տեղեկատվությունը

-

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

3

4

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Տեղեկանք
(ամսական)
Տեղեկանք (եռամսյակային,
տարեկան)
-

20

հարկային եկամուտներ
(ամսական),
ժամկետանց հարկային ու պարտադիր վճարների
պարտավորություններ
(եռամսյակային)
Ձև N 7 (եռամսյակային)
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
տեղեկանք
1- ֆինանս (եռամսյակային)

35
70
10

30
30
60

ըստ կազմակերպությունների,
ապրանքախմբերի էլեկտրոնային կրիչով (եռամսյակային)

15

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

1
-

2
Մարդասիրական օգնության գծով ստացված օտարերկրյա ֆինանսական
միջոցների մասին

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒ- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
ԹՅՈՒՆ
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը
Հարկային համակարգում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին

3

4

Աղյուսակի տեսքով

60

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև N 1-հետաքննություն
(եռամսյակային)

10

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Աղյուսակ

5 մարտի

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ

Բուսաբուծական և անասնաբուծական մթերքի գնումներ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

տեղեկատվություն

(տարեկան)
Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

1
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

2
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը
Կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը

3

4

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

-

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Աղյուսակ
(տարեկան)

5 մարտի

-

ԱՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն
Բուսաբուծական և անասնաբուծական մթերքի գնումներ

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականաՁև N 2-ԿՇ (ամսական)
ցումը
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան)
իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

15
1 ապրիլի
1 մարտի

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

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

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

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

25 հունվարի
30

1
-

2
Ավտոմեքենաների ներմուծումը
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ԱՀ այցելած զբոսաշրջիկներն ըստ երկրների և նպատակի
Հանցագործությունների թիվն ըստ հանցատեսակների

Եկողների և մեկնողների թերթիկներին կից վիճակագրական հաշվառման
կտրոններ
Արցախի Հանրապետության տարածքում արձանագրված
ինքնասպանությունների և ինքնասպանության փորձերի դեպքերի մասին

3

4

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

25 հունվարի

Ձև N 1-հանցագործություն
(եռամսյակային)

10

Կտրոններ (ամսական)

5

Հաշվետվություն ձև թիվ 1-ԻՍ

20

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

-

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

-

Կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին

Ձև 2-Մ
(կիսամյակային)

-

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև N 2-կն (կիսամյակային)

30

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

1

2
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

3

4

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

30

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

Ձև N 1–արտակարգ իրավիճակ
(կիսամյակային)

25

Ձև N 2- կն (կիսամյակային)

30

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

-

-

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ՚
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
ե. սեռի
Աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերն ըստ գործունեության
տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. քաղաք/գյուղ կտրվածքի
Աշխատուժի շարժն ըստ գործունեության տեսակների
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ,
ա. գործունեության տեսակների,
բ. տնտեսության հատվածների,
գ. շրջանների,
դ. սեռի
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Արտակարգ իրավիճակներ
Կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին

1

2

3

-

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

Ձև N 1-վի

-

Հանրապետության հիդրոօդերևութաբանական պայմանները

4

(տարեկան)

5 փետրվարի

Տեղեկանք (ամսական)

10

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև N 2-ԿՇ(ամսական)

15

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

Ձև N 2-ԿՇ(տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա(եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

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

1

2

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

-

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

3

4

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)

25

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

ԼՂՀ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ԱՀ ԳՅՈՒՂԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

1

2

3

4

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական)

15

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

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)

25

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

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

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

-

ԱՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

1

2

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

3

4

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

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

25 հունվարի
30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

ԱՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
-

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

1
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

2
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

3

4

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

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

25 հունվարի
30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
ԱՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

տեղեկատվություն

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

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

1
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2
ԱՀ հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից ներկայացվող

3

4

Ձև 1-Մ

քննչական աշխատանքի մասին
(կիսամյակային)

20

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

ԱՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ
Վարչական ռեգիստրի տեղեկատվություն
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

1
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2
ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում քրեական
գործերի քննության վերաբերյալ

3

4

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

20

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

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

Աղյուսակի տեսքով
(եռամսյակային)

25

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության
իրականացումը

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական)

15

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

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Առևտրային բանկերի եկամուտներն ու ծախսերն ըստ հոդվածների

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

1

2
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

3

4

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-ծառայություն
(եռամսյակային)
4-րդ եռամսյակ
Ձև N 1-Ա (տարեկան)

20

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 1- ներդրում (տարեկան)

15 ապրիլի

1-ԲԳ (ամսական)

5

1-ԲԳ (եռամսյակային)

25

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայությունների ծավալի մասին

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

-

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

Ոչ ֆինանսական ակտիվներում իրականացված ներդրումներ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

Վարկերի և ավանդների վերաբերյալ

25

-

Բանկային համակարգի դրամարկղային շրջանառությունը

-

Առևտրային բանկերի վարկային ներդրումներն ըստ ժամկետայնության և
տնտեսության հատվածների

-

-

-

Բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների և տրամադրված վարկերի միջին
տոկոսադրույքները

-

-

-

Առևտրային բանկերի 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,

Աղյուսակ

-

1

2

3

4

Ձև N 18 (եռամսյակային)

-

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

30

գ) բանկերի և դրանց մասնաճյուղերի քանակը,
դ) ընդհանուր կապիտալը,
ե) շահույթով աշխատող առևտրային բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուր
շահույթը,
զ) վնասով աշխատող առևտրային բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուր վնասը,
է) եկամուտներն ու ծախսերը
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

Բանկի և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական դիրքերի և դրանց հետ կապված
գործառնությունների վերաբերյալ
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին

-

Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

Արտարժույթների առք ու վաճառք, հաշվարկային փոխարժեքները

«Արցախբանկ» ՓԲԸ-Ի
տեղեկանքը (ամսական)

15

-

ԼՂՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՎ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ՄՇՏԱՊԵՍ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
ԼՂՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

տեղեկատվություն

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

-

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

1
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը

3

4

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

ԼՂՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

տեղեկատվություն

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

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

ԱՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

1

2

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

3

4

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

տեղեկատվություն

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

տեղեկատվություն

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

2

3

4

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 7 (եռամսյակային)

30

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

-

Աղյուսակի տեսքով
(տարեկան)

1 փետրվարի

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 6-մեք
(կիսամյակային)

15

Տեղեկանք (եռամսյակային)

10

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
-

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Կադրային հոսքերը քաղաքացիական ծառայության համակարգում

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

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության թույլտվություն

-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

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

1

-

2
Ներքաղաքային և ներշրջանային երթուղիներով ուղևորափոխադրումներ
իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը.
ա. ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու համարը,
բ. ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու անվանումը,
գ. մեկ ուղևորի փոխադրավարձը,

3

4

Աղյուսակ
(տարեկան)

30 հունվարի

Ձև N 1-ճան (տարեկան)

-

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

30

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

Ձև N 1- հանրակրթություն

15 հոկտեմբերի

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
-

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և դրանց
կառույցները
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը

1

2

-

Քաղաքների ճանապարհային տնտեսության մասին

-

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը
Հողերի բարելավման մասին

-

Բնակարան և բնակելի տուն uտացած ընտանիքների մաuին

(ներկայացնում է Ստեփանա- Բնակարանային ֆոնդ
կերտի քաղաքապետարանը)
-

Քաղաքային հողերի և կանաչապատ տարածքների մաuին

3

4

Ձև N 1-բարեկարգվածություն
(տարեկան)

1 փետրվարի

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև N 1-հողային պաշարներ

25 փետրվարի

Ձև N 4-բնակֆոնդ

31 հունվարի

Ձև N 1–բնակֆոնդ (տարեկան)

-

Ձև N 1-կանաչ (տարեկան)

-

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

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ի
դրությամբ հավաքված բերքը այդ թվում՝ ոռոգվող հողերից

Ձև N 29-գտհ (տարեկան),
Ձև N 29-գտհ-ոռոգված
(տարեկան)

15 դեկտեմբերի

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները
Անասնաբուծության դրությունը

Ձև N 4-գտհ (տարեկան)
Ձև N 24-գտհ (տարեկան)

15 հունիսի
1 փետրվարի

-

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը

-

Գարնանացանի ընթացքը

-

Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և աշնանացանի ընթացքի մասին

-

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և աշնանացանի
ընթացքը
Գարնանացանի ընթացքը

-

Անասնաբուծության դրությունը

Ձև N 6-մեք (կիսամյակային)

15

օպերատիվ տվյալներ
(մարտի 1-ից մինչև հունիսի 1-ը`
շաբաթը մեկ անգամ)
օպերատիվ տվյալներ (հունիսդեկտեմբեր`շաբաթը մեկ
անգամ)
Ձև N 29-գտհ (ամսական)

յուրաքանչյուր
երկուշաբթի

Ձև N 3-գտհ (տարին 3 անգամ`
ապրիլ, մայիս, հունիս)
Ձև N 24-գտհ (ամսական)

-

-

5

5

1
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

2
Գյուղական վայրերի բնակչության անասուններով ապահովվածությունը
Բնակչության տնտեuություններում առ 1-ը հունվարի 2019 թվականի
գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման ցուցակ
Համայնքների միջոցների հաշվին իրականացված շինարարական
աշխատանքները
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

3

4

Ձև N 9-գ (տարեկան)
ձև թիվ 3 (տարեկան)

1 փետրվարի

Աղյուսակի տեսքով (ամսական)

10

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

1-հաշվառում (եռամսյակային)

5

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում
Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)
Ձև N 7 (եռամսյակային)
Ձև N 1-վի (տարեկան)

25 հունվարի
30
5 փետրվարի

Ձև N 1–բնակֆոնդ (տարեկան)

31 հունվարի

1 փետրվարի

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը
ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդհանուր տեղեկություններ առևտրի օբյեկտների մասին
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի,
աշխատուժի պահպանման վրա կատարվող ծախսերը
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը

-

Բնակարանային ֆոնդ

-

Քաղաքային հողերի և կանաչապատ տարածքների մաuին

-

Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմը

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ

Ձև N 1-կանաչ (տարեկան)

-

Ձև թիվ 9-Ս

25 փետրվարի

1
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ,
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
-

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ի
դրությամբ հավաքված բերքը այդ թվում՝ ոռոգվող հողերից

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները
Անասնապահության դրությունը
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը
Գարնանացանի ընթացքը

-

Գարնանացանի ընթացքը

-

Բերքահավաքի ընթացքը

-

Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և աշնանացանի ընթացքի մասին
Անասնապահության դրությունը
Գյուղական վայրերի բնակչության անասուններով ապահովվածությունը
Բնակչության տնտեuություններում առ 1-ը հունվարի 2019 թվականի
գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման ցուցակ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

2
2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

Համայնքների միջոցների հաշվին իրականացված շինարարական
աշխատանքները
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության
իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

3

4

11- ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով

15 ապրիլի

Ձև N 29-գտհ (տարեկան),
Ձև N 29-գտհ-ոռոգված
(տարեկան)

15 դեկտեմբերի

Ձև N 4-գտհ (տարեկան)
Ձև N 24-գտհ (տարեկան)
Ձև N 6-մեք (կիսամյակային)
Ձև N 3-գտհ (տարին 3 անգամ`
ապրիլ, մայիս, հունիս)
օպերատիվ տվյալներ (մարտի
1-ից մինչև հունիսի 1-ը`շաբաթը
մեկ անգամ)
օպերատիվ տվյալներ (հունիսդեկտեմբեր`շաբաթը մեկ
անգամ)
Ձև N 29-գտհ (ամսական)
Ձև N 24-գտհ (ամսական)
Ձև N 9-գ (տարեկան)
ձև թիվ 3 (տարեկան)

15 հունիսի
1 փետրվարի
15
յուրաքանչյուր
երկուշաբթի
-

5
1 փետրվարի
-

Աղյուսակի տեսքով (ամսական)

10

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան)

1 ապրիլի

Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան)

1 մարտի

1

2

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների գները

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի
շարժը
Արտաքին առևտրաշրջանառություն
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմը

-

Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը

-

Բնակարանային ֆոնդ

3

4

Աղյուսակի տեսքով (ամսական)

10

Ձև N 1-Ա (տարեկան)

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)

20

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

25 հունվարի

Ձև N 1-Ա (ամսական)

10

Ձև N 1-արտաքին առևտուր
(եռամսյակային)

30

Ձև N 7 (եռամսյակային)

-

Ձև թիվ 9-Ս

25 փետրվարի

Ձև N 1-վի (տարեկան)

5 փետրվարի

Ձև N 1-բնակֆոնդ

31 հունվարի

(տարեկան)

Հավելված N 6
2019 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

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

1

Հաշվետվության
ձևը

Հաշվետվության
ներկայացման պարբերականությունը

Հաշվետվության
ներկայացման
ժամկետը

2

3

4

Ձև N11-ՀՄ

տարեկան

15 ապրիլի

Ձև N 23-ն

եռամսյակային

տարեկան

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին հաջորդող
երկրորդ ամսվա 1-ը
1 ապրիլի

ամսական

15

-

15 դեկտեմբերի

-

15 հունիսի

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

Էլեկտրահաշվեկշիռ, էներգետիկ uարքավորումների կազմը և հաշվետվություն
24-էներգետիկա
էլեկտրակայանների (էլեկտրագեներատորային տեղակայանքների) աշխատանքի
մաuին
Հաշվետվություն արդյունաբերական կազմակերպության արտադրանքի մասին
Ձև N 1-արտ
1.2.2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ի
Ձև N 29-գտ (տարեկան),
դրությամբ հավաքված բերքը այդ թվում՝ ոռոգվող հողերից
Ձև N 29-գտ-ոռոգված
(տարեկան)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները
Ձև N 4-գտ

1

2

3

4

Ձև N 24-գտ
Ձև N 6-մեք
Ձև N 29-գտ

կիսամյակային
ամսական

1 փետրվարի
15
-

Ձև N 3-գտ
(տարին 3 անգամ)
Ձև N 24-գտ
Ձև N 1-Անտառ
Ձև N 6- գնում,
7-գնում, 8-գնում
Ձև N 11-գնում,
13-գնում, 14-գնում
Ձև N 9-գնում

ապրիլ, մայիս,
հունիս
ամսական
եռամսյակային
-

15
20
15

-

-

տարեկան

-

Ձև N 1-ձուկ

ամսական

-

Ձև N2-ԿՇ
Ձև N 1-ԿՇ

ամսական
ամսական

15
15

Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները

Ձև N1-ԿՇ
Ձև N2-ԿՇ

տարեկան
-

1 ապրիլի

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

Ձև N 1-տրանսպորտ

(տարեկան)

1 մարտի

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքը և շարժակազմը

Ձև N 1-ավտո

Փոստային, սուրհանդակային գործունեության մասին
1.2.5. ԿԱՊ

Ձև N 1-փոստ

ամսական
եռամսյակային
եռամսյակային

10
20
20

Անասնապահության դրությունը
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը
Բերքահավաքի, կերերի կուտակման և աշնանացանի ընթացքի մասին
Գարնանացանի ընթացքի մասին
Անասնաբուծության դրության մասին
Անտառային տնտեսություն (անտառաբուծություն)
Գնումներ` կարտոֆիլի, բանջարեղենի, մրգերի և բոստանային մշակաբույսերի
Գնումներ` անասունի, թռչունի և ճագարի, կաթի, ձվի
Գնումներ՝ շաքարի ճակնդեղի, եթերատու մշակաբույսերի, ծխախոտի, վայրի
պտուղների և հատապտղի, սնկերի, ընկույզի, մեղրի և շերամի բոժոժի
Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին
1.2.3. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը
Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները

1.2.4. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման

-

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը

2

3

Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին

1

Ձև N 42-կապ

-

-

Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին

Ձև N 11-կապ

եռամսյակային

20

Ձև N 13-կապ
Ձև N 51-կապ

ամսական
եռամսյակային
տարեկան

10
20
30 հունվարի

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

ամսական
եռամսյակային
ամսական
եռամսյակային

10
20
10
20

Ձև N 1-ՏՏ

-

-

Ձև N 1-Ֆ
Ձև N 2-ֆ
Ձև N 6-Ֆ

տարեկան
տարեկան

15 ապրիլի
-

Ձև N 1-ՏԳ

եռամսյակային,
տարեկան

30
1 փետրվարի

Ձև N 1-ԳԻՆ
(արտադրանք)

ամսական

15

Ձև N 1-Ա

տարեկան

25 հունվարի

Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության
գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին
Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի տեխնիկական միջոցների
մասին
1.2.6. ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ծառայությունների ծավալի մասին
Ծառայությունների ծավալի մասին
Առևտրի շրջանառության մասին
Առևտրի շրջանառության մասին
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական ծառայությունների ծավալը
1.2.7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կազմակերպության գործունեության հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները
Կազմակերպության միջոցների կազմը և դրանց գոյացման աղբյուրները
Կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, բանկային
վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ
Կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները
1.3. ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
1.3.1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
Արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների արտադրանքի գների
հաշվառման մասին
1.4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
1.4.1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ
Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա. գործունեության տեսակների
բ. տնտեսության հատվածների
գ. շրջանների
դ. քաղաք/գյուղ կտրվածքի
ե. սեռի

4

1

2

3

4

Ձև N 1-Ա

եռամսյակային

20

Ձև N 1-Ա

ամսական

10

Ձև N 1-կադրերի
ուսուցում

տարեկան

25 հունվարի

Ձև N 1-ԱՊ

տարեկան

25 հունվարի

Բիզնես ռեգիստրի
հարցաթերթեր

տարեկան

25 փետրվարի

Ձև N 1-ներդրում

տարեկան

15 ապրիլի

եռամսյակային
տարեկան
եռամսյակային
-

25
-

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

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
Ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) գործունեությունը
Վարկային կազմակերպությունների գործունեության ընդհանուր ցուցանիշներ
ԱՀ տնտեսության զարգացման համար տրամադրված փոխառությունների ցանկը
(քանակը, գումարը) ըստ ոլորտների

1-ԱՊՊԱ
Ձև N 5
Աղյուսակի տեսքով

1

2

3

4

Ձև N1-արտաքին
առևտուր

եռամսյակային

30

Ձև N9-ներդրում

եռամսյակային

25

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

եռամսյակային

25

-

30

-

25

Ձև N1-ՄԿ
Ձև N 7
Ձև N 1-Զբոսաշրջիկություն

-

30
25

Ձև N7-Ժավ

տարեկան

1 մարտի

Ձև 1-մանկատուն

-

-

Ձև թիվ 1-սոցսպաս

-

1 փետրվարի

տարեկան
-

1 փետրվարի
15 հոկտեմբերի
5 հոկտեմբերի

-

5 նոյեմբերի
20 մայիսի

3. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
3.1. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
Ապրանքների ներմուծման և արտահանման մաuին
3.2. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
Օտարերկրյա ներդրումների մասին
3.3. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կապի և այլ միջազգային ծառայությունների մասին
Միջազգային երթուղիներում մատուցված տրանսպորտային ծառայությունների
մասին
Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով
ծառայությունների ներմուծման և արտահանման մասին
Միջազգային կազմակերպությունների գործունեության մասին
Գործուղում, վերապատրաստում և տեխնիկական օգնություն
Միջազգային և ներքին զբոսաշրջիկության մասին

4. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
4.1. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ժամանակավոր անաշխատունակության, դժբախտ պատահարների և վնասվածքների
մասին
Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեության մաuին
Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների
գործունեության մասին
4.2. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նախադպրոցական հիմնարկների մասին
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը
Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր
իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների մասին
Բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների մասին
Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի աշխատանքների

Ձև N 85-գմ
Ձև N 1- հանրակրթություն
Ձև N 2-գմ
Ձև N 3-գմ
Ձև N 1-գմ

1
մասին
Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարման մասին
Երաժշտական, գեղարվեuտի, արվեuտի դպրոցների, մանկապատանեկան
uտեղծագործական կենտրոնների մաuին
4.3. ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ
Գրադարանների գործունեությունը
Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքներ
Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մասին
Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին
Թանգարանների գործունեությունը
Թատրոնների գործունեությունը
Համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը
4.4. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
Ջրօգտագործում
Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը
Oգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման ժամանակ
4.5. ԲՆԱԿՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Բնական և հեղուկ գազի օգտագործման մասին
Բնակարանային ֆոնդ
Ջրմուղի աշխատանքի մասին
Կոյուղու աշխատանքի մասին
Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրում

2

3

4

Ձև N 1-գիտություն
Ձև N 1-եգադ

-

15 փետրվարի

տարեկան
-

25 հունվարի
15 փետրվարի
1 փետրվարի
15 փետրվարի

Ձև N 2-տա (ջրտնտ)
Ձև N 4-մպ
ձև N 70-տա

-

1 մարտի
25 հունվարի
30 հունվարի

Ձև N 1-գազ

տարեկան

1 փետրվարի

Ձև N 1-բնակֆոնդ
Ձև N 1-ջրմուղ
Ձև N 1-կոյուղի
Ձև N 1-հատուկ
տրանսպորտ

տարեկան
-

31 հունվարի
1 փետրվարի
31 հունվարի

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

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Աշխատանքի անվանումը

Աշխատանքի
ժամկետը

1

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքի (www. stat-nkr.am)
սպասարկում և զարգացում, կառուցվածքի, ձևի արդիականացում

2

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության ներքին` «ԻՆՏՐԱՆԵՏ» և «ՎԵԲ» կայքերի

տարվա
ընթացքում
-

սպասարկում և զարգացում
3

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային

-

ստորաբաժանումներում լոկալ ցանցի սպասարկում, ընդլայնում և արդիականացում
4

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժիններում Ինտերնետ կապի

-

միջոցով հաղորդակցության բարելավում
5

Լեռնային Ղարաբաղի 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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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Հիմնական վիճակագրական ցուցանիշների սահմանումները, հաշվարկման մեթոդաբանությունը, չափորոշիչները և այլ համապատասխան տեղեկատվությունները զետեղվում են
«Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական եռամսյակային
զեկույցների թողարկումների «Հավելված» հատվածում: Հատվածը մշտապես նորացվում է`
միջազգային չափանիշներին համապատասխան, ավելացվում են նոր ցուցանիշներ և տրվում
դրանց նկարագրությունները և սահմանումները:
2. Ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանական պարզաբանումներն` առանձին
հատվածների տեսքով զետեղվում են նաև վիճակագրական ժողովածուներում, տեղեկագրերում և
այլ վիճակագրական հրապարակումներում:
3. Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վիճակագրական վարչությունը տարբեր երկրների
վիճակագրական տեղեկատվության որակի, թափանցիկության, տվյալների համադրելիության
ապահովման,
միջազգային
հանրությանը
դրանց
օգտագործման
ավելի
լայն
հնարավորությունների ընձեռնման, կիրառվող մեթոդաբանության և դրա հետագա զարգացման
ծրագրերին տեղեկացնելու նպատակով, հիմնել է Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգ և
Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտ:
Թվարկվածներից` Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգին Հայաստանի
Հանրապետությունն անդամագրվել է 2001 թվականի մարտի 29-ին, Տվյալների տարածման
հատուկ ստանդարտին` 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ին:
Ձգտելով Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության վիճակագրական
դաշտերի
ներդաշնակեցմանը`
Լեռնային
Ղարաբաղի
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. Լեռնային Ղարաբաղի 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, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական
կոմիտեից ստանում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության
բաց
գրադարանում
պահպանում
է
Հայաստանի
Հանրապետության
վիճակագրական կոմիտեի, ինչպես նաև այլ երկրների վիճակագրական ծառայությունների
հրապարակումները:

Հավելված N 9
2019 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ
ԾածՀ/Հ

կագիրը

Հրապարակման անվանումը

Հրապարակման

Հրապարակման

ձևը

լեզուն

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

1

5800-501

2

3000-501

3

3000-301

4
5

6

7
8

9

5100-501
1300-201

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

5100-301

1300-301
1000-203
1000-301

ցուցանիշների մասին (ամսական)
Արցախի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսը (ամսական)
ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության
հիմնական ցուցանիշները (ամսական)
Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի Հանրապետության
արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության մասին

օպերատիվ
տեղեկատվություն

մամուլի
հաղորդագրություն
օպերատիվ
տեղեկատվություն
վիճակագրական
տեղեկագիր
մամուլի
հաղորդագրություն
մամուլի
հաղորդագրություն
վիճակագրական
տեղեկագիր
մամուլի

հայերեն

1

-

6

-

6

-

10

-

-

-

ժամանակաշրջանին

հաշվետու
հաջորդող 12-րդ օրը
-

13

-

20

-

22

ԾածՀ/Հ

Հրապարակման

կագիրը

Հրապարակման անվանումը

ձևը

Հրապարակման
լեզուն

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

10

1000-303

11

5100-201

12

5100-202

13

1000-401

14

1000-402

15

1000-302

16

1220-201

17

1220-202

18

5100-102

(ամսական)

հաղորդագրություն

Թեմատիկ հաղորդագրություններ

մամուլի
հաղորդագրություն
վիճակագրական
տեղեկագիր
վիճակագրական
տեղեկագիր
տեղեկատվական
եռամսյակային
զեկույց

ԱՀ մշտական բնակչության թվաքանակը (եռամսյակային, տարեկան)
ԱՀ առկա բնակչության թվաքանակը (առանց Ստեփանակերտ
քաղաքի) 2019 թվականի հունվարի 1-ը (տարեկան)
Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը

Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը
Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող
մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման
հանրագումարները (տարեկան)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և
համախառն բերքը (տարեկան)
Միգրացիան Արցախի Հանրապետությունում 2018 թվականին

-

ըստ
անհրաժեշտության
30
տարեկանը՝ ապրիլ

-

ապրիլ

հայերեն

45
տարեկանը` 90

-

ռուսերեն

մամուլի
հաղորդագրություն

հայերեն

50
տարեկան` 100
«ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական եռամսյակային
զեկույցի հրապարակումից հետո մեկշաբաթյա
ժամկետում

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

1-ին եռամսյակ

-

-

-

-

-

1-ին եռամսյակ

ԾածՀ/Հ

Հրապարակման

կագիրը

Հրապարակման անվանումը

ձևը

Հրապարակման
լեզուն

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

19

5100-101

20

1100-101

21
22
23

1210-101
1220-101
1230-101

24

1300-101

25
26

4100-101

4400-101

27

1000-103

28

1220-203

29

2000-101

30

5200-101

31

1000-104

32

1000-201

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու, 2019
Արցախի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2018
թվականին
Արդյունաբերությունը Արցախի Հանրապետությունում 2018 թվականին
Գյուղատնտեսությունը Արցախի Հանրապետությունում 2018 թվականին
Շինարարությունը Արցախի Հանրապետությունում 2018 թվականին
Գները և գների ինդեքսները Արցախի Հանրապետությունում 2018
թվականին
Արցախի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2018 թվականին
(ըստ առանձին երկրների ապրանքների արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային անվանացանկի և Միջազգային առևտրի
ստանդարտ դասակարգչի 2-նիշ ծածկագրին համապատասխան)
Արցախի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2018 թվականին
Արցախը թվերով, 2019

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն,
անգլերեն

2-րդ եռամսյակ

-

-

-

-

հայերեն
-

-

-

-

-

-

-

-

-

հայերեն,
անգլերեն

-

-

3-րդ եռամսյակ

-

2019 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքերի համատարած
հաշվառման հանրագումարները
Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն, 2019

վիճակագրական
տեղեկագիր

Արցախի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2018 թվականին
2019 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ
(տարեկան)
Պարենային ապահովություն և աղքատություն

վիճակագրական
տեղեկագիր
-

-

հայերեն,
անգլերեն
հայերեն
հայերեն,
անգլերեն
հայերեն,
անգլերեն

-

3-րդ եռամսյակ
սեպտեմբեր
4-րդ եռամսյակ

ԾածՀ/Հ

կագիրը

Հրապարակման
Հրապարակման անվանումը

ձևը

Հրապարակման
լեզուն

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

33
34

5900-201
5800-101

35

1000-102

36

5800-301

37

1000-101

1

1000-203

2

1000-301

3

1000-303

4

1000-401

5

1000-402
6

1000-302

Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2019
(վիճակագրական վերլուծական զեկույց)
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2019
Արցախի Հանրապետության շրջանները թվերով, 2019
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2019
Արցախի վիճակագրական տարեգիրք, 2019

վիճակագրական
ժողովածու
մամուլի
հաղորդագրություն
վիճակագրական
ժողովածու
-

-

-

հայերեն

-

հայերեն,
ռուսերեն
հայերեն,
անգլերեն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ ԹԵՄԱՏԻԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ
ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության
վիճակագրական
հայերեն
հիմնական ցուցանիշները (ամսական)
տեղեկագիր
Համառոտ տեղեկատվություն Արցախի Հանրապետության
մամուլի
արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության մասին
հաղորդագրություն
(ամսական)
մամուլի
Թեմատիկ հաղորդագրություններ
հաղորդագրություն
Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը
տեղեկատվական
եռամսյակային
զեկույց
Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը
ռուսերեն
Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող

մամուլի

հայերեն

-

20
22
ըստ
անհրաժեշտության
եռամսյակայինը` 45
տարեկանը` 90
եռամսյակայինը` 50
տարեկան` 100
«ԱՀ սոցիալ-տնտեսակ-

ԾածՀ/Հ

Հրապարակման

կագիրը

Հրապարակման անվանումը

ձևը

Հրապարակման
լեզուն

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

մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր

7

1000-201

2019 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ
(տարեկան)

8

1000-101

Արցախի վիճակագրական տարեգիրք, 2019

9

1000-102

10

1000-103

11

1000-104

Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2019

1100-101

Արցախի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2018
թվականին

հաղորդագրություն

վիճակագրական
տեղեկագիր
վիճակագրական
ժողովածու

Արցախի Հանրապետության շրջանները թվերով, 2019

-

Արցախը թվերով, 2019

-

ան վիճակը» տեղեկատվական եռամսյակային
զեկույցի հրապարակումից հետո մեկշաբաթյա
ժամկետում
հայերեն,ռուսերեն, անգլերեն
հայերեն,
ռուսերեն
հայերեն,
անգլերեն
-

սեպտեմբեր
4-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
4-րդ եռամսյակ

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
12

վիճակագրական
ժողովածու

հՀայերեն,
անգլերեն

2-րդ եռամսյակ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
13

1210-101

Արդյունաբերությունը Արցախի Հանրապետությունում 2018 թվականին

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն

2-րդ եռամսյակ

վիճակագրական
տեղեկագիր

հայերեն

1-ին եռամսյակ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
14

1220-201

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման
հանրագումարները (տարեկան)

ԾածՀ/Հ

կագիրը

Հրապարակման
Հրապարակման անվանումը

ձևը

Հրապարակման
լեզուն

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

15

1220-202

16

1220-101

17

1220-203

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և
համախառն բերքը (տարեկան)
Գյուղատնտեսությունը Արցախի Հանրապետությունում 2018
թվականին
2019 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքերի համատարած
հաշվառման հանրագումարները

վիճակագրական
ժողովածու
վիճակագրական
տեղեկագիր

-

2-րդ եռամսյակ

-

-

հայերեն

2-րդ եռամսյակ

հայերեն

10

-

13

-

2-րդ եռամսյակ

հայերեն,
անգլերեն

3-րդ եռամսյակ

հայերեն

6

-

6

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
18

1230-101

Շինարարությունը Արցախի Հանրապետությունում 2018 թվականին

վիճակագրական
ժողովածու

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
19

1300-201

20

1300-301

21

1300-101

Սպառողական գների ինդեքսը Արցախի Հանրապետությունում
(ամսական)
Արցախի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսը (ամսական)
Գները և գների ինդեքսները Արցախի Հանրապետությունում 2018
թվականին

վիճակագրական
տեղեկագիր
մամուլի
հաղորդագրություն
վիճակագրական
ժողովածու

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
22

2000-101

23

3000-501

24

3000-301

Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն, 2019
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների
վերաբերյալ
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների
վերաբերյալ (ամսական)

վիճակագրական
ժողովածու
օպերատիվ
տեղեկատվություն
մամուլի
հաղորդագրություն

ԾածՀ/Հ

կագիրը

Հրապարակման
Հրապարակման անվանումը

ձևը

Հրապարակման
լեզուն

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

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

25

26

4100-101

4400-101

Արցախի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2018 թվականին
(ըստ առանձին երկրների ապրանքների արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային անվանացանկի և Միջազգային առևտրի
ստանդարտ դասակարգչի 2-նիշ ծածկագրին համապատասխան)
Արցախի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2018 թվականին

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն

2-րդ եռամսյակ

-

-

-

օպերատիվ
տեղեկատվություն

հայերեն

10

մամուլի
հաղորդագրություն

-

վիճակագրական
տեղեկագիր

-

-

-

ապրիլ

-

1-ին եռամսյակ

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
27

5100-501

28

5100-301

29

5100-201

30

5100-202

31

5100-102

32
33
34

Տեղեկություններ ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին
(ամսական)
Արցախի Հանրապետության հիմնական ժողովրդագրական
ցուցանիշների մասին (ամսական)
ԱՀ մշտական բնակչության թվաքանակը (եռամսյակային, տարեկան)
ԱՀ առկա բնակչության թվաքանակը (առանց Ստեփանակերտ
քաղաքի) 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ (տարեկան)
Միգրացիան Արցախի Հանրապետությունում 2018 թվականին

5100-101

Արցախի ժողովրդագրական ժողովածու, 2019

5200-101

Արցախի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2018 թվականին

վիճակագրական
ժողովածու
վիճակագրական
ժողովածու
-

5800-501

Արցախի Հանրապետության նվազագույն սպառողական զամբյուղի
արժեքը (հաշվարկված բժշկական նորմաներով) (ամսական)

օպերատիվ
տեղեկատվություն

հայերեն,
անգլերեն
հայերեն
-

հաշվետու
ժամանակաշրջանին
հաջորդող 12-րդ օրը
30
տարեկանը՝ ապրիլ

2-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
1

ԾածՀ/Հ

կագիրը

Հրապարակման
Հրապարակման անվանումը

ձևը

Հրապարակման
լեզուն

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

35
36
37

5900-201
5800-101
5800-301

Պարենային ապահովություն և աղքատություն
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2019
(վիճակագրական վերլուծական զեկույց)
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2019

վիճակագրական
տեղեկագիր
վիճակագրական
ժողովածու
մամուլի
հաղորդագրություն

հայերեն,
անգլերեն
հայերեն,
անգլերեն
հայերեն

4-րդ եռամսյակ
-

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի ղեկավար

Լ. Հարությունյան

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 4-ին փետրվարի 2019 թվականին
Պետական գրանցման համարը 1011906
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«22» հունվարի 2019թ.

N 13-Ն
ք.Ստեփանակերտ

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.2.4-016-19
ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՈՒ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ԹԻՎ 136-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի մարտի 16-ի N 90 որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 9-րդ կետի
20-րդ ենթակետին և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածին համապատասխան՝
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Հաստատել «Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական
հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ» N2.2.4-016-19 սանիտարական կանոնները և նորմերը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 13-ի
««Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4-2
սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» թիվ 136-Ն
հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2019 թվականի հունվարի 22-ի N 13-Ն հրամանի
«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.2.4-016-19
ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ
ԳԼՈՒԽ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ
1. Սույն սանիտարական կանոնները և նորմերը (այսուհետ` կանոններ) ուղղված
են ուսումնական գործընթացում ընդգրկված սովորողների և անձնակազմի
առողջության համար վտանգավոր և վնասակար գործոնների, անբարենպաստ
պայմանների ազդեցության կանխարգելմանը և սահմանում են նոր կառուցվող,
վերակառուցվող,
շահագործվող
հանրակրթական
ծրագրեր
իրականացնող
հաստատության (այսուհետ` հաստատություն) տեղադրմանը, հողամասի, տարածքի,
շենք-շինությունների սենքերի կառուցվածքին, գույքին, սարքավորումներին,
հաստատության սենքերի օդի ջերմային ռեժիմին, բնական և արհեստական
լուսավորությանը, ջրամատակարարմանը և կեղտաջրերի հեռացմանը, կրթական
գործընթացի ռեժիմին, սովորողների բժշկական օգնության և սպասարկման
կազմակերպմանը, հաստատության պահպանման և սանիտարական վիճակին
ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջները:
2. Սույն կանոնների պահանջները տարածվում են հաստատությունների վրա,
անկախ
դրանց
սեփականության
և
կազմակերպական-իրավական
ձևից,
գերատեսչական պատկանելությունից:
3. Հաստատություններում սովորողների սննդի կազմակերպումն իրականացվում
է համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության
նախարարի 2015 թվականի հունվարի 20-ի N 6-Ն հրամանի պահանջների:
4. Հաստատություններում ինֆորմատիկայի սենյակներին ներկայացվող
պահանջները
կարգավորվում
են
համաձայն
Արցախի
Հանրապետության
առողջապահության նախարարի 2018 թվականի նոյեմբերի 05-ի N 274-Ն հրամանի
պահանջների:
5. Հաստատություններում աղմուկի թույլատրելի մակարդակներին ներկայացվող
պահանջները կարգավորվում են համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 243-Ն հրամանի
պահանջների:
6. Հաստատությունների (քոլեջներ, վարժարաններ, կրթահամալիրներ և այլն)
կազմում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների (խմբերի) տեղակայման դեպքում վերջիններիս համար ապահովվում է առանձին մուտք և ապահովվում է
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջները՝
համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2008 թվականի հոկտեմբերի 13-ի թիվ 135-Ն հրամանի:
ԳԼՈՒԽ II. ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ, ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆԸ, ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ, ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՍԵՆՔԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻՆ, ԳՈՒՅՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
7. Նոր կառուցվող, վերակառուցվող հաստատություններում բնական և
արհեստական լուսավորությանը, ջրամատակարարմանը և ջրահեռացմանը,
ջեռուցմանը և օդափոխությանը ներկայացվող պահանջները սահմանվում են ԼՂՀ
քաղաքաշինության նախարարության 2006 թվականի մայիսի 26-ի N 47-Ա հրամանով:

