ՄԱՍ 11
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ (ԱՐՄՍՏԱՏ)
ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ
ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

2

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

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

3

4

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
1.1.2. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
1

112011 Վիճակագրական դիտարկման դաշտում ընդգրկված
կազմակերպությունների (ներառյալ հիմնարկների)
հիմնական միջոցների արժեքը (հաշվեկշռային և
մնացորդային արժեքով)` ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների, 2019 թվական

Ձև N 11-ՀՄ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

1 ապրիլի

25 հունիսի

Ձև N 1-արտ (տարեկան)

ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների
ըստ էլեկտրակայանների

տարեկան

1 ապրիլի

22 հունիսի

տարեկան

1 ապրիլի

27 ապրիլի

1.2.1 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
2
3

4

5

6

121001 Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունը
բնեղեն և արժեքային արտահայտությամբ
121004 Էլեկտրակայանների աշխատանքի արդյունքները
(ներկայացնում են այն վարչությունները,
որոնց տարածքում առկա են ՀԷԿ-եր և ՋԷԿ-եր)
121007 Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների)
ծավալը, պատրաստի արտադրանքի իրացումը,
աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը, մեկ
աշխատողի աշխատանքի արտադրողականությունը
121008 Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների)
ծավալը, պատրաստի արտադրանքի իրացումը
121009 Արդյունաբերական արտադրանքի կարևորագույն
տեսակների արտադրությունը բնեղեն
արտահայտությամբ

Ձև N 1-ՋԷԿ,
Ձև N 1-ՀԷԿ
Ձև N 1- արտ (տարեկան)

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
տնտեսական գործունեության
տեսակների

տարեկան

1 ապրիլի

22 հունիսի

Ձև N 1- արտ (ամսական),
Ձև N 1- արտ (փոքր)
(եռամսյակային)
Ձև N 1- արտ (ամսական),
Ձև N 1- արտ (փոքր)
(եռամսյակային)

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ամսական,
եռամսյակային
ամսական,
եռամսյակային

10

20

10

20

ըստ գործունեության տեսակների
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Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

7

2

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

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

3

121013 Էներգակիրների արտադրության, սպառման և
պահուստների մասին

4

Ձև 1-Էներգետիկա
(տարեկան)

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
տնտեսական գործունեության
տեսակների

տարեկան

1 ապրիլի

20 ապրիլի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

II եռամսյակ՝
1.04, 1.05,
1.06
(ամսական)
տարեկան

10

15

11 դեկտեմբերի

18 դեկտեմբերի

1.2.2 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
8

122001 Գարնանացանի ընթացքը

Ձև N 3-ԳՏՀ,
Ձև N 3-ԳՏ

9

10 122003

11 122004
12 122006

13 122007

14 122008
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Ձև N 29-գտհ(տարեկան),
Ձև N 29-գտ (տարեկան),
Ձև N 29-գտհ-ոռոգված
(տարեկան),
Ձև N 29-գտ-ոռոգված
(տարեկան)
Ձև N 2 (Ձև N 4-ԳՏ
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային
(տարեկան) և Ձև N 4-ԳՏՀ
տարածությունները 2020 թվականի բերքի տակ
(հունիսի 1-ի դրությամբ), համատարած հաշվառման (տարեկան) ձևերի
հիման վրա)
տվյալներ
Առևտրային կազմակերպություններում
Ձև N 24-ԳՏ (ամսական)
անասնաբուծության դրությունը
Գյուղատնտեսական կենդանիների (խոշոր եղջերավոր Ձև N 24-ԳՏ (տարեկան),
կենդանիների, ոչխարների և այծերի, խոզերի, ձիերի, Ձև N 6-ԳՏՀ (տարեկան)
թռչունների) հաշվառումը 01.01.2020թ. դրությամբ
(համառոտ հանրագումար)
Ձև N 7(լրացվում է Ձև N 24-ԳՏ
Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառումը
(տարեկան) և Ձև N 6-ԳՏՀ
01.01.2020թ. դրությամբ.
վերջնական տվյալներ, ամբողջական
(տարեկան) ձևերի հիման
հանրագումարներով
վրա), Ձև N 9-ԳՀ
ըստ 1 և 2 տեղեկանքների
Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման
ստուգաճշտումներ ընտրանքային դիտարկման
եղանակով

122002 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային
տարածությունները, բազմամյա տնկարկների
տարածությունները, համախառն բերքը և միջին
բերքատվությունը 01.12.2020թ.դրությամբ
այդ թվում` փաստացի ոռոգված հողերից

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան
(հունիսի 1-ի
դրությամբ)

11 հունիսի

26 հունիսի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ամսական

10

15

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

15 հունվարի,
20 հունվարի

24 հունվարի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

20 հունվարի

30 հունվարի

ըստ ընտրանքում ընդգրկված
տնտեսությունների

տարեկան

13 փետրվարի

20 փետրվարի
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Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

2

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

3

4

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

15 122009 Առևտրային կազմակերպություններում
անասնաբուծության դրությունը (եզրափակիչ)

Ձև N 24-ԳՏ (տարեկան)

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

15 հունվարի

30 հունվարի

16 122010 Մուշտակամորթ գազանաբուծության դրությունը
17 122015 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն
բերքը և աշնանացանի ընթացքը
18 122016 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային
տարածությունները (տարածությունները) և
համախառն բերքը
19 122017 Անասնաբուծության դրության մասին

Ձև N 26-ԳՏ (տարեկան)
Ձև N 29-ԳՏՀ (ամսական),
Ձև N 29-ԳՏ (ամսական)
հարցաթերթեր թիվ 1.1 և
թիվ 1

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան
ամսական

15 հունվարի
10

30 հունվարի
15

ըստ ընտրանքում
ընդգրկված տնտեսությունների

ամսական

11

15

հարցաթերթ թիվ 2

ամսական

11

15

20 122018 Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը

հարցաթերթ թիվ 3

տարեկան

16 հունվարի

30 հունվարի

21 122019 Տնտեսությունների կողմից գյուղատնտեսական
արտադրանքի արտադրության վրա կատարված
ծախսեր
22 122021 Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն
23 122026 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային
տարածությունները (տարածությունները) և
համախառն բերքը

հարցաթերթ թիվ 4

ըստ ընտրանքում ընդգըրկված
տնտեսությունների
ըստ ընտրանքում
ընդգրկված տնտեսությունների
ըստ ընտրանքում
ընդգրկված տնտեսությունների

տարեկան

16 հունվարի

30 հունվարի

Ձև N 1-Ձուկ
հարցաթերթ թիվ 1
(տարեկան)

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի
ըստ ընտրանքում
ընդգրկված տնտեսությունների

ամսական
տարեկան

10
16 հունվարի

15
30 հունվարի

Ձև N 2-ԿՇ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

1 ապրիլի

10 հունիսի

Ձև N 2-ԿՇ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ամսական

10

15

Ձև ԱԲՇ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ամսական

10

15

Ձև ՄՇ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ամսական

10

15

1.2.3 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
24 123001 Oբյեկտների, hիմնական միջոցների գործարկումը,
շինարարության իրականացումը և անավարտ
շինարարությունը տարեվերջին
25 123004 Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկումը և
շինարարության իրականացումը
26 123005 Բնակչության միջոցների հաշվին անհատական
բնակելի շենքների գործարկումը
27 123006 Բնակչության միջոցների հաշվին տարբեր նշանակության օբյեկտների (բացի բնակելի շենքերից) գործար-
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Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

2

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

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

3

4

կումը
28 123008 Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ
29 123010 Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

Ձև N 1-ԿՇ
Ձև N 1-ԿՇ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ամսական
տարեկան

10
1 ապրիլի

15
8 հունիսի

Ձև N 1-տրանսպորտ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

20 փետրվարի

10 հունիսի

Ձև N 3-ավտո
Ձև N 1-ավտո

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան
ամսական

20 փետրվարի
10

15 հունիսի
15

Ձև N 1-ճան

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

20 փետրվարի

2 մարտի

Ձև N 1-երկաթ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

20 փետրվարի

2 մարտի

Ձև N 65-էլեկտրո

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ամսական

10

15

Ձև N 1-Փոստ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

10

15

1 ապրիլի

10 ապրիլի

1.2.4. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
30 124002 Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր
օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների
երկարությունը
31 124003 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գործունեությունը
32 124004 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքը և
շարժակազմը
33 124006 Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային
ճանապարհները և դրանց կառույցները
34 124007 Արդյունաբերական նշանակության երկաթուղային
տրանսպորտի գործունեությունը
35 124017 Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային
տրանսպորտի աշխատանքը (ներկայացնում են այն
գործակալությունները, որոնց տարածքում առկա են
տրոլեյբուսային տրանսպորտ և ճոպանուղի)
36 124018 Փոստային և սուրհանդակային գործունեության
մասին
37 124020 Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային
տրանսպորտի աշխատանքը

Ձև N 1-էլեկտրո

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ամսական,
եռամսյակային
տարեկան

Ձև N 42- կապ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

20 փետրվարի

2 մարտի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

20 փետրվարի

2 մարտի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

20 փետրվարի

2 մարտի

1.2.5. Կ Ա Պ
38 125002 Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի
որակը
39 125003 Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման
տեխնիկական միջոցները
40 125004 Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի
ծառայությունները
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Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

2

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

3

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

4

Ձև N 13-կապ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ամսական

10

15

Ձև 3-առևտուր

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

10 փետրվարի

16 մարտի

Ձև 1-առևտուր
Մշակման աղյուսակ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ամսական
ամսական

10
10

15
15

Հարցաթերթ (վաճառքի գին) ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ամսական

10

15

Ձև 1-շուկա

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ամսական

10

15

Ձև 1-հաշվառում

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

եռամսյակային

10

15

48 126007 Ծառայությունների ծավալը

Ձև 1- ծառայություններ

ամսական

10

15

49 126009 Առևտրի շրջանառությունը

Ձև 1-առևտուր (փոքր)

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
ծառայության տեսակների
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

10

15

50 126010 Ծառայությունների ծավալը

Ձև 1- ծառայություններ
(փոքր)

եռամսյակային
եռամսյակային

10

15

51

Հարցաթերթ (վաճառքի
քանակ)

ամսական

10

15

30 ապրիլի

29 մայիսի

41 125005 Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության գործունեության
մասին

1.2.6. ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
42 126001 Տեղեկատվություն ապրանքների վաճառքի և
մնացորդի վերաբերյալ
43 126002 Առևտրի շրջանառությունը
44 126003 Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաների
առևտրի շրջանառությունը
45 126004 Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում
ապրանքների վաճառքի գները
46 126005 Սպառողական ապրանքների և գյուղատնտեսական
ապրանքների շուկաներում առևտրի կետերի
հաշվառումը
47 126006 Ընդհանուր տեղեկություններ առևտրի օբյեկտների
մասին

126011 Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում
վաճառված ապրանքների քանակը

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

1.2.7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
52 127001 Կազմակերպությունների տնտեսական
գործունեության հիմնական ցուցանիշները

Ձև N 1-ՏԳ-տարեկան

ըստ մարզերի և ք.Երևանի, տնտետարեկան
սական գործունեության տեսակների
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ՄԱՍ 11
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի
Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

2

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

3

4

53 127002 Կազմակերպությունների դեբիտորական և
կրեդիտորական պարտքերը, բանկերի վարկերը և
փոխառությունները

Ձև N 6-Ֆ-եռամսյակային

54 127004 Կազմակերպությունների ֆինանսկան

Ձև N 3-Ֆ-տարեկան

ցուցանիշներ

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

ըստ մարզերի և Երևան
քաղաքի,
տնտեսական գործունեության
տեսակների
ըստ մարզերի և Երևան
քաղաքի, տնտեսական
գործունեության տեսակների

2019թ.
IY եռամսյակ,
2020թ. I,II,III
եռամսյակ-ներ
տարեկան

20

45

30 ապրիլի

10 հունիսի

1.3.1 ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
55 131001 Սննդամթերքի, ոչ պարենային ապրանքների գների
դիտարկում, գրանցում և միջին գների հաշվարկ

Մշակման աղյուսակներ

56 131002 Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների (ներառյալ Մշակման աղյուսակներ
ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ), ոչ պարենային ապրանքների և ծառայությունների ներկայացուցիչների գների (սակագների)
դիտարկում, գրանցում և միջին գների հաշվարկ
57 131006 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային

Մշակման աղյուսակներ

խմիչքներ» հատվածում ներառված ապրանքների և
ծառայությունների գների դիտարկում, գրանցում,
միջին գների հաշվարկ
58 131007 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտային Մշակման աղյուսակներ
արտադրատեսակներ» հատվածում ներառված
ապրանքների և ծառայությունների գների դիտարկում,
գրանցում, միջին գների հաշվարկ
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ըստ Երևան քաղաքի և մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի`
ապրանքների գծով (թարմ միրգ,
բանջարեղեն, բենզին, դիզելային
վառելիք), յուրաքանչյուր ամսվա
1-ի, 10-ի և 20-ի դրությամբ
ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի` «Անհատական սպառում
ըստ նպատակների» դասակարգչի
(ԱՍԸՆԴ)
ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի

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

հաշվետու
ժամանակաշրջանի
5-րդ օրը

հաշվետու
ժամանակաշրջանի
5-րդ օրը

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

ՄԱՍ 11
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի
Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

2

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

3

59 131008 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Հագուստ և կոշիկ» հատվածում
ներառված ապրանքների և ծառայությունների գների
(սակագների) դիտարկում, գրանցում, միջին գների
հաշվարկ
60 131009 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Բնակարանային ծառայություններ,
ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ
տեսակներ հատվածում ներառված ապրանքների և
ծառայությունների գների (սակագների) դիտարկում,
գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ
61 131010 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տնային գործածության առարկաներ,
կենցաղային տեխնիկա և բնակարանի ընթացիկ
սպասարկում» հատվածում ներառված ապրանքների
և ծառայությունների գների (սակագների) դիտարկում,
գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ
62 131011 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Առողջապահություն» հատվածում
ներառված ապրանքների և ծառայությունների գների
(սակագների) դիտարկում, գրանցում, միջին գների
(սակագների) հաշվարկ
63 131012 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տրանսպորտ» հատվածում
ներառված ապրանքների և ծառայությունների գների
(սակագների) դիտարկում, գրանցում, միջին գների
(սակագների) հաշվարկ
64 131013 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Կապ» հատվածում ներառված
ապրանքների և ծառայությունների գների
(սակագների) դիտարկում, գրանցում, միջին գների
(սակագների) հաշվարկ
65 131014 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Հանգիստ և մշակույթ» հատվածում
ներառված ապրանքների և ծառայությունների գների
(սակագների) դիտարկում, գրանցում, միջին գների
(սակագների) հաշվարկ

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

4

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

Մշակման աղյուսակներ

ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

Մշակման աղյուսակներ

ըստ Երևան քաղաքի և մարզերում
դիտարկվող բնակավայրերի

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

Մշակման աղյուսակներ

ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

Մշակման աղյուսակներ

ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

Մշակման աղյուսակներ

ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

Մշակման աղյուսակներ

ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

Մշակման աղյուսակներ

ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)
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ՄԱՍ 11
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի
Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

2

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

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

3

4

66 131015 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Կրթություն» հատվածում ներառված Մշակման աղյուսակներ
ապրանքների և ծառայությունների գների
(սակագների) դիտարկում, գրանցում, միջին գների
(սակագների) հաշվարկ
Մշակման աղյուսակներ
67 131016 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Ռեստորաններ և հյուրանոցներ»
հատվածում ներառված ապրանքների և
ծառայությունների գների (սակագների) դիտարկում,
գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ
Մշակման աղյուսակներ
68 131017 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Տարբեր ապրանքներ և
ծառայություններ» հատվածի գների (սակագների)
դիտարկում, գրանցում, միջին գների (սակագների)
հաշվարկ
Մշակման աղյուսակներ
69 131018 Ըստ ԱՍԸՆԴ-ի «Պայմանական հաշվարկված
վարձավճար բնակարանի սեփականատիրոջ համար»
հատվածում ներառված ապրանքների և
ծառայությունների գների (սակագների) դիտարկում,
գրանցում, միջին գների հաշվարկ

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի

ամսական

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

ըստ Երևան քաղաքի և
մարզերում դիտարկվող բնակավայրերի

եռամսյակային

25
(հաշվետու ամսվա)

25
(հաշվետու ամսվա)

ըստ հետազոտվող բազային
կազմակերպությունների,
արտադրատեսակներկայացուցիչների

ամսական

10

15

ամսական

10

15

ամսական

10

15

1.3.2 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
70 132001 Արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների
արտադրանքի գների դիտարկում և միջին գների
հաշվարկ

Ձև թիվ 1-ԳԻՆ(արտադրանք)
ամսական,
Ձև թիվ 1-ԳԻՆ (տարեկան)

1.3.3 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
71 133001 Գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողի
կողմից իրացված արտադրանքի քանակների, միջին
գների (ըստ իրացման ուղիների) դիտարկում և միջին
գների հաշվարկ
72 133004 Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների
գնման քանակների, գների դիտարկում, միջին գների
հաշվարկ
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ըստ հանրապետության,
1-ԳԻՆ ԳՅՈՒՂ (իրացման
գին) (ամսական) և այլ գնային մարզերի, իրացման ուղիների և
արտադրանքների
տեղեկատվություն
2-ԳԻՆ ԳՅՈՒՂ (գնման գին)
(ամսական) և այլ գնային
տեղեկատվություն

ըստ հանրապետության, մարզերի
և ապրանքների

ՄԱՍ 11
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի
Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

2

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

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

3

4

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

1.3.4 ԲԵՌՆԱՌԱՔՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
73 134001 Բեռների փոխադրման սակագների դիտարկում,
գրանցում և միջին սակագների հաշվարկ

Ձև թիվ 1-սակագին (ավտո), ըստ հանրապետության,
թիվ 1-սակագին (երկաթուղի), տրանսպորտային տարբեր
փոխադրամիջոցների
թիվ 1- սակագին (քաղ.
ավիացիա), թիվ 1-սակագին
(խողովակ)

ամսական

10

15

եռամսյակային

15

15

ամսական

30/31

35/36

տարեկան

25 հունվարի

27 ապրիլի

տարեկան

25 հունվարի

27 ապրիլի

եռամսյակային

10

30

տարեկան

10 փետրվարի

20 մարտի

1.3.7 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
Մշակման աղյուսակներ
74 137001 Առանձին սպառման ապրանք (ծառայություն)ներկայացուցիչների գների դիտարկում և միջին գների
հաշվարկ (ըստ ծրագրով նախատեսված
անվանացանկի)

ըստ հանրապետության (Երևան,
Գյումրի, Վանաձոր քաղաքների),
ապրանք (ծառայություն)
ներկայացուցիչների

1.4.1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ԹԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
75 141001 Տնային տնտեսություններում իրականացվող
աշխատուժի ընտրանքային հետազոտություն (ԱԸՀ)
աշխատանքի շուկայի ընթացիկ իրավիճակի
վերաբերյալ
76 141020 Աշխատողների մասնագիտական ուսուցում

Հետազոտության
հարցաթերթ

Ձև 1-կադրերի ուսուցում

ըստ հարցվողի (ռեսպոնդենտի)
սոցիալ-ժողովրդագրական և
տնտեսական բնութագրիչների
տեղեկատվության հավաքում
ըստ գործունեության տեսակների,
տնտեսության հատվածների
ըստ գործունեության տեսակների,
տնտեսության հատվածների

77 141021 Աշխատանքի պայմանները, վնասակար և վտանգա- Ձև N 1-ԱՊ
վոր պայմանների համար տրվող արտոնությունները և (աշխատանքի պայմաններ)
հատուցումները
78 141022 Թափուր աշխատատեղեր, աշխատողների
Ձև N 1- ԹԱՇ (եռամսյակային) ըստ հանրապետության, մարզերի
թվաքանակի և աշխատատեղերի շարժ
և Երևան քաղաքի, գործունեության
տեսակների, տնտեսության
հատվածների
Հետազոտության
ըստ հանրապետության, մարզերի
79 141023 Փոքր և գերփոքր առևտրային կազմակերպությունհարցաթերթ (եռամսյակային) և Երևան քաղաքի, գործունեության
ներում թափուր աշխատատեղերի, աշխատողների
տեսակների, տնտեսության
թվաքանակի և աշխատատեղերի շարժի վերաբերյալ
հատվածների
հետազոտություն
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ՄԱՍ 11
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի
Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

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

3

4

2

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

1.4.2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
80 142003 Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի
վարձատրությունը, աշխատաժամերը, աշխատուժի
վրա գործատուի կատարած ծախսերը և դրանց
կառուցվածքը
81 142008 Կազմակերպություններում վաստակի կառուցվածքի
հետազոտություն. վարձու աշխատողների ժամային
աշխատավարձի չափը

Ձև N 1-Ա

ըստ տարածաշրջանների,
գործունեության տեսակների,
տնտեսության ինստիտուցիոնալ
հատվածների, սեռի
ըստ հանրապետության, զբաղմունքի և գործունեության տեսակների,
սեռի, կրթական մակարդակի,
տնտեսության հատվածների

տարեկան

25 փետրվարի

27 ապրիլի

եռամյա

27 ապրիլի

31 հուլիսի

Արմստատի բիզնես
ռեգիստրի հարցաթերթ

Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական
անձանց իրական գտնվելու
վայրի, գործունեության հիմնական
և ոչ հիմնական տեսակների և
բիզնես (ձեռնարկատիրական)
ռեգիստրի վարման կարգով
սահմանված ցուցանիշներ

տարեկան

1 մայիսի

1 հունիսի

Ձև N 9-ներդրում

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

25 փետրվարի,
25

9 մարտի,
35

25

35

Հետազոտության
հարցաթերթ

1.5. ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻՍՏՐ
82 150001 Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական
ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված
իրավաբանական
անձանց բիզնես ռեգիստրին վերաբերող տվյալների
մասով տեղեկատվության հավաքում, ստուգաճշտում՝
այդ տվյալների արդիականացման նպատակով

4.2. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
83 420001 Օտարերկրյա ներդրումներ

(եռամսյակային)
IV եռամսյակ,
I,II,III
եռամսյակ

4.3. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
84 430002 Միջազգային երթուղիներում մատուցված
տրանսպորտային ծառայությունների մասին
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Ձև N 1-ծառայություն
(տրանսպորտ)

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

եռամսյակային

ՄԱՍ 11
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի
Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

2

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

3

85 430004 Միջազգային զբոսաշրջություն

86 430006 Ներքին զբոսաշրջություն

4

Ձև 1-զբոսաշրջություն
Ձև 2-զբոսաշրջություն

Ձև 1-զբոսաշրջություն
Ձև 2-զբոսաշրջություն

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

եռամսյակային՝
IV եռամսյակ,
I,II,III
եռամսյակ
IV եռամսյակ,
I,II,III եռամսյակներ

25 հունվարի,
25

10 փետրվարի,
35

25 հունվարի,
25

10 փետրվարի,
35

5. ՍՈՑԻԱԼ – ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
87 513004 Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմը
2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

ձև թիվ 9-U հաշվետվություն

ըստ մարզերի ,
տարածաշրջանների, գյուղերի

տարեկան

25 փետրվարի

27 մարտի

տարեկան

25 հունվարի

14 փետրվարի

Ձև N 1-սոցսպաս

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
տնտեսական գործունեության
տեսակների
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

1 մարտի

20 մարտի

Ձև N 1-մանկատուն

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

1 մարտի

20 մարտի

Ձև N 1-գիշերօթիկ

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

1 մարտի

20 մարտի

Ձև N 1-վի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

1 մարտի

20 մարտի

5.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
88 520001 Աշխատանքային դժբախտ պատահարները,
վնասվածքները և դրանցով պայմանավորված
ժամանակավոր անաշխատունակությունը
89 520005 Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը
(ներկայացնում են այն մարզային վարչոււթյունները,
որոնց տարածքում առկա են տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման
կազմակերպություններ)
90 520006 Մանկատների գործունեությունը (ներկայացնում են
այն վարչությունները, որոնց տարածքում առկա են
մանկատներ)
91 520042 Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեությունը

Ձև N 7-ժավ

5.3 ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ
92 530001 Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և
վարչական պատասխանատվության ենթարկված
անձանց թվաքանակը
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ՄԱՍ 11
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի
Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

2

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

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

3

4

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

5.4 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
93 540001 Նախադպրոցական հաստատությունների
94
95

96
97
98

99

100

գործունեությունը
540003 Միջին մասնագիտական պետական ուսումնական
հաստատությունների գործունեությունը
540004 Միջին մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական
հաստատությունների գործունեությունը
540005 Բարձրագույն մասնագիտական պետական
ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը
540006 Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական
ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը
540007 Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի
կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական
ուսումնական հաստատությունների և
կազմակերպությունների գործունեությունը
540008 Գիտատեխնիկական աշխատանքներ (ներկայացնում
են այն մարզային գործակալությունները, որոնց
տարածքում առկա են գիտատեխնիկական
աշխատանքներ կատարող կազմակերպություններ)
540009 Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների,
մանկապատանեկան ստեղծագործական
կենտրոնների գործունեությունը

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

Ձև N 1-գիտություն

Ձև N 1- եգադ

101 540011 Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական Ձև N 2-գմ
պետական ուսումնական հաստատությունների
գործունեությունը
102 540012 Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական Ձև N 2-գմ-1
ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների
գործունեությունը

228

ըստ մարզերի,
քաղաքների և գյուղերի
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
ուսուցման բոլոր ձևերի
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
ուսուցման բոլոր ձևերի
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
ուսուցման բոլոր ձևերի
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
ուսուցման բոլոր ձևերի
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,ուսուցման բոլոր ձևերի,
գիտության ճյուղերի և
մասնագիտությունների
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
գիտության ճյուղերի, տնտեսական
գործունեության տեսակների

տարեկան

25 փետրվարի

17 մարտի

տարեկան

5 հոկտեմբերի

22 հոկտեմբերի

տարեկան

5 հոկտեմբերի

22 հոկտեմբերի

տարեկան

5 հոկտեմբերի

22 հոկտեմբերի

տարեկան

5 հոկտեմբերի

22 հոկտեմբերի

տարեկան

25 փետրվարի

17 մարտի

տարեկան

25 փետրվարի

17 մարտի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

տարեկան

5 նոյեմբերի

4 դեկտեմբերի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
ուսուցման բոլոր ձևերի

տարեկան

5 հոկտեմբերի

22 հոկտեմբերի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
ուսուցման բոլոր ձևերի

տարեկան

5 հոկտեմբերի

22 հոկտեմբերի

ՄԱՍ 11
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Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

2

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

3

4

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

Ձև N 1-գմ-1

տարեկան
ըստ հանրապետության,
մարզերի և Երևան քաղաքի, ուսուցման բոլոր ձևերի, գիտության
ճյուղերի և մասնագիտությունների

25 փետրվարի

17 մարտի

Ձև N 4-գմ

տարեկան
ըստ հանրապետության,
մարզերի և Երևան քաղաքի, ուսուցման բոլոր ձևերի, գիտության
ճյուղերի և մասնագիտությունների

25 փետրվարի

17 մարտի

105 550001 Գրադարանների գործունեությունը

Ձև N 6-գմ

106 550002 Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքները

Ձև N 1-սպորտ

107 550005 Թանգարանների գործունեությունը

Ձև N 1-թանգարան

ըստ մարզերի, քաղաքների , գյուղերի և գրադարանների բնույթի
ըստ մարզերի,քաղաքների և
գյուղերի
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
բնույթի
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
բնույթի

103 540013 Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի
կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական
ուսումնական հաստատությունների և
կազմակերպությունների գործունեությունը
104 540014 Հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող
ուսումնական հաստատությունների և
կազմակերպությունների գործունեությունը

5.5. ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ

Ձև N 1-թատրոն
108 550006 Թատրոնների գործունեությունը (ներկայացնում են
այն մարզային գործակալությունները, որոնց տարածքում առկա են թատերահանդիսային կազմակերպություններ)
109 550007 Համերգային կազմակերպությունների գործունեությու- Ձև N 1-համերգ
նը (ներկայացնում են այն վարչությունները, որոնց
տարածքում առկա են համերգային կազմակերպություններ)

տարեկան

25 հունվարի

14 փետրվարի

տարեկան

15 փետրվարի

6 մարտի

տարեկան

15 փետրվարի

6 մարտի

տարեկան

25 փետրվարի

17 մարտի

ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
բնույթի

տարեկան

25 փետրվարի

17 մարտի

ըստ մարզերի, տնտեսական
գործունեության տեսակների
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի,
տնտեսական գործունեության
տեսակների

տարեկան

25 փետրվարի

1 ապրիլի

տարեկան
տարեկան

25 փետրվարի
25 փետրվարի

1 ապրիլի
1 ապրիլի

5.6 ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
110 560014 Բնապահպանության ընթացիկ ծախսեր

Ձև N 4-մպ

111 560020 Հողերի բարելավում
112 560022 Հանքային ջրերի արդյունահանում և օգտագործում

Ձև N 1-հողային պաշարներ
Ձև N 1-հանքջուր

229

ՄԱՍ 11
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի
Հ/Հ Աշխատանքի
(ցուցանիշի)
ծածկագիրը

1

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

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

3

4

2

Աշխատանքի (ցուցանիշի)
ՀաճախակաՎիճակագրական աշխատանքի, ցուցանիշի,
վիճակագրական ընդգրկվածությունը
նությունը վիճակագրական տեղեկության (հաշվետվության ձև,
(ըստ ոլորտի,գործունեության
նյութ) ներկայացման ժամկետը (ամսաթիվը կամ օրը
տեսակների, տարածքային
հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
բաշխվածության և այլն)
վարչության կողմից
վիճակագրական
Արմստատի համապատեղեկություն
տասխան կառուցվածտրամադրողի կողմից
վարչությանը
քային ստորաբաժանմանը
5
6
7
8

5.7 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
113 570001 Բնակարանային ֆոնդ

Ձև N 1-բնակֆոնդ

տարեկան

1 ապրիլի

22 ապրիլի

114 570005 Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրում
115 570006 Քաղաքների ճանապարհային տնտեսությունը

ըստ մարզերի,
քաղաքների և գյուղերի
Ձև N 1-հատուկ տրանսպորտ ըստ քաղաքների
Ձև N 1-բարեկարգվածություն ըստ քաղաքների

տարեկան
տարեկան

15 փետրվարի
15 փետրվարի

6 մարտի
6 մարտի

116 570008 Բնակարանային ֆոնդ (բազմաբնակարան շենքեր)

Ձև N 2-բնակֆոնդ

ըստ մարզերի, քաղաքների և
գյուղերի

տարեկան

1 ապրիլի

22 ապրիլի

ըստ մարզերի և երևան քաղաքի,
քաղաքային և գյուղական
բնակավայրերի

ամսական

5

5.8 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
117 580001 Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների
580002 ամբողջացված հետազոտություն
580003
580004
580005
580006
580008
580009
580010
580011
580013
580014
580015
580016
580017
580018
580019
580020
580021
580023
580024
580025
580026
580027
580029
580030
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Տնային տնտեսությունների
կենսապայմանների
ամբողջացված
հետազոտություն,
հարցաթերթ, օրագիր

10

ՄԱՍ 11
2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի

11.2. ԱՐՄՍՏԱՏԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
հ/հ
1

Վիճակագրական զեկույցի
անվանումը
Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմի վերաբերյալ
(2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ անցկացվող գյուղական բնակչության
համատարած հաշվառման արդյունքներով)

Ներկայացման
ժամկետը
մայիս

Մարզային
վարչությունը
բոլորը

Վիճակագրական զեկույցը ստացող
Արմստատի ստորաբաժանումը
Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժին,
Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման
բաժին
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