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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 
       Նախաբան 

 
1. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

նախապատրաստական   և   կազմակերպական   աշխատանքներ 
 

2. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման                     
դաշտային  աշխատանքներ 
 

3. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման   
փաստաթղթերի ընդունման-հանձնման և հավաքագրված տեղեկատվության     
մշակման աշխատանքներ 
 

4. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման               
նախնական  արդյունքները և հաշվառման ընթացքում առաջացած  (բացահայտված) 
հիմնախնդիրները  
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Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն 
 

Համաձայն գործող միջազգային մեթոդաբանության1 գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառումն  (այսուհետ՝ ԳՀՀ)  իրենից ներկայացնում է գյուղատնտեսության 
կառուցվածքի վերաբերյալ համընդգրկուն տվյալների` գյուղատնտեսական նշանակության 
հողերի, անասնագլխաքանակի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի և գյուղատնտեսական 
նշանակության շինությունների, առկա ներուժի (մարդկային, նյութական) և դրանց 
օգտագործման վերաբերյալ վիճակագրական  գործառույթ (հավաքագրում,  մշակում  և  
տարածում): 

Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) կողմից սահմանած ուղեցույցերի 
համաձայն, ՄԱԿ-ի անդամ երկրները պարտավոր են առնվազն 10 տարին մեկ անգամ 
անցկացնել ԳՀՀ: 

 Հայաստանի Հանրապետությունում ԳՀՀ անցկացումը կարևորվում է այն 
տեսանկյունից, որ վերջինիս իրագործման արդյունքում հավաքագրված վիճակագրական 
տվյալներն օգտագործվում են ներքոհիշյալ բնագավառներում դիտազննումային 
(մոնիթորինգային) ցուցանիշների համակարգերի  ձևավորման համար.  

1)  աղքատության դիտազննում, 
2)  պարենային անվտանգության դիտազննում,   
3)  գյուղատնտեսության ծրագրավորում և այդ ոլորտում քաղաքականության 

մշակում,  
4)  գենդերային վիճակագրության վարում,  
5)  ընթացիկ վիճակագրության որակի բարելավում,  
6)  սպառողներին առավել ընդգրկուն տեղեկատվության տրամադրում  և  այլն:  

Հայաստանի Հանրապետությունում ԳՀՀ իրականացման կարևորությունը 
պայմանավորված է նաև նրանով, որ գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է տնտեսության 
կարևորագույն ոլորտներից մեկը, որում ստեղծված նոր արժեքի մասնաբաժինը վերջին 
տարիների համախառն ներքին արդյունքի ծավալում կազմում է 16-20%, իսկ  զբաղվածների 
թվաքանակը` ընդհանուր զբաղվածների շուրջ  37% (մոտ 437 հազ. մարդ): Ոլորտում առկա 
են  բազմաթիվ ու բազմաբնույթ տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնց մեծամասնությունը 
կազմում են գյուղացիական տնտեսությունները (գյուղաբնակ տնային տնտեսությունները):   

Գյուղացիական տնտեսություններին բաժին է ընկնում գյուղատնտեսության 
համախառն արտադրանքի մոտ 90%-ը և դրանց բնութագրական են` փոքր չափերը, 
ներտնտեսային հաշվառման բացակայությունը, ապրանքայնության ցածր մակարդակը 
(արտադրանքի 45%-ը սեփական սպառմանն է միտված, 20%-ը` բնամթերային 
վճարումներին և փոխանակումներին և, միջինը միայն 35%-ն է դրամայնացվում),  
մասնագիտացման ցածր աստիճանը, ներդրումների և եկամուտների փոքր, սահմանափակ 
չափերը, տնտեսական ակտիվության և գործունեության ներոլորտային  փոփոխականության 
(այդ թվում` սեզոնային) բարձր աստիճանը և այլն: 

Համաձայն  «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման» մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի  (ընդունվել է 27.11.2008թ.) 3-րդ հոդվածի  ԳՀՀ անցկացման  
նպատակներն  են`   

1) գյուղատնտեսության կառուցվածքի` գյուղատնտեսական նշանակության 
հողեր,  անասնագլխաքանակ, գյուղատնտեսական տեխնիկա, 

                                                 
1 Статистические разработки ФАО, Серия 11, Система интегрированных сельскохозяйственных переписей и 

обследований, том 1, <<Программа Всемирной сельскохозяйственной переписи 2010 года>>, Продовольственная и 
Сельскохозяйственная  Организация  Обьединенных  Наций,  Рим  2005, 198 стр. 
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գյուղատնտեսական նշանակության շինություններ, առկա ներուժի` 
մարդկային, նյութական և դրա օգտագործման վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը` հանրապետության, մարզային  և  համայնքային 
կտրվածքով, 