8. Նոր կառուցվող և վերակառուցվող հաստատության տեխնոլոգիայի ուսուցման
համար անհրաժեշտ է նախատեսել ոչ պակաս քան երկու սենք՝ խոհարարության և
կարուձևի: Խոհարարության սենքում անհրաժեշտ է նախատեսել տաք և սառը ջրով
լվացման ավազան և խոհարարական գույք:
9. Նոր կառուցվող և վերակառուցվող հաստատության միջանցքներում՝
ռեկրեացիաներում ապահովվում է ջրի հոսքի կառավարմամբ խմելու ջրի
ցայտաղբյուր՝ խմելու նպատակով ջրօգտագործման համար:
10. Նոր կառուցվող և վերակառուցվող հաստատության մեկից չորրորդ
դասարանների ուսումնական սենքերը, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության,
նկարչության, տեխնոլոգիայի սենյակները, ճաշարանի հիմնական սենքերը,
ցնցուղարանները, բժշկի սենյակն ապահովվում են լվացարաններով՝ սառը և տաք
ջրամատակարարմամբ:
11. Նոր կառուցվող և վերակառուցվող հաստատության մեկից չորրորդ դասարանների սովորողների սեղանները ունենում են մակերեսի 12-15 աստիճան թեքություն:
ԳԼՈՒԽ III. ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻՆ,
ՍԵՆՔԵՐԻՆ, ԳՈՒՅՔԻՆ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
12. Հանրակրթական հաստատությունների սենքերն օգտագործվում են
բացառապես ըստ իրենց գործառնական նշանակության:
13. Ուսումնական դասասենյակները չեն տեղակայվում շենքի նկուղային և
կիսանկուղային հարկերում:
14. Հանդերձարանները տեղակայվում են առաջին հարկում (յուրաքանչյուր
դասարանին հատկացվում է առանձին հատված՝ իր կախիչներով) կամ դասասենյակներում՝ ապահովելով սովորողների թվին համապատասխան կախիչներով:
15. Հանդերձարանները (կախիչներ, հանդերձապահարաններ) կարելի է
տեղադրել անմիջապես ուսումնական սենյակում, եթե դասարաններում պահպանվում
է մեկ սովորողի համար սահմանված՝ 2 քառակուսի մետր մակերեսի պահանջը:
16. Հաստատության 1-4-րդ դասարանների ուսումնական կառուցահատվածներում նախատեսվում են մեկական սանհանգույց՝ առանձին տղաների և աղջիկների
համար: Լվացարանների վերին եզրի բարձրությունը հատակից պետք է լինի 0,6 մետր`
1-4-րդ և 0,7 մետր` 5-12-րդ դասարանի սովորողների համար:
17. Քիմիայի սենյակը (կամ սենյակին կից լաբորատորիան) ապահովվում է
քարշիչ
պահարանով,
քիմիական
նյութերի
պահպանման
համար
փակ
պահարաններով և չհրկիզվող պահարանով:
18. Հաստատության շենքում արհեստանոցները կահավորվում են երեխաների
հասակային առանձնահատկություններին համապատասխան ուսումնական գույքով
ու սարքավորումներով և օգտագործվում են ըստ նշանակության:
19. Հաստատություններում տեղադրվում են վեց չափի սովորողների նստարան՝
համաձայն սույն կանոնների ենթահավելված 1-ի:
20. Մարզադահլիճը նախատեսվում է ֆիզկուլտուրայի և արտադասարանական
սպորտային պարապմունքների համար:
21. Հաստատության մարզադահլիճում նախատեսվում են մարզական գույքի
պահման սենյակ, տղաների և աղջիկների հանդերձարաններ:
22. Հաստատության բուժկետը (բժշկի սենյակ) մեկ սենյակում կազմակերպելու
դեպքում ապահովվում է գործառնական գոտիավորում համապատասխան
կահավորմամբ՝ շարժական միջնապատ, հիվանդին ժամանակավոր մեկուսացման
համար բժշկական թախտ կամ մահճակալ և միջամտությունների հատված:
23. Հաստատության բուժկետն (բժշկի սենյակ) ապահովվում է դաստակային կամ
ոտնակային կառավարման լվացարանով, ոտնակային կառավարման բացվող

կափարիչով աղբարկղներով, պահարաններով, բուժաշխատողի ձեռքերի և բուժկետի
մակերեսների ախտահանման համար նախատեսված ախտահանիչ լուծույթներով:
24. Հաստատության բուժկետի (բժշկի սենյակ) բժշկական գործիքների և
սարքավորումների ցանկը սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 5-ի N 497-Ն որոշման 1-ին հավելվածով
հաստատված դպրոց-նախադպրոցական հաստատությունների բուժկետ/կաբինետ
տեխնիկական և որակավորման պահանջներով ու պայմաններով:
25. Հաստատության բուժկետում (բժշկի սենյակ) ապահովվում են անհրաժեշտ
դեղեր և բժշկական նշանակության ապրանքներ՝ համաձայն սույն կանոնների
ենթահավելված 2-ի:
26. Հաստատության հարկերում տեղակայվում են աղջիկների և տղաների
առնվազն մեկական սանհանգույցներ, որոնց սենքերն ունենում են ամբողջական
մակերեսներ, հատակը լինում է սալիկապատ կամ պատվում է ջրանթափանց այլ
ծածկով: Յուրաքանչյուր մասնաշենքում նախատեսվում է անձնակազմի համար
սանհանգույց:
27. Հաստատության զուգարանակոնքերը և մյուս սարքավորումները
շահագործվում են սարքին վիճակում: Լվացարանների, զուգարանակոնքերի և
միզարանների,
ջրի
տակառիկների,
օդափոխիչ
համակարգերի
և
այլ
սարքավորումների անսարքությունները վերացվում են անմիջապես:
28. Հաստատության զուգարանների սենքերը և սարքավորումները պահվում են
մաքուր վիճակում, ապահովվում են հեղուկ օճառով, ձեռքերի չորացման համար
էլեկտրական սարքերով կամ թղթյա միանվագ օգտագործման սրբիչներով, զուգարանի
թղթով: Ճանճերից պաշտպանվելու համար, զուգարանների սենքերի լուսամուտների
օդանցքները ցանցապատվում են:
29. Հաստատության զուգարաններն ապահովվում են ջրհոսքի հարմարանքով
(տրապ):
30. Հաստատություններն ապահովվում են ջրամատակարարման և կեղտաջրերի
հեռացման կոյուղու ներքին ցանցերով, որոնք միացվում են ջրամատակարարման և
ջրահեռացման արտաքին ցանցերին: Չկոյուղացված բնակավայրերում տեղակայված
հաստատություններում կեղտաջրերի հեռացումը իրականացվում է համաձայն սույն
կանոնների 67-րդ, 68-րդ կետերի:
31. Հաստատություններում առկա լվացարաններին միացվող տաք ջուրը պետք է
լինի 37 աստիճան Ցելսիուսից ոչ բարձր:
32. Հաստատության հողատարածքի կանաչապատումն իրականացնելիս բացառում են թունավոր պտուղներով ծառերի և թփերի առկայությունը: Հաստատության
սենքերում ևս չեն տեղադրում թունավոր հատկություններով, պտուղներով
դեկորատիվ բույսեր:
33. Ուսումնական սենքերում օգտագործվում են սովորողների սեղաններ
(մեկտեղանի և երկտեղանի), գծագրական կամ լաբորատոր սեղաններ: Սեղանները
տեղադրվում են երեք շարքով, սակայն կարող են տեղադրվել նաև երկու կամ մեկ
շարքով՝ կախված դասարանում սովորողների թվից: Խմբակային պարապմունքների
դեպքում հնարավոր է դասավորման խմբային տարբերակը: Քառակուսի կամ
լայնաձիգ կառուցվածքի ուսումնական սենյակներում նստարանները կարող են
տեղադրվել նաև քառաշարք:
34. Սովորողների հասակին համապատասխան կահույքի (սովորողների
նստարանների) ընտրության համար կատարվում է դրա գունային մակնշում՝
համաձայն սույն կանոնների ենթահավելված 1-ի: Ուսումնական սենքերում
նստարանները տեղադրվում են ըստ դրանց չափսերի՝ փոքրերը գրատախտակին մոտ,
մեծերը գրատախտակից հեռու:
35. Լսողության և տեսողության խանգարումներով երեխաներին նստեցնում են
առաջին շարքերում, ընդ որում տեսողության ցածր սրությամբ սովորողները պետք է
նստեն պատուհանների կողմից առաջին շարքում:

36. Ուսումնական տարվա ընթացքում պարբերաբար եզրային շարքերում նստած
երեխաներին փոխում են տեղերով՝ պահպանելով հասակային առանձնահատկություններին համապատասխան նստեցումը:
37. Ուսումնական սենքերի կահավորման ժամանակ պահպանվում են կահույքի և
նստարանների կամ սեղանների միջև անցումների հետևյալ չափսերն ու պատերից
հեռավորությունը (սանտիմետր)՝
1) երկտեղանի սեղանների շարքերի միջև՝ առնվազն 60.
2) մեկտեղանի սովորողների սեղանների շարքերի միջև` 50.
3) սեղանների շարքի և արտաքին պատի միջև՝ 70.
4) սովորողների հետևի սեղանների և պատերի միջև` 100.
5) սովորողների հետևի սեղանների և պատերի միջև, եթե պատերի տակ շարվում
են պահարաններ և/կամ կախիչներ` 140.
6) ցուցադրական սեղանից մինչև սովորողների սեղանները՝ 60.
7) առաջին սովորողների նստարանից մինչև գրատախտակը, ոչ պակաս, քան՝
240, իսկ քառակուսի կամ լայնաձիգ ուսումնական սենյակներում՝ նստարանների
քառաշարք դասավորման դեպքում՝ 300.
8) սովորողների վերջին նստատեղից մինչև գրատախտակն առավելագույն
հեռավորությունը 860.
9) աշխատանքային դիրքում գրատախտակի ներքևի եզրի բարձրությունը
հատակից`
ա. 1-ին դասարանների համար՝ 70-75,
բ. 2-4-րդ դասարանների համար՝ 75-80,
գ. 5-12-րդ դասարանների համար՝ 80-90:
38. Հաստատության փայտամշակման և մետաղամշակման արհեստանոցում
ապահովվում է դազգահների ինչպես ձախակողմյան, այնպես էլ աջակողմյան
լուսավորում` լուսակիր պատին զուգահեռ տեղադրմամբ:
39. Հաստատության փայտամշակման և մետաղամշակման արհեստանոցում մեկ
դազգահով շարքերի միջև նվազագույն հեռավորությունը 1,0 մետր է, երկու դազգահի
դեպքում՝ 1,5 մետր: Դազգահների վրա մամլիչներն ամրացվում են իրարից 0,9 մետր
հեռավորության վրա` հաշվարկը կատարվում է առանցքներով:
40. Հաստատության մետաղամշակման դազգահներն ունենում են պաշտպանիչ
ցանցեր` 0,65-ից մինչև 0,7 մետր բարձրությամբ: Ծակող, սրող և այլ հաստոցները
տեղադրվում են հատուկ հիմքերի վրա և կահավորվում են պաշտպանիչ ցանցերով,
ապակիներով և տեղային լուսավորմամբ:
41. Հաստատության արհեստանոցում սովորողները բոլոր աշխատանքները
կատարում են հատուկ հագուստով (խալաթ, գոգնոց, բերետ, գլխանոց, ձեռնոց): Աչքին
վնասվածք հասցնելու վտանգ սպառնացող աշխատանքների դեպքում օգտագործում
են պաշտպանիչ ակնոց:
42.
Շահագործվող
հաստատությունում
տեխնոլոգիան
մեկ
սենքում
կազմակերպելու
դեպքում
ապահովվում
է
գործառնական
գոտիավորում՝
համապատասխան կահավորմամբ և հոսող սառը ու տաք ջրով:
43. Ուսումնական սենքերի պատերի, հատակի, առաստաղի ծածկույթները լինում
են ամբողջական և հարթ, առանց խոնավության և բորբոսի հետքերի: Սենքերի
մակերեսների անհարթությունները, ճեղքերը վերացնում են արձակուրդների
ընթացքում կամ անմիջապես: Հատակի և պատերի (1,7 մետր բարձրությամբ)
ծածկույթը պետք է հնարավորություն ընձեռի խոնավ մաքրման համար:

ԳԼՈՒԽ IV. ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ
ՌԵԺԻՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
44. Հաստատություններում ջեռուցումը, օդափոխությունը, օդի լավորակումն
ապահովում է համաձայն սույն կանոնների 45-րդ, 46-րդ և 48-րդ կետերով սահմանված
միկրոկլիմայական պայմանները:
45. Հաստատության ուսումնական սենքերը լիարժեք օդափոխվում են
դասամիջոցներին, իսկ միջանցքները՝ ռեկրեացիաները դասերի ընթացքում: Դասերի
ավարտից հետո և դասերից առաջ, ինչպես նաև առաջին ու երկրորդ հերթափոխերի
միջև ընդմիջման ժամանակ կատարվում է սենքերի միջանցիկ օդափոխություն:
Միջանցիկ օդափոխության տևողությունը որոշվում է ելնելով եղանակային
պայմաններից և համապատասխանում է համաձայն սույն կանոնների ենթահավելված
3-ում սահմանված պահանջներին:
46. Հաստատության սենքերում ապահովվում է օդի հետևյալ ջերմաստիճանը՝
1) դասարաններում, ուսումնական սենյակներում, դասախոսությունների
լսարանում,
գրադարանում,
բուժկետում
(բժշկի
սենյակ),
մարզադահլիճի
հանդերձարաններում,
լաբորատորիաներում,
խմբակային
պարապմունքների
սենյակներում, հանդիսությունների դահլիճում` առնվազն 18-22 աստիճան Ցելսիուս.
2) ուսումնական արհեստանոցներում, նախասրահում, հանդերձարանում և միջանցքներում՝ ռեկրեացիաներում ցուրտ եղանակային պայմաններում՝ առնվազն 18-20
աստիճան Ցելսիուս, իսկ մարզադահլիճում՝ 17-19 աստիճան Ցելսիուս:
47. Հաստատության մարզադահլիճում դասերի ժամանակ 5 աստիճան
Ցելսիուսից բարձր արտաքին ջերմաստիճանի պայմաններում բացվում են մեկ-երկու
պատուհան: Ավելի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում, մարզադահլիճում պարապմունքներն անցկացվում են բաց օդանցքներով, իսկ միջանցիկ օդափոխությունը կատարվում
է դասամիջոցների ժամանակ՝ սովորողների բացակայությամբ:
48. Հաստատությունների սենքերում ապահովվում է օդի հարաբերական
խոնավությունը` 40-60 տոկոսի սահմաններում:
49. Հաստատության տեխնոլոգիա առարկայի ուսուցման արհեստանոցներում,
որտեղ հաստոցների և սարքավորումների վրա աշխատանքը կապված է ջերմության և
փոշու արտազատման հետ, տեղադրվում է տեղային արտաձիգ մեխանիկական
օդափոխություն:
ԳԼՈՒԽ V. ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
50. Ուսումնական սենքերն ապահովվում են բնական լուսավորությամբ:
Հաստատության ուսումնական սենքերում անկախ լուսավորման տիպից, սովորողների
աշխատանքային տեղերն անհրաժեշտ է դասավորել այնպես, որպեսզի ապահովվի
ձախակողմյան բնական լուսավորություն:
51. 6 մետրից ավել խորություն ունեցող ուսումնական սենքերում, անհրաժեշտ է
նախատեսել նաև աջակողմյան արհեստական լուսավորում:
52. Հիմնական լույսի հոսքը սովորողի աշխատանքային տեղի առջևից կամ
հետևից արգելվում է:
53. Հաստատությունների սենքերում ապահովվում է բնական և արհեստական
լուսավորում՝ սույն կանոնների 60-րդ և 61-րդ կետերում սահմանված նորմերի
համաձայն: Ուսումնական սենքերում, միակողմանի կողային բնական լուսավորման
դեպքում, բնական լուսավորության գործակիցը պետք է լինի 1,5 տոկոսից ոչ պակաս
(լուսային խորշերին հակառակ պատից 1 մետր հեռավորության վրա):
54. Ուսումնական սենքերի և սենյակների պատուհաններն ապահովվում են
արևապաշտպան միջոցներով, այդ թվում՝ վերամբարձ-շրջվող վարագույրներով
(շերտավարագույրներով):

55. Հաստատության մեկից չորրորդ դասարանների համար գրատախտակի համար օգտագործվում են մուգ-կանաչ, մուգ-դարչնագույն գույնի ներկեր: Մարկերային
գրատախտակները մեկից չորրորդ դասարաններում չեն օգտագործվում, իսկ բարձր
դասարաններում օգտագործման դեպքում մարկերի գույնը լինում է կոնտրաստային՝
սև, կապույտ, կարմիր, շագանակագույն և կանաչ գույների մուգ երանգներով:
56. Ուսումնական սենքերում նախատեսվում է հիմնականում լյումինեսցենտ
լուսավորում` լյումինեսցենտային լամպերով՝ ապահովված պաշտպանիչ պիտույքակազմով: Թույլատրվում է օգտագործել նաև պաշտպանիչ պիտույքակազմով շիկացման
լամպեր:
57. Միևնույն սենքում միաժամանակ չեն օգտագործվում շիկացման և
լյումինեսցենտ լամպեր:
58. Ուսումնական սենքերում կիրառվում է ընդհանուր լուսավորման համակարգ:
Լյումինեսցենտ լամպերը տեղադրվում են լուսակիր պատին զուգահեռ` արտաքին
պատից 1,2 մետր և ներքին պատից 1,5 մետր հեռավորության վրա:
59. Ուսումնական սենքերում լուսավորման նորմատիվ մակարդակը չապահովելու դեպքում գրատախտակը կահավորվում է պաշտպանիչ պիտույքակազմով
լուսատու հարմարանքով և լուսավորվում է գրատախտակին հայելային զուգահեռ
տեղադրված` երկու լուսամփոփներով:
60. Ուսումնական սենյակներում, լսարաններում, լաբորատորիաներում
լուսավորման մակարդակը համապատասխանում է հետևյալ ցուցանիշներին՝
1) աշխատանքային սեղանների վրա՝ (ուսումնական սենքերում և սենյակներում`
բացառությամբ՝ տեխնոլոգիայի և նկարչության սենյակների, գրադարանում,
ուսուցչանոցում) ոչ պակաս քան 300 լյուքս.
2) գրատախտակի վրա՝ 300-500 լյուքս.
3) տեխնոլոգիայի և նկարչության սենյակներում՝ ոչ պակաս քան 500 լյուքս.
4) հանդիսությունների և մարզադահլիճում (հատակի վրա)՝ ոչ պակաս քան 200
լյուքս.
5) միջանցքներում՝ ռեկրեացիաներում (հատակի վրա)՝ ոչ պակաս քան 150 լյուքս:
61. Տեխնիկական միջոցներ օգտագործելու ժամանակ սովորողների սեղանի վրա
լուսավորումն ոչ պակաս քան 300 լյուքս է: Պրոյեկտորների օգտագործման ժամանակ
սովորողների սեղանի վրա լուսավորումն ոչ պակաս քան 500 լյուքս է:
62. Ուսումնական սենքերում սովորողների սեղանների աշխատանքային
մակերեսները պետք է պաշտպանված լինեն արևի ուղղակի ճառագայթներից:
63. Լուսամփոփների անսարք լամպերը ժամանակին փոխվում են: Սովորողները
չեն ներգրավվում նշված աշխատանքներին: Փչացած և այրված լյումինեսցենտ
լամպերը հավաքվում են և մինչև հանձնումը պահվում երեխաների համար
անհասանելի տեղում:
ԳԼՈՒԽ VI. ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆԸ
ԵՎ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
64. Հաստատության շենքն ապահովվում է շուրջօրյա խմելու-տնտեսական հոսող
ջրով, ջրահեռացման համակարգով: Ժամային գրաֆիկով ջրամատակարարման
դեպքում ապահովվում են ջրակուտակիչ տարողություններով՝ մշտական հոսող ջրի
ապահովման համար:
65. Կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգից, այդ թվում՝
հաստատության ջրակուտակիչ տարողություններով կամ հաստատության սեփական
աղբյուրից տրվող խմելու ջրի որակը համապատասխանում է ԼՂՀ առողջապահության
նախարարության 2008 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 70 հրամանի պահանջներին:
66. Հաստատության սեփական աղբյուրից տրվող խմելու ջրի աղբյուրի կառույցի
համար ապահովվում է սանիտարական պահպանման գոտիներին ներկայացվող

