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Հավելված 6 
2019  թվականի վիճակագրական ծրագրի 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ  

ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՑԱՆԿ    
Վիճակագրական տվյալ տրամադրողը   

 
Վիճակագրական տվյալի անվանումը Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական 

կոմիտեին  վիճակագրական տվյալի տրամադրման 
 հաշվետվության ձևը, 

նյութը, 
հաճախականությունը 

ժամկետը (ամսաթիվը կամ  
օրը հաշվետու 

ժամանակաշրջանից հետո) 
1 2 3 4 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ  Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
    ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 20 

-“- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 22 ապրիլի 

-“- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.  
ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի 
ուսուցում (տարեկան) 

25 ապրիլի  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Զբաղվածության պետական ծառայություն դիմած աշխատանք 

փնտրողների թվաքանակը 
Ձև N 1 (զբաղվածություն) 
ամսական 

15 
 

- “ - Զբաղվածության պետական ծառայություն դիմած աշխատանք 
փնտրողների թվաքանակը 

Ձև N 1 (զբաղվածություն)  
տարեկան 

15 
 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների 
գործունեության մասին 

Ձև N 7 (տարեկան) 15  փետրվարի 

-“- Շտեմարանում  հաշվառված  հաշմանդամության  
մասին 

Ձև N 1 (կիսամյակային) 25 

-“- Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված 
նպաստները 

Ձև N 1 նպաստ 
(կիսամյակային) 

20 

-“- Որդեգրման մասին Ձև N 1- որդեգրում 
(կիսամյակային) 

40 
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1 2 3 4 
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության պետական մանկատների  

շրջանավարտների վերաբերյալ 
Տեղեկանք (տարեկան)            15 փետրվարի 

-“- Հայաստանի Հանրապետության պետական մանկատներում 
երեխաների ընդհանուր թվաքանակը, որից` մասնագիտացված 

Տեղեկանք (տարեկան)            15 փետրվարի 

-“- Հայաստանի Հանրապետության պետական մանկատներից և 
հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից`   
     ա) կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված երեխաների    
          թվաքանակը, 
      բ) հարազատների ընտանիք տեղափոխված երեխաների     
          թվաքանակը 

Տեղեկանք (տարեկան)            15 փետրվարի 

-“- Խնամատար ընտանիքներում ընդգրկված երեխաների և 
որդեգրված երեխաների թվաքանակը 

Տեղեկանք (տարեկան)            15 փետրվարի 

-“- Երեխաների խնամքի և պաշտպանության ցերեկային 
կենտրոններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակը 

Տեղեկանք (տարեկան)            15 փետրվարի 

-“- Հայաստանի Հանրապետության պետական մանկատներում և 
հատուկ հանրակրթական ուսումնական hաստատություններում 
տեղավորվելու ռիսկից դուրս բերված երեխաների թվաքանակը 

Տեղեկանք (տարեկան)            15 փետրվարի 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
     ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

-“- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
 

22 ապրիլի 

-“- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.  
ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի 
ուսուցում (տարեկան) 

25 ապրիլի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հղիներին, ծննդաբերներին և ծննդկաններին ցույց տրված 
բուժօգնություն  

Ձև N 32 (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Տուբերկուլյոզով հիվանդների թվաքանակը  Ձև N 33 (տարեկան) 30 մայիսի 
-“- 

 
Առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդու-
թյուններով, մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով 
հիվանդություն  

Ձև N 61ա (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդու-
թյուններով, մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով 
հիվանդների թվաքանակը 

Ձև N 34 (տարեկան) 30 մայիսի 
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1 2 3 4 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդներ Ձև N 35 (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների սեռատարիքային 
բաշխվածություն 

Ձև N 61հ (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձինք  Ձև N 37 (տարեկան) 30 մայիսի 
-“- Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձինք (առանց ալկոհո-

լային պսիխոզների,ալկոհոլիզմի,թմրամոլության, թունամոլության) 
Ձև N 61գ (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով, թունամոլությունով հիվանդներ  Ձև N 38 (տարեկան) 30 մայիսի 
-“- Արյան և դրա բաղադրամասերի պաշարման և արյան 

փոխներարկման  կայանների, հիվանդանոցների 
բաժանմունքների գործունեություն 

Ձև N 4 (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Շտապ բուժօգնության կայանի (բաժանմունքի) գործունեություն  Ձև N 8 (տարեկան) 30 մայիսի 
-“- Դատաբժշկական փորձաքննություն Ձև N 51 (տարեկան) 30 մայիսի 
-“- Դատահոգեբուժական փորձաքննության հանձնաժողովի 

աշխատանք 
Ձև N 39 (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Հիգիենիկ հակահամաճարակային հսկողության և ախտահանման 
կենտրոնների գործունեություն 

Ձև N 36 (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի, կանխարգելիչ 
պատվաստումների պատահական ծակոցների, բժշկական 
հակացուցումների և պատվաստումներից հրաժարվողների 
վերաբերյալ 

Ձև N Պ-1/հ (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Բժշկական իմունակենսաբանական պատրաստուկների և 
օժանդակ պարագաների շարժի մասին 

Ձև N Պ-2/հ (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Պատվաստումներում ընդգրկվածության և կորստի մակարդակի 
վերաբերյալ 

Ձև N Պ-3/հ (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ Ձև N Պ-4/հ (տարեկան) 30 մայիսի 
-“- Առողջությունը և առողջապահությունը Հայաստանի 

Հանրապետությունում 
Տեղեկագիր (տարեկան) 20  հուլիսի 

-“- Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, 
քիմիական թունավորումների և ճառագայթային 
ախտահարումների վերաբերյալ 

Ձև N 85 (ամսական,  
              տարեկան) 

10, 
30 մայիսի 

-“- Մարդու իմունային անբավարարության վարակի վերաբերյալ 
հետազոտությունների արդյունքները 

Ձև N 1-ՄԻԱՎ 
(եռամսյակային) 20 

-“- Բժշկական հաստատությունների գործունեություն Ձև N 1 (տարեկան) 30 մայիսի 
-“- Հիվանդանոցի գործունեություն Ձև N 2-ստացիոնար 

(տարեկան) 
30 մայիսի 

-“- Հիվանդանոցի գործունեություն Ձև N 2-ստացիոնար 
(ցերեկային)(տարեկան) 

30 մայիսի 

-“- Բժշկական հաստատությունների կադրային ներուժ Ձև N 17 (տարեկան) 30 մայիսի 
-“- Մասնագիտական հիվանդություններ  (թունավորումներ)  Ձև N 43 (կիսամյակային) 20 
-“- Երեխաներին ցույց տրված բուժօգնություն Ձև N 31 (տարեկան) 30 մայիսի 
-“- Առողջապահության առաջնային պահպանման հաստատություն-

ների սպասարկման տարածքում բնակվող անձանց մոտ 
գրանցված հիվանդություններ 
 

Ձև N 3 
(տարեկան) 

30 մայիսի 
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ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային բժշկական օգնու-

թյուն և սպասարկում իրականացնող հաստատություններում 
գրանցված վնասվածքների և արտաքին պատճառների ներգոր-
ծության որոշ այլ հետևանքների մասին 

Ձև N 9 
(տարեկան) 

30 մայիսի 

-“- Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոնի 
գործունեությունը 

Ձև N 49 (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Մասնավոր ստոմատոլոգիական կաբինետների գործունեությունը Ձև N 12  (տարեկան) 30 մայիսի 
-“- Առողջապահության առաջնային պահպանման 

հաստատություններում գրանցված արյան շրջանառության և 
ներզատական համակարգերի հիվանդությունների թիվն ըստ սեռի 
և տարիքի 

Ձև N 3-ա (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված վահանաձև գեղձի 
հիվանդությունները 

Ձև N 13 (տարեկան) 30 մայիսի 

-“- Դեղատների կադրային ներուժի և գործունեության մասին Ձև N 16 (տարեկան) 30 մայիսի 
-“- Առողջապահության համակարգի պետական և մարզային ապա-

րատի, տեսչությունների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, 
բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունների կադրային ներուժի մասին 

Ձև N 17-Ա (տարեկան) 30 մայիսի 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ  ՌԵԳԻՍՏՐ Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միաս-

նական  գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց և 
անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ 

ամսական 
 
 

      10 

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

10 

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

10 

-“- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի 

-“- Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարա-
րության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների 
տարածքային բաժինների էլեկտրոնային շտեմարաններից 

ամսական 10 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Ագրոօդերևութաբանական վերլուծություն Ամփոփագիր 

(եռամսյակային) 
30 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ  Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժն ըստ.  

ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  

     դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

22 ապրիլի 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.  

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի 
ուսուցում (տարեկան) 

25 ապրիլի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Արտակարգ իրավիճակներ Ձև N 1–արտակարգ 
իրավիճակ 
(կիսամյակային) 

20 

- “ - Հայաստանի Հանրապետության տարածքի կլիմայական 
պայմանների և մակերևութային ջրային օբյեկտների 
հիդրոլոգիական բնութագրերը 

Տեղեկանք  
(եռամսյակային,  
տարեկան) 

 
45 
 

- “ - Ամսվա ընթացքում դիտված հիդրոօդերևութաբանական 
պայմանների մասին 

Տեղեկանք (ամսական) 20 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ Տեղեկատվություն կենսառեսուրսների օգտագործման համար 

գանձված բնօգտագործման վճարների վերաբերյալ, 
հանրապետության կտրվածքով 

Հավելված 3-ի, աղյուսակ 
2 (տարեկան) 

 29 ապրիլի 

-“- Տեղեկատվություն անտառային տնտեսության մասին 
ըստ հանրապետության, մարզերի և Երևան քաղաքի 

Ձև թիվ 1 անտառ 
(եռամսյակային) 

15 

-“- Տեղեկություններ հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ 
նյութական  ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների 
առկայության և շարժի վերաբերյալ անտառային տնտեսության 
(անտառաբուծության) ոլորտում 

Ձև N 11 – ՀՄ (տարեկան) 15 ապրիլի 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Հրդեհների պատճառած վնաս Տեղեկանք (տարեկան) 10  փետրվարի 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

-“- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 ապրիլի 

-“- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.  
ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի 
ուսուցում (տարեկան) 

25 ապրիլի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Անտառապատման և անտառվերականգնման աշխատանքներ Ձև N 1-ատ (տարեկան) 30 հունվարի 
-“- Անտառպահպանություն (անտառխախտումներ, անտառային 

հրդեհներ) և անտառպաշտպանություն 
Ձև N 2-ատ (տարեկան) 30 հունվարի 

-“- Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումներ Ձև N 3-ատ (տարեկան) 30 հունվարի 
-“- Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը և հատված 

տարածքները 
Ձև N 4-ատ (տարեկան)  22 օգոստոսի 
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ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Արգելոցներ, արգելավայրեր և ազգային պարկեր Ձև N 1–արգելոց (տարեկան) 25  հունվարի 

-“- Որսորդական տնտեսությունների գործունեությունը Ձև N 2–տա (որս)(տարեկան)    5 փետրվարի 
-“- Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար 

նյութերը 
Ձև N 2-տա (օդ) (տարեկան) 1 հունիսի 

-“- Բնապահպանական հարկեր և բնօգտագործման վճարներ Ձև N 1-բավ (տարեկան) 1 հունիսի 
-“- Թափոնների առաջացումը, օգտագործումը և հեռացումը Ձև N 1-թափոն (տարեկան) 1 հունիսի 
-“- Արժեքավոր արդյունագործական ձկների պահպանումը և  

վերարտադրությունը 
Ձև N 5–մպ (տարեկան) 10 փետրվարի 

-“- Ջրօգտագործում  Ձև N 2–տա (ջուր) 
(տարեկան) 

 1 հունիսի 

-“- Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետվող 
վնասակար նյութեր 

Տարեկան ամփոփագրի 
համար 

15 սեպտեմբերի 

-“- Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ  
օգտագործման պետական վերահսկողություն 

Ձև N 1–բնապահպանություն 
(կիսամյակային) 

20 

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

Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

-“- Մակերևութային և ստորերկրյա  ջրերի քանակի և որակի 
մասին 

Տեղեկանք (տարեկան)  26 նոյեմբերի 

-“- Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածությունը Տեղեկանք (ամսական, 
                  տարեկան) 

20, 
45 

-“- Երկրաբանական ուսումնասիրությունների մասին Ձև N 01-ԵՈՒ (տարեկան)  26 մարտի 
- “ - Երկրաբանական ուսումնասիրությունների մասին Ձև N 01-ԵՈՒ  

(եռամսյակային) 
25 

- “ - Օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման 
ժամանակ 

Ձև N 70-ՏԱ (տարեկան)  26 մարտի 

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

Ձև N 71-ՏԱ (տարեկան) 26 մարտի 

-“- Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշիռ Ձև N 5-եհ (տարեկան)  1 հունիսի 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Տեղեկատվություն անասնաբուծական արտադրանքի 
արտադրության մասին ըստ հանրապետության, մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

Ձև թիվ 24-ԳՏ-Վ (ամսական) 15 

-“- 
 

Ձկնորսության և ձկնաբուծության ոլորտում` առանձին 
ձկնազգիների տեսակներով, կատարված որսի և իրացված 
ծավալների վերաբերյալ ըստ հանրապետության, մարզերի և 
ք.Երևանի 

Աղյուսակ (ամսական) 10 

-“- 
 

Հողերի բերրիության բարձրացմանն ուղղված պետական 
առաջադրանքների կատարումը 

Ամփոփ տեղեկանք տարեկան 
կտրվածքով 

12 դեկտեմբերի 
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հանքային պարարտանյութերի ներկրման և դրանց 
օգտագործման վերաբերյալ 

Ամփոփ տեղեկանք տարեկան 
կտրվածքով 

 6 մարտի 

-“- 
 

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և 
սարքինության վիճակն ըստ հանրապետության, մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

Աղյուսակ  (տարեկան)   23 հունվարի 

-“- Խաղողի, պտղի և հատապտղի, բանջարեղենի գնումները Տեղեկանք  (տարեկան) 12 դեկտեմբերի 
-‘’- Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

զարգացման միջոցառումների համար պետական բյուջեից 
հատկացված միջոցներն ըստ ուղղությունների 

Տեղեկանք  (տարեկան)  6 մարտի 

-‘’- Մելիորացիայի ենթակա հողերի վիճակը (ոռոգվող, 
չորացվող)` ըստ մարզերի 

Աղյուսակ  (տարեկան) 6 մարտի 

-‘’- Հայաստանի Հանրապետությունում մշակվող գյուղատնտեսա-
կան մշակաբույսերի 1 հա հաշվով նախացանքային աշխա-
տանքների,  ցանքի, ինչպես նաև բերքահավաքի վրա կատար-
ված միջին ծախսերը, ըստ հանրապետության 

