
Որակի հռչակագիր Անասնաբուծական  արտադրանքի  արտադրություն 

0 Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին  

0.1 Անվանումը Անասնաբուծական  արտադրանքի  արտադրություն 
0.2 Ոլորտը Գյուղատնտեսություն, անտառաբուծություն և 

ձկնաբուծություն  
0.3 Պատասխանատու մարմինը, 

բաժինը, անձը և այլն 
ՀՀ ԱՎԾ   
Գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժին 
Բաժնի պետ    
Արսեն Ավագյան 
Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, 
Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3 
Հեռախոս`  374 10 52 44 49/374 10 56 46 72 
Ֆաքս`       374 10 52 19 21  
Էլ. փոստ` arsav@armstat.am, info@armstat.am 

0.4 Նպատակը և պատմությունը Սպառողներին տրամադրել անասնաբուծական  
արտադրանքի  արտադրության  վերաբերյալ 
արդիական տեղեկատվություն:  

Ցուցանիշի հաշվառումն ունի երկար տարիների 
պատմություն և վարվում է 20-րդ դարի 10-ական 
թվականներից: Տարիների ընթացքում այն 
պարբերաբար կատարելագործվել է` միջազգային 
դասակարգումներին, ցուցանիշների կազմին և այլ 
չափորոշիչներին համապատասխան: 

0.5 Սպառողները և կիրառումը Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական 
սպառողներն են պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինները, 
հասարակական, գիտակրթական, ֆինանսական 
կազմակերպությունները, գործարար համայնքը, 
զանգվածային լրատվամիջոցները, միջազգային 
կազմակերպությունները և այլն:  

Անասնաբուծական  արտադրանքի  արտադրություն 
ցուցանիշը կիրառվում է անասնաբուծության 
բնագավառում, պարենային ապահովության 
ռազմավարությունների մշակման, մարտավարական 
խնդիրների լուծման, բիզնես միջավայրի 
վերլուծության, զարգացման միտումների 
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բացահայտման և այլ նպատակներով: 

0.6 Տեղեկությունների աղբյուրները Ցուցանիշի կազմման հիմնական աղբյուրը 
գյուղատնտեսությամբ զբաղվող իրավաբանական 
անձանցից, անհատ ձեռնարկատերերից և 
հիմնարկներից (պետական վիճակագրական 
հաշվետվություններով), ինչպես նաև 
վիճակագրական դիտարկման դաշտից (187 
գյուղական  համայնք, 7480 գյուղացիական 
տնտեսություն) հարցման միջոցով (հարցաթերթով) 
հավաքագրվող ամսական  տեղեկատվությունն է: 

0.7 Տվյալների հավաքագրման 
իրավական լիազորությունը 

Տվյալները հավաքագրվում են «Պետական 
վիճակագրության մասին» և «Հայաստանի 
Հանրապետության 2010-2012 թվականների 
պետական վիճակագրական աշխատանքների 
եռամյա ծրագրի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների, ինչպես նաև 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի 
«Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման 
կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն և 2010թ. 
դեկտեմբերի 21-ի «2011թ. պետական 
վիճակագրական աշխատանքների տարեկան 
ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 53-Ն 
որոշումների հիման վրա: 

0.8 Ռեսպոնդենտների (սկզբնական 
տեղեկություններ ներկայացնող-
ների) ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի 
հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության նկարագիրը Անասնաբուծական արտադրանքի (միս կաթ, ձու և 
այլն) արտադրության վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը ներառում է հանրապետության 
անհատական (գյուղացիական) տնային 
տնտեսությունների, այգեգործական ընկերու-
թյունների անդամների և գյուղատնտեսությամբ 
զբաղվող քաղաքաբնակ անհատական 
տնտեսությունների, ինչպես նաև 
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անասնաբուծությամբ զբաղվող իրավաբանական 
անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի և հիմնարկների 
կողմից  արտադրված անասնաբուծական 
արտադրանքի ծավալների հանրագումարն 
ամսական կտրվածքով: Այն հավաքագրվում է 
համապատասխանաբար պետական 
վիճակագրական հաշվետվությունների և 
հարցաթերթերի   միջողով:  

1.2 Վիճակագրական 
հասկացություններ  
 

Հիմնական հասկացություններ 

Անասնաբուծական  արտադրանքի  արտադրություն,  

ա) Իրացվել է անասուն և թռչուն սպանդի համար 
(կենդանի քաշով) 

բ) Արտադրվել է կաթ 

գ) Արտադրվեկ է ձու 

դ) Արտադրվել է բուրդ 

Ճյուղային ընդգրկունություն  

Վիճակագրական դիտարկումները ներառում են 
Տնտեսական գործունեության տեսակների 
Հայաստանի դասակարգչի (ՏԳՏՀԴ խմբ. 2)` 
գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, 
ձկնորսություն  (բաժին Ա, հատված  01.4): 

Աշխարհագրական  ընդգրկունություն  

Ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր 
մարզերը և Երևան քաղաքը: 

Հրապարակման խմբավորումներ 

Տվյալները հրապարկվում են յուրաքանչյուր ամսվա 
համար մարզային կտրվածքով; 

2 Ժամանակայնություն 
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2.1 Հաշվետու 
ժամանակահատվածը 

Ամսական, տարեկան 

2.2 Հրապարակման ամսաթիվը  Հաշվետու  ժամանակաշրջանին հաջորդող  ամսի 
30-ը 

2.3 Ճշտապահություն Տվյալները հրապարակվում են տարեկան ծրագրերով 
հրապարակման ժամանակացույցին 
համապատասխան և սահմանված ժամկետներից 
ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4 Պարբերականությունը Ամսական, տարեկան 

3 Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր ճշգրտություն Ընդհանուր ճշգրտությանն առնչվող կոնկրետ 
քանակական չափումներ չեն իրականացվում: 

Իրավաբանական անձանց և անհատ 
ձեռնարկատերերի կողմից պետական 
վիճակագրական տեղեկությունների պարտադիր 
տրամադրումն ամրագրված է վիճակագրության 
ոլորտը կարգավորող իրավական փաստաթղթերում:  

Պատասխանների մակարդակը մոտ 98% է: 

3.2 Անճշտության աղբյուրները  Տվյալների հավաքագրման նպատակով կիրառվում է 
ներկայացուցչական ընտրանք: Իրավաբանական 
անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի և հիմնարկների 
ընտրանքային համակցության ձևավորման 
նպատակով կիրառվում է վիճակագրական բիզնես 
ռեգիստրը: 

Սահմանված ժամկետում վիճակագրական 
տվյալների չներկայացման դեպքում կրկնվում են 
նախորդ ժամանակաշրջանի տվյալները: 

3.3 Ճշգրտության չափումները/ 
չափելիությունը 

Ընթացիկ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածում 
կազմակերպությունների կողմից նախորդ տարվա 
վերաբերյալ ներկայացված տվյալների ճշգրտությունը 
(ընթացիկ գներով) իրականացվում է նախորդ տարի 
տվյալ ժամանակաշրջանի համար ներկայացված 
համապատասխան տվյալների հետ համադրման 
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միջոցով: 

4 Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 
համադրելիություն 

Մինչև 1998թ.-ը ցուցանիշը ներկայացվել է 
Ժողովրդական տնտեսության ճյուղերի 
համամիութենական դասակարգչին (ԺՏՃՀԴ) 
համապատասխան: 1998-2001թթ. կիրառվել է 
Միջազգային ստանդարտ ճյուղային դասակարգչի 
(ՄՍՃԴ) 3-րդ խմբագրությունը (ՄԱԿ): Սկսած 
2002թ.-ից ցուցանիշը ներկայացվում է Տնտեսական 
գործունեության տեսակների Հայաստանի 
դասակարգչին համապատասխան (մշակված ԵՄ 
վիճակագրական ծառայության կողմից հաստատված 
Տնտեսական գործունեության տեսակների 
դասակարգչի` NACE հիման վրա): 2010թ.-ից 
կիրառվում է ՏԳՏՀԴ խմբ. 2-ը: 

4.2 Համադրելիությունն այլ 
վիճակագրության հետ 

Առկա չէ համադրելիություն այլ աղբյուրներից ստաց-
վող վիճակագրության հետ: 

4.3 Նախնական և վերջնական 
վիճակագրության միջև 
փոխկապվածությունը 

Առաջին անգամ հրապարակված տվյալներն 
որակվում են նախնական: Հրապարակված 
տվյալների փոփոխություններն ուղեկցվում են 
բացատրական ծանոթագրություններով: 

Նախնական տվյալները վերանայվում են 
տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից ներկայացված 
ճշգրտումների և այլ ստուգաճշտումների հիման վրա: 
Վերջնական տվյալները ներկայացվում են տարեկան 
հրապարակումներում: 

5 Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Թղթային տարբերակ
Ամսական հրապարակումներ 
«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական 
զեկույց (հայերեն և ռուսերեն): 
Տարեկան հրապարակումներ 
«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» 
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(հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն): 
«Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով» 
վիճակագրական ժողովածու (հայերեն և անգլերեն):  
«Հայաստանը թվերով» վիճակագրական ժողովածու 
(հայերեն և անգլերեն): 
«Պարենային ապահովություն և աղքատություն» 
վիճակագրական տեղեկագիր (հայերեն և անգլերեն): 
«Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի 
Հանրապետությունում» վիճակագրական ժողովածու, 
հրապարակվում է 5 տարին մեկ (հայերեն): 
Էլեկտրոնային տարբերակ 
Ինտերնետային հասցե. 
Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները 
հասանելի են հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն և 
անգլերեն, հետևյալ հասցեով. 
http://www.armstat.am/am/?nid=82 

5.2 Հիմնական նյութերը. 
Պահպանումն ու 
կիրառելիությունը 

Հավաքագրվող պետական վիճակագրական 
տվյալները պահպանվում են ինչպես թղթային, 
այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով:  

5.3 Այլ տեղեկատվություն Անասնաբուծական արտադրանքի արտադրության  
հաշվարկման վերաբերյալ առավել մանրամասն 
տեղեկատվությունը զետեղված է. 

ա) ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. 
օգոստոսի 12-ի թիվ 151-Ն որոշմամբ հաստատված 
«Հաշվետվություն անասնապահության դրության 
մասին» ՁԵՎ ԹԻՎ 24-գտ (ամսական) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության  ձևում  և դրա 
լրացման հրահանգում: 

բ) ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2005թ. 
հոկտեմբերի 28-ի թիվ 12-Ն որոշմամբ հաստատված  
«Անասնապահության դրության մասին» ՁԵՎ ԹԻՎ 
24-ԳՏ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության  ձևում և դրա լրացման 
հրահանգում: 

գ) ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. 
օգոստոսի 9-ի թիվ 127-Ն որոշմամբ հաստատված  
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«Անասնապահության դրության մասին» թիվ 2 
ամսական հարցաթերթում  և  դրա լրացման 
հրահանգում: 

6 Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

  Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չէ: 

 