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013
թվականի փետրվարի 04-ի N 11-Ն հրամանի պահանջները:
67. Չկոյուղացված բնակավայրերում տեղակայված հաստատություններում,
միայն տեղային մաքրման սարքավորումների առկայության դեպքում, տեղադրվում է
կոյուղու ներքին ցանց՝ միացված կեղտաջրերի կուտակման ջրանթափանց հորին կամ
կեղտաջրերի տեղային մաքրման սարքավորմանը: Կեղտաջրերի կուտակման
ջրանթափանց հորից կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է մասնագիտացված
կազմակերպության կողմից՝ հորի երկու երրորդը լցվելուց հետո:
68. Չկոյուղացված գյուղական բնակավայրերի թերկոմպլեկտավորված՝ մինչև 50
սովորող ունեցող հաստատություններում տեղադրվում են ջրանթափանց կեղտաջրերի
կուտակման հորով զուգարաններ և լվացարաններ, որոնցից կեղտաջրերի հեռացումը
կատարվում է համաձայն սույն կանոնների 67-րդ կետում սահմանված կարգով:
ԳԼՈՒԽ VII. ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՌԵԺԻՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
69. Դասարանում սովորողների քանակը որոշվում է՝ ելնելով սույն կանոնների 15րդ կետով սահմանված մեկ սովորողի համար սահմանված մակերեսի հաշվարկից,
ինչպես նաև հաշվի առնելով սույն կանոնների 37-րդ կետով սահմանված դասասենյակներում կահավորման ու բնական, արհեստական լուսավորման պահանջները:
70. Սովորողների օրական և շաբաթական ուսումնական ծանրաբեռնվածության
առավելագույն թույլատրելի նորմերը սահմանվում են համաձայն սույն կանոնների
ենթահավելված 6-ի:
71. Սովորողների ուսումնական պարապմունքների ժամանակ հոգնածության,
կեցվածքի, տեսողության խանգարումների կանխարգելման նպատակով դասերի
ընթացքում կազմակերպում են ֆիզկուլտ դադարներ և աչքերի համալիր
վարժություններ՝ համաձայն սույն կանոնների ենթահավելվածներ 4-ի և 5-ի:
Ֆիզիկական կուլտուրայով բացօթյա պարապմունքներ իրականացնելու պայմանները
բերվում է սույն կանոնների ենթահավելված 9-ում:
72.
Դասերի
ժամանակ,
համակարգիչների
օգտագործման
դեպքում,
տեսաէկրանային տերմինալներով (այսուհետ՝ ՏԷՏ) պարապմունքների տևողությունը
համապատասխանում է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2018 թվականի նոյեմբերի 05-ի N 274-Ն հրամանի պահանջներին: ՏԷՏ-ով
պարապմունքներից հետո, աշխատանքային տեղում, կատարվում են աչքերի համալիր
վարժություններ՝ համաձայն սույն կանոնների ենթահավելված 5-ի:
73. Հաստատության 1-9-րդ դասարաններում նույն առարկայից կրկնակի
(անմիջապես իրար հաջորդող) դասերի անցկացում չի թույլատրվում՝ բացառությամբ
սույն կանոնների ենթահավելված 7-ի 2-րդ կետով սահմանված առարկաներից, իսկ 1012-րդ դասարաններում թույլատրվում է նույն առարկայից կրկնակի (անմիջապես
իրար հաջորդող) դասերի անցկացում:
74. Դասացուցակը կազմվում է հաշվի առնելով առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակը, սովորողների օրվա և շաբաթվա մտավոր աշխատունակության
առավելագույն թույլատրելի նորմերը, դասացուցակին ներկայացվող հիգիենիկ
պահանջները՝ համաձայն սույն կանոնների ենթահավելվածներ 6-ի և 7-ի:
75. Դասամիջոցների տևողությունը կազմում է 10-ական րոպե, մեծ դասամիջոցի
տևողությունը կազմում է 20-30 րոպե, հնարավոր է կազմակերպել երկու դասամիջոց
20-ական րոպե: Մեծ դասամիջոցը կազմակերպվում է երկրորդ և/կամ երրորդ
դասաժամերից հետո:
76. Սովորողների կողմից բերվող դասագրքերի և գրենական պիտույքների
հավաքածուի քաշը չպետք է գերազանցի 1-ին, 2-րդ դասարանների սովորողների
համար՝ 1,5 կիլոգրամ, 3-րդ, 4-րդ դասարանների սովորողների համար՝ 2 կիլոգրամ, 56-րդ դասարանների սովորողների համար՝ 2,5 կիլոգրամ, 7-8-րդ դասարանների

սովորողների համար՝ 3,5 կիլոգրամ, 9-12-րդ դասարանների սովորողների համար՝ 4
կիլոգրամ:
77. Սովորողների մոտ կեցվածքի խանգարումների կանխարգելման, ճիշտ աշխատանքային դիրքի ձևավորման միջոցառումներն սահմանվում է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված ուղեցույցով:
ԳԼՈՒԽ VIII. ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
78. Բոլոր հաստատություններում բժշկական օգնությունը և սպասարկումն իրականացվում է համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 556 որոշման և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 28-ի N 236-Ա
հրամանի:
79. Հաստատության բուժկետում (բժշկի սենյակում) համաճարակաբանական ցուցումով, առողջապահության ոլորտում Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի առաջարկությամբ կարող են կազմակերպվել կանխարգելիչ
պատվաստումներ:
80. Հաստատությունում արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի
հաշվառումը և շտապ հաղորդման տրամադրումն իրականացվում է համաձայն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013
թվականի օգոստոսի 14-ի N 209-Ն հրամանի: Արձանագրված վարակիչ հիվանդության
յուրաքանչյուր դեպք հաշվառվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի 2015 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 225-Ն հրամանով
հաստատված վարակիչ, այդ թվում՝ մակաբուծային հիվանդությունների հաշվառման
մատյանում:
81. Հաստատություններում երեխաների բժշկական օգնությունը և սպասարկումն
իրականացվում է դպրոցի միջին բուժաշխատողի կողմից՝ համապատասխան
ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի
հսկողության և պատասխանատվության ներքո: Բուժաշխատողի ձեռքերի և բուժկետի
մակերեսների ախտահանման համար նախատեսված ախտահանիչ լուծույթներն
օգտագործվում են Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված կից մեթոդական ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:
82. Հաստատության գործադիր մարմնի ղեկավարն ապահովում է՝
1) սուր շնչառական վարակների սեզոնի (աշուն-գարուն) ընթացքում հաստատությունում ապահովվում է սուր շնչառական վարակներին բնորոշ (հարբուխ, հազ,
ջերմություն, փռշտոց, տկարություն) ախտանշաններով հիվանդ երեխաների ամենօրյա
ակտիվ հայտնաբերում՝ միջին բուժաշխատողի կողմից: Իսկ հիվանդացության
սեզոնային բարձրացման ժամանակ՝ համաձայն Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի հրամանի, բուժքրոջ միջոցով, հաստատության
մուտքի մոտ, իրականացվում է երեխաների և ուսուցչական անձնակազմի զննում, սուր
շնչառական վարակիչ հիվանդություններին բնորոշ (հարբուխ, հազ, ջերմություն,
փռշտոց, տկարություն) ախտանշաններով անձանց հայտնաբերելու համար: Վերը
նշված դեպքերում հայտնաբերված հիվանդ երեխաները և ուսուցիչներն անմիջապես
տեղափոխվում են բուժկետ՝ տեղեկացնելով համապատասխան ամբուլատորպոլիկլինիկական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողին և
անհրաժեշտության դեպքում տեղեկացվում է երեխայի ծնողը կամ նրա օրինական
ներկայացուցիչը՝ երեխային տուն ուղեկցելու համար:
83. Հաստատություններում վարակիչ և մակաբուծային հիվանդություններ արձանագրվելու դեպքերում կանխարգելիչ և հակահամաճարակային միջոցառումները

կազմակերպվում և իրականացվում են լիազոր մարմնի առաջարկությամբ՝ Արցախի
Հանրապետության օրենսդրության պահանջների, մասնավորապես՝
1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2015 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 225-Ն հրամանի համաձայն.
2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2015 թվականի օգոստոսի 17-ի N 159-Ն հրամանի համաձայն.
3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2013 թվականի նոյեմբերի 01-ի N 285-Ն հրամանի համաձայն.
4) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2017 թվականի մարտի 06-ի N 47-Ն հրամանի համաձայն.
5) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2013 թվականի հոկտեմբերի 02-ի N 260-Ն հրամանի համաձայնֈ
84. Հաստատությունում բժշկական արտադրատեսակների մաքրումը, ախտահանումը նախամանրէազերծման մշակումը և մանրէազերծումն իրականացվում է
համաձայն Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018
թվականի հունվարի 31-ի N 17-Ն հրամանի:
85. Հաստատությունում բժշկական թափոնների անվտանգ գործածությունը և
աշխատանքի ընթացքում ներարկիչներից պատահական ծակոցների կանխարգելման
ընթացակարգն իրականացվում է՝ համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մարտի 03-ի N 60-Ն հրամանի:
86. Հաստատության աշխատողներն ենթարկվում են բժշկական զննումների՝
համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի
հունիսի 23-ի N 396-Ն որոշման պահանջների:
87. Ոջլոտության (այսուհետ՝ պեդիկուլյոզ) հայտնաբերման նպատակով՝
բժշկական անձնակազմը տարին չորս անգամ՝ յուրաքանչյուր արձակուրդից հետո
բոլոր դասարաններում կատարում է երեխաների զննումներ: Զննման արդյունքները
գրանցվում են համաձայն սույն կանոնների ենթահավելված 8-ով տրված պեդիկուլյոզի
պարբերական զննումների վարման մատյանում:
ԳԼՈՒԽ IX. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՆ ԵՎ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
88. Հաստատության սենքերում ամեն օր իրականացվում է ընթացիկ խոնավ
մաքրում, իսկ ամիսը մեկ անգամ կատարվում է սենքերի հիմնական մաքրում:
89. Ամենօրյա խոնավ մաքրումն ախտահանիչ լուծույթների օգտագործմամբ,
առնվազն օրը երկու անգամ, իրականացվում է սանհանգույցներում, առկա
ցնցուղարաններում, բժշկի սենյակում և սննդի կառուցահատվածում: Մյուս սենքերում
ախտահանումն իրականացվում է համաճարակաբանական ցուցման դեպքում:
90. Դասարանների և այլ ուսումնական ու օժանդակ սենքերի մաքրումը կատարվում է դասերից հետո՝ բաց պատուհաններով: Եթե հաստատությունն աշխատում է
երկու հերթափոխով՝ մաքրումը կատարվում է երկու անգամ: Անհրաժեշտ է լվանալ
հատակը, մաքրել փոշու կուտակման տեղերը (լուսամուտագոգեր, ջերմամատակարարման մարտկոցներ և այլն): Պատուհաններն և շերտավարագույրներն անհրաժեշտ է
լվանալ առնվազն տարին երկու անգամ (գարնանը և աշնանը):
91. Ցնցուղարանների և զուգարանների սանիտարատեխնիկական սարքավորումները (զուգարանակոնք, լվացարան, բռնակներ), հատակը, պատերը, դռներն ամեն օր
լվացվում են օճառով և տաք ջրով: Ախտահանումն ընդգրկում է սենքերի պատերի,
հատակի, դռների բռնակների և սարքավորումների մաքրումը և ախտահանումը:
Մաքրման աշխատանքները կատարվում են այդ նպատակի համար հատկացված,
մակնշված և ըստ նշանակության օգտագործվող մաքրման գույքով (դույլեր, թասեր,
խոզանակներ, լաթեր և այլն) և մաքրող-ախտահանող նյութերով՝ կիրառման
հրահանգում նշված ցուցումներին համապատասխան:

92. Խոնավ մաքրման և ախտահանման համար օգտագործվող մաքրման
պարագաները (խոզանակներ, լաթեր, դույլեր, սինթետիկ թելերով ավելներ և այլն)
մակնշվում են՝ հստակ տարանջատելով զուգարանների, միջանցքների և
դասասենյակների մաքրման համար օգտագործվող պարագաները:
93. Մաքրման գույքը և ախտահանիչ լուծույթները պահվում են առանձին սենքում
կամ
պահարանում՝
միմյանցից
մեկուսացված:
Մաքրման
պարագաներն
ախտահանում են աշխատանքային օրվա վերջում՝ ախտահանիչ նյութերով՝ համաձայն
դրանց կից կիրառման հրահանգի պահանջների:
94. Զուգարաններում կենցաղային աղբը կուտակում են կափարիչի ոտնակային
հարմարանքով աղբարկղերում տեղադրված պոլիէթիլենային տոպրակներում:
Հաստատության շենքի տեղակայման, այդ թվում՝ կենցաղային աղբի կուտակման
տարողության (կոնտեյների) տեղադրման տարածքը մաքրում են ամեն օր՝ համաձայն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010
թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 170-Ն հրամանի:
95. Աղբի տարան տեղադրվում է ջրանթափանց, բարեկարգ մակերեսով տարածքում՝ հաստատության շենքից ոչ պակաս, քան 15 մետր հեռավորության վրա: Աղբի
տարան ունենում է կափարիչ և մաքրման և ախտահանման ենթակա հարթ
մակերեսներ:
96. Հաստատությունում ախտահանման, միջատասպան և կրծողասպան աշխատանքները կազմակերպվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 28-ի N 122-Ն հրամանի համաձայն:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 1
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2019 թվականի հունվարի 22-ի N 13-Ն հրամանի
ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՉԱՓՍԵՐԸ ԵՎ ՄԱԿՆՇՈՒՄՆ ԸՍՏ «ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ
ՍԵՂԱՆՆԵՐ»-Ի ԵՎ «ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱԹՈՌՆԵՐ»-Ի
Կահույքի
համարն՝
ըստ
11015-93,
11016-93
ԳՕՍՏ-երի
1

1000-1150

Սեղանի բացվող
մասի եզրի
բարձրությունը
հատակից, ըստ
ԳՕՍՏ 11015-93
(միլիմետր)
460

2

1150-1300

520

3
4
5

1300-1450
1450-1600
1600-1750
1750-ից
բարձր

6

Հասակի
խումբը
(միլիմետր)

Մակնիշի
գույնը

Նստատեղի առջևի
եզրի բարձրությունը
հատակից, ըստ
ԳՕՍՏ 11016-93
(միլիմետր)
260

580
640
700

Նարնջագույն
Մանուշակագույն
Դեղին
Կարմիր
Կանաչ

760

Երկնագույն

460

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

300
340
380
420

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 2
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2019 թվականի հունվարի 22-ի N 13-Ն հրամանի
ՑԱՆԿ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒԺԿԵՏԻ (ԲԺՇԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ)
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

1. Հակահիստամինային պատրաստուկ (դիֆենհիդրամին հիդրոքլորիդ, քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ):
2. Կորտիկոստերոիդներ (դեքսամետազոն):
3. Ստիմուլյատորներ (կոֆեին նատրիումի բենզոատ):
4. Ջերմիջեցնող/ցավազրկող (պարացետամոլ, իբուպրոֆեն):
5. Սպազմոլիտիկ (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ):
6. Կատվախոտի հանուկ:
7. Կատվախոտի ոգեթուրմ:
8. Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3 տոկոս:
9. Սպիրտ բժշկական 70 տոկոս:
10. Յոդի ոգեթուրմ 5 տոկոս:
11. Անուշադրի սպիրտ 10 տոկոս:

12. Խոնավածուծ սպեղանի:
13. Վիրակապ ոչ ստերիլ:
14. Վիրակապ ստերիլ:
15. Բամբակ:
16. Ռետինե սեղմակ:
17. Ներարկիչ (2 միլիլիտր, 3 միլիլիտր):

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 3
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2019 թվականի հունվարի 22-ի N 13-Ն հրամանի
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍԵՆՔԵՐԻ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԿԱԽՎԱԾ ԱՐՏԱՔԻՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻՑ

Արտաքին
ջերմաստիճանը, 0C
10–6
5–0
0–(-5)
(-5)–(-10)
(-10)–ցածր

Սենքերի օդափոխության տևողությունը, րոպե
Փոքր
Մեծ դասամիջոցներին
դասամիջոցներին
և հերթափոխերի միջև
4-10
25–35
3-7
20–30
2-5
15–25
1-3
10–15
1-1,5
5–10

