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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 

Հայաստանի Հանրապետությունում անդրանիկ գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառումն անցկացվել  է 2014թ. հոկտեմբերի 11-31-ը ներառյալ և 
«Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման» մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի համաձայն այն պետք է իրականացվի տասը տարին մեկ: 

Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մեթոդաբանական, 
կազմակերպական սկզբունքները, նյութերի մեքենայական մշակման ծրագրերն ու 
գործընթացները փորձարկելու նպատակով, 2013թ. նոյեմբերի 10-30-ը ներառյալ 
անցկացվել է փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում: 

 

Ի՞ՆՉ Է ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ (ԳՀՀ) 

 
Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումն իրենից ներկայացնում է 

գյուղատնտեսության կառուցվածքի վերաբերյալ համընդգրկուն տվյալների և դրանց 
օգտագործման վերաբերյալ վիճակագրական   գործառույթ  (հավաքագրում,  մշակում  և   
տարածում): 

 

ԳՀՀ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 
Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակն  է՝   

1. հավաքագրել  տեղեկություններ. 
• գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, 
• գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի, 
• գյուղատնտեսական  տեխնիկայի, 
• գյուղատնտեսական նշանակության շենք/շինության, 
• ակվակուլտուրաների, 
• առկա ներուժի /մարդկային, նյութական/  և դրանց օգտագործման 

վերաբերյալ  և այլն: 
2. Ձևավորել գյուղատնտեսության  վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների 

հաշվառման  ամբողջական համակարգ: 
3. Ձևավորել գյուղացիական տնտեսությունների վիճակագրական ռեգիստր: 
4. Ապահովել միջազգային վիճակագրական տվյալների հետ համադրելիություն: 
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ԳՀՀ  ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՄԱԿ-ի ուղեցույցների համաձայն ՄԱԿ-ի  անդամ երկրները պարտավոր են 
առնվազն տաս տարին մեկ անգամ անցկացնել ԳՀՀ: 

 

Ըստ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության 
գյուղատնտեսության վիճակագրության առավել ամբողջական գործիքը երկրների 
համար համարվում են գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումները, որոնք 
ՄԱԿ-ի  անդամ երկրները պարտավոր են իրագործելու 10 տարին մեկ անգամ, 
որպեսզի միջհաշվառումային տարիներին վարչական ռեգիստրներից և այլ 
աղբյուրներից հավաքագրված ցուցանիշներում արձանագրվող հնարավոր 
շեղումներն ենթարկվեն վերանայման, ինչպես և է ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրների 
համար տասնամյակը մեկ պարտադիր մարդահամարներ անցկացնելու պարագայում 
(ԳՀՀ-ի, որպես գյուղատնտեսության վիճակագրության վարման առավել արդիական 
ու ամբողջական գործիքի, կարևորության և նշանակության մասին առավել 
մանրամասն պարզաբանումները տես`  ԱՄՆ գյուղատնտեսության դեպարտամենտի՝ 
Ազգային գյուղատնտեսական վիճակագրության ծառայության (USDA NASS)                    
ավագ փորձագետ և Հայաստանում ԳՀՀ նախագծի ղեկավար Մայքլ Սթայների 
«Համատարած գյուղհաշվառման տվյալներն ոլորտի զարգացման բանալին են» 
խորագրով հարցազրույցում՝  հրապարակված   2016թ.   նոյեմբերի   26-ին                                                          
Armef. News «Էկոնոմիկա հանդես» ՓԲԸ կայքէջում 
http://armef.com/hy/news/erkkhosutyun/hamatarac-gyuxhashvarman-tvyalnery-volorti-
zargacman-banalin-en/  ) :  

Միջազգային  վիճակագրական  պրակտիկայում ընդունված մեթոդաբանության 
համաձայն՝ միջհաշվառումային տարիներին գյուղատնտեսության վիճակագրության 
վարման տեղեկատվական աղբյուրները հանդիսանում են վարչական ռեգիստրները և 
հետազոտությունները: 