2) գյուղատնտեսության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների հաշվառման  
ամբողջական համակարգի ձևավորումը, 

3) գյուղացիական տնտեսությունների վիճակագրական ռեգիստրի ձևավորումը, 
4) միջազգային վիճակագրական տվյալների հետ համադրելիության 

ապահովումը: 
ԳՀՀ  հնարավորություն կընձեռի` 

1)  բարելավել գյուղատնտեսության ոլորտի ընթացիկ վիճակագրությունը, 
2)  ձևավորել գյուղատնտեսության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների  
ամբողջական համակարգ,  
3) ձևավորել գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների 
վիճակագրական ռեգիստրներ, 
4) կատարելագործել վիճակագրության ընտրանքային գործիքները և ապահովել 
դրանց համապատասխանությունը գործող միջազգային չափանիշներին և 
չափորոշիչներին, 
5) բացահայտել գյուղատնտեսության ենթակառուցվածքների փոփոխությունների  
միտումները, 
6) հստակեցնել գյուղատնտեսության, որպես ձեռնարկատիրության (տնտեսական 
գործունեության տեսակի) առավել մանրամասն կազմն ու կառուցվածքը: 
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1. ՀՀ 2013Թ. ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԳՀՀ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ 
ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 
«Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի պահանջների համաձայն, 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 որոշմամբ սահմանվել է, որ 
Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական համատարած  հաշվառումն  
անցկացվելու է 2014թ. հոկտեմբերի 11-31-ը ներառյալ:  

ԳՀՀ մեթոդաբանական, կազմակերպական սկզբունքները, նյութերի մեքենայական 
մշակման ծրագրերն ու գործընթացները փորձարկելու նպատակով, նույն որոշմամբ 
սահմանվել է նաև 2013թ. հոկտեմբերի 11-31-ը ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության 
Արարատի մարզի Նոր–Խարբերդի, Ազատավանի և Շահումյանի գյուղական համայնքներում, 
Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի գյուղական համայնքում, Տավուշի մարզի Գանձաքարի և 
Այգեհովիտի գյուղական համայնքներում և Բերդի քաղաքային համայնքում անցկացնել 
փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում:  

ՀՀ 2014թ. ԳՀՀ նախապատրաստական, անցկացման և նյութերի մշակման 
գործընթացներն իրականացնելու համար, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի (այսուհետ՝ ՀՀ ՎՊԽ) 2013 թվականի մայիսի 3-ի թիվ 02-Ն որոշմամբ 
2013 թվականի մայիս ամսից ստեղծվեց ԳՀՀ գործառնական ստորաբաժանում` վարչության 
կարգավիճակով (այսուհետ` ԳՀՀ վարչություն): Վարչության հիմնական խնդիրը 
Հայաստանի Հանրապետությունում ԳՀՀ նախապատրաստման, անցկացման և ստացված 
արդյունքների ամփոփման աշխատանքների իրականացումն է:  
     ԳՀՀ  վարչությունը բաղկացած է  5 բաժիններից` 

1. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման պլանավորման և 
ծրագրամեթոդաբանական, 

2. տվյալների մշակման և դասակարգումների, 
3. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման, 
4. կազմակերպական աշխատանքների, 
5. ֆինանսատնտեսական և կադրերի: 

«Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն, ԳՀՀ նախապատրաստման և 
անցկացման աշխատանքներին օժանդակելու նպատակով   ՀՀ կառավարության 25.04.2013թ. 
թիվ  402-Ն որոշման համաձայն  ստեղծվել են ՀՀ 2014թ. ԳՀՀ  նախապատրաստման և 
անցկացման համապետական, Երևան քաղաքի և մարզային հանձնաժողովներ:  