Աղյուսակ  (տարեկան)  
2018թ.համար` վերջնական,  
2019թ համար` նախնական  

27 հունվարի 

-‘’- Հայաստանի Հանրապետությունում անասնաբուժական 
միջո-ցառումների ծախսերն ըստ առանձին անասնատե-
սակների, հանրապետության կտրվածքով  

Աղյուսակ  (տարեկան)  
2018թ.համար` վերջնական,  
2019թ համար` նախնական 

27 հունվարի 

-‘’- Անասնակերի և թռչնի կերի ծախսի հաշվարկ, հաշվեկշիռ Աղյուսակ  (տարեկան) 23 ապրիլի 
-‘’- Տեղեկատվություն մսի (ըստ առանձին անասնատեսակների` 

տավար, խոզ, ոչխար և այծ, թռչուն՝  բոլոր տեսակի 
/հավ,բադ, սագ, լոր, ջայլամ և այլն/) տարեկան  
արտադրության վերաբերյալ ըստ հանրապետության, 
մարզերի և Երևան քաղաքի 

Աղյուսակ  (տարեկան)  6 մարտի 

-‘’- Տեղեկատվություն մեկ կովի միջին տարեկան կաթնատվու-
թյան, մեկ ոչխարի միջին տարեկան կաթնատվության և 
բրդատվության, մեկ հավի միջին տարեկան ձվատվության 
վերաբերյալ  ըստ հանրապետության, մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

Աղյուսակ  (տարեկան) 6 մարտի 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Սիբիրախտով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների 
քանակը 

Տեղեկանք տարեկան 30 

-“- Բրուցելյոզով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների 
քանակը 

Տեղեկանք տարեկան 30 

-“- Տուբերկուլյոզով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների 
քանակը 

Տեղեկանք տարեկան 30 

-“- Ժանտախտով հիվանդ խոզերի քանակը Տեղեկանք տարեկան 30 
-“- Ա, Օ և Ասիա դաբաղով հիվանդ գյուղատնտեսական 

կենդանիների քանակը 
Տեղեկանք տարեկան 30 

-“- Խշխշան պալարով հիվանդ խոշոր եղջերավոր կենդանիների 
քանակը 

Տեղեկանք տարեկան 30 

-“- Հետազոտված տարածքներն ըստ մարզերի, Երևան քաղաքի 
և հողատեսքերի (հա), որոնցից վարակված են` 

      ա)մորեխներով, 
      բ) մկնանման կրծողներով 

 Տեղեկանք (տարեկան) 10 փետրվարի 
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ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Հետազոտվող տարածքներում մկնանման կրծողների բների 

և մորեխների  քանակը դրանց դեմ պայքարի 
միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո ըստ 
մարզերի, Երևան քաղաքի և հողատեսքերի, հա 

       ա)պայքար տարվող տարածքներում 
       բ) պայքար չտարվող տարածքներում 

 Տեղեկանք (տարեկան) 10 փետրվարի  

-“- Նախկինում մորեխներով չվարակված տարածքներ ըստ 
մարզերի, Երևան քաղաքի և հողատեսքերի, որտեղ առկա են 
հասուն մորեխների հոտեր, հա 

 Տեղեկանք (տարեկան) 10 փետրվարի 

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

Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և 

վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց 
թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի 

- “ - Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում Ձև N 1-ստանդարտ 
(եռամսյակային) 

10 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ Տնտեսության էլեկտրահաշվեկշիռը Ձև N 1-ԷՀ  (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Արդյունաբերության աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները,  
արտադրանքի ծավալը (ընթացիկ գներով), պատրաստի ար-
տադրանքի իրացումը, արդյունաբերական արտադրանքի 
արտադրությունը բնեղեն արտահայտությամբ, 
արդյունաբերա-արտադրական  անձնակազմի միջին 
ցուցակային թվաքանակը 

Ձև N 1-արտ   
(տարեկան, ամսական) 

 
 1 ապրիլի,  

10 

- “ - Թողարկված արտադրանքը (ընթացիկ գներով), իրացումն 
ըստ էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների 
կազմակերպությունների) 

Աղյուսակների տեսքով 
(տարեկան, ամսական) 

1 ապրիլի,  
10 

ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ համակարգի 
կազմակերպությունների արտադրանքի սակագների 
դիտարկում և միջին սակագների հաշվարկ 

Ձև N 1Գին (տարեկան), 
1-գին (արտադրանք) 
ամսական 

1 ապրիլի, 
10 
 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ  ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ  ԵՎ  ԱՐՏԱՔԻՆ  ԱՌԵՎՏՈՒՐ  Էլեկտրական էներգիայի արտահանման և ներմուծման 
մասին 

Ձև թիվ 2 (ամսական) 10 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Երկրաբանական ուսումնասիրությունների մասին Ձև N 01-ԵՈՒ (տարեկան)  26 մարտի 

- “ - Երկրաբանական ուսումնասիրությունների մասին Ձև N 01-ԵՈՒ  
(եռամսյակային) 

25 

- “ - Օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման 
ժամանակ 

Ձև N 70-ՏԱ (տարեկան)  26 մարտի 

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

Ձև N 71-ՏԱ (տարեկան) - “ - 

-“- Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշիռ Ձև N 5-եհ (տարեկան) 1 3 հունիսի 
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ (եռամսյակային) 20 

-“- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 ապրիլի 

-“- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 ապրիլի  

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 
գործունեությունը 

Ձև N 1-հանրակրթություն 
(տարեկան) 

 26 փետրվարի 

- “ - Արտերկրում սովորող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-
ցիների թվաքանակը, այդ թվում` միջպետական պայմանագրերով
ըստ ուսման մակարդակների (հանրակրթական, նախնական  
(արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագիտական 
ուսումնական հաստատություններ, մագիստրատուրա,  
ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա, այլ ծրագրեր) 

Կրթական համակարգի 
տարեկան ամփոփագիր 

 5 նոյեմբերի 

- “ - Հայաստանի Հանրապետությունում սովորող օտարերկրացիների 
թվաքանակն  ըստ ուսման մակարդակների (հանրակրթական, 
նախնական (արհեստագործական), միջին և  բարձրագույն 
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, մագիստ-
րատուրա, ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա,այլ ծրագրեր) 

Կրթական համակարգի 
տարեկան ամփոփագիր 

5 նոյեմբերի 

- “ - Գիտատեխնիկական աշխատանքների համար ֆինանսավորում 
ստացած կազմակերպությունների ցանկը և ֆինանսավորման 
ծավալները 

Գիտատեխնիկական 
աշխատանքների տարեկան 
ամփոփագիր 

6 փետրվարի 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ (եռամսյակային) 20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 ապրիլի 

- “ - Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև N 1-կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 ապրիլի 
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ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  Թերթերի և  այլ պարբերականների հրատարակումը Ձև N 1-մամուլ (տարեկան) 10 մայիսի 

-“- Գրքերի,  բրոշյուրների հրատարակումը 1- հրատարակություն 
(տարեկան) 

10 մայիսի 

-“- Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական 
հաշվառման տվյալներ 

Տեղեկանք (տարեկան) 20 հունվարի 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 
Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ (եռամսյակային) 20 

-“- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
 

25 ապրիլի 

-“- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.  
ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 ապրիլի  

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ  Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ (եռամսյակային) 20 

-“- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 ապրիլի 

- “ - Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.  
ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 ապրիլի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

– “ – Հայաստանի ազգային արխիվի գործունեություն Ձև N 1-պա (տարեկան) 1 փետրվարի 
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ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական 

ծառայությունների ծավալը 
Ձև 1-ՏՏ (ամսական) 10-րդ  

աշխատանքային օրը 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ (եռամսյակային) 20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 
ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 ապրիլի 