Այսպես, ՀՀ-ում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունների, բազմամյա տնկարկների տարածությունների և համախառն 
բերքի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները ՀՀ ԱՎԾ են տրամադրում ՀՀ բոլոր 
համայնքները (որոնք ՀՀ ԱՎԾ համար հանդիսանում են վարչական ռեգիստրներ) և 
գյուղատնտեսությամբ զբաղվող առևտրային կազմակերպությունները պետական 
վիճակագրական հաշվետվությունների միջոցով: 

Անասնաբուծական հիմնական արտադրանքի վերաբերյալ վիճակագրական 
տվյալները ՀՀ ԱՎԾ են տրամադրում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը (որը 
ՀՀ ԱՎԾ համար հանդիսանում է վարչական ռեգիստր) և գյուղատնտեսությամբ 
զբաղվող առևտրային կազմակերպությունները պետական վիճակագրական 
հաշվետվությունների միջոցով:  

 
Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական համատարած 

հաշվառման անցկացումը կարևորվում էր նաև այն տեսանկյունից, որ վերջինիս 
իրագործման արդյունքում հավաքագրված վիճակագրական տվյալներն  
օգտագործվելու  են՝    

• աղքատության դիտազննման,  

http://armef.com/hy/news/erkkhosutyun/hamatarac-gyuxhashvarman-tvyalnery-volorti-zargacman-banalin-en/
http://armef.com/hy/news/erkkhosutyun/hamatarac-gyuxhashvarman-tvyalnery-volorti-zargacman-banalin-en/
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• պարենային անվտանգության դիտազննման,  
• գյուղատնտեսության ծրագրավորման և այդ ոլորտում քաղաքականության 

մշակման,  
• ըստ սեռերի բաշխվածության վիճակագրության վարման,  
• ընթացիկ վիճակագրության որակի բարելավման,  
• սպառողներին առավել ընդգրկուն տեղեկատվության տրամադրման և այլ 

բնագավառներում  դիտազննումային (մոնիթորինգային) ցուցանիշների 
համակարգերի  ձևավորման համար:  

ՀԱՎԱՔԱԳՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԸՆՁԵՌԵՆ՝ 

• բարելավել գյուղատնտեսության ոլորտի ընթացիկ վիճակագրությունը, 
• ձևավորել գյուղատնտեսության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների 

ամբողջական համակարգ, 
• ձևավորել գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների  
      վիճակագրական ռեգիստրներ, 
• կատարելագործել վիճակագրության ընտրանքային գործիքները և ապահովել 

դրանց համապատասխանությունը գործող միջազգային չափանիշներին և 
չափորոշիչներին, 

• բացահայտել գյուղատնտեսության ենթակառուցվածքների փոփոխությունների 
միտումները, 

• հստակեցնել գյուղատնտեսության, որպես ձեռնարկատիրության (տնտեսական 
գործունեության տեսակի) առավել մանրամասն կազմն ու կառուցվածքը: 

ԳՀՀ  ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

• «Պետական վիճակագրության մասին»  Հայաստանի Հանրապետության  օրենքը  
(ընդունվել է 04.04.2000թ.), 

• «Հայաստանի Հանրապետության  պետական վիճակագրական  աշխատանքների  
եռամյա ծրագրերը», 

• «Գյուղատնտեսական  համատարած  հաշվառման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքը  (ընդունվել է  27.11.2008թ.), 

• Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի ապրիլի              
25-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականին գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառում, 2013 թվականին փորձնական գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառում անցկացնելու և 2014 թվականին անցկացվելիք 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման համապետական, Երևան 
քաղաքի և մարզային հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին»  թիվ 402-Ն որոշումը,  

• Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի  
26-ի «Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության  2013  թվականի  
ապրիլի 25-ի N 402-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»  թիվ 1054-
Ն որոշումը, 

• Հայաստանի  Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 
որոշումները  և  իրավական այլ ակտերը: 
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ԳՀՀ-Ն  ՈՐՊԵՍ  ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ  
 

ԳՀՀ  ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ  ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ 
 
<<Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման>> մասին  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի  4-րդ հոդվածի համաձայն, ԳՀՀ նախապատրաստման և 
անցկացման աշխատանքներին օժանդակելու նպատակով ՀՀ կառավարության                       
թիվ 402-Ն որոշման համաձայն ստեղծվել են՝ ՀՀ 2014թ. ԳՀՀ  նախապատրաստման և 
անցկացման  Համապետական,  Մարզային և Երևան  քաղաքի     հանձնաժողովներ: 