2013թ. մայիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականին անցկացվելիք 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման համապետական հանձնաժողովի, որի 
նախագահն է ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար պարոն Արմեն 
Գևորգյանը, անդրանիկ նիստի ժամանակ հավանության արժանացավ  <<Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2014 թվականին անցկացվելիք գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման նախապատրաստման, անցկացման և նյութերի մշակման ծախսերի 
նախահաշիվը>> (այսուհետ՝ նախահաշիվ): Միաժամանակ, հանձնաժողովի անդամների 
կարծիքին  ներկայացվեց ԳՀՀ ծրագիրը (հարցաշարը), որի հիման վրա կազմված 
հարցաթերթերը փորձարկման ենթարկվեցին  ՀՀ  2013թ. փորձնական ԳՀՀ ժամանակ: 
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2013 թվականին ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել էր հատկացնել 91463.0 հազար 
դրամ (փաստացի ծախսը կազմել է 72476.9 հազ. դրամ):  Չբավարարող մասը, ըստ նախապես 
ձեռք բերված համաձայնության, պետք է տրամադրեին Համաշխարհային բանկը և 
Ավստրիայի զարգացման գործակալությունը: Ընդ որում, Ավստրիայի զարգացման 
գործակալության կողմից տրամադրվող ֆինանսական միջոցների կառավարումն 
իրականացրել է Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի 
հայաստանյան գրասենյակը, իսկ Համշխարհային բանկի միջոցներինը՝ ՀՀ ֆինանսների 
նախարարության ԾԻԳ-ը:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Միավորված ազգերի կազմակերպության 
զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի և Ավստրիայի զարգացման 
գործակալության միջև համաֆինանսավորման համաձայնագիրը կնքվեց նախատեսվածից 
ավելի քան մեկ ամիս ուշացումով` 19.09.2013 թվականին, ՀՀ ԱՎԾ-ն  մինչև 01.10.2013 
թվականը չկարողացավ իրականացնել միջոցառումներ` կապված ՀՀ փորձնական ԳՀՀ  
դաշտային աշխատանքների կազմակերպման և իրագործման նպատակով ժամանակավոր 
աշխատողների (ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալություններում փորձնական 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման աշխատանքները համակարգողներ, 
հաշվառման տեղամասերի վարիչներ, հաշվառման տեղամասերի վարիչների օգնականներ, 
հրահանգիչ-հսկիչներ, հաշվարարներ) ներգրավման և այլ աշխատանքների հետ: Դրանով 
պայմանավորված, անհնար դարձավ իրականացնել փորձնական ԳՀՀ  ՀՀ կառավարության 
2013 թվականի ապրիլի 25-ի թիվ 402-Ն որոշմամբ  սահմանված ժամկետում,  ուստի              
ՀՀ ԱՎԾ-ի առաջարկությամբ ՀՀ կառավարությունը 2013թ. սեպտեմբերի 26-ի թիվ 1054-Ն 
որոշմամբ  սահմանեց փորձնական ԳՀՀ անցկացման նոր ժամկետ՝ 2013թ. նոյեմբերի 10-30-ը 
ներառյալ: 

 ՀՀ-ում ԳՀՀ կազմակերպման և անցկացման մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև              
ՀՀ 2014թ. ԳՀՀ հարցաշարը և դրա հիման վրա կազմված հարցաթերթերը մշակվել են ՄԱԿ-ի  
Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության ուղեցույցերի համաձայն, Ամերիկայի 
միացյալ նահանգների գյուղդեպարտամենտի փորձագետ Մայքլ Ստայների,  Եվրոպական 
Միության «Աջակցություն Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությանը» 
ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի ներքո  ԵՄ Թվինինգ ծրագրի մշտական խորհրդատու Թոմաս Բիի, 
Շվեդիայի վիճակագրական ծառայության գլխավոր խորհրդատու Ռոլֆ Սելանդերի,  
Դանիայի վիճակագրական ծառայության գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի 
պետ Քրիստիան Հյուլսագերի, Դանիայի վիճակագրական ծառայության գյուղատնտեսության 
վիճակագրության ենթաբաժնի պետ Քարստեն Լարսենի, ՄԱԿ-ի Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության գլխադասային գրասենյակի հաշվառման 
վիճակագիր Գեորգի Կվինիկաձեի, ինչպես նաև ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության  
աշխատակիցների  աջակցությամբ:   

ՀՀ 2013թ. փորձնական ԳՀՀ նախապատրաստական աշխատանքներն  իրականացվեցին 
համաձայն «ՀՀ 2013թ. (նոյեմբերի 10-30-ը ներառյալ) փորձնական ԳՀՀ նախապատրաստման, 
անցկացման, նյութերի մեքենայական մշակման և ելքային աղյուսակների ստացման»  
միջոցառումների ժամանակացույցի  (այսուհետ՝ ժամանակացույց, տես՝ հավելված 1 ):  

Համաձայն ժամանակացույցի, 2013թ. ընթացքում ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի կողմից 21 անհատական որոշումներով հաստատվել և տպագրվել են 38 անվանում 
մեթոդաբանական փաստաթուղթ (հրահանգներ, ցուցումներ, ձևաթղթեր, հարցաթերթեր, 
ամփոփ տեղեկագրեր, ընթացիկ վերահսկման աշխատանքների հաղորդագրության ձևեր և 
այլն, տես՝ հավելված 2), ինչպես նաև գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  
վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող բուկլետ և գովազդային պաստառ:   
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Նախապատրաստական աշխատանքների  ընթացքում (համաձայն ժամանակացույցի) 
կազմվեցին տնամերձ և/կամ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր ունեցող 
տնտեսությունների ցուցակները,  որոնք  հիմք հանդիսացան փորձնական  ԳՀՀ  հաշվառման 
միավորների ձևավորման համար:  Համայնքների ղեկավարները ՀՀ ԱՎԾ-ին տրամադրեցին 
հաշվառման միավորների նախնական ցուցակները, որոնք  վերջնականապես  ճշգրտվեցին 
սխեմատիկ հատակագծերի հիման վրա՝ ցուցակագրման աշխատանքների արդյունքում:  

Համաձայն տնամերձ և/կամ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր ունեցող 
տնտեսությունների ցուցակների, նախատեսված էր փորձնական ԳՀՀ արդյունքում հաշվառել 
ընդհանուր թվով 9433 տնտեսություն: Մասնավորապես, ՀՀ Արարատի մարզի Ազատավան 
գյուղական համայնքում՝ 854, Շահումյանում՝ 1011, Նոր Խարբերդում՝ 2172, ՀՀ Կոտայքի 
մարզի Նոր Գեղի գյուղական համայնքում՝ 2221, ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովիտ և Գանձաքար 
գյուղական համայանքերում՝ համապատասխանաբար՝ 1267 և 1352, Բերդ քաղաքային 
համայնքում՝ 556 տնտեսություններ (Բերդ քաղաքային համայքնում ընտրանքային 
սկզբունքով՝ ընդգրկելով  ամբողջ տնտեսությունների մոտ 20 %-ը): 

Կազմված տնտեսությունների ցուցակների հիման վրա,  հիմք ընդունելով փորձնական 
ԳՀՀ դաշտային աշխատանքների իրականացման համար ժամանակավոր ներգրավվող 
աշխատողների համար սահմանված աշխատանքային ծանրաբեռնվածության միջին 
նորմաները (հաշվարարների համար սահմանվեց միջին հաշվով  տնամերձ և/կամ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողեր ունեցող  100 տնտեսություն), կազմվեցին 
փորձնական ԳՀՀ նախապատրաստման և անցկացման կազմակերպական պլանները, որի 
հիմնական բաղադրիչն է հանդիսանում հաշվառման շրջանացումը՝ տեղանքի 
սահմնազատումը հաշվառման, հրահանգչական և հաշվային տեղամասերի:  Հաշվառման, 
հրահանգչական և հաշվային տեղամասերում աշխատանքերն իրականացնելու և այդ 
աշխատանքների վերահսկման համար  ժամանակավոր աշխատանքի ներգրավվեցին 
համապատասխան աշխատողներ:   

Համաձայն կազմակերպական պլանի, փորձնական ԳՀՀ նախապատրաստական և 
կազմակերպական աշխատանքների շրջանակում իրականացվել են հաշվառման 
անձնակազմի ուսուցման (հրահանգավորման) աշխատանքներ, որի համար ԳՀՀ վարչության 
աշխատակիցները ՀՀ ԱՎԾ-ում կազմակերպեցին սեմինար-խորհրդակցություն, ինչպես նաև 
գործուղվեցին ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալություններ:  Ուսուցման (հրահանգավորման) 
ընթացքում ԳՀՀ դաշտային աշխատանքներում ներգրավված աշխատողները ծանոթացել են 
հաշվառման հարցաթերթի լրացման մեթոդաբանական առանձնահատկություններին,  իրենց 
վերապահված աշխատանքային  բոլոր պարտավորություններին և հաշվառման ընթացքում 
ամփոփ ցուցանիշների տրամաբանական ստուգման ուղեցույցերին:  

Փորձնական ԳՀՀ հաշվառման կազմակերպման աշխատանքների շրջանակում, 2013թ. 
հոկտեմբեր ամսին ՀՀ ԱՎԾ նախագահը, ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 
անդամները, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի և ԳՀՀ 
վարչության աշխատակիցների հետ միասին   այցելել են  ՀՀ Արարատի, Կոտայքի և Տավուշի 
մարզերի մարզպետարաններ, որի նպատակն էր ծանոթացնել ՀՀ-ում գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման անցկացման նպատակի, անհրաժեշտության, հրատապության և 
մարտահրավերների, գյուղատնտեսության ընթացիկ իրավիճակի, սպասվելիք արդյունքների, 
հաշվառման հարցաթերթերի և  այլնի մասին:   

Վերը նշված բոլոր միջոցառումների իրականացումը հնարավորություն տվեց 2013թ. 
նոյեմբերի 10-ից  սկսել  հաշվառման դաշտային աշխատանքները: 
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2. ՀՀ 2013Թ. ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
ԴԱՇՏԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 
Նախապատրաստական աշխատանքներին հաջորդել է փորձնական ԳՀՀ  անցկացումը:  
Մինչ հաշվառման դաշտային աշխատանքները սկսելը, հաշվառման տեղամասի 

վարիչները հրահանգիչ-հսկիչներին ծանոթացրել են հրահանգչական տեղամասի, 
հրահանգիչ-հսկիչները՝ հաշվարարներին հաշվային տեղամասերի սահմաններին: 
Յուրաքանչյուր հաշվարար, հաշվառումը սկսելուց առաջ՝ նոյեմբերի 7-9-ը կատարել է իր 
հաշվային տեղամասում ընդգրկված տնտեսությունների նախնական շրջայց, որի նպատակն 
էր տեղեկացնել կայանալիք հաշվառման անցկացման մասին և պայմանավորվել 
տնտեսություն այցելելու  օրվա  ու ժամի մասին: 

Փորձնական ԳՀՀ դաշտային աշխատանքներն իրականացվել են  2013թ. նոյեմբերի              
10-30-ը ներառյալ, որի ընթացքում հաշվարարների կողմից  լրացվել են հաշվառման 
հարցաթերթեր՝ տնտեսություններ այցելելու միջոցով: Մասնավորապես, հարցաթերթերով 
հավաքագրվել են տեղեկություններ տնտեսություններին պատկանող (սեփական, 
վարձակալված, վարձակալության տրված) ըստ գործառնական նշանակության 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի,  հողակտորների քանակի, 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, ջերմոց/ ջերմատների 
առկայության, ցելերի, չօգտագործված վարելահողերի, բազմամյա տնկարկների, 
տնկարանների չափերի, փաստացի ոռոգված հողերի ոռոգման աղբյուրների և մեթոդների, 
օգտագործված բուժանյութերի և թունաքիմիկատների, գյուղատնտեսական կենդանիների և 
թռչունների գլխաքանակի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության, աշխատուժի, 
գյուղատնտեսական մթերքի օգտագործման և վերամշակման մասին և այլն: 

Հաշվառման դաշտային աշխատանքները վերահսկելու նպատակով, ԱՄՆ 
Գյուղատնտեսության դեպարտամենտի փորձագետ  պարոն Մայքլ Ստայները 2013թ. 
նոյեմբեր ամսին ՀՀ ԱՎԾ կատարած  այցելության ժամանակ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի և 
Արարատի մարզի Ազատավան գյուղական համայնքներում ՀՀ ԱՎԾ և ԳՀՀ վարչության 
աշխատակիցների հետ միասին ծանոթացավ դաշտային աշխատանքների ընթացքին, 
հաշվարարների հետ միասին այցելեց  տնտեսություններ և մասնակցեց հաշվարարների 
կողմից հարցաթերթի լրացման գործընթացին: 

Նման առաքելությամբ ԳՀՀ դաշտային աշխատանքների ընթացքում  ՀՀ ԱՎԾ   է այցելել 
նաև ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության  փորձագետ պարոն Օլեգ 
Կառան, ով ևս մասնակցեց  ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյան գյուղական համայնքում    
դաշտային աշխատանքների ընթացքին: 

Այցելությունների արդյունքում, նշված փորձագետների կողմից տրվեց դրական 
գնահատական  հաշվառման  գործընթացի վերաբերյալ: 

Միաժամանակ, հաշվառման ժամանակահատվածում տվյալներ են հավաքագրվել նաև  
համայնքերից՝ համայնքների ղեկավարների կողմից լրացվել և ՀՀ ԱՎԾ է տրամադրվել «ՀՀ 
2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում գյուղական և 
քաղաքային համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 4-ԳՀՀ» 
հարցաթերթը՝ համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական 
հողատեսքերի կառուցվածքի  վերաբերյալ, համայնքում հաշվառված, սակայն համայնքից 
բացակայող տնտեսությունների մշակվող և չմշակվող հողերի չափերի, համայնքի բնակիչ 
չհանդիսացող, սակայն  համայնքում սեփական հողեր ունեցող տնտեսություններին 
պատկանող մշակվող և չմշակվող հողերի վերաբերյալ, համայնքային  սեփականություն 
հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության շենքերի ու շինությունների,  
գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավորումների առկայության, ինչպես նաև 
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համայնքում, անկախ սեփականության ձևից, պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների և 
սերմերի վաճառքի կետերի առկայության  և գյուