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Հավելված 7 
2019  թվականի վիճակագրական ծրագրի 

 

ԱՅԼ (ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ) ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ  

ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂՎՈՂ 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 ՆԱԽԱԳԱՀԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ)  
(տարեկան 

30  հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը և դրանց կառուցվածքը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 փետրվարի 

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

25 փետրվարի  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

10 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը և դրանց կառուցվածքը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

25 փետրվարի 

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

25 փետրվարի  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարութ-

յան իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, 
այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողա-
կան կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 
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1 2 3 4 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 

շինարարության իրականացումը 
Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության   տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

– “ – 
 

Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և  
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան)  

30  հունվարի 

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) Երևան քաղաքի և մարզերի,  
դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 ապրիլի  

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 
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1 2 3 4 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻՍՏՐ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական 

անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բիզնես ռեգիստրին 
վերաբերող տվյալների մասով տեղեկատվության հավաքագրում 

Ամսական (առցանց) 
իրավաբանական անձանց 
համար` 
ա)իրավաբանական անձի 
նույնականացման ծածկա-
գիրը, 
բ) պետական գրանցման 
համարը, 
գ) հարկ վճարողի հաշվառ-
ման համարը 
դ) ձեռնարկության կոդը, 
ե) պետական գրանցման 
տարին, ամիսը, ամսաթիվը 
զ) իրավաբանական անձի 
լրիվ անվանումը(հայերեն,  
ռուսերեն, անգլերեն), 
է) կազմակերպական-իրա-
վական ձևը, 
ը) հիմնադրի քաղաքացիությա
երկիրը(բացի բաժնետիրակա
ընկերություններից),  
թ) իրավաբանական անձի 
գտնվելու վայրը (հասցե), 
ժ) hեռախոսահամարները, 
հայեցողական կարգով` 
ֆաքսը,էլեկտրոնային փոստի
հասցեն, 
անհատ ձեռնարկատերերի 
համար`  
ա) պետական գրանցման 
համարը, 
բ) հարկ վճարողի հաշվառ-
ման համարը 
գ) պետական գրանցման 
տարին, ամիսը,ամսաթիվը 
դ) անհատ ձեռնարկատի- 
րոջ անուն ազգանունը, 
ե)անհատ ձեռնարկատի- 
րոջ գտնվելու վայրը(հասցե), 
զ) հեռախոսահամարները, 
հայեցողական կարգով`ֆաքս
էլեկտրոնային փոստի հասցե

15  
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1 2 3 4 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարու-

թյան իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվեր-
ջին, այդ թվում` շինարարության   տեխնոլոգիական և վերար-
տադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

-“- Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

 Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

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) 

22 ապրիլի 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ 
թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական 
կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

-“- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

26 մարտի 

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

26 մարտի 
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1 2 3 4 
ԱՐՏԱԿԱՐԳ  ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության  տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Ագրոօդերևութաբանական վերլուծություն Ամփոփագիր 
(եռամսյակային) 

30 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Հրդեհների պատճառած վնաս Տեղեկանք (տարեկան) 10  փետրվարի 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության   տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

-“- Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30 հունվարի 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Հրդեհների պատճառած վնաս Տեղեկանք (տարեկան) 10  փետրվարի 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության   տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

-“- 
 

Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

-“- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

 Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

26 մարտի 

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

26 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 
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1 2 3 4 
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 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 

-“- 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 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության   տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

26 մարտի 

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

26 մարտի 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարու-

թյան իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվեր-
ջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 

աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

26 մարտի 

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

26 մարտ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ 
թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական 
կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան)  1 ապրիլի 

-“- Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

-“- Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

-“- Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ  Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

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

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

26 մարտի 

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

26 մարտի 

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական  
հաստատությունների գործունեությունը  

Ձև N 3-գմ (տարեկան) 5 հոկտեմբերի 
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ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ 
թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական 
կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

-“- Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ 
թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական 
կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարու-
թյան իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը,աշ-
խատաժամերը,աշխատուժի վրա գործատուի կատարած ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
  

26 մարտի 

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

26 մարտի 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության   տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 
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ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆԱԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30 հունվարի 

- “ - Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի 
աշխատանքը 

Ձև N 2-երկաթ (ամսական) մինչև 15 

- “ - Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի  
արտադրանքը 

Ձև N 65-երկաթ 
(տարեկան) 

30 մարտի 

- “ - Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և 
դրանց կառույցները 

Ձև N 1-ճան  (տարեկան) 30 հունվարի 

- “ - Տեղեկություններ հիմնական  միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ 
նյութական  ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և 
շարժի վերաբերյալ 

Ձև N 11-ՀՄ (տարեկան) 15 ապրիլի 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ 
թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական 
կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

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 ծախսերը 
և դրանց կառուցվածքն 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 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ  ԵՎ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության   տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության 
իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
  

26 մարտի 

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

26 մարտի 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ 
թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական 
կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՌԵՎՏՈւՐ ԵՎ  ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ Ծառայությունների ծավալը Ձև N 1-ծառայություններ  
(ամսական) 

մինչև 15 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ  ԵՎ  ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
  
 

26 ապրիլի 

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

26 ապրիլի 

 ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության   տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 
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1 2 3 4 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժ 
Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
  
 

26 մարտի 

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

26 մարտի 

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարու-

թյան իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվեր-
ջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադ-
րողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

-“- Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան)  
 

26 մարտի 

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

26 մարտի 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարու-

թյան իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվեր-
ջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադ-
րողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1  ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30 հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
  
 

26 մարտի 

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

26 մարտի 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 
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1 2 3 4 

 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության   տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

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 
ծախսերը և դրանց կառուցվածքն 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 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

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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ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

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 

 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30 հունվարի 

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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ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժ 
Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 26 մարտի 

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

26 մարտի 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

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 

 ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ  Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատատեղերի շարժ 
Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
  
 

26 մարտի 

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

26 մարտի 

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 
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ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության   տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

-“- Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
  

26 մարտի 

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

26 մարտի 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՈՒՅՔԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԿՈՄԻՏԵ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,շինարարու- 

թյան իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, 
այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական
կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30 հունվարի 

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ Կազմակերպությունների (ընկերությունների) մասնավորեցման 
արդյունքները 

Տեղեկանք 
 

20 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ  
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ 
թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական 
կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

                                     - “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 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 

- “ - 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 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՎ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ՄՇՏԱՊԵՍ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30 հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
  

26 մարտի 

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

26 մարտի 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
  

26 մարտի 

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

26 մարտի 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 
ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային)  

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
 

26 մարտի 

- “ - Աշխատողների մասնագիտական ուսուցում Ձև N 1- կադրերի 
ուսուցում (տարեկան) 26 մարտի  

ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ  ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,  

շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը 
տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության   տեխնոլոգիական և 
վերարտադրողական կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ(ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 
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ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման   

 ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը  
Ձև N 1-տրանսպորտ)  
(տարեկան  

30  հունվարի  

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

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

26 մարտի 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
  

26 մարտի 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
  

26 մարտի 

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

26 մարտի 

ԴԱՏԱԿԱՆ  ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների թվաքանակի և 
աշխատատեղերի շարժ 

Ձև N 1- ԹԱՇ 
(եռամսյակային) 

20 

- “ - Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
աշխատաժամերը, աշխատուժի վրա գործատուի կատարած 
ծախսերը 

Ձև N 1-Ա (տարեկան) 
  

26 մարտի 

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

26 մարտի 

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԲԱՆԿ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ 
թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական 
կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ(ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 
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ԱՌԵՎՏՈւՐ ԵՎ  ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ Հայաստանի Հանրապետության  կենտրոնական բանկի, առևտրային 

բանկերի, վարկային կազմակերպությունների,Հայաստանի Հան-
րապետության  ապահովագրական ընկերությունների և ներդրումա-
յին ծառայություն մատուցող ընկերությունների եկամուտների և ծախ-
սերի վերաբերյալ հաշվետվություն 

Տեղեկանք ըստ «Հայաստա-
նի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի և 
Հայաստանի Հանրապետու-
թյան ազգային վիճակա-
գրական ծառայության միջև 
տեղեկատվության փոխա-
նակման վերաբերյալ համա-
ձայնագրի»  
(01.02.2010 թ.) (ամսական) 

մինչև 20 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ  ԲԱՆԿԵՐ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

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 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ 
թվում` շինարարության  տեխնոլոգիական և վերարտադրողական 
կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

- “ - Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

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 

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  
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 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 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության 
իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ 
թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական 
կառուցվածքը 

Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

-“-  Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
  շինարարության իրականացումը 

 Ձև N 2-ԿՇ(ամսական) մինչև 15 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 

Ձև N 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) 

30  հունվարի 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ  ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Ընդհանուր տեղեկություններ առևտրի օբյեկտների մասին Ձև 1-հաշվառում 
(եռամսյակային) 

մինչև 15 

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 
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ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության 

իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ 
թվում` շինարարության   տեխնոլոգիական և վերարտադրողական 
կառուցվածքը 

 Ձև N 2-ԿՇ (տարեկան) 1 ապրիլի 

-“- Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը և 
շինարարության իրականացումը 

 Ձև N 2-ԿՇ (ամսական) մինչև 15 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ  ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Ընդհանուր տեղեկություններ առևտրի օբյեկտների մասին  Ձև 1-հաշվառում  
 (եռամսյակային) 

մինչև 15 

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,  
    դ) սեռի 

Ձև N 1- կադրերի ուսուցում 
(տարեկան) 

25 ապրիլի 

 