 
ԳՀՀ  ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

 
ՀՀ 2014թ. ԳՀՀ կազմակերպման և անցկացման  բոլոր աշխատանքները                               

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունն իրականացրել է համագործակցելով   
տարբեր միջազգային կազմակերպությունների  և  օտարերկրյա փորձագետների,  
ինչպես նաև ՀՀ  գյուղատնտեսության  նախարարության,  ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի  պետական կոմիտեի  և այլ  գերատեսչությունների 
հետ:  

ԳՀՀ նախապատրաստման և անցկացման մեթոդաբանական և 
կազմակերպչական հիմնական դրույթները  մշակվել են  ՄԱԿ-ի  Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության ուղեցույցերի համաձայն՝ ՄԱԿ-ի  Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
գյուղդեպարտամենտի և Եվրոպական Միության ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի ներքո 
Եվրամիության փորձագետների աջակցությամբ: Նախապատրաստական 
աշխատանքների շրջանակում մշակվել են անհրաժեշտ բոլոր իրավական 
փաստաթղթերը՝ հարցաթերթերը, իրականացվել են ցուցակագրման աշխատանքները և 
այլն: 

Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների գերակշիռ մասը  տրամադրվել է 
դրամաշնորհի տեսքով՝ դոնոր հանրության կողմից՝ ի դեմս Համաշխարհային Բանկի, 
Ավստրիայի կառավարության,  ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության և 
Եվրամիության: 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ 

ՀՀ 2014 թվականի ԳՀՀ   միավորներն են`  
• անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունները,  
• գյուղատնտեսությամբ զբաղվող քաղաքաբնակաների  անհատական  

տնտեսությունները,   
• այգեգործական ընկերակցությունների անդամների անհատական 

տնտեսությունները,  
• համայնքները, 
• գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բոլոր իրավաբանական անձինք,  
• անհատ ձեռնարկատերերը,  
• խմբային տնտեսությունները  (քրեակատարողական հիմնարկներ, զորամասեր, 

մանկատներ, ծերերի և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման 
կազմակերպություններ, ուսումնական հաստատություններ, 
գիտափորձարարական  ստորաբաժանումներ): 
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ԳՀՀ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

ԳՀՀ   տվյալների հավաքագրումն իրականացվել է երկու մեթոդով՝  
համատարած  և  ընտրանքային, ինչպես նաև հարցաթերթի լրացման երկու եղանակով՝ 
հաշվարարի  կողմից  հարցման  և հարցաթերթի լրացման  ու  ինքնալրացման:  

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բոլոր իրավաբանական անձինք և անհատ 
ձեռնարկատերերը  հաշվառման մեջ ընդգրկվել են համատարած և համապատասխան  
ԳՀՀ  հարցաթերթը լրացրել են  ինքնուրույն:  

Անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունները   հաշվառման մեջ 
ընդգրկվել են համատարած, այգեգործական ընկերակցությունների անդամների և 
գյուղատնտեսությամբ զբաղվող քաղաքաբնակների անհատական տնտեսություններն  
ընտրանքային  եղանակով՝ հաշվարարի կողմից տնտեսության գլխավոր կամ 
չափահաս անդամներից որևէ մեկի  հարցման  և  հարցաթերթի լրացման   միջոցով: 

  

ԳՀՀ  ԾՐԱԳԻՐԸ  (ՀԱՐՑԱՇԱՐԸ) 

Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ծրագիրը (հարցաշարը) 
մշակվել է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից, ներկայացվել  
Հայաստանի  Հանրապետությունում 2014 թվականին անցկացվելիք 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման 
համապետական հանձնաժողովի 2014թ. հունիսի 13-ի նիստին, հավանության 
արժանացել և ՀՀ կառավարության կողմից   ընդունվել է որոշում` Հայաստանի 
Հանրապետության 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  
ծրագիրը հաստատելու մասին  (2014թ. հունիսի  26-ի, թիվ 644-Ն որոշում): 

Հաստատված  հարցաշարի հիման վրա մշակվել և կիրառվել են ԳՀՀ 
հարցաթերթերը, որոնցով հավաքագրվել են  հետևյալ  ցուցանիշները՝ 

• ընդհանուր տեղեկատվություն գյուղատնտեսական մթերք արտադրողի  
• տնտեսության հողերի 
• գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածության և բազմամյա տնկարկների 

տարածության 
• բույսերի պաշտպանության միջոցների և պարարտանյութերի 
• գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների 
• ձկնաբուծության 
• գյուղատնտեսական նշանակության շենքերի ու շինությունների, տեխնիկական 

միջոցների և սարքավորումների 
• աշխատուժի 
• գյուղատնտեսական մթերքի օգտագործման և վերամշակման 
• ագրոտուրիզմի 
• վարկերի և սուբսիդիաների 
• գյուղատնտեսական կոոպերացիայի 
• ներտնտեսային հաշվառման  
• այլ համայնքներում/բնակավայրերում տնտեսությանը պատկանող գյուղատնտեսական 

հողատեսքերի մասին: 
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ԳՀՀ  ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ (ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ՊԱՀԸ   ԵՎ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 

ԳՀՀ տվյալները հավաքագրվել  են. 

• 2014թ. հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ` գյուղատնտեսական հողատեսքերի, 
բազմամյա տնկարկների տարածությունների, գյուղատնտեսական 
կենդանիների և թռչունների գլխաքանակի, գյուղատնտեսական կենդանիներ ու 
թռչուններ պահելու և գյուղատնտեսական մթերք պահպանելու համար 
շենք/շինությունների առկայության, սարքին վիճակում սեփական 
գյուղատնտեսական  տեխնիկայի / սարքավորման առկայության  վերաբերյալ:  

• 01.08.2013 - 31.07.2014 հաշվետու ժամանակահատվածի համար`  
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների,  բազմամյա 
տնկարկների փաստացի ոռոգված տարածությունների,  հողերի ոռոգման 
աղբյուրների և մեթոդների, բույսերի պաշտպանության միջոցների և 
պարարտանյութերի, ձկնաբուծության, գյուղատնտեսական տեխնիկա/ 
սարքավորում օգտագործելու, գյուղատնտեսական աշխատանքների համար  ձի 
կամ այլ կենդանի բանող ուժ օգտագործելու   վերաբերյալ:   

• 11.10.2013 - 10.10.2014 ժամանակահատվածի համար`  գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի և սարքավորումների պահպանման համար շենք/շինությունների 
առկայության, աշխատուժի սեռի, տարիքի, տնտեսությունում 
գյուղատնտեսությամբ զբաղվածության, կրթական մակարդակի, տնտեսության 
գլխավորի և այլ անդամների գյուղատնտեսության ոլորտի վերաբերյալ 
վերապատրաստման դասընթացների մասնակցության, տնտեսության 
գյուղատնտեսական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների 
ընդգրկվածության, գյուղատնտեսական մթերքի օգտագործման և 
վերամշակման, վերամշակված մթերքի վաճառքի, տնտեսությունների 
ագրոտուրիզմի ծառայությունների մատուցման, գյուղատնտեսական 
նպատակով ստացված վարկերի և սուբսիդիաների ստացման աղբյուրների, 
գյուղատնտեսական կոոպերատիվի անդամ հանդիսանալու, 
գյուղատնտեսական մթերքի  արտադրության և կատարած ծախսերի 
վերաբերյալ տնտեսության ներտնտեսային հաշվառում վարելու վերաբերյալ: 
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ԳՀՀ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

ԳՀՀ անցկացումն իրենից ներկայացնում է բազմաբնույթ, իրար հաջորդող, մի 
քանի փոխկապակցված փուլերով իրականացվող միջոցառումների շարք, որոնք 
տարբերվում են դրանք կատարողների և այդ աշխատանքները վերահսկողների 
(ցուցակագրողներ, հաշվարարներ, հրահանգիչ-հսկիչներ, հաշվառման տեղամասի 
վարիչներ և նրանց օգնականներ) առջև դրված խնդիրներով և 
պարտավորություններով, որոնց համար մշակվել են համապատասխան ուղեցույցեր 
(գործառույթի կանոնակարգման համար մշակված համապատասխան ձևաթղթեր, 
դրանց լրացման վերաբերյալ ցուցումներ, հարցաթերթեր, ամփոփ տեղեկագրեր, 
աշխատանքների վերահսկման և ընթացիկ իրավիճակի ներկայացման համար 
ձևաթղթեր, ամփոփագրեր, հուշատետրեր և այլն):  

Համապատասխան գծապատկերում ներկայացված ԳՀՀ իրականացման փուլերի 
նպատակներն են՝ ԳՀՀ  ժամանակին և պատշաճ մակարդակով անցկացնելը, 
հաշվառման միավորների ամբողջականությունն ապահովելը և իրականացվող 
գործառույթների վերահսկման գործընթացը կանոնակարգելը, որպեսզի բացահայտվեն 
աշխատանքների ընթացքում առաջացած հիմնախնդիրները և դրանք տեղում լուծվեն: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման հիմնական արդյունքները>> և <<Հայաստանի 
Հանրապետության 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման հիմնական արդյունքները մարզերով>> ՝ թղթային և էլեկտրոնային 

եղանակներով  նախատեսվում է հրապարակել  մինչև 2017 թվականը և 
կզետեղվի ՀՀ ԱՎԾ կայքէջում՝ http://www.armstat.am: 

 

 

http://www.armstat.am/
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AGRICULTURAL CENSUS 

The first agricultural census was conducted in the Republic of Armenia from October 11 
to 31 inclusive, 2014 and according to the Law of the Republic of Armenia on Agricultural 
Census should be carried out once every decade. 

With the purpose of testing methodological and organizational principles, software and 
processes of automated processing of materials of the Agricultural Census, the pilot Agricultural 
Census was conducted from November 10 to 30 inclusive, 2013. 

WHAT IS AGRICULTURAL CENSUS (AC) 

Agricultural census is a statistical function (collection, processing and dissemination) on 
comprehensive data of the structure of agriculture and their use. 

PURPOSES OF THE IMPLEMENTATION  OF THE AGRICULTURAL CENSUS 

The purposes of the agricultural census are the following: 

1. Collection of the data on: 
• agricultural lands, 
• number of livestock, 
• agricultural machinery 
• agricultural constructions, 
• available resources (human, material) and their use. 

2. Creation of a complete system for the census of statistical data on agriculture, 
3. Creation of statistical register of agricultural households, 
4. Ensuring compatibility with international statistical data. 

 
IMPORTANCE AND NECESSITY OF CONDUCTION  

OF THE AGRICULTURAL CENSUS 

According to the guidelines of the United Nations (UN), the UN member states are obliged 
to carry out agricultural censuses at least once every decade. 

According to UN Food an Agricultural Organization the most complete tool for agricultural 
statistics for countries are considered the agricultural censuses, which the UN member states are 
obliged to conduct once in decade in order to review the possible deviatations in indicators recieved 
from administrative registers and other sources during the inter-census period, as well as in case of 
conducting Population censuses once in decade in UN member states (for more detailed explanations 
on the importance and significance of AC as the most modern and complete tool for mainating of 
agricultural statistics, see interview of Michael Steiner, Senior expert of National Agricultural 
Statistics Service of the US Department of Agriculture (USDA NASS) and head of AC project in 
Armenia entitled "Agricultural Census data are the keys of  sector development", which was published 
on 26 November 2016 at website of Armef. News "Economics Journal" CJSC by the following link: 
http://armef.com/hy/news/erkkhosutyun/hamatarac-gyuxhashvarman-tvyalnery-volorti-zargacman-
banalin-en/  ). 

  According to the methodology accepted in the international statistical practice, the 
information sources for mainating of agricultural statistics for inter-census period are administrative 
registers and surveys. 
          Thus, the statistical data on sown areas under agricultural crops, areas of  perennial crops  and 

http://armef.com/hy/news/erkkhosutyun/hamatarac-gyuxhashvarman-tvyalnery-volorti-zargacman-banalin-en/
http://armef.com/hy/news/erkkhosutyun/hamatarac-gyuxhashvarman-tvyalnery-volorti-zargacman-banalin-en/
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gross harvest in RA are provided to the NSS RA through state statistical reporting forms by all 
communities of RA (which are considered as an administrative registers for the NSS RA) and 
commercial organizations dealing with agriculture. 
          The Statistical data on production of animal husbandary products are provided to the NSS RA 
by the Ministry of Agriculture of RA (which are considered as an administrative register for the NSS 
RA) and commercial organizations dealing with agriculture through state statistical reporting forms. 

Conduction of the agricultural census in the Republic of Armenia is also important in 
the sense that the statistical data collected as a result of its implementation will used for:  

• Poverty monitoring, 
• Food security monitoring, 
• Programming of agriculture and related policy development, 
• Maintenance of gender statistics, 
• Quality improvement of current statistics, 
• Provision of more comprehensive information to users and the creation of the 

systems of monitoring indicators in other areas: 

THE COLLECTED STATISTICAL DATA WILL ENABLE: 

• To improve current statistics on the sector of agriculture, 
• To create a complete system of statistical data on agriculture, 
• To create statistical registers of entities engaged in agricultural activity, 
• To  improve  sampling  tools  of  statistics  and  to  ensure  their  compatibility   

with international standards and criteria, 
• To identify the trends in changes of agricultural infrastructure, 
• To specify  a more detailed composition and structure 

of agriculture as entrepreneurship  (type of economic   activity). 
 

LEGAL  SYSTEM OF  AC RA 

• RA Law on State Statistics (adopted on 04.04.2000), 
• Three-year Programs of State Statistical Work 
• Law of the Republic of Armenia on Agricultural Census (adopted on 27.11. 2008) 
• Republic of Armenia Government Resolution No. 402-N (dated April 25, 2013) 

“On the conduct of an agricultural census in 2014 in the Republic of Armenia, 
conduct of a pilot Agricultural census in 2013 and creation of national, Yerevan 
municipal and regional commissions on agricultural census to be conducted in 
2014” 

• Republic of Armenia Government Resolution No. 1054-N (dated September 26, 
2013) “On making changes in Republic of Armenia Government Resolution No. 
402-N,dated April 25, 2013” 

• Other Normative Acts and Decisions of State Council on Statistics of RA 
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AC RA AS A STATE EVENT 
THE ESTABLISHMENT OF AC PREPARATORY AND CONDUCTION COMMISSIONS 

According to the Article 4 of the Law of the Republic of Armenia “On Agricultural 
Census” with the purpose to support to the AC preparation and conduction activities, national, 
Yerevan municipal and regional commissions have been set up in accordance with the RA 
Government Resolution No. 402- N (dated April 25, 2014) for the preparation and conduction of 
an Agricultural Census 2014 in the Republic of Armenia. 

THE METHODOLOGICAL PROVISION OF AC 

 The organizational and implementation activities of 2014 AC RA National Statistical 
Service of RA has carried out cooperating with different international organizations and foreign 
experts, as well as with Ministry of Agriculture of RA, State Committee of the Real Estate 
Cadaster under the RA Government and with other bodies. 

   The main methodological and organizational provision of the preparation and 
implementation of AC have been developed according to the guidelines of UN Food and 
Agricultural Organization by UN Food and Agricultural Organization, U.S. Department of 
Agriculture and EU Twinning project in support with EU experts. Within the framework of 
preparatory activities all necessary legal documents, i.e. questionnaires have been developed 
and listing activities and etc. have been implemented. 

    The majority of necessary funding has been provided as a grant by donor community 
in the face of World Bank, Austrian Government, U.S. Agency for International Development 
and European Union. 

THE CENSUS UNITS 

 
   The 2014 RA AC units are: 

• individual (agricultural) households in villages 
• individual farms of urban population dealing with agriculture 
• individual farms of  members of horticultural associations 
• communities 
• all legal entities dealing with agriculture 
• individual entrepreneurs 
• collective (group) farms (prisons, military units, orphanages, establishments of 

social services for elderly and disabled people, educational institutions, R&D units. 

THE IMPLEMENTING METHODS OF AC 

 An AC date collection has been carried out by two methods- exhaustive and sample, as 
well as by two methods of the completion of questionnaire – interviewing and completion of 
the questionnaire by enumerator and self- completion. 
 The all legal entities and individual entrepreneurs dealing with agriculture are covered 
by exhaustive registration and completed AC questionnaire by themselves.  
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Individual (agricultural) households are covered exhaustively, members of horticultural 
associations and individual farms of urban population dealing agriculture - by sampling method 
via interviewing the head or one of adult members of the household and filling in the  
questionnaire by enumerator. 
  All legal entities dealing with agriculture - by exhaustive method via self-completion of 
the questionnaire. 
   Individual (rural) households and individual entrepreneurs – exhaustively, via 
interviewing the head or one of adult members of the household and filling in the  
questionnaire. 

Members of horticultural associations and individual farms of urban population dealing 
agriculture - by sampling method via interviewing the head or one of adult members of the 
household and filling in the  questionnaire by enumerator. 

THE PROGRAM OF AC RA (QUESTIONNAIRE)  

The agricultural census program (questionnaire) was developed by the National 
Statistical Service of the Republic of Armenia, was presented during the session of the national 
committee for preparation and implementation of Agricultural Census of the Republic of 
Armenia for 2014 on June 13, 2014 and was approved. The Government of Armenia adopted 
resolution on approval of the program of RA Agricultural Census for 2014 (resolution No 644-
N, dated June 26, 2014). 

Agricultural census questionnaires have been developed and applied based on approved  
list of questions according to which the following indicators were collected: 

• general information on producers of agricultural output 
• agricultural lands 
• plantation areas of agricultural crops and perennial plants 
• fertilizers and means for protection of plants 
• agricultural livestock and poultry  
• fish farming 
• buildings and facilities, machinery and equipment used for agricultural purposes  
• labour force 
• usage and processing of agricultural products 
• agro tourism 
• loans and subsidies 
• agricultural co-operatives 
• household internal accounting 
• availability of agricultural lands and backyard farm lands in other communities/ 

settlements 

THE DATE AND TIME OF AC RA OBSERVATION (CALCULATION) 

The Agricultural census data are collected: 

• as of October 10, 2014: on agricultural lands,  plantation areas of perennial plants, 
agricultural livestock and poultry, buildings and facilities for keeping agricultural 
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livestock and poultry and preserving agricultural products, availability of own 
agricultural machinery/equipment in good order. 

• For the reporting period from 01.08.2013 to 31.07.2014:  on plantation areas of 
agricultural crops, actual irrigated areas of perennial plants, sources and methods of 
land irrigation, fertilizers and means for protection of plants, fish farming, use of  
agricultural machinery/equipment,  use of horse or other animal force for the 
agricultural work. 

• For the period from 01.08.2013 to 31.07.2014: on availability of buildings and 
facilities for keeping of agricultural machinery and equipment, labour force 
gender, ages, agricultural employment in the farm, educational level, participation 
of head and other members of household in the trainings on agriculture, 
enrollment of  workers in agricultural activities of household, use and processing of 
agricultural products, sales of processed food, rendering of agro-tourism services, 
sources of loans and subsidies  received for agricultural purposes, member  of  
agricultural co-operative, concerning, household internal accounting on 
agricultural output   production and expenses. 

AC ORGANIZATIONAL ACTIVITIES  

 Conduction of Agricultural Census is a number of various, following each other and 
correlated arrangements, which differs by tasks and obligations of executors and supervisors 
(registrars, enumerators, supervisors,  managers of census areas and their assistants) for whose 
corresponding guidelines have been developed (relevant forms, instructions for their completion, 
questionnaires, bulletins, notes and etc.).  
 The purposes of AC conducting phases presented in the scheme below are properly and 
in time conduction of AC, ensuring of the integrity of census units and regulation of supervising 
of implemented functions in order to identify the problems revealed during the work and solve 
them. 
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PUBLICATION  OF THE MAIN RESULTS  
OF THE 2014 AGRICULTURAL CENSUS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

“The Main Results of the 2014 Agricultural Census of the Republic of 
Armenia” and “The Main Results of the 2014 Agricultural Census of 
the Republic of Armenia by Marzes” in paper and electronic form will 
be published until 2017 and will be posted on the NSS RA official 
website: http://www.armstat.am . 

http://www.armstat.am/