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 4
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2019 թվականի հունվարի 22-ի N 13-Ն հրամանի
ՖԻԶԿՈՒԼՏ ԴԱԴԱՐՆԵՐԻ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ
Ուսումնական պարապմունքները, սովորողների առանձին օրգանների, օրգան
համակարգերի և ամբողջ օրգանիզմի վրա առաջացնում են հոգեբանական, ստատիկ և
դինամիկ ծանրաբեռնվածություն, ուստի անհրաժեշտ է դասերի ժամանակ
կազմակերպել ֆիզկուլտ դադարներ՝ (այսուհետ՝ ֆդ) տեղային հոգնածությունն
անցկացնելու համար, ինչպես նաև ընդհանուր ազդեցության ֆդ:
1. Գլխուղեղային արյան շրջանառության բարելավման ֆդ՝
1) ելման դրություն (այսուհետ՝ եդ) աթոռին նստած: Մեկ-երկու գլուխը տանել ետ
և սահուն կերպով թեքել ետ, երեք-չորս գլուխը թեքել առաջ, ուսերը չբարձրացնել:
Կրկնել չորսից վեց անգամ: Դանդաղ տեմպով.
2) եդ նստած, ձեռքերը գոտկատեղին: Մեկ գլուխը շրջել դեպի աջ, երկու եդ, երեք
գլուխը շրջել դեպի ձախ, չորս եդ: Կրկնել վեցից ութ անգամ: Դանդաղ տեմպով.
3) եդ կանգնած կամ նստած, ձեռքերը գոտկատեղին: Մեկ ձախ ձեռքը թափով
տանել աջ ուսի վրայով, գլուխը թեքել դեպի ձախ: Երկու եդ, երեք-չորս նույնը աջ
ձեռքով: Կրկնել վեցից ութ անգամ: Դանդաղ տեմպով:
2. Ուսագոտու և ձեռքերի հոգնածությունը հանելու ֆդ՝
1) եդ կանգնած կամ նստած, ձեռքերը գոտկատեղին: Մեկ աջ ձեռքը առաջ, ձախը
վերև, երկու փոխել ձեռքերի դիրքը: Կրկնել երեքից չորս անգամ, այնուհետև ձեռքերը
թուլացած իջեցնել ներքև և թափահարել դաստակներով, գլուխը խոնարհել առաջ:
Միջին տեմպով.
2) եդ կանգնած կամ նստած, դաստակը ետևի մասով գոտկատեղի վրա: Մեկերկու արմունկները առաջ, գլուխը խոնարհել առաջ: Երեք-չորս արմունկները ետ,
ճկվել: Կրկնել վեցից ութ անգամ, այնուհետև ձեռքերը իջեցնել ներքև և թափահարել
թուլացնելով: Դանդաղ տեմպով.
3) եդ նստած, ձեռքերը վեր: Մեկ դաստակները սեղմել բռունցքի մեջ: Երկու
սեղմված բռունցքը բացել: Կրկնել վեցից ութ անգամ, այնուհետև ձեռքերը թուլացած
իջեցնել ներքև և դաստակներով թափահարել: Միջին տեմպով:
3. Իրանի հոգնածությունը հանելու ֆդ՝
1) եդ դիրքը ոտքերը զատ, ձեռքերը գլխի ետևը: Մեկ կոնքը կտրուկ պտտել աջ:
Երկու կոնքը կտրուկ պտտել ձախ: Պտույտների ժամանակ ուսագոտին պահպանել
անշարժ դիրքում: Կրկնել վեցից ութ անգամ: Միջին տեմպով.
2) եդ դիրքը ոտքերը զատ, ձեռքերը գլխի ետևը: Մեկ-երեք կոնքով շրջանաձև
շարժումներ մի կողմի վրա: Չորս-վեց նույնը մյուս կողմի վրա: Յոթ-ութ ձեռքերը
թուլացած իջեցնել ներքև և դաստակներով թափահարել: Կրկնել չորսից վեց անգամ:
Միջին տեմպով.
3) եդ դիրքը ոտքերը զատ: Մեկ-երկու թեքվել առաջ, աջ ձեռքը սահեցնել ոտքի
ուղղությամբ ներքև, ձախը՝ ծալելով մարմնի ուղղությամբ բարձրացնել վեր: Կրկնել
վեցից ութ անգամ: Միջին տեմպով:
Ընդհանուր ազդեցության վարժությունները, դրանք օրգանիզմի տարբեր
մկանային խմբերի համար նախատեսված վարժություններ են, հաշվի առնելով
աշխատանքի ընթացքում դրանց լարվածությունը:
4. Առաջին աստիճանի սովորողների համար տառերի գրավոր ուսուցման դասերի
ժամանակ ֆդ վարժությունների համալիր՝
1) ուղեղի արյան շրջանառության բարելավման վարժություններ: Եդ նստած,
ձեռքերը գոտկատեղին: Մեկ գլուխը պտտել աջ, երկու եդ, երեք գլուխը շրջել ձախ, չորս

եդ, հինգ գլուխը սահուն թեքել ետ, վեց եդ, յոթ գլուխը խոնարհել առաջ: Կրկնել չորսից
վեց անգամ: Դանդաղ տեմպով.
2) դաստակի մանր մկանների հոգնածությունը հանող վարժություններ: Եդ
նստած ձեռքերը բարձրացնել վեր: Մեկ դաստակը սեղմել բռունցքի մեջ, երկու
դաստակը բացել: Կրկնել վեցից ութ անգամ, հետո ձեռքերը թուլացած իջեցնել ներքև և
դաստակներով թափահարել: Միջին տեմպով.
3) իրանի մկանների հոգնածությունը հանող վարժություններ: Եդ ոտքերը զատ,
ձեռքերը գլխի ետևում: Մեկ կոնքը կտրուկ շրջել դեպի աջ: Երկու կոնքը կտրուկ շրջել
ձախ: Շրջումների ժամանակ ուսագոտին պահել անշարժ վիճակում: Կրկնել չորսից
վեց անգամ: Միջին տեմպով.
4) ուշադրության կենտրոնացման վարժություններ: Եդ կանգնած, ձեռքերը
մարմնի երկայնքով: 1 աջ ձեռքը գոտկատեղին, 2 ձախ ձեռքը գոտկատեղին, 3 աջ ձեռքը
դնել ուսի վրա, 4 ձախ ձեռքը դնել ուսի վրա, 5 աջ ձեռքը վեր, 6 ձախ ձեռքը վեր, 7-8
ձեռքերով ծափ տալ գլխավերևում, 9 ձախ ձեռքը իջեցնել ուսի վրա, 10 աջ ձեռքն
իջեցնել ուսի վրա, 11 ձախ ձեռքը գոտկատեղին, 12 աջ ձեռքը գոտկատեղին, 13-14
ձեռքերով ծափ տալ կոնքերին: Կրկնել չորսից վեց անգամ: Տեմպն առաջին անգամ
դանդաղ, երկրորդ-երրորդ անգամ միջին, չորրորդ-հինգերորդ անգամ արագ, վեցերորդ
անգամ դանդաղ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 5
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2019 թվականի հունվարի 22-ի N 13-Ն հրամանի
ԱՉՔԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Արագ թարթել, փակել աչքերը և նստել հանգիստ, դանդաղ հաշվել մինչև հինգը:
Կրկնել չորսից հինգ անգամ:
2. Աչքերը ուժեղ փակել (հաշվել մինչև երեքը, բացել աչքերը և նայել հեռուն,
հաշվել մինչև հինգը): Կրկնել չորսից հինգ անգամ:
3. Աջ ձեռքը ձգել առաջ: Առանց գլուխը շարժելու, աչքերով հետևել ցուցամատի
դանդաղ շարժմանն աջ և ձախ, վերև և ներքև: Կրկնել չորսից հինգ անգամ:
4. Մեկից չորս հաշվով նայել ձգված ձեռքի ցուցամատին, հետո մեկից վեց հաշվով
հայացքն ուղղել հեռուն: Կրկնել չորսից հինգ անգամ:
5. Միջին տեմպով աչքերով կատարել երեքից չորս շրջանաձև շարժումներ դեպի
աջ, նույնքան՝ դեպի ձախ: Թուլացնել աչքի մկանները, մեկից վեց հաշվով նայել դեպի
հեռուն: Կրկնել մեկից երկու անգամ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 6
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2019 թվականի հունվարի 22-ի N 13-Ն հրամանի
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՕՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
ԴասաՕրական թույլատրելի առավելագույն թույլատրելի
րաններ
ուսումնական ծանրաբեռնվածության նորմեր
1
Օրական ոչ ավելի, քան 4 դաս, շաբաթը 1 անգամ 5 դաս՝ ֆիզկուլտուրայի
դասի հաշվին
2-4 Օրական ոչ ավելի, քան 5 դաս, շաբաթը 1 անգամ 6 դաս՝ ֆիզկուլտուրայի
դասի հաշվին
5-6 Օրական ոչ ավելի, քան 6 դաս
7-12 Օրական ոչ ավելի, քան 7 դաս

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

Դասարաններ

1
2-4
5
6
7
8-9
10-12

Շաբաթական առավելագույն թույլատրելի
ուսումնական ծանրաբեռնվածության նորմեր
(ակադեմիական ժամեր)
6-օրյա ուսումնական
5-օրյա ուսումնական
շաբաթ
շաբաթ
20-22
20
24-28
24-28
28-30
29
30-32
31
34
34
35
35
36
35

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 7
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2019 թվականի հունվարի 22-ի N 13-Ն հրամանի
ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
1. Դասացուցակները կազմելիս հաշվի է առնվում դասաժամերի օպտիմալ
հարաբերակցությունը, ինչպես նաև օրվա և շաբաթվա ընթացքում ուսումնական
առարկաների ճիշտ հաջորդականությունը՝ բնական, մաթեմատիկական և
հումանիտար առարկաների դասաժամերը երգի, նկարչության և ֆիզիկական
դաստիարակման դասաժամերին, ինչի շնորհիվ ստեղծվում է սովորողների մտավոր
գործունեությունից ֆիզիկականի փոխվելու հնարավորություն:
2. Կրկնակի դասաժամերը թույլատրվում են միայն լաբորատոր և ստուգողական
աշխատանքների, տեխնոլոգիա և ֆիզիկական դաստիարակման պարապմունքների
(ձմռանը) անցկացման ժամանակ:
3. Դասաժամերի կառուցվածքին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներն են՝
1) պարապմունքների ընթացքում անհրաժեշտ է ստեղծել կարճատև դադարներ՝
երեխաների
մկանային
ստատիկ
լարվածության
վերացման
և
մտավոր
աշխատունակության բարձրացման նպատակով.
2) ուսումնական բեռնվածությունն աստիճանաբար ավելանալով դասաժամի
կեսին պետք է հասնի առավելագույնի և իջնի դասաժամի ավարտին:
4. Այդ պահանջներին համապատասխան դասը պայմանականորեն կիսվում է
երեք մասի՝ ներածական, հիմնական և ավարտական՝
1) ներածական մասն ուսուցիչն օգտագործում է դասահարցման և
կազմակերպչական միջոցառումների համար, հիմնականը՝ նոր դասի, նյութի
շարադրման համար, ավարտականը՝ վարժեցման, վերարտադրման համար.
2) 1-ին դասարանի սովորողների համար առավել բարդ առարկաները
դասացուցակում ներառվում են 2-րդ դասաժամին, 2-4-րդ դասարանի համար՝ 2-3-րդ
դասաժամերին, իսկ 5-12-րդ դասարանների համար՝ 2-4-րդ դասաժամերին՝
սովորողների ամենաբարձր աշխատունակության ժամանակ.
3) բարդ առարկաները (ֆիզիկա, մաթեմատիկա, օտար լեզու) հարկ է զուգակցել
հեշտ ընկալվող առարկաների հետ՝ պատմություն, աշխարհագրություն և այլն:
5. Սովորողների տարիքի երեխաների մտավոր աշխատունակության լավագույն
կենսաբանական ռիթմը լինում է օրվա ժամը 10-12-ի սահմանում: Այս ժամերին
նկատվում է նոր մատուցվող նյութի յուրացման ամենաբարձր արդյունավետությունը,
օրգանիզմի հոգեբանաֆիզիոլոգիական նվազագույն ծախսի պայմաններում:
6. Սովորողների մտավոր աշխատունակությունը տարբեր է նաև ուսումնական
շաբաթվա տարբեր օրերին: Մտավոր աշխատունակության մակարդակը բարձրանում
է շաբաթվա կեսին, իսկ շաբաթվա սկզբին (երկուշաբթի) և վերջին (ուրբաթ)՝ ընկնում:
7. Շաբաթվա ընթացքում ուսումնական ծանրաբեռնվածության բաշխումը
կազմվում է այնպես, որպեսզի նրա ամենամեծ ծավալը լինի երեքշաբթի և (կամ)
չորեքշաբթի օրերին: Դասացուցակում այդ օրերին նախատեսում են կամ ավելի բարդ
առարկաներ, կամ միջին և թեթև ծանրության առարկաների համակցություն
(աղյուսակներ 1, 2, 3), բայց ավելի շատ, քան շաբաթվա մնացած օրերին:
Ստուգողական աշխատանքները կատարվում են ուսումնական շաբաթվա մեջտեղում
և երկրորդից չորրորդ դասաժամերին:
8. Տնային առաջադրանքները սովորողներին տրվում են ելնելով դրանք
կատարելու հնարավորությունից՝ 1-ին դասարանում՝ չեն տրվում, 2-րդ և 3-րդ
դասարաններում՝ մինչև 1,5 ժամ, 4-րդ և 5-րդ դասարաններում՝ մինչև 2 ժամ, 6-8-րդ
դասարաններում՝ մինչև 2,5 ժամ, 9-11-րդ դասարաններում՝ մինչև 3,5 ժամ, 12-րդ
դասարանում՝ մինչև 4 ժամ:

9. Դասացուցակը կազմելիս անհրաժեշտ է օգտվել հետևյալ աղյուսակից, որտեղ
յուրաքանչյուր առարկայի բարդության աստիճանը գնահատվում է բալերով:
Առավելագույն բալերի գումարը պետք է լինի երեքշաբթի և չորեքշաբթի օրերի համար:
10. 1-4-րդ դասարանների առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակը
բերվում է աղյուսակ 1-ում, 5-9-րդ դասարանների առարկաների բարդության
աստիճանի սանդղակը բերվում է աղյուսակ 2-ում, 7-12-րդ դասարանների
առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակը բերվում է աղյուսակ 3-ում:
Աղյուսակ 1
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 1-4-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ
ԲԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՍԱՆԴՂԱԿ
Միավորների քանակը
Հանրակրթական առարկաներ
(բարդության աստիճան)
Մաթեմատիկա
8
Ռուսաց լեզու
7
Օտար լեզու
8
Ես և շրջակա աշխարհը
6
Մայրենի
5
Կերպարվեստ և երաժշտություն
3
Տեխնոլոգիա
2
Ֆիզկուլտուրա
1
Շախմատ
8
Աղյուսակ 2
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 5-9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑԱՆՎՈՂ
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՍԱՆԴՂԱԿ
Միավորների քանակը (ըստ բարդության աստիճանի)
Հանրակրթական
5-րդ դա- 6-րդ դա- 7-րդ դա- 8-րդ դա- 9-րդ դաառարկաներ
սարան
սարան
սարան
սարան
սարան
Քիմիա
13
10
12
Երկրաչափություն
12
10
8
Ֆիզիկա
8
9
13
Հանրահաշիվ
10
9
7
Գծագրություն
5
4
Կենսաբանություն
10
8
7
7
7
Հասարակագիտություն
7
11
Մաթեմատիկա
10
13
Օտար լեզու
9
11
10
8
9
Ռուսաց լեզու
8
12
11
7
6
Հայրենագիտություն
7
Բնագիտություն
7
8
Աշխարհագրություն
5
Հայաստանի
7
6
6
5
աշխարհագրություն
Հայոց պատմություն
8
6
8
10
Համաշխարհային
8
6
8
10

պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Հայոց լեզու
Տեխնոլոգիա
Գրականություն
Կերպարվեստ
Ֆիզկուլտուրա
Երաժշտություն
Ինֆորմատիկա
ՆԶՊ և անվտանգ
կենսագործունեություն

8
8
4
4
3
3
2
4
-

8
12
3
6
3
4
1
10
-

6
11
2
4
1
2
4
-

8
7
4
3
2
7
3

10
6
7
2
7
3

Աղյուսակ 3
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 10-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑԱՆՎՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՍԱՆԴՂԱԿ
Հանրակրթական
առարկաներ
Ֆիզիկա
Երկրաչափություն
Քիմիա
Հանրահաշիվ

Միավորների քանակը
Միավորների
Հանրակրթական
(ըստ բարդության
քանակը (դժվաառարկաներ
աստիճանի)
րության աստիճան)
12
Ինֆորմատիկա,
6
տնտեսագիտություն
11
Հասարակագիտություն
5
11
Կենսաբանություն
7
10
Հայոց եկեղեցու պատմություն
4
(10-11-րդ դասարաններում)

Ռուսաց լեզու
Հայ գրականություն

9
8

Աշխարհագրություն
ՆԶՊ և անվտանգություն
Հայրենագիտություն
(10-11-րդ դասարաններ)

3
2

Կենսաբանություն
Հայոց լեզու
Հայոց պատմություն

7
7
9

Ֆիզկուլտուրա
Օտար լեզու
Համաշխարհային
պատմություն

1
8
9

11. Հաստատության 10-12-րդ դասարանների համար դասացուցակի ճիշտ
կազմման ժամանակ օրվա ընթացքում ըստ բարդության աստիճանի ամենաշատ
բալերի քանակը՝ բոլոր առարկաների գումարով, լինում է երեքշաբթի և (կամ)
չորեքշաբթի օրերին:
12. Հաստատության հինգից իններորդ դասարանների սովորողների շաբաթվա
ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը բաժանվում է այնպես, որպեսզի առավելագույն
ինտենսիվությունը (օրվա ընթացքում բալերի գումարը) լինի երեքշաբթի և հինգշաբթի
օրերին, իսկ չորեքշաբթին լինի որոշ չափով թեթևացված օր:
13. Դասացուցակը համարվում է սխալ կազմված, երբ օրվա բալերի
առավելագույն գումարը լինում է շաբաթվա սկզբի և վերջի օրերին, կամ այն շաբաթվա
բոլոր օրերին նույնն է:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 8
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2019 թվականի հունվարի 22-ի N 13-Ն հրամանի
ՊԵԴԻԿՈՒԼՅՈԶԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ
Զննված
Որից
Բուժումից
Որից
Դասարան Զննման
սովորողների դրական հետո զննման դրական Նշումներ
(N)
ամսաթիվ
թիվ
արդյունքով ամսաթիվ արդյունքով
1
2
3
4
5
6
7

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ենթահավելված 9
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի
2019 թվականի հունվարի 22-ի N 13-Ն հրամանի
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅՈՎ ԲԱՑՕԹՅԱ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Օդի ջերմաստիճանը և քամու արագությունը, որի դեպքում
թույլատրվում է իրականացնել բացօթյա պարապմունքներ
Սովորողների
քամու արագու- քամու արագու- քամու արագությունը
տարիքը
առանց
թյունը մինչև 5
թյունը 6-10
10 մետր/վայրկյան
քամու
մետր/վայրկյան մետր/վայրկյան
ավելի
Մինչև 12 տարեկան -90C
-60C
-30C
12-13 տարեկան
-20C
-80C
-50C
Պարապմունքներ չի
0
0
իրականացվում
14-15 տարեկան
-5 C
-12 C
-80C
16-17 տարեկան
-60C
-150C
-100C

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2019 թվականի փետրվարի 6-ին
Պետական գրանցման համարը 1131910

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«21» հունվարի 2019 թվական

N 03-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ
ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՄԲ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
(ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ), ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ (ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ)
ԵՎ ՀԵՏԱԳԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՎ ՉՀԱՎԱՍՏՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ԴՈՒՐՍԳՐՈՒՄԸ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ,
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018
թվականի օգոստոսի 30-ի N 722-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Հաստատել օգտակար հանածոների հանքավայրերի կոնդիցիաների
պարամետրերի
հիմնավորմամբ
արդյունաբերական
գնահատման
(վերագնահատման), պաշարների հաշվարկման (վերահաշվարկման) և
հետագա աշխատանքներով չհավաստված պաշարների դուրսգրումը
հիմնավորող նյութերի բովանդակության, ձևավորման և դրանք պետական
ընդերքաբանական փորձաքննության ներկայացնելու կարգը՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության
և բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հունվարի 21-ի N 03-Ն հրամանի
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ
ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՄԲ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ),
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ (ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ) ԵՎ ՀԵՏԱԳԱ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՎ ՉՀԱՎԱՍՏՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՈՒՄԸ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՂ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ, ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի կոնդիցիաների (այսուհետ`
կոնդիցիաներ) պարամետրերի հիմնավորմամբ արդյունաբերական գնահատումն
իրականացվում է որոնողագնահատանքային աշխատանքների, նախնական ու
մանրազնին հետախուզման և լրահետախուզման արդյունքներով, ինչպես նաև
հանքավայրերի շահագործման ընթացքում:
2. Կոնդիցիաներն օգտակար հանածոների որակի ու քանակի, հանքավայրի
շահագործման
լեռնաերկրաբանական
և
այլ
պայմաններին
ներկայացվող
պահանջների ամբողջություն են: Կոնդիցիաները պետք է ապահովեն ընդերքի
օպտիմալ յուրացումը` էկոլոգիական հետևանքների հաշվառմամբ:
3. Հանքավայրերի արդյունաբերական գնահատման փուլերն են`
1) տեխնիկատնտեսական նկատառումներ (ՏՏՆ) հանքավայրում նախնական
հետախուզման անցկացման նպատակահարմարության մասին` գնահատանքային
կոնդիցիաների հիմնավորմամբ (կազմվում է որոնողագնահատանքային աշխատանքների արդյունքներով),
2) տեխնիկատնտեսական զեկույց (ՏՏԶ) հանքավայրում մանրազնին հետախուզման անցկացման նպատակահարմարության մասին` նախնական կոնդիցիաների
հիմնավորմամբ (կազմվում է նախնական հետախուզման արդյունքներով),
3) մանրազնին կոնդիցիաների տեխնիկատնտեսական հիմնավորում (ՏՏՀ)
(կազմվում է հանքավայրի մանրազնին հետախուզման և լրահետախուզման
արդյունքներով,
ինչպես
նաև
դրա
արմատական
վերագնահատման
անհրաժեշտության
դեպքում):
Գնահատման
այս
փուլում
հանքավայրերի
ուսումնասիրվածության
աստիճանը
որոշվում
է
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 1-ի «Պինդ օգտակար
հանածոների հանքավայրերի պաշարների և կանխատեսումային պաշարների
դասակարգումը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 26-ի N 223 որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» N 195-Ն որոշմամբ հաստատված պինդ օգտակար հանածոների
հանքավայրերի պաշարների և կանխատեսումային պաշարների դասակարգման
(այսուհետ` Դասակարգում) 2-րդ աղյուսակի տվյալներին համապատասխան,
4) շահագործական կոնդիցիաների տեխնիկատնտեսական հիմնավորում (ՏՏՀ)
(կազմվում է հանքավայրի շահագործման ժամանակ, ոչ պակաս, քան հինգ տարին
մեկ, ինչպես նաև Դասակարգման 48-րդ կետով նախատեսված կոնդիցիաների
պարամետրերի և հանքավայրի պաշարների վերահաստատման դեպքերում):
4. Անկախ սեփականության ձևերից և երկրաբանահետախուզական ու
շահագործական աշխատանքների ֆինանսավորման աղբյուրներից, պարտադիր
կարգով Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարության աշխատակազմի պետական ընդերքաբանական փորձաքննության

հանձնաժողովի
(այսուհետ`
Հանձնաժողով)
պետական
ընդերքաբանական
փորձաքննության են ներկայացվում մանրազնին և շահագործական կոնդիցիաների
ՏՏՀ-ները, ինչպես նաև պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ուսումնասիրված
օբյեկտների ՏՏՆ-ն ու ՏՏԶ-ները:
5. Ոչ բյուջետային միջոցների հաշվին հանքավայրում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների իրականացման դեպքում, ՏՏՆ-ը` գնահատանքային և ՏՏԶ-ները`
նախնական կոնդիցիաներով կարող են մշակվել ներդրողի ցանկությամբ` ռիսկի
աստիճանի նվազեցման նպատակով և նրա խնդրանքով քննարկվել Հանձնաժողովում:
6. Լայն տարածում ունեցող ոչ մետաղական օգտակար հանածոների
հանքավայրերի արդյունաբերական գնահատման արդյունքները ներկայացվում են
երկրաբանական ուսումնասիրության և հանքարդյունահանման համատեղված
տեքստով, որի բովանդակությունը կանոնակարգվում է օգտակար հանածոների
համապատասխան տարատեսակների հանքավայրերի նկատմամբ Դասակարգման
կիրառման
հրահանգներով,
իսկ
վերջիններիս
բացակայության
դեպքում`
համաձայնեցվում է Հանձնաժողովի հետ:
II. ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ
7. Մետաղական օգտակար հանածոների, ինչպես նաև ոչ մետաղական օգտակար
հանածոների մի շարք տեսակների (Հանձնաժողովի որոշմամբ) հաշվեկշռային
պաշարների հաշվարկման համար տեխնիկատնտեսական հիմնավորման են
ենթակա կոնդիցիաների հետևյալ հիմնական պարամետրերը.
1) օգտակար բաղադրիչի (համալիր հանքակուտակներ պարունակող
հանքաքարերի համար` պայմանական բաղադրիչի) եզրագծային պարունակությունը
նմուշում կամ նմուշների խմբում հաշվեկշռային պաշարներն ըստ հզորության
եզրագծելու համար, երբ բացակայում են հանքամարմնի հստակ երկրաբանական
սահմանները և, երբ կիրառվում է պաշարների հաշվարկման վիճակագրական մեթոդը,
2) օգտակար բաղադրիչի (կամ պայմանական բաղադրիչի) նվազագույն
արդյունաբերական պարունակությունը հաշվարկային կամ շահագործական բլոկում,
3) օգտակար բաղադրիչի (կամ պայմանական բաղադրիչի) նվազագույն
պարունակությունը հանքամարմնի հատույթում` ըստ տարածման և անկման
հաշվեկշռային պաշարների եզրագծման համար,
4) համալիր հանքակուտակներ պարունակող հանքաքարերում պայմանական
(հիմնական) բաղադրիչի պարունակությանն ուղեկից օգտակար բաղադրիչների
պարունակության բերման կարգը, ինչպես նաև այդպիսի բերման ժամանակ
բաղադրիչների հաշվի առնվող նվազագույն պարունակությունը,
5) վնասակար խառնուրդների առավելագույն թույլատրելի պարունակությունը
հաշվարկային (շահագործական) բլոկում, հատույթում, միջակայքում, նմուշում
(նմուշների խմբում),
6) անջատ հանույթի և վերամշակման ենթակա օգտակար հանածոյի տիպերի ու
տեսակների պաշարների առանձնացման պահանջները,
7) ուղեկից բաղադրիչների անվանացանկը (ըստ օգտակար հանածոների
առանձին տեխնոլոգիական տիպերի), որոնց պաշարներն անհրաժեշտ է հաշվարկել,
հիմնավորելով այդ բաղադրիչների նվազագույն պարունակությունը հաշվարկային
բլոկում կամ հատույթում,
8) օգտակար հանածոյի մարմնի նվազագույն հզորությունը, նվազագույն
մետրատոկոսը (մետրագրամը),
9) հաշվարկվող պաշարների եզրագծերում ընդգրկվող դատարկ ապարների կամ
ոչ կոնդիցիոն հանքաքարերի նրբաշերտերի առավելագույն թույլատրելի հզորությունը
(միջակայքերի առավելագույն թույլատրելի երկարությունն ըստ տարածման և
անկման),

10) մեկուսացված (տարանջատված և ինքնուրույն բացում պահանջող)
հանքամարմինների նվազագույն պաշարները,
11) մշակման յուրաքանչյուր եղանակի (բաց, ստորգետնյա) համար պաշարների
հաշվարկման սահմանային խորությունը և պաշարների հաշվարկման սահմանների
նկատմամբ ներկայացվող այլ պահանջները:
8. Ոչ մետաղական օգտակար հանածոների որոշ տեսակների (Հանձնաժողովի
որոշմամբ) որակը կանոնակարգվում է տեխնոլոգիական փորձարկումների
արդյունքներով:
9. Ածուխների (այրվող թերթաքարերի) հաշվեկշռային պաշարների հաշվարկման
համար հիմնավորվում են կոնդիցիաների հետևյալ պարամետրերը.
1) շերտի կամ դրա անջատ մշակման ենթակա մասերի նվազագույն հանութային
հզորությունը,
2) բարդ կառուցվածքով շերտի համախառն արդյունահանման ժամանակ դրա մեջ
ընդգրկվող ապարային նրբաշերտերի առավելագույն հզորությունը,
3) ածխի առավելագույն մոխրայնությունը (թերթաքարերի համար` չոր վառելիքի
վերահաշվարկված այրման նվազագույն ջերմությունը),
4) ուղեկից բաղադրիչների անվանացանկը, որոնց համար կատարվում է
պաշարների հաշվարկ, անհրաժեշտության դեպքում` այդ բաղադրիչների նվազագույն
պարունակությունը հատույթում կամ հաշվարկային (շահագործական) բլոկում,
5) մեկուսացված (տարանջատված և ինքնուրույն բացում պահանջող)
տեղամասերի կամ շերտերի նվազագույն պաշարները,
6) պաշարների հաշվարկման սահմանային խորությունը,
7) ածուխների (թերթաքարերի) որակի նկատմամբ հատուկ պահանջները`
եռակալումը, խեժի ելքը, ծծմբի, ֆոսֆորի պարունակությունը և այլն:
10. Կոնդիցիաների պարամետրերի կազմը հիմնավորվում է հանքավայրի
երկրաբանական կառուցվածքի, մշակման եղանակի և լեռնաերկրաբանական
պայմանների, օգտակար հանածոյի տեսակի և օգտագործման ուղղությունների
հաշվառմամբ:
11. Արտահաշվեկշռային պաշարների հաշվարկման համար կոնդիցիաների
պարամետրերի անվանացանկը համանման է հաշվեկշռային պաշարների
հաշվարկման համար օգտագործվող անվանացանկին (բացառությամբ նվազագույն
արդյունաբերական պարունակության):
12. Կոնդիցիաների ՏՏՀ-ներում դիտարկվում և հիմնավորվում է ջրավազանների ու
ջրհոսքերի, բնակավայրերի, կապիտալ կառույցների և գյուղատնտեսական
օբյեկտների, արգելոցների, բնության, պատմական և մշակութային հուշարձանների
պահպանիչ բնամասերում գտնվող պաշարների հաշվարկման և հաշվառման
նպատակահարմարությունը: Վերջիններիս վերագրումը հաշվեկշռային կամ
արտահաշվեկշռային պաշարներին հիմնավորվում է հատուկ տեխնիկատնտեսական
հաշվարկներով, որոնցում հաշվի են առնվում կառույցների տեղափոխման կամ
պաշարների մշակման հատուկ մեթոդների հետ կապված ծախսերը: Լայն տարածում
ունեցող ցածրարժեք օգտակար հանածոների հանքավայրերում այդպիսի պահպանիչ
բնամասերի պաշարները, որպես կանոն, չեն հաշվարկվում:
III. ՄԱՆՐԱԶՆԻՆ ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
13. Ներածություն` տեղեկություններ տեխնիկատնտեսական հիմնավորման
պատվիրատուի և կատարողի վերաբերյալ, վերջնական արտադրանքի նախատեսվող
տեսականին և տարեկան արտադրության ծավալները, օբյեկտի յուրացման հետ
կապված սոցիալ-տնտեսական և էկոլոգիական սպասվող հետևանքները:
14. Ընդհանուր տեղեկություններ` հանքավայրի շրջանի աշխարհագրատնտեսական բնութագիրը, օբյեկտի ուսումնասիրության և շահագործման վերաբերյալ

պատմական համառոտ ակնարկը, տեղեկություններ այն մասին, թե երբ և ում կողմից
են մշակվել ու հաստատվել կոնդիցիաների նախորդ տարբերակները, դրանց
պարամետրերը, կոնդիցիաների
հաստատման
արձանագրության
(վերջինիս
պատճենի
կցմամբ)
մեջ
տրված
առաջարկությունները,
տեղեկություններ
էներգետիկական, ջրային և այլ ռեսուրսների պահանջարկի ապահովման
հնարավորությունների վերաբերյալ:
15. Հանքավայրի երկրաբանական բնութագիրը և կատարված երկրաբանահետախուզական
աշխատանքների
գնահատումը`
հանքավայրի
(տեղամասի)
երկրաբանական կառուցվածքի առանձնահատկությունները, հիմնական և ուղեկից
օգտակար հանածոների մարմինների ձևաբանությունը, տեղադրման պայմանները և
ներքին կառուցվածքը, դրանց հանքային և նյութական կազմը, հանքավայրի
հետախուզման ընդունված մեթոդիկան, կատարված աշխատանքների ծավալները,
հետախուզական ցանցի խտությունը, նմուշարկման տարբեր եղանակների
հավաստիության վերաբերյալ նյութերի վերլուծությունը, օգտակար հանածոյում
պարունակվող բոլոր օգտակար և վնասակար բաղադրիչների բնութագիրը, օգտակար
հանածոների բնական տեսակների և առանձին բաղադրիչների տարածական
բաշխվածության հիմնական օրինաչափությունները, դատարկ ապարների և ոչ
կոնդիցիոն ներհանքային նրբաշերտերի (միջակայքերի) առկայությունը, քանակը և
բաշխվածությունը ըստ հզորության դասերի (միջակայքերի երկարության` տարածմամբ և անկմամբ), հիմնական հաշվարկային պարամետրերի փոփոխականության
աստիճանը, փոփոխականության գործակիցները, ըստ երկրաբանական կառուցվածքի
բարդության հանքավայրի խումբը` Դասակարգմանը համապատասխան:
16. Հիմնական, ուղեկից և համատեղադրված օգտակար հանածոների
որակատեխնոլոգիական բնութագիրը` հիմնական, ուղեկից և համատեղադրված
օգտակար հանածոների կիրառման հնարավոր ոլորտները և դրանց օգտագործման
ընդունված ուղղությունների համառոտ հիմնավորումը, ներքին և արտաքին
վերստուգման արդյունքների վերլուծությունը, հիմնական լաբորատորիայի տվյալների
հավաստիության գնահատականը (արբիտրաժային անալիզների արդյունքներով),
անհրաժեշտության
դեպքում`
համապատասխան
ճշտման
գործակիցների
հիմնավորումը,
լաբորատոր,
կիսաարդյունաբերական
և
արդյունաբերական
փորձարկումների համար վերցված նմուշների բնութագիրը, օգտակար հանածոյի
վերամշակման առաջարկվող և այլընտրանքային եղանակներով նմուշների
տեխնոլոգիական փորձարկումների արդյունքները, վերամշակման տեխնոլոգիական
պարամետրերի (օրինակ, օգտակար բաղադրիչի կորզման, հարստապոչերում
վերջինիս պարունակության և այլն) ու հանքային հումքի որակի միջև
կախվածությունների բացահայտումը, առաջարկվող վերամշակման եղանակի
գնահատումը, տեխնոլոգիական կանոնակարգը:
17. Օգտակար հանածոների պաշարների տարբերակային հաշվարկը`
կոնդիցիաների պարամետրերի կազմի հիմնավորումը, ընդունված կոնդիցիաների
պարամետրերի տարբերակները (ենթատարբերակները), պաշարների առանձին
կարգերով հաշվարկային բլոկների եզրագծումը, պաշարների հաշվարկման մեթոդը,
«մրրկային» պարունակությամբ նմուշների հաշվառումը, ըստ տարբերակների
(ենթատարբերակների)
պաշարների
հաշվարկման արդյունքները,
հարակից
տարբերակների միջև հավելաճող պաշարների ընդհանուր գնահատականը,
հանքավայրի P1 կարգի կանխատեսումային պաշարների ընդհանուր գնահատականը:
18. Հանքավայրի (տեղամասի) պաշարները հաշվարկվում են առանձին`
յուրացման երկու ժամանակաշրջանների համար: Առաջին ժամանակաշրջանին են
վերագրվում այն պաշարները, որոնք նախատեսվում են մշակել կապիտալ
ներդրումների ընդունելի (նորմատիվ) ետգնման ժամկետի սահմաններում: Մնացած
պաշարները վերագրվում են յուրացման երկրորդ ժամանակաշրջանին:
19. Խոշոր և բարդ օբյեկտներում առաջարկվում է նաև յուրացման
տարածաժամանակային փուլերի առանձնացում, որոնց պաշարները բնութագրվում են

լեռնաերկրաբանական, հիդրո և ինժեներաերկրաբանական պայմանների, մշակման
եղանակների, համակարգերի և բացման սխեմաների, օգտակար հանածոների որակի և
այլ գործոնների էական տարբերությամբ:
20. Մշակման հիդրոերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական պայմանները,
օգտակար հանածոյի և պարփակող ապարների ֆիզիկատեխնիկական բնութագիրը:
1) հիդրոերկրաբանական և հիդրոլոգիական հետազոտությունների տեսակները,
մեթոդները և ծավալները, իրականացված աշխատանքների լիակատարության և
որակի բավարարության գնահատականը` հանքավայրի (տեղամասի) մշակման
նախագծի կազմման համար, մակերևութային ջրհոսքերը և ջրավազանները,
ստորերկրյա ջրերի տիպերը, հիմնական ջրատար և ջրամերժ հորիզոնները,
ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի բազմամյա ու տարեկան ռեժիմները,
մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմն ու բակտերիոլոգիական
վիճակը,
մետաղների,
պոլիմերների,
փայտի
և
բետոնների
նկատմամբ
ագրեսիվությունը, հանքավայրի հիդրոերկրաբանական պայմանների բարդության
ընդհանուր գնահատականը, լեռնային փորվածքներ ջրաներհոսի սպասվող կամ
փաստացի քանակը, ջրահեռացման ու ջրիջեցման նախատեսվող միջոցառումները.
2) հանքավայրի ապարների ինժեներաերկրաբանական առանձնահատկությունների բարդության բնութագիրը և գնահատականը, դրանց կազմը, տեկտոնական
խախտվածությունը, տեքստուրային և կառուցվածքային յուրահատկությունները,
տվյալներ շրջանի սեյսմականության մասին, սողանքների, սելավահոսքերի
առաջացման հնարավորությունները.
3) հանքաքարերի և պարփակող ապարների ծավալային զանգվածը (խտությունը),
փխրեցման գործակիցը, ֆիզիկամեխանիկական և ֆիզիկատեխնիկական հատկությունները, հանքաքարերի տևապնդելիությունը և ինքնաբռնկումը, ապարազանգվածի
ճեղքավորվածության տարածական բնութագիրը, երկրաբանահետախուզական,
կապիտալ, նախապատրաստական և շահագործական լեռնային փորվածքների
բնութագիրը, դրանց պահպանման եղանակները, տեղեկություններ փլուզումների,
արտաթափումների, փլվածքների մասին, օգտակար հանածոյի և պարփակող
ապարների կայունության ընդհանուր գնահատականը:
21. Հանքավայրի (տեղամասի) տեխնիկատնտեսական գնահատումն ըստ տարբերակների` մշակման եղանակի ընտրումը, հանքավայրի բացումը և լեռնակապիտալ
աշխատանքների ծավալները, ձեռնարկության տարեկան արտադրողականությունն`
ըստ պաշարների հաշվարկման տարբերակների (լեռնային հնարավորությունների
ստուգմամբ), առանձին հանքամարմինների (հանքամարմինների խմբերի) համար
ստորգետնյա մշակման տեխնիկապես կիրառելի համակարգերի ջոկումը` դրանց
տեղադրման պայմանների, հզորությունների, հանքաքարի ու պարփակող ապարների
կայունության և այլնի հաշվառմամբ, արդյունահանման ժամանակ օգտակար
հանածոյի կորզման որակաքանակական ցուցանիշերի հիմնավորումը և համեմատվող
մշակման համակարգերի համար շահագործական ծախսերի հաշվարկը (բաց
եղանակով մշակման դեպքում տեխնիկատնտեսական ցուցանիշերն որոշվում են ըստ
բացհանքի վերջնական եզրագծերի և լեռնային աշխատանքների տեխնոլոգիայի
համեմատվող տարբերակների), հիմնական, ուղեկից և համատեղադրված օգտակար
հանածոների առանձնացված տիպերի և տեսակների համար` վերամշակման
առաջարկվող տեխնոլոգիական սխեմաները, վերամշակման տեխնոլոգիական
պարամետրերը, օգտակար հանածոների վերամշակման շահագործական ծախսերը,
շրջակա միջավայրի վրա հանքավայրի մշակման ընդունված եղանակների և
համակարգերի ու արդյունահանված հանքային հումքի վերամշակման ազդեցության
աստիճանի գնահատականը և բնապահպանական միջոցառումների ծախսերը (սույն
կարգի 27-րդ կետի համաձայն), հանքավերամշակող ձեռնարկության շինարարության
կապիտալ ներդրումները, օգտակար հանածոների արդյունահանման և վերամշակման
լրիվ ինքնարժեքն ու բերված ծախսերը, տարբեր տեսակների ապրանքային
արտադրանքների ընդունված գների հիմնավորումը, 1 տոննա (1 մետր խորանարդ)

օգտակար հանածոյի արժեքը, օգտակար հանածոյի արժողության գործակիցը (կորզվող
արժողության, արդյունահանման և վերամշակման բերված ծախսերի հարաբերությունը), տեսակարար, տարեկան և ընդհանուր (հանքավայրի կամ տեղամասի
մշակման ամբողջ ժամկետի համար) շահույթը, այդ թվում` նվազագույն ընդունելին
(նորմատիվայինը) և գերնորմատիվայինը, կապիտալ ներդրումների (այդ թվում`
արդյունաբերական շինարարության) արդյունավետությունը և ետգնման ժամկետը:
22. Տեխնիկատնտեսական հաշվարկները կատարվում են ինչպես ամբողջ
հանքավայրի (տեղամասի), այնպես էլ օբյեկտի յուրացման առանձնացված
ժամանակաշրջանների համար: Հանքավայրի յուրացման տարածաժամանակային
փուլերի առանձնացման դեպքում, երբ դրանք էականորեն տարբերվում են միմյանցից
մշակման լեռնաերկրաբանական պայմաններով, օգտակար հանածոյի որակով,
մշակման և բացման եղանակներով, արդյունահանման և վերամշակման տեսակարար
ծախսերով, կորզվող արժողությամբ, շահույթով, տեխնիկատնտեսական հաշվարկներն
յուրաքանչյուր փուլի համար իրականացվում են առանձին:
23. Բարդ և խոշոր օբյեկտների գնահատումն առաջարկվում է իրականացնել
համակարգչային մոդելների օգտագործմամբ, որոնք պարունակում են լրացուցիչ
տեղեկատվության ստացմանը զուգընթաց ճշտվող բազմաթիվ փոփոխականներ: Այդ
մոդելները կարող են օգտագործվել օպտիմալ նախագծային որոշումների ընդունման,
տարբեր պարամետրերի, օրինակ` հանքաքարերում օգտակար բաղադրիչների
պարունակության, արտադրվող արտադրանքների գների և այլնի հնարավոր
փոփոխությունների նկատմամբ ֆինանսական զգայունության ստուգման միջոցով
նախագծի ռիսկի որոշման ժամանակ:
24. Ապրանքային արտադրանքի ինքնարժեքը, արժեքը, շահույթն ու
գերնորմատիվային շահույթը որոշվում են գործող օրենսդրությամբ նախատեսվող
տարբեր տեսակի հարկերի, վճարումների, հատկացումների հաշվառմամբ և առանց
դրանց հաշվառման: Այդ ցուցանիշերը հանքավայրի (տեղամասի, փուլի) մշակման
ամբողջ ժամկետի համար որոշվում են ինչպես առանց դիսկոնտացման, այնպես էլ
դիսկոնտացմամբ` դիսկոնտի 10 տոկոս և 15 տոկոս դրույքաչափերի կիրառմամբ:
Տեխնիկատնտեսական հաշվարկների ելակետային տվյալներն ու արդյունքներն ըստ
տարբերակների բերվում են աղյուսակում` ցուցանիշերի անվանացանկով, որը
բնութագրական է հանքաքարային հանքավայրերի համար:
25. Մանրազնին կոնդիցիաների ՏՏՀ-ում տեխնիկատնտեսական ցուցանիշերը,
որպես կանոն, որոշվում են ուղղակի հաշվարկներով:
Աղյուսակ
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ (ՏԵՂԱՄԱՍԻ) ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ (ԵՆԹԱՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ)

3

հազ. տ (մ3)
հազ. տ (մ3)

Ցուցանիշներն ըստ տարբերակների
(ենթատարբերակների)

I

II

4

5

III

6

7

IV

III-ի և IV-ի
միջև հավելածը

1
2
1. Օգտակար հանածոյի
հետախուզված և նախնական
գնահատված պաշարները.
1) A+B+C1 կարգերով,
2) C2 կարգով,

Չափման
միավորը

II-ի և III-ի միջև
հավելածը

Ցուցանիշների անվանումը

I-ի և II-ի միջև
հավելածը

Հ/Հ

և այլն

8

9

10

11

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

3) ընդամենը A+B+C1+C2 կարգերով հազ. տ (մ3)
Օգտակար բաղադրիչների պաշարները (A+B+C1+C2 կարգերով)
հազ. տ (մ3)
հազ. տ (մ3)
Ընդերքից օգտակար հանածոյի
միավորի մաս
կորզման գործակիցը
Կորզվող պաշարները.
1) օգտակար հանածոյի,
հազ. տ (մ3)
2) օգտակար բաղադրիչների
հազ. տ (մ3)
Արդյունահանման ժամանակ
օգտակար հանածոյի որակի
միավորի մաս
փոփոխման գործակիցը
Շահագործական պաշարները.
1) օգտակար հանածոյի,
հազ. տ (մ3)
2) օգտակար բաղադրիչների
հազ. տ (մ3)
Օգտակար բաղադրիչների
միջին պարունակությունը
հետևյալ պաշարներում
1) հետախուզված և նախնական
% (գ/տ)
գնահատված,
2) կորզվող,
% (գ/տ)
3) շահագործական
% (գ/տ)
Մակաբացման ապարների
հազ. մ3
ծավալը
Մակաբացման գործակիցը.
1) միջին,
մ3/տ (մ3/ մ3)
2) շահագործական,
մ3/տ (մ3/ մ3)
3) եզրագծային
մ3/տ (մ3/ մ3)

10. Կազմակերպության տարեկան
արտադրողականությունը.
1) ըստ լեռնային զանգվածի,
2) ըստ օգտակար հանածոյի
հանույթի և վերամշակման,
3) ըստ խտանյութերի,
4) ըստ վերջնական ապրանքային
արտադրանքների

հազ.տ (մ3)
հազ.տ (մ3)
հազ.տ (մ3)
հազ.տ (մ3)

11. Օգտակար բաղադրիչների պարունակությունը խտանյութերում

%(գ/տ)

12. Օգտակար բաղադրիչների
պարունակությունը
հարստացման պոչերում

%(գ/տ)

13. Հանքաքարից խտանյութ
բաղադրիչների կորզումը

%

14. Խտանյութերի ելքը
15. Խտանյութերից վերջնական
ապրանքային արտադրանք
բաղադրիչների կորզումը
16. Պաշարներով կազմակերպության
ապահովվածության ժամկետը
17. Արդյունաբերական շինարարության (կազմակերպության
վերակառուցման, ընդլայնման)
կապիտալ ներդրումները,
ընդամենը, այդ թվում.
1) հանքի (հանքարանի,
բացհանքի),

%
%
տարի

մլն դրամ

2) հարստացման ֆաբրիկայի,
մլն դրամ
3) մետալուրգիական
մլն դրամ
(քիմիական) գործարանի
18. Շրջանառու կապիտալը
մլն դրամ
19. Ընդհանուր կապիտալ ներդրումմլն դրամ
ներն, այդ թվում`բնապահպանական միջոցառումների համար
20. Տեսակարար կապիտալ
ներդրումները.
1) հանքի,
դրամxտարի/տ
2) հարստացման ֆաբրիկայի,
դրամxտարի/տ
3) մետալուրգիական գործարանի դրամxտարի/տ
21. Շահագործական ծախսեր.
1) տարեկան, այդ թվում`
բնապահպանական
միջոցառումների,
2) պաշարների մշակման
ամբողջ ժամկետի
22. 1տ (մ3)-ի ինքնարժեքը.
1) օգտակար հանածոյի
արդյունահանման,
2) օգտակար հանածոյի
վերամշակման,
3) խտանյութի,
4) վերջնական արտադրանքի,
այդ թվում`
հարկերը (թվարկվում են
արտադրանքի ինքնարժեքի
մեջ մտնող հարկերի և
վճարումների բոլոր տեսակները)

մլն դրամ
մլն դրամ

դրամ
դրամ
դրամ
դրամ

23. 1տ (մ3)-ի բերված ծախսերը.
1) օգտակար հանածոյի արդյուդրամ
նահանման և վերամշակման,
2) խտանյութի,
դրամ
3) վերջնական արտադրանքի
դրամ
24. Ապրանքային արտադրանքի
միավորի (գ, տ, մ3) իրացման գինը
դրամ
25. 1տ (մ3) օգտակար հանածոյի
կորզվող արժողությունը
դրամ
26. Օգտակար հանածոյի
արժողության գործակիցը.
առանձին ժամանակաշրջանների
և փուլերի համար,
այդ թվում` հաշվարկային
բլոկների համար.
1) առավելագույն,
միավորի մաս
2) նվազագույն
միավորի մաս
27. Ապրանքային արտադրանքի
արժեքը (ընդհանուրն ու
յուրաքանչյուր հիմնական և
ուղեկից օգտակար հանածոյի ու
բաղադրիչի համար առանձին)
1) տարեկան,
մլն դրամ
2) պաշարների մշակման ամբողջ
մլն դրամ
ժամկետի
28. Շահույթը.
1) տարեկան (այդ թվում`
մլն դրամ

29.
30.

31.
32.

ըստ ժամանակաշրջանների
և փուլերի),
այդ թվում` առանց հարկերի
2) պաշարների մշակման ամբողջ
ժամկետի,
այդ թվում` առանց հարկերի
Կապիտալ ներդրումների
ետգնման նորմատիվ ժամկետը
Գերնորմատիվային շահույթը.
1) տարեկան,
2) պաշարների մշակման
ամբողջ ժամկետի
Կապիտալ ներդրումների
ետգնման ժամկետը
Մաքուր դիսկոնտացված
եկամուտը.
1) դիսկոնտի 10% դրույքաչափի
դեպքում,
2) դիսկոնտի 15% դրույքաչափի
դեպքում

մլն դրամ

տարի
մլն դրամ
մլն դրամ

տարի

մլն դրամ
մլն դրամ

26. Տեխնիկական լուծումների էկոլոգիական հիմնավորումը` էկոլոգիական
հիմնավորումը ձևավորվում է առանձին բաժնի տեսքով և մշակվում է հետևյալ
հիմնական սկզբունքների պահպանմամբ.
1) հանքավայրի շրջանում կանխատեսվող ազդեցությունների նկատմամբ շրջակա
միջավայրի առկա վիճակի և դրա հիմնական բաղադրիչների կայունության
հաշվառում,
2) շրջակա միջավայրի վրա բոլոր ենթադրվող տեսակի ազդեցությունների
(քիմիական, ֆիզիկական, սոցիալ-տնտեսական) պարտադիր համալիր դիտարկում,
3) հանքավայրի մշակման և օգտակար հանածոյի վերամշակման յուրաքանչյուր
եղանակի դեպքում շրջակա միջավայրի փոփոխության պատճառ հանդիսացող
արտադրության հիմնական և օժանդակ տեխնոլոգիաների բոլոր տարրերի
խոշորացված գնահատում,
4) հավանական վթարային իրավիճակների պարտադիր գնահատում և շրջակա
միջավայրի վրա դրանց ազդեցության հնարավոր բնույթի որոշում,
5) ենթադրվող նախագծային լուծումների տարբերակների այլընտրանքայնությունը, ներառյալ` «հրաժարում նախագծից» տարբերակը,
6) արտադրական գործունեության շրջանում սոցիալ-տնտեսական հայեցակետերի, բնակչության զբաղվածության ձևերի ու մակարդակի, բժշկակենսաբանական և
ժողովրդագրական իրավիճակների հաշվառում,
7) այնպիսի լուծումների գերակայություն, որոնց իրականացումը կազմակերպության շինարարության, շահագործման և լուծարման ժամանակ չի հանգեցնում
շրջակա բնական միջավայրի անշրջելի կամ ճգնաժամային փոփոխությունների և չի
սպառնում կազմակերպության անձնակազմի ու բնակչության առողջությանը և
վերջինիս կենսագործունեության պայմաններին` ուղղակի, անուղղակի, կուտակային
ու այլ տեսակի ազդեցությունների դեպքում:
27. Հնարավոր էկոլոգիական հետևանքների և դրա հետ կապված նյութական ու
ֆինանսական ծախսերի գնահատումն իրականացվում է հանքավայրերի արդյունաբերական գնահատման բոլոր փուլերում` տարբեր աստիճանի մանրակրկիտությամբ և
համարվում է հետագա լուծումների` հետախուզման ծրագրերի իրացման կամ օբյեկտի
արդյունաբերական յուրացմանը նախապատրաստման, ընտրության վրա ազդող
էական գործոն:

28. Տեխնիկական լուծումների էկոլոգիական հիմնավորման մոտավոր կառուցվածքն ունի հետևյալ տեսքը.
1) ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության վերաբերյալ,
2) նախատեսվող գործունեության շրջանում բնական միջավայրի առկա
իրավիճակը,
3) բնական միջավայրի վրա ազդեցության հիմնական աղբյուրներն ու տեսակները,
4) մթնոլորտային օդի աղտոտման կանխատեսումն ու գնահատումը,
5) մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի աղտոտման կանխատեսումն ու
գնահատումը,
6) հողային ռեսուրսների վրա ազդեցության կանխատեսումը,
7) բուսական և կենդանական աշխարհի վրա ազդեցության կանխատեսումը,
8) հավանական վթարային իրավիճակների գնահատումը,
9) արտադրական թափոնների օգտահանումը,
10) սոցիալ-ժողովրդագրական փոփոխությունների կանխատեսումը,
11) բնապահպանական միջոցառումներն ու դրանց տնտեսական գնահատումը:
29. Կոնդիցիաների պարամետրերի հիմնավորումն ու պաշարների ստուգիչ
հաշվարկը` հանքավայրի (տեղամասի) յուրացման առանձնացված ժամանակաշրջանների և փուլերի համար հիմնավորվում են կոնդիցիաների տարբերակված պարամետրեր: Յուրացման առանձնացված ժամանակաշրջանների և փուլերի սահմաններում կոնդիցիաների պարամետրերի տարբերակված հիմնավորում պահանջվում է
իրականացնել նաև.
1) մշակման և բացման տարբեր եղանակների համար,
2) օգտակար հանածոյի արդյունաբերական տարբեր տիպերի և դրանց
օգտագործման ուղղությունների համար,
3) օգտակար հանածոյի արդյունահանման և վերամշակման տարբեր
տեխնոլոգիաների ու մշակման համակարգերի համար,
4)
օգտակար
հանածոների
մարմինների
տեղադրման
պայմանների,
ձևաբանության և հզորությունների, վերջիններիս և դրանց պարփակող ապարների
ֆիզիկատեխնիկական բնութագրերի էական տարբերության դեպքում:
30. Տեխնոլոգիական լուծումների ընտրության և կոնդիցիաների պարամետրերի
հիմնավորման ժամանակ որպես օպտիմալության չափանիշ ընդունվում է.
1) առաջին ժամանակաշրջանի համար, այսինքն` կապիտալ ներդրումների
ետգնման նորմատիվ ժամկետի սահմաններում, այդ ժամանակաշրջանի պաշարների
մշակման ամբողջ ժամկետում առավելագույն գերնորմատիվային շահույթը.
2) երկրորդ ժամանակաշրջանի համար` այդ ժամանակաշրջանի պաշարների
մշակման ամբողջ ժամկետում առավելագույն շահույթը:
31. Գերնորմատիվային շահույթի հիման վրա խնդիրների լուծմամբ ապահովվում
է հանքային հումքի սահմանային որակով (օրինակ` եզրագծային, նվազագույն
արդյունաբերական պարունակություն) և մշակման լեռնաերկրաբանական պայմաններով (օրինակ` բաց աշխատանքների սահմանային խորություն, օգտակար հանածոյի
նվազագույն հզորություն) հավելաճող պաշարների կորզվող արժողության և այդ նույն
պաշարների արդյունահանման ու վերամշակման հավելաճային բերված ծախսերի
հավասարությունը: Այս դեպքում ապահովվում է այդ պաշարների յուրացման համար
անհրաժեշտ լրացուցիչ կապիտալ ներդրումների ետգնման նորմատիվ ժամկետը:
32. Օպտիմալության երկրորդ չափանիշի կիրառումը թույլ է տալիս հաշվեկշռայինին վերագրել այն պաշարները, որոնց յուրացումը չի բերում երկրորդ
ժամանակաշրջանի պաշարների մշակումից ստացվող շահույթի կրճատման:
33. Կոնդիցիաների պարամետրերի հիմնավորումը պետք է իրականացվի
կարևորագույն տեխնիկական, տնտեսական և կազմակերպչական լուծումների
օպտիմալացման հետ միաժամանակ: Ընդունվող լուծումները հատկապես մանրակրկիտ փաստարկվում են առաջին ժամանակաշրջանի պաշարների յուրացման համար:

34. Հաստատման առաջարկվող կոնդիցիաների պարամետրերի կիրառմամբ իրականացվում է հիմնական, ուղեկից և համատեղադրված օգտակար հանածոների և
բաղադրիչների պաշարների ստուգիչ հաշվարկ: Հատուկ ուշադրություն պետք է
դարձնել յուրացման առաջին ժամանակաշրջանի պաշարների եզրագծման և
հաշվարկման վրա:
IV. ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴՐԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ
35. Շահագործական կոնդիցիաների ՏՏՀ-ն կազմվում է ընդերքօգտագործողի
կողմից հանքավայրի մշակման ընթացքում, դրա կոնկրետ` երկրաբանորեն տարանջատված տեղամասերի, առանձին հանքակուտակների, հանքամարմինների, այդ
թվում` հանքավայրի (տեղամասի) լրահետախուզման և շահագործման գործընթացում
լրացուցիչ բացահայտվածների գնահատման նպատակով: Շահագործական կոնդիցիաներով կարող են ճշտվել օգտահանվող ուղեկից օգտակար հանածոների և
բաղադրիչների անվանացանկն ու ծավալները, այդ թվում հաշվի առնելով նոր
տվյալների ստացման արդյունքներով չհավաստված պաշարների դուրսգրման
ցուցանիշները` ստեղծված շուկայական իրավիճակի հաշվառմամբ: Շահագործական
կոնդիցիաների ՏՏՀ-ն մշակվում է ընդերքօգտագործողի կողմից, որպես կանոն,
սահմանափակ ժամկետի (հինգ-տասը տարի) համար, որը համապատասխանում է
այդ ժամանակաշրջանում շահագործվելիք օգտակար հանածոների մարմինների
տեխնոլոգիապես առանձնացված մասերի (հարկերի, շահագործական բլոկների,
խուցերի, հանքաստիճանների և այլն) պաշարներին: Ընդ որում, պետք է ապահովվի
արդյունաբերական յուրացման մեջ ժամանակավորապես չընդգրկվող պաշարների
պահպանությունը:
36. Շահագործական կոնդիցիաների տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը պետք
է պարունակի.
1) հանքավայրի գնահատվող մասի երկրաբանական, լեռնատեխնիկական,
տեխնոլոգիական և այլ պարամետրերը բնութագրող ելակետային նյութերը, ինչպես
նաև ստեղծված տնտեսական պայմանների (գների, հարկերի և այլնի) մասին
տեղեկատվությունը, որոնց փոփոխությունը հանքավայրի շահագործման դեպքում
առաջացնում է մանրազնին կոնդիցիաների ճշգրտման անհրաժեշտություն,
2) գործող կազմակերպության փաստացի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշերը և
դրանց վերլուծությունը,
3) պարտադիր կամ նախաձեռնվող աուդիտորական ստուգման նյութերը, որոնք
հաստատում են կազմակերպության հայտարարագրված ծախսային ու եկամտային
ցուցանիշերի հիմնավորվածությունը,
4) հանքավայրի գնահատվող մասերի սահմաններում օգտակար հանածոյի
արդյունահանման և համալիր վերամշակման առաջիկա շահագործական ծախսերի
մեծության հաշվարկային հիմնավորումը, ապրանքային արտադրանքի գործող գները և
այլ ցուցանիշեր (օգտակար հանածոյի կորուստներ և աղքատացում, հարստացման
խտանյութերում ու հարստապոչերում հիմնական և ուղեկից բաղադրիչների
պարունակություն, բաղադրիչների կորզում խտանյութ ու վերջնական արտադրանք և
այլն),
5) շահագործական կոնդիցիաների պարամետրերի տարբերակված հիմնավորումը,
6) հանութային միավորների մշակման պլանն ըստ տարիների` շահագործական
բլոկների տնտեսական բնութագրերի (ինքնարժեք, շահույթ, շահութաբերություն)
տարբերակմամբ` գների առկա մակարդակի և դրանց ենթադրվող փոփոխությունների
դեպքում,
7) հանքավայրի ամբողջ պաշարների վրա շահագործական կոնդիցիաների
կիրառման ազդեցության գնահատումը և դրա մշակման հիմնական պարամետրերը,

8) հանքավայրի հետախուզման և մշակման արդյունքների համադրման նյութերը:
37. Տեխնոլոգիական լուծումների ընտրության և կոնդիցիաների պարամետրերի
հիմնավորման ժամանակ որպես օպտիմալության չափանիշ ընդունվում է հանքավայրի պաշարների մնացորդի մշակման ամբողջ ժամկետում ստացվող առավելագույն
շահույթը:
V. ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՆԱԽՆԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՈՐՈՆՈՂԱԳՆԱՀԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ
38. Հանքավայրում մանրազնին հետախուզմանն անցնելու նպատակահարմարության ՏՏԶ-ները մշակվում են նույն կառուցվածքով, ինչպես մանրազնին կոնդիցիաների
ՏՏՀ-ները: Սակայն, կապված տեղեկատվության պակաս լրիվության և դրա ոչ բարձր
հավաստիության հետ, տեխնիկատնտեսական հաշվարկները կարող են կատարվել
հիմնավորված խոշորացված ցուցանիշերի լայն կիրառմամբ:
39. Նախնական կոնդիցիաների պարամետրերի հիմնավորումն իրականացվում է
նույն սկզբունքներով, ինչպես մանրազնին կոնդիցիաներինը:
40. ՏՏԶ-ում բերվում է երկրաբանահետախուզական աշխատանքների մանրամասնում պահանջող հանքավայրի մասերի, տեղամասերի և օգտակար հանածոների
մարմինների առանձնացման հիմնավորումը և տրվում են առաջարկություններ
օբյեկտի հետախուզվածության նպատակահարմար աստիճանի վերաբերյալ`
Դասակարգմանը համապատասխան:
41. Օբյեկտում նախնական հետախուզման անցկացման նպատակահարմարության վերաբերյալ ՏՏՆ-ն` գնահատանքային կոնդիցիաների հիմնավորմամբ, առաջարկվում է մշակել հետևյալ մոտավոր կառուցվածքին համապատասխան.
1) ներածություն,
2) ընդհանուր տեղեկություններ,
3) գնահատվող օբյեկտի շրջանի երկրաբանական կառուցվածքը,
4) որոնված տեղամասերի համառոտ լեռնաերկրաբանական բնութագիրը,
5) բացահայտված և կանխատեսումային պաշարների գնահատումը,
6) օգտակար հանածոյի որակատեխնոլոգիական բնութագիրը,
7) ընդերքի համալիր յուրացման հնարավորությունները և բնապահպանական
հայեցակետերը,
8) տեխնոլոգիական և կազմակերպչական լուծումները,
9) սպասվող կապիտալ ներդրումները, շահագործական ծախսերը, ապրանքային
արտադրանքի արժեքը,
10) օբյեկտի տնտեսական ներուժի գնահատումը և նախնական հետախուզման
անցկացման նպատակահարմարությունը,
11) գնահատանքային կոնդիցիաների պարամետրերի կազմի հիմնավորումը և
դրանց հաշվարկը,
12) նախնական հետախուզման իրականացման համար` հիմնական եզրահանգումները և առաջարկությունները:
42. ՏՏՆ-ում տեխնիկատնտեսական հաշվարկները կարող են կատարվել նմանակ
օբյեկտների նախագծերի և գործող կազմակերպության ցուցանիշերի օգտագործմամբ,
համապատասխան ճշգրտումների հիմնավորմամբ:
43. Գնահատանքային կոնդիցիաների պարամետրերը հիմնավորվում են հանքավայրի պաշարների մշակումից ստացվող շահույթի առավելարկման հիման վրա:
44. Գնահատանքային կոնդիցիաների պարամետրերի տարբերակված որոշումը
հարկավոր է կատարել միայն մշակման տարբեր եղանակների և օգտակար հանածոյի
տարբեր արդյունաբերական տիպերի (վերամշակման տեխնոլոգիական պարամետրերի էական տարբերության դեպքում) համար:

VI. ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ
45. Օգտակար հանածոների (բացառության Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված
լայն տարածում ունեցող որոշ ոչ մետաղական) հանքավայրերի արդյունաբերական
գնահատման աշխատանքների պարտադիր գծագրական նյութերն են.
1)
անցկացված
երկրաբանահետախուզական
աշխատանքների
շրջանի
երկրաբանական քարտեզը,
2) հանքավայրի երկրաբանական քարտեզը` կտրվածքներով,
3) նմուշարկման հատակագծերը, հորատանցքերի սյունակները (մեկ օրինակից),
4) հորիզոնների և պաշարների հաշվարկման հատակագծերը, կտրվածքները,
օգտակար հանածոների մարմինների պրոյեկցիաներն ուղղաձիգ (հորիզոնական)
հարթության վրա,
5) բացհանքի եզրագծերը:
46. Լայն տարածում ունեցող որոշ (Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված) ոչ
մետաղական
օգտակար
հանածոների
հանքավայրերի
արդյունաբերական
գնահատման աշխատանքների պարտադիր գծագրական նյութերն են.
1) ընդերքի տեղամասի հատակագիծը` բացահանքի եզրագծերով և
ենթակառուցվածքների տեղադրման սխեմայով,
2) հանքավայրի և նրա շրջակա տարածքի երկրաբանական քարտեզը`
կտրվածքներով,
3) պաշարների և (կամ) կանխատեսումային
պաշարների հաշվարկման
հատակագծերը և կտրվածքները:
47. Գծագրական նյութերը պետք է արտահայտեն.
1) գնահատվող օբյեկտի շրջանի ենթակառուցվածքը,
2) հանքավայրի կառուցվածքային (շերտագրական) դիրքը, դրա երկրաբանական
կառուցվածքի առանձնահատկությունները, օգտակար հանածոների մարմինների
ձևաբանությունը և տեղադրման պայմանները, դրանցում օգտակար բաղադրիչների,
հանքային հումքի արդյունաբերական տիպերի (տեսակների) տարածական
բաշխվածությունը,
3) ըստ եզրագծային պարունակության տարբերակների` հաշվեկշռային և
արտահաշվեկշռային պաշարների հաշվարկման եզրագծերը, օգտակար հանածոների
մարմինների
հզորությունները,
անհանք
և
ոչ
կոնդիցիոն
միջակայքերի
հզորություններն ու երկարություններն` ըստ տարածման և անկման, օգտակար
հանածոյի որակի ցուցանիշերը,
4) պաշարների մշակման սահմանները, բացհանքի վերջնական եզրագծերը`
կտրվածքներով,
5) հանքավայրի բացման սխեման և լեռնային աշխատանքների ազդեցության
գոտին,
6) մարված պաշարների սահմանները` հետախուզման և շահագործման
տվյալների համադրմամբ,
7) կազմակերպության հիմնական օբյեկտների տեղադրման սխեման:
48. Բոլոր գծագրական նյութերը պետք է լինեն դիտողական և ընթեռնելի:
VII. ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ
ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԻ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
49.
Հանքավայրերի
արդյունաբերական
գնահատման
պարամետրերի հիմնավորման նյութերի տեքստային մասը
համակարգչի միջոցով:

և կոնդիցիաների
ձևավորվում է

50. Նյութերը պետական ընդերքաբանական փորձաքննության են ներկայացվում
չորս օրինակից, կոշտ կազմով: Նշված նյութերի հետ մեկտեղ, հինգ օրինակից,
չկազմված վիճակում ներկայացվում է հեղինակային համառոտ տեղեկանք` ՏՏՀ-ի,
ՏՏԶ-ի կամ ՏՏՆ-ի հիմնական դրույթների վերաբերյալ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`

Է. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Համաձայնեցված է`
Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարար
Ա. Հարությունյան
«31» հունվարի 2019 թվականի

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 2019 թվականի փետրվարի 5-ին
Պետական գրանցման համարը 1131908

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«30» հունվարի 2019 թվականի

N 08-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-Ի N 52-Ն
ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի 2018 թվականի հունիսի 25-ի ««Արցախանտառ»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից մատուցվող բնափայտի
մթերման ծառայությունների գները հաստատելու մասին» N 52-Ն հրամանի
հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության
և բնական ռեսուրսների նախարարի
2019 թվականի հունվարի 30-ի N 08-Ն հրամանի
«Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության
և բնական ռեսուրսների նախարարի
2018 թվականի հունիսի 25-ի N 52-Ն հրամանի
ԳՆԵՐ
«ԱՐՑԱԽԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՄԹԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ)
Հ/Հ

Ծառայության անվանումը

Չափման
միավորը

1.

Գործափայտի մթերում և անտառից դուրս բերում մինչև
ներքևի պահեստ և բարձում
hաճարենի
կաղնի, հացենի, լորենի
Վառելափայտի մթերում

խտացված
խորանարդ
մետր

1)
2)
2.

1)
ա.
բ.

գ.

2)

3.

Խոշոր տրամագիծը 25սմ
և ավելի

Միջին տրամագիծը
13սմ-25սմ

Փոքր տրամագիծը
մինչև 13սմ

33 000
45 000

30 000
41 000

27 000
37 000

դարսված
խորանարդ
մետր

տեղական սպառման համար
վերևի պահեստ
անտառից դուրս բերում մինչև
ներքևի պահեստ և բարձում
(միջին հեռավորությունը երեք
կիլոմետր)
անտառից դուրս բերում
մինչև սպառողի պահեստ
(միջին հեռավորությունը 35
կիլոմետր)
արտահանման համար անտառից դուրս բերում մինչև
ներքևի պահեստ և բարձում
Արտահանման համար
վառելափայտի մթերման
հատատեղի հատկացում
(անտառային ճանապարհների բացում)

3 333
5 000

8 333

14 435

5 833

:»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`

Է. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Գրանցված է
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 5-ին փետրվարի 2019թ.
Պետական գրանցման համարը 1121907
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«23» հունվարի 2019թ.

N 1-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Փոստային կապի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «դ» կետով`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. Սահմանել փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները.
1) «Հովհաննես Թումանյան», ''Hovhannes Tumanyan 1869-1923''
թեմատիկայով մեկ նամականիշ` համաձայն N 1 հավելվածի,
2) «Վաղարշ Վաղարշյան», ''Vagharsh Vagharshyan 1894-1959''
թեմատիկայով մեկ նամականիշ` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Գործողության մեջ դնել՝
1) «Հովհաննես Թումանյան», ''Hovhannes Tumanyan 1869-1923''
թեմատիկայով մեկ նամականիշ՝ սահմանելով անվանագինը՝ 350 ՀՀ դրամ,
տպաքանակը՝ 6000 հատ,
2) «Վաղարշ Վաղարշյան», ''Vagharsh Vagharshyan 1894-1959''
թեմատիկայով մեկ նամականիշ՝ սահմանելով անվանագինը` 200 ՀՀ դրամ,
տպաքանակը` 4800 հատ:
3. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական
բաժնի պետ Ա. Թովմասյանին` սույն հրամանը Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2019թ. հունվարի 23-ի N 1-Ն հրամանի

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2019թ. հունվարի 23-ի N 1-Ն հրամանի

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«21» հունվարի 2019թ.

N 12-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԻԱՎՈՐՈՒՄ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ
ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի և Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 776-Ն որոշման
պահանջները՝
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության
«Մարտունու
շրջանային
բուժմիավորում»
փակ
բաժնետիրական ընկերությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից 2012 թվականի հունիսի 22-ին
տրված թիվ Կ-XX-000194 լիցենզիան վերաձևակերպել «Մարտունու
շրջանային բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական ընկերության անվանմամբ:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին՝
1) ապահովել լիցենզիայում կատարված փոփոխության մասին
տեղեկությունների գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը դիմումատուին և գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին:

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ

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
«24» հունվարի 2019թ.

N 16-Ա
ք.Ստեփանակերտ

«ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՑԱԽԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻՆ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 7-րդ կետը և «ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Արցախի մասնաճյուղի տնօրենի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից 2014 թվականի հոկտեմբերի
24-ին դեղատնային գործունեության համար «ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Արցախի մասնաճյուղին տրված թիվ Ա-XX-000267 լիցենզիան:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) «ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Արցախի մասնաճյուղի լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա
անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

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
«01» փետրվարի 2019թ.

N 21-Ա
ք.Ստեփանակերտ

«ՎԻՏԱՄԵԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ

ԵՄ

1. «ՎԻԱՏԱՄԵԴ ՊԼՅՈՒՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության (հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ,
Բաղրամյան 7/1) բժշկական օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա
տրամադրելու վերաբերյալ հայտը բավարարել և տրամադրել «ներքին
բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ), մանկաբուժական, ներզատաբանական,
գինեկոլոգիական,
ճառագայթային
ախտորոշիչ
(ուլտրաձայնային),
լաբորատոր ախտորոշիչ (կլինիկական, կենսաբանական, շճաբանական),
ուրոլոգիական,
մաշկաբանական,
օրթոպեդիական,
սրտաբանական,
մանկական սրտաբանական» գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա,
բժշկական օգնության և սպասարկման ձևը` արտահիվանդանոցային:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`
1) գրանցել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկությունը համապատասխան
գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ

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
«01» փետրվարի 2019թ.

N 22-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԿԱՐԵՆ ԱԴԱՄՅԱՆԻՆ
ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 7-րդ կետը և անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Ադամյանի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2007 թվականի փետրվարի 7-ին ստոմատո-

լոգիական բուժսպասարկում, առաջին բուժօգնություն /կոնսերվատիվ և
ամբուլատոր վիրաբուժական/ գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Ադամյանին տրված թիվ Ա-XX-000004 լիցենզիան:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Ադամյանի լիցենզիայի բնօրինակը կցել
նրա անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

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
«04» փետրվարի 2019թ.

N 23-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԼՂՀ ԱՆ «ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7րդ կետը և «Հանրապետական բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական
ընկերության տնօրենի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից 2014 թվականի դեկտեմբերի
18-ին բժշկական օգնության և սպասարկման համար Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հանրապետական
բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրված թիվ Ա-XX000272 լիցենզիան:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հանրապետական բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական
ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

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
«4» փետրվարի 2019թ.

N 24-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԼՂՀ ԱՆ «ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 949-Ն որոշումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից 2004 թվականի նոյեմբերի 23ին բժշկական օգնության և սպասարկման համար Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ուռուցքաբանական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրված թիվ Կ-XX000023 լիցենզիան:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության «Ուռուցքաբանական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական
ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին:

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ

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
«4» փետրվարի 2019թ.

N 25-Ա
ք.Ստեփանակերտ

«ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. «Հանրապետական բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական
ընկերության (հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ,
Բաղրամյան 9) բժշկական օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա
տրամադրելու վերաբերյալ հայտը բավարարել և տրամադրել ներքին
բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ), գինեկոլոգիական, ընդհանուր
վիրաբուժական, անեսթեզիոլոգիական, վերակենդանացման, նյարդաբանական, շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության, լաբորատորախտորոշիչ (կլինիկական, կենսաքիմիական (բիոքիմիական), բջջաբանական,
շճաբանական (սերոլոգիական), հյուսվածքաբանական, մանրէաբանական,
մակաբուծաբանական, իմունաբանական, սնկաբանական), ճառագայթային
ախտորոշիչ
(ռենտգենաբանական,
ֆլյուորոգրաֆիկ,
համակարգչային
տոմոգրաֆիկ, միջուկամագնիսային-ռեզոնանսային, մամոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային,
դենսիտոմետրիա),
ֆիզիոթերապևտիկ
(էլեկտրաբուժում,
լուսաբուժում, բուժական մերսում), ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ, ներզննական
(էնդոսկոպիական) համաճարակաբանական, ուռուցքաբանական (քիմիոթերապիա, վիրաբուժական), ալերգոլոգիական, թոքաբանական, սրտաբանական, ինտերվենցիոն սրտաբանական, աղեստամոքսաբանական, երիկամաբանական, ռևմատոլոգիական, արյունաբանական, ներզատաբանական,
վարակիչ
հիվանդությունների,
նյարդավիրաբուժական,
քիթ-կոկորդականջաբանական, ակնաբանական, կրծքային վիրաբուժական, անոթային
վիրաբուժական, որովայնային վիրաբուժական, ուրոլոգիական, պրոկտոլոգիական, վնասվածքաբանական, օրթոպեդիական, պլաստիկ վերակառուցողական և էսթետիկ վիրաբուժական, միկրովիրաբուժական, դիմածնոտային
վիրաբուժական, անոթանեյրովիրաբուժական, ներզատավիրաբուժական,
այրվածքաբանական,
փոխներարկումային
(տրանսֆուզիոլոգիական,
պերֆուզիոլոգիական),
հեմոդիալիզային,
կլինիկական
դեղորայքային,
կլինիկական դեղաբանական գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա,
բժշկական օգնության և սպասարկման ձևը` հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային:

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի
իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) գրանցել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկությունը համապատասխան
գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ

