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Սույն ժողովածուն ներկայացնում է վիճակագրական տեղեկատվություն 2011-2015 

թվականներին հանրապետության տնտեսությունների գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, դրանցից ստացված բերքի, 
գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի, անասնաբուծական արտադրանքի 
արտադրության, գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման, ապրանքայնության և 
այլնի վերաբերյալ: Վերոնշյալ տվյալները ստացվել են համայնքներից*), ՀՀ ԱՎԾ 
մշտադիտարկման դաշտում ներառված գյուղատնտեսությամբ  զբաղվող առևտրային 
կազմակերպություններից և ՀՀ ԱՎԾ համար վարչական ռեգիստր հանդիսացող ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարությունից, ինչպես նաև ընտրանքային դիտարկման 
հետազոտությամբ: Ընտրանքային դիտարկման հետազոտությունն իրականացվում է  
ընտրանքային դիտարկման ցանցի` 187 գյուղական համայնքի 7 480 անհատական 
(գյուղացիական) տնային տնտեսության միջոցով (այն կազմում է հանրապետությունում 
առկա անհատական (գյուղացիական)  տնային  տնտեսությունների մոտ 2 %-ը):  

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքի ցուցանիշը ներառում է 
ինչպես հիմնական ցանքերից այնպես էլ կրկնակի ցանքերից, այգիների ու 
խաղողանոցների միջշարքային տարածություններում կատարված ցանքերից և 
ենթացանքից  հավաքված բերքը: 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունների ցուցանիշը 
ներառում է ինչպես հիմնական ցանքային տարածություններն այնպես էլ այգիների ու 
խաղողանոցների միջշարքային տարածություններում կատարված ցանքերը: 

Առանձին դեպքերում բաղադրիչների գումարի և արդյունքների միջև աննշան 
տարբերությունները պայմանավորված են տվյալների կլորացմամբ:  

 
 
 

Պայմանական նշաններ՝ երևույթը բացակայում  է            - 
 տվյալները բացակայում  են              … 
 չնչին մեծություն 0.0               

 
 
 
 
 
                                                                                          

                                                           
*) Տրամադրվող տեղեկությունները ներառում են անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսություն- 
   ները, այգեգործական ընկերակցության անդամների և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող քաղաքաբնակների  
   անհատական տնտեսությունները: 
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INTRODUCTION 

 
 
 
This handbook present the statistical information for 2011-2015 for republic on 

agricultural crops of all types of farms, sown and area and area under perennial crops, their crop 
harvest, average crop capacity, number of livestock, cattle-breeding production, realization of 
agricultural products, marketability and etc. The above mentioned data was recieved by the 
communities*), commercial organizations dealing with agriculture, included in the field of 
monitoring of NSS RA, by the Ministry of Agriculture of the administrative register for the NSS 
RA, as well as sample observation survey.  The sample survey implemented by means of network 
of sample survey: 187 rural communities, 7 480 individual (rural) household (it is about 2% of 
available individual (rural) households in the republic). 
Index of gross harvest of agricultural crops includes the harvested crop from the both main 
sowing  and re-and sowing, from the sowing made in orchards and vineyards inter-row areas and 
sub - sowing. The index of sowing areas of agricultural crops includes both main sowing  areas 
and  the sowing made in orchards and vineyards inter-row areas. 

In certain cases insignificant differences between the sum and the results of components 
are caused by rounding the data. 

 
 
 
 
 

Conventional Symbols: category does not exist                                       - 
 data are missing … 
 negligible magnitude 0.0               

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
*) Provided information includes the private (rural) households, members of gardening companies and private urban 
households dealing with agriculture. 
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