- “ - Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.  
ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 ապրիլի 

- “ - Աշխատանքի պայմանները, վնասակար և վտանգավոր  
պայմանների համար տրվող արտոնությունները և 
հատուցումներն ըստ.  
    ա) գործունեության տեսակների,  
    բ) տնտեսության հատվածների, 
    գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
    դ) սեռի 

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

25 ապրիլի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 

գործառական դասակարգման խմբերի ծախսերը 
տնտեսագիտական դասակարգման կառուցվածքով 

Հայաստանի Հանրապետու-
թյան Ազգային ժողովի կողմից 
Հայաստանի Հանրապե-
տության  պետական բյուջեի 
կատարման մասին հաշվետ-
վության որոշում (տարեկան) 

Որոշման ընդունումից  
հետո 10 օրվա  

ընթացքում 

- “ - 2018 թվականի համայնքների բյուջեների վարչական մասի 
(վարչական բյուջեներ) ծախսերն ըստ դրանց տնտեսական 
բովանդակությանը համապատասխան խմբավորման 
կառուցվածքի 
 

Հայաստանի Հանրապետու-
թյան Ազգային ժողովի կողմից 
Հայաստանի Հանրապե-
տության  պետական բյուջեի 
կատարման մասին հաշվետ-
վության որոշում (տարեկան) 

Որոշման ընդունումից  
հետո 10 օրվա  

ընթացքում 

- “ - 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական 
բյուջե մուտքագրված եկամուտների մանրամասնված տվյալներ 

Տեղեկանք  (տարեկան) Որոշման ընդունումից  
հետո 10 օրվա 

ընթացքում 
- “ - Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հիմնարկների  

2018 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի 
վերաբերյալ տեղեկատվություն 

11-ՀՄ-ի աղյուսակի տեսքով  25 հունիսի 
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1 2 3 4 
ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ Կապիտալ ներդրումների և շինմոնտաժային աշխատանքների 

արժեքի փոփոխման հաշվարկային ինդեքս 
Տեղեկատվական նյութեր 
(ամսական) 

5-րդ աշխատանքային 
օրը 

- “ - Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածք-
ների շուկայական գների մասին տեղեկատվություն 

Տեղեկատվական տեղեկագիր 
 

5-րդ աշխատանքային 
օրը 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի  
կատարողականը (նախնական), (տնտեսագիտական և 
գործառնական դասակարգմամբ) 

Տեղեկանք (ամսական) 15 (նախնական), 
23 

- “ - Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 
կատարողականն ըստ փաստացի հաշվետվությունների 
(տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգմամբ) 

Տեղեկանք (եռամսյակային,  
                  տարեկան) 

55, 
Հայաստանի Հանրապե-

տության Ազգային ժողովի
կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության պետա-
կան բյուջեի կատարման 
մասին հաշվետվության 
որոշման ընդունումից 

հետո 10 օրվա ընթացքում
- “ - Համայնքների բյուջեների կատարողականն ըստ բյուջետային 

դասակարգման 
Տեղեկանք (եռամսյակային,    

           տարեկան) 
55, 

Հայաստանի Հանրապե-
տության Ազգային ժողովի

կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության պետա-
կան բյուջեի կատարման 
մասին հաշվետվության 
որոշման ընդունումից 

հետո 10 օրվա ընթացքում
- “ - Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքն ըստ  

վարկառուների, գործիքների, ռեզիդենտության 
Տեղեկանք (ամսական) 20 

- “ - Հայաստանի Հանրապետության  պետական պարտքն ըստ  գոր-
ծիքների և պետական պարտքի գծով կատարված գործառնություն-
ների 
-պետական գանձապետական պարտատոմսեր 
-արտարժութային պետական պարտատոմսեր 
-ներքին պետական վարկեր և փոխառություններ 
-պետական երաշխիքներ 

 -արտաքին պետական վարկեր և փոխառություններ 

Տեղեկանք (եռամսյակային) 50 

- “ - Պետական հատվածի (այդ թվում՝ ենթահատվածների) 
ակտիվներն ու պարտավորություններն ըստ ֆինանսական 
գործիքների և տնտեսության հատվածների 

Տեղեկանք (տարեկան) 30 մայիսի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Բնօգտագործման արդյունավետության բարձրացման և բնա-
պահպանական միջոցառումների անվանացանկը և դրամական 
հատկացումները (նախատեսված և փաստացի կատարողականը) 

Բնապահպանական 
միջոցառումների տարեկան 
ամփոփագիր 

26 ապրիլի 
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1 2 3 4 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ  ԵՎ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ  ԵՆԹԱԿԱ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 
ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 
Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի 

- “ - Ժամանումների և մեկնումների սահմանային գրանցումների վե-
րաբերյալ տեղեկատվություն, ըստ սահմանային անցման կետերի 
և քաղաքացիության երկրների  

տվյալների բազա 15 

- “ - Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ 
ստացած օտարերկրացիների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Ձև թիվ  1- կացություն 
(կիսամյակային) 

10 

-“- Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ 
ստացած օտարերկրացիների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Ձև թիվ  2- կացություն 
(տարեկան) 

15 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ Անշարժ  գույքի գների փոփոխման հաշվարկային ինդեքս Տեղեկատվական նյութեր   

       ամսական, 
       եռամսյակային 

 
 25, 
25 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Անշարժ գույքի օտարում Ձև N 1–օտարում  
(եռամսյակային) 

25 

-“- Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկայի 
վերլուծություն 

Ամփոփագիր  
      ամսական, 
      եռամսյակային 

 
 25, 
25 

-“- Բնակարանային ֆոնդն ըստ կադաստրային տվյալների Ձև N 3–բնակֆոնդ 
(տարեկան) 

1 ապրիլի 

- “ - Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի 

 ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցված 

 ավտոտրանսպորտային միջոցների քանակն ըստ` 
Աղյուսակ 
(տարեկան) 

30 մարտի 

    ա) տեսակների,  
    բ) առևտրային կազմակերպությունների և անհատ  
        քաղաքացիների պատկանելիության, 
    գ) հանրապետության մարզերի և քաղաքների 

- “ - Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները Ձև 35-պատահար 
 (ամսական) 

15 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հանցագործությունների քանակն  ըստ հանցատեսակների  
 

Ձև N 1-հանցագործություն 
(ամսական) 

10 

-“- Հանցագործություններ Պաշտոնական վիճակա-
գրական տեղեկագիր 

 23 հունվարի 

- “ - Հաշվառված մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասներ Տեղեկանք (տարեկան) 23 հունվարի 
-“- Առգրավված թմրանյութեր Տեղեկանք (տարեկան) 23 հունվարի 
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1 2 3 4 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության հետաքննության և նախաքննությա

մարմինների կողմից ներկայացվող հանցագործությունների մասին 
դիմումների և հաղորդումների քննարկման վերաբերյալ   

Ձև N 2Մ (կիսամյակային)  25 

- “ - Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի 

- “ - Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինքնասպա-
նությունների և ինքնասպանության փորձերի դեպքերի մասին 

Ձև թիվ 1-ԻՍ 
(կիսամյակային) 

20 

- “ - Բնակչության պետական ռեգիստրի բաժնից բնակչության տեղա-
շարժերի վերաբերյալ (հաշվառված և հաշվառումից դուրս գրված) 
տեղեկատվության տրամադրում` 2011 թվականի սեպտեմբերի 22-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայությանը բնակչության պետական ռեգիստրի 
տեղեկատվական համակարգից տվյալներ տրամադրելու կարգը 
հաստատելու մասին» թիվ 1333-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի  
5-րդ կետով սահմանված 

էլեկտրոնային եղանակով 
(եռամսյակային) 

5 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 
 ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻՍՏՐ Բիզնես ռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ գործող 

իրավաբանական անձանց ու անհատ ձեռնարկատերերի 
վերաբերյալ տվյալներ, տարեկան, էլեկտրոնային կրիչներով 
 

Հարկ վճարող բոլոր տնտե-
սավարող սուբյեկտների կող-
մից Հայաստանի Հանրապե-
տությունում իրականացված 
տնտեսական գործունեության 
տարեկան արդյունքների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն

   1 հունիսի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված 
հաշվառման վարչական վիճակագրական տվյալներ 
աշխատողների թվաքանակին, աշխատաժամերին և աշխատանքի 
վարձատրությանը վերաբերող թվով 44 ցուցանիշներ 
(փոփոխականներ)  

Միկրոտվյալների բազա՝ ըստ 
մեկ և ավելի վարձու 
աշխատող ունեցող 
գործատուների 

55 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հետաքննության մարմնի վարույթում գտնվող գործերը  հարկային 
համակարգում 

Ձև N 1-հետաքննություն 
(եռամսյակային) 

10 

-“- Հետաքննության մարմնի վարույթում գտնվող գործերը  մաքսային 
համակարգում 

Ձև N 2-հետաքննություն 
(եռամսյակային) 

10 

-“- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի  

ՎՃԱՐԱՅԻՆ  ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ  ԵՎ  ԱՐՏԱՔԻՆ  ԱՌԵՎՏՈՒՐ  
 

Մաքսային վիճակագրության տեղեկատվություն  
ա) բեռնամաքսային հայտարարագրերի տեղեկատվություն, 

  -հայտարարագրի տեսակը  (ցուցանիշի համարն ըստ   
   բեռնամաքսային հայտարարագրեր  ձև 1-ԲՄՀ-ի), 
  -արտահանողը (2), մարզի ծածկագիրը, 
  -բեռնամաքսային հայտարարագրերի հերթական    
   տեղեկատու համարը (7), 
  -ներմուծողը (8), մարզի  ծածկագիրը, 
  -նշանակման երկիրը (10), 
  -առևտուր անող երկիրը (11), 
 -արտահանման երկիրը, ծածկագիրը (15), 
  -ծագման երկիրը (16),  
  -նշանակման երկիրը, ծածկագիրը (17),     

Աղյուսակի տեսքով 
(ամսական,  
էլեկտրոնային փոստով) 
 Տարեկանը` ճշգրտված 
տեսքով 

15 
 
 

14 ապրիլի 
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  -փոխադրամիջոցը ժամանման տեղում, ծածկագիրը (18), 
  -առաքման պայմանները (20), 
   -փոխադրամիջոցը սահմանում, ծածկագիրը (21),   
   -ապրանքագրի ընդհանուր  գումարը (22), 
  -փոխանակման կուրսը (23),  
  -գործարքի բնույթը (24), 
  -ներքին փոխադրամիջոցը (26),      
  -ապրանքի քանակը և տեսակը  (31),      
  -ապրանքի ծածկագիրը (33),   
  -ծագման երկիրը, ծածկագիրը (34), 
  -բրուտո քաշը կգ (35), 
  -պրոցեդուրան (37), 
  -նետո քաշը կգ (38), 
  -լրացուցիչ միավոր (41), 
  -ապրանքի գինը (42), 
  -լրացուցիչ տեղեկություններ,  
  -լիցենզիա (44), 
  -վիճակագրական արժեքը(46),  
  -ամսաթիվը (54), 
բ) Ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձև 

  -ներմուծողը (8), մարզի  ծածկագիրը, 
  -նշանակման երկիրը (10), 
  -առևտուր անող երկիրը (11), 
  -արտահանման երկիրը, ծածկագիրը (15), 
  -ծագման երկիրը (16),  
  -նշանակման երկիրը, ծածկագիրը (17),     
  -փոխադրամիջոցը ժամանման տեղում, ծածկագիրը (18), 
  -առաքման պայմանները (20), 
   -փոխադրամիջոցը սահմանում, ծածկագիրը (21),   
   -ապրանքագրի ընդհանուր  գումարը (22), 
  -փոխանակման կուրսը (23),  
  -գործարքի բնույթը (24), 
  -ներքին փոխադրամիջոցը (26),      
  -ապրանքի քանակը և տեսակը  (31),      
  -ապրանքի ծածկագիրը (33),   
  -ծագման երկիրը, ծածկագիրը (34), 
  -բրուտո քաշը կգ (35), 
  -պրոցեդուրան (37), 
  -նետո քաշը կգ (38), 
  -լրացուցիչ միավոր (41), 
  -ապրանքի գինը (42), 
  -լրացուցիչ տեղեկություններ,  
  -լիցենզիա (44), 
  -վիճակագրական արժեքը(46),  
  -ամսաթիվը (54), 

  գ) քաղաքացիների բեռների մաքսային հայտարարագիր. 
  -հայտարարագրի տեսակը (ցուցանիշի համարն ըստ     
ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձևի) 
  -ապրանքի անվանումը, 
  -չափի միավորը, 
  -քանակը, 
  -ապրանքի կոդը, 
  -ապրանքի քանակական  գումարն ԱՄՆ դոլարով 
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Քաղաքացիների բեռների մաքսային հայտարարագիր (ըստ 
երկիր-ապրանք կտրվածքի). 

  հայտարարագրի տեսակը (ցուցանիշի համարն ըստ  
ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձևի) 
   -փոխադրամիջոցը, 
   -ուղարկող երկիրը, 
   -ստացող երկիրը, 
  -ապրանքի անվանումը, 
  -չափի միավորը,  
  -քանակը, 
  -ապրանքի ծածկագիրը, 
  -ծագման երկիրը,  
  -ապրանքային քանակությունը, 
 -ապրանքի քանակական գումարը ԱՄՆ դոլարով 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
  ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ (եռամսյակային) 20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  

դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 ապրիլի 

- “ - Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.  
   ա) գործունեության տեսակների,  
   բ) տնտեսության հատվածների, 
   գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
   դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 ապրիլի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական  
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
   ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  

դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
 

25 ապրիլի 

- “ - Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.  
ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  

դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 ապրիլի 
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1 2 3 4 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական  

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 
Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 
Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար 

նյութերը 
Ձև N 2-տա (օդ) (տարեկան) 3 հունիսի 

-“- Բնապահպանական հարկեր և բնօգտագործման վճարներ Ձև N 1-բավ (տարեկան) 3 հունիսի 
-“- Թափոնների առաջացումը, օգտագործումը և հեռացումը Ձև N 1-թափոն (տարեկան) 3 հունիսի 
-“- Ջրօգտագործում  Ձև N 2–տա (ջուր) 

(տարեկան) 
3 հունիսի 

-“- Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ  
օգտագործման պետական վերահսկողություն 

Ձև N 1–բնապահպանություն 
(կիսամյակային) 

20 

-“- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 
Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության հետաքննության և նախաքննու-

թյան  մարմինների կողմից ներկայացվող քննչական աշխատանքի 
մասին 

Ձև N 1Մ (կիսամյակային) 25 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հատուկ կոնտինգենտի (դատապարտյալներ և կալանավորված 

անձինք) թվաքանակ 
Տեղեկանք (տարեկան) 24  մարտի 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության 
պետական ծառայության համակարգի պահպանման և 
զարգացման 2017 թվականի ընթացիկ ծախսերի վերաբերյալ 
մանրամասնեցված տեղեկատվություն 

Տեղեկանք պահանջվող 
աղյուսակի տեսքով 
(եռամսյակային, տարեկան) 

մինչև ապրիլի վերջը 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Աշխատանքային և զինվորական ծառայության հետ կապված  
կենսաթոշակառուներ և կենսաթոշակի միջին չափերը  

Ձև N 1-կենսաթոշակ 
(կիսամյակային) 

20 

- “ - Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու 
դեպքում նպաստները 

Ձև N 2-նպաստ 
(կիսամյակային) 

20 

- “ - Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ Ձև N 3-նպաստ 
(կիսամյակային) 

20 

-“- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 
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 ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի  Հանրապետությունում  միջազգային 

պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց շարժը  
Ձև թիվ  1-Ապաստան 
(կիսամյակային) 

20 

-“- Հայաստանի  Հանրապետությունում  միջազգային 
պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց շարժը  

Ձև թիվ  2-Ապաստան 
(տարեկան) 

15 փետրվարի   

ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ Ոռոգման ջրի օգտագործման ծավալի և հասույթի գանձման 

վերաբերյալ (ըստ ընկերությունների, մարզային կտրվածքով) 
Աղյուսակ (եռամսյակային) 10 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Հանրապետության ոռոգելի հողատարածքներում, որից՝ 
Արարատյան հարթավայրում, գերխոնավ հողերի մակերեսը, հա 

Տեղեկանք (տարեկան) 16 ապրիլի 
 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ջրմուղի աշխատանքը Ձև N 1-ջրմուղ (տարեկան)  1 ապրիլի 
-“- Կոյուղու  աշխատանքը Ձև N 1-կոյուղի (տարեկան) 1 ապրիլի 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԿՈՄԻՏԵ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ  Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ -  Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 ապրիլի 

- “ - Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.  
ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 ապրիլի 

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ Կազմակերպությունների (ընկերությունների) մասնավորեցման 
արդյունքները 

Տեղեկանք 
 

20 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ  
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Օդային տրանսպորտով իրականացված ուղևորափոխադրումների 

և բեռնափոխադրումների ծավալներն ըստ կազմակերպությունների 
    ա) կազմակերպության  անվանումը, 
    բ)  աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը, 
    գ) փոխադրված բեռների ծավալը, 
    դ) փոխադրված ուղևորների  թվաքանակը 

Աղյուսակ (եռամսյակային) 
 

15 

- “ - Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30 հունվարի 

- “ - Օդային տրանսպորտի աշխատանքը 
 

Ձև N 1- ավիա (ամսական) 
ամփոփ հաշվետվություն 

10 

- “ - Չարտերային չվերթների աշխատանքը 
 

Ձև N 1- չարտեր (տարեկան) 
ամփոփ հաշվետվություն 

1 ապրիլի 
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ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Կանոնավոր չվերթների  աշխատանքը 

 
Ձև N 12- ՔԱ  (տարեկան) 
ամփոփ հաշվետվություն 

1 ապրիլի 

- “ - Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների չվացուցակային չվերթները 
 

Ձև N 30- ՔԱ  (տարեկան) 
ամփոփ հաշվետվություն 

30 հունվարի 

- “ - Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների օրացուցային ժամանակը Ձև N 34-ՔԱ (տարեկան) 
ամփոփ հաշվետվություն 

25 փետրվարի 
 

- “ - Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի հայաստանյան 
շարժակազմի արտադրանքը 

Ձև N 65- ավիա  (տարեկան) 
ամփոփ հաշվետվություն 

1 ապրիլի 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
    ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատանքի պայմանները, վնասակար և վտանգավոր  
պայմանների համար տրվող արտոնությունները և հատուցումներն 
ըստ.  
   ա) գործունեության տեսակների,  
    բ) տնտեսության հատվածների, 
    գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
    դ) սեռի 

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

30 հունվարի 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 
   ա) գործունեության տեսակների,  
   բ) տնտեսության հատվածների, 
   գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
   դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 ապրիլի 

- “ - Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.  
   ա) գործունեության տեսակների,  
   բ) տնտեսության հատվածների, 
   գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
   դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 ապրիլի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՎ ՍՏԵՂԾՎԱԾ  
ՄՇՏԱՊԵՍ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  1.Բջջային կապի բաժանորդների քանակը 

2.Ինտերնետ հասանելիության բաժանորդների քանակը  
Տեղեկանք (տարեկան) 30 մայիսի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և 

վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց 
թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի 
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 
ՄՏԱՎՈՐ  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Արտոնագրային գործունեություն Տեղեկանք (տարեկան)  26 մարտի 

ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ  ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ  Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժն ըստ.  
ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

-“- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

ա) գործունեության տեսակների,  
բ) տնտեսության հատվածների, 
գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 ապրիլի 

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

   գ) Երևան քաղաքի և մարզերի, 
դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի 
ուսուցում (տարեկան) 

25 ապրիլի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Գիտատեխնիկական աշխատանքներ Ձև N 1-գիտություն 
(տարեկան) 

25 փետրվարի 

ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
ԴԱՏԱԿԱՆ  ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  Քրեական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը 

և քրեական պատժատեսակների կիրառումը (ըստ 
հանցատեսակների և սեռատարիքային կազմի) 

Ձև N 10 (կիսամյակային)  
և հավելված 

24 փետրվարի 

- “ - Դատապարտվածների կազմը, հանցագործության կատարման 
տեղը և ժամանակը (ըստ հանցատեսակների և սեռատարիքային 
կազմի) 

Ձև N 11 (կիսամյակային)  և 
հավելված 

24 փետրվարի 

- “ - Դատապարտված անչափահասների թվաքանակը (ըստ  
հանցատեսակների և սեռատարիքային կազմի) 

Ձև N 12 (կիսամյակային)  
և հավելված 

24 փետրվարի 

-“- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

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

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԲԱՆԿ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ Տեղեկատվություն ըստ 2017 թվականի եկամուտների  ու ծախսերի 

հոդվածների, ըստ ենթահատվածների` կանոնադրական 
կապիտալում, ըստ բաժնեմասի ունեցած վերահսկողության 
հատկանիշի (պետական, ազգային մասնավոր և օտարերկրյա 
հիմնադիրների վերահսկողության տակ գտնվող 
կազմակերպություններ). 

• կենտրոնական բանկի 
• դրամավարկային միջնորդության այլ կազմակերպությունների 
• ֆինանսական միջնորդության այլ ծառայություններ  
    մատուցող կազմակերպությունների(որից` գրավատներ) 

     • ներդրումային կազմակերպությունների 
     • կենսաթոշակային հիմնադրամների  

• ֆինանսական միջնորդության և ապահովագրությանն օժան-  
   դակող ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների 

Ըստ «Հայաստանի Հանրա-
պետության կենտրոնական 
բանկի և Հայաստանի Հան-
րապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայու-
թյան միջև տեղեկատվության
փոխանակման վերաբերյալ 
համաձայնագրի»  
(01.02.2010 թվական) և 
համաձայնացված ձևի  
(տարեկան պարբերականու-
թյամբ` եռամսյակային  
բաշխվածությամբ) 

 

մինչև ապրիլի վերջը 

- “ - Տեղեկատվություն ապահովագրական ընկերությունների 2018 
թվականի գործառնական և այլ ծախսերի, ապահովագրական 
վճարների, ապահովագրական հատուցումների և տեխնիկական 
պահուստների փոփոխության վերաբերյալ 
 
Տեղեկատվություն ապահովագրական ընկերությունների 2018 
թվականի ապահովագրական վճարների, ապահովագրական 
հատուցումների և տեխնիկական պահուստների փոփոխության 
վերաբերյալ (ըստ կանոնադրական կապիտալում վերահսկողության 
հատկանիշի` պետական, ազգային մասնավոր և օտարերկրյա) 

Ըստ «Հայաստանի Հանրա-
պետության կենտրոնական 
բանկի և Հայաստանի Հան-
րապետության ազգային վի-
ճակագրական ծառայության 
միջև տեղեկատվության 
փոխանակման վերաբերյալ 
համաձայնագրի» 
(01.02.2010թ.) և համաձայ-
նացված ձևի (տարեկան 
պարբերականությամբ` 
եռամսյակային  
բաշխվածությամբ) 

մինչև մայիսի վերջը 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժն ըստ. 

ա) Երևան քաղաքի և մարզերի 

Ձև N 1-ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերն ըստ. 

 ա) գործունեության տեսակների,  
 բ) տնտեսության հատվածների, 
 գ) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
 դ) տարածաշրջանների 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 ապրիլի 

- “ - Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի Ձև N 1- կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 
 

25 ապրիլի 
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1 2 3 4 
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ Տեղեկատվություն ապահովագրական շուկայի գործունեության 

վերաբերյալ 
Տեղեկանք 
(եռամսյակային) 

40 

- “ - Ապահովագրական ընկերությունների ամփոփ ցուցանիշներ Հաշվապահական հաշ-
վառման Ձև N 1 և Ձև N 2 
(տարեկան) 

30 մայիսի 

- “ - Արտարժույթների փոխարժեքներ Տեղեկանք 
     ամսական, 
     տարեկան 

 
5, 
5 

- “ - Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 
հաշվեկշռային ամփոփ ցուցանիշներ 

Տեղեկանք 
       ամսական, 

        տարեկան 

 
20, 

4 մայիսի  
- “ - Բանկային համակարգի ամփոփ ցուցանիշներ Տեղեկանք 

       ամսական, 
       տարեկան  

 
20, 

4 մայիսի 
- “ - Առևտրային բանկերի վարկային ներդրումներն ըստ 

ժամկետայնության 
Տեղեկանք 
       ամսական, 

        տարեկան 

 
20, 

4 մայիսի 
- “ - Բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների և տրամադրված 

վարկերի միջին տոկոսադրույքներ 
Տեղեկանք (ամսական) 20 

 
- “ - Բանկերում բնակչությունից ներգրավված ավանդների մնացորդ Տեղեկանք (ամսական) 20 
- “ - Բանկային համակարգի դրամարկղային շրջանառություն Տեղեկանք (ամսական) 20 
- “ - Դրամական բազմարկիչ   Տեղեկանք (ամսական) 20 
- “ - Բանկերի հաճախորդների քանակ Տեղեկանք (ամսական) 20 
- “ - Առևտրային բանկերի ավանդներն ըստ տնտեսության հատվածների Տեղեկանք (ամսական) 20 
- “ - Առևտրային բանկերի վարկերն ըստ տնտեսության հատվածների Տեղեկանք (ամսական) 20 
- “ - Վարկային կազմակերպությունների վարկեր Տեղեկանք (ամսական) 20 
- “ - Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ընդհանուր 

ակտիվները և ընդհանուր  պարտավորություններ    
Տեղեկանք 
     եռամսյակային, 
     տարեկան 

 
45, 

4 մայիսի 
- “ - Բանկերի և դրանց մասնաճյուղերի քանակը (այդ թվում` լիցենզիան 

ուժը կորցրած բանկերի քանակը) 
Տեղեկանք 
     եռամսյակային, 

      տարեկան 

 
30, 

4 մայիսի 
- “ - Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համախառն 

միջազգային պահուստներ 
Տեղեկանք 
     եռամսյակային, 

      տարեկան 

 
45, 

4 մայիսի 
- “ - Հայաստանի Հանրապետության  կենտրոնական բանկի ընդհանուր 

կապիտալ` կանոնադրական հիմնադրամ և գխավոր պահուստ 
Տեղեկանք 
     եռամսյակային, 

      տարեկան 

45, 
4 մայիսի 

- “ - Տեղեկություններ արժեթղթերի շուկայի վերաբերյալ Տեղեկանք (եռամսյակային) 35 
- “ - Հայաստանի Հանրապետության  առևտրային բանկերի ընդհանուր 

ակտիվներ և պարտավորություններ 
Տեղեկանք 
      եռամսյակային, 
      տարեկան 

 
30, 

4 մայիսի 
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1 2 3 4 
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի ընդհանուր 

կապիտալ 
Տեղեկանք 
      եռամսյակային, 
      տարեկան 

 
30, 

4 մայիսի 
- “ - Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի ընդհանուր 

շահույթ (վնասը) 
Տեղեկանք 
      եռամսյակային, 

       տարեկան 

 
30, 

4 մայիսի 
- “ - Շահույթով աշխատող առևտրային բանկերի քանակը և ընդհանուր 

շահույթը 
Տեղեկանք 
      եռամսյակային, 

       տարեկան 

 
30, 

4 մայիսի 
- “ - Վնասով աշխատող առևտրային բանկերի քանակը և ընդհանուր 

վնասը 
Տեղեկանք 
      եռամսյակային, 
      տարեկան 

 
30, 

4 մայիսի 
- “ - Գրավատների գործունեություն Տեղեկանք (տարեկան) 4 մայիսի 
- “ - Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ամփոփ 

ցուցանիշներ 
Տեղեկանք (տարեկան) 4 մայիսի 

- “ - Արժութային դիլերների և փոխանակման կետերի մասին ամփոփ 
ցուցանիշներ 

Տեղեկանք (տարեկան) 4 մայիսի 

- “ - Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի հիմնական ցուցանիշներ Տեղեկանք (տարեկան) 4 մայիսի 
- “ - Ֆինանսական  հատվածի (ենթահատվածների) ակտիվներն ու պար-

տավորություններն ըստ  ֆինանսական գործիքների և տնտեսության 
հատվածների 

Տեղեկանք (տարեկան)  23 մայիսի 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ  ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ  ԵՎ  ԱՐՏԱՔԻՆ  ԱՌԵՎՏՈՒՐ  
 

Հայաստանի Հանրապետության  վճարային հաշվեկշռի, միջազգային 
ներդրումային դիրքի և համախառն արտաքին պարտքի 
ցուցանիշների տրամադրում ըստ Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամի ստանդարտ հոդվածների 

Էլեկտրոնային աղյուսակի 
տեսքով  
(եռամսյակային) 

82 

- “ - Հայաստանի Հանրապետությունում  ֆինանսական կազմակերպու-
թյուններում ոչ ռեզիդենտների կողմից բաժնետիրական կապիտալում 
իրականացված օտարերկրյա ներդրումները և տրամադրված 
վարկերը 

Էլեկտրոնային աղյուսակի 
տեսքով  
(եռամսյակային) 

50 

- “ - Վճարային հաշվեկշիռ, նախնական  Էլեկտրոնային աղյուսակի 
տեսքով (եռամսյակային) 

38/40 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ    

- “ -   Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և   
  վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց  
  թվաքանակը 

Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի 

-“- 
 

Հողերի բարելավում Ձև N 1-հողային 
պաշարներ (տարեկան) 

25 փետրվարի 

-“- 
 

Բնապահպանության ոլորտում կապիտալ ծախսեր և   
 ներդրումներ 

Տեղեկանք 
 

 19 մայիսի 

-“- Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը Ձև N 85–գմ (տարեկան) 25 փետրվարի 
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ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Գրադարանների գործունեությունը Ձև N 6–գմ  (տարեկան) 25 հունվարի 

-“- Թանգարանների գործունեությունը Ձև N 1–թանգարան 
(տարեկան) 

 15 փետրվարի 

-“- Թատրոնների գործունեությունը Ձև N 1–թատրոն 
(տարեկան) 

25 փետրվարի 

-“- Համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը Ձև N 1–համերգ 
(տարեկան) 

25 փետրվարի 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ Գարնանացանի ընթացքը 

 
Ձև թիվ 3-գտհ  ամսական 
տարին 3 անգամ (1.04, 
1.05, 1.06) 

ապրիլի, մայիսի և հունիսի 
5-րդ աշխատանքային 

օրերը  
-“- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, 

բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և 
միջին բերքատվությունը  2019թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 
      այդ թվում` փաստացի ոռոգված հողերից  

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

 դեկտեմբերի 7-րդ 
աշխատանքային օրը, 

դեկտեմբերի 7-րդ 
աշխատանքային օրը 

- “ - Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 
2019 թվականի բերքի տակ (հունիսի 1-ի դրությամբ), համատարած 
հաշվառման տվյալներ  

Ձև թիվ 4-գտհ (տարեկան) 
 

հունիսի 7-րդ 
աշխատանքային օրը 

-“- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և 
աշնանացանի ընթացքը  

Ձև թիվ 29-ԳՏՀ (ամսական) 5-րդ աշխատանքային օրը 

-“- Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառումը  2019 թվականի 
հունվարի 1-ի դրությամբ.  
  վերջնական տվյալներ, ամբողջական հանրագումարներով 

6-գտհ (տարեկան) 17 հունվարի 

-“- Գյուղական վայրերի բնակչության գյուղատնտեսական 
կենդանիներով ապահովվածության մասին 

Ձև թիվ 9-ԳՀ (տարեկան) 17 հունվարի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ    
- “ - Բնակարանային ֆոնդ Ձև N 1-բնակֆոնդ 

(տարեկան) 
1 ապրիլի 

- “ - Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրում Ձև N 1-հատուկ տրանսպորտ 
(տարեկան) 

15 փետրվարի 

-“- Քաղաքների ճանապարհային տնտեսություն Ձև N 1-բարեկարգվա-
ծություն (տարեկան) 

15 փետրվարի 

-“- Քաղաքային հողեր և կանաչապատ տարածքներ  Ձև N 1-կանաչ (տարեկան) 15 փետրվարի 
-“- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 
Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

-“- Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմը 2018 թվականի 
հունվարի 1-ի դրությամբ 

ձև N 9-U (տարեկան) 25 փետրվարի 

-“- Գրադարանների գործունեությունը Ձև N 6-գմ (տարեկան) 25 հունվարի 
-“- Թանգարանների գործունեությունը Ձև N 1-թանգարան 

(տարեկան) 
15 փետրվարի 

-“- Թատրոնների գործունեությունը Ձև N 1-թատրոն (տարեկան)  25 փետրվարի 
-“- Համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը Ձև N 1-համերգ  

(տարեկան) 
25 փետրվարի  

- “ - Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը Ձև N 85-գմ (տարեկան) 25 փետրվարի 
-“- Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, 

մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների 
գործունեությունը 

Ձև N 1- եգադ (տարեկան) 15 փետրվարի 
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ Գարնանացանի ընթացքը 

 
Ձև թիվ 3-գտհ  ամսական 
տարին 3 անգամ (1.04, 
1.05,1.06) 

ապրիլի, մայիսի և հունիսի 
5-րդ աշխատանքային 

օրերը  
-“- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, 

բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և 
միջին բերքատվությունը 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 
      այդ թվում` փաստացի ոռոգված հողերից  

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

 դեկտեմբերի 7-րդ 
աշխատանքային օրը 

-“- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 
2019 թվականի բերքի տակ (հունիսի 1-ի դրությամբ), համատարած 
հաշվառման տվյալներ  

Ձև թիվ 4-գտհ (տարեկան) 
 

հունիսի 7-րդ 
աշխատանքային օրը 

-“- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և 
աշնանացանի ընթացքը  

Ձև թիվ 29-ԳՏՀ 
(ամսական) 

5-րդ  
աշխատանքային օրը  

-“- Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառումը  2019 թվականի 
հունվարի 1-ի դրությամբ.  
  վերջնական տվյալներ, ամբողջական հանրագումարներով 

6-գտհ (տարեկան) 17 հունվարի 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Անհատական բնակելի տների և բազմաբնակարան  
բնակելի շենքերի շինարարության թույլտվությունների  
ցուցակը ըստ վարչական շրջանների`                        
    ա) նախագծի համարը, ամսաթիվը, 
     բ) օբյեկտի հասցեն, 
     գ) օբյեկտի անվանումը, 
     դ) կառուցապատողի անունը և ազգանունը իսկ կազմակերպու-
թյունների դեպքում` կազմակերպությունների անվանումը, 
տնօրենի անունը և ազգանունը, հասցեն և հեռախոսահամարները, 
     ե) շինարարության թույլտվության համարը,  ամիս և ամսաթիվը 

 Աղյուսակի տեսքով  
 (եռամսյակային) 

25 

-“- Կառուցապատման ընթացքում գտնվող օբյեկտների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն` 
    ա) կառուցապատողի անունը և ազգանունը, իսկ կազմակերպու   
         թյունների դեպքում` կազմակերպությունների անվանումը, 
     բ) օբյեկտի հասցեն, 
     գ) օբյեկտի անվանումը (տեսակը), 
     դ) շինարարական կազմակերպության (կապալառու) անվանումը    

Աղյուսակի տեսքով  
 (եռամսյակային) 

10 

- “ - Շինարարության շահագործման փաստագրմանակտերի մասին 
տեղեկատվություն` 

    ա) կառուցապատողի անունը և ազգանունը իսկ կազմակերպու- 
         թյունների դեպքում` կազմակերպությունների անվանումը, 
     բ) օբյեկտի հասցեն, 
     գ) օբյեկտի անվանումը (տեսակը), 
     դ) շինարարական կազմակերպության (կապալառու) անվանումը, 
     ե) փաստագրման ակտի համարը և ամսաթիվը 
 
 
 
 

 Աղյուսակի տեսքով  
 (շաբաթական) 

հաջորդող շաբաթվա 
2-րդ օրը 
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ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
 Ձև N 1-տրանսպորտ  
 (տարեկան) 

30  հունվարի 

-“- Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և 
դրանց կառույցները 

 Ձև N 1-ճան  (տարեկան) 30  հունվարի 

 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  Բնակարանային ֆոնդ Ձև N 1-բնակֆոնդ 

(տարեկան) 
1 ապրիլի 

 
-“- Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրում 

 
Ձև N 1-հատուկ տրանսպորտ 
(տարեկան) 

15 փետրվարի  

-“- Քաղաքների ճանապարհային տնտեսություն 
 

Ձև N 1-բարեկարգվածություն 
(տարեկան)  

15 փետրվարի  

-“- Քաղաքային հողեր և կանաչապատ տարածքներ  Ձև N 1-կանաչ  15 փետրվարի 
-“- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական 

պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը 
Ձև N 1-վի (տարեկան)  1 մարտի 

-“- Հողերի բարելավում Ձև N 1-հողային պաշարներ  
(տարեկան) 

25 փետրվարի  

 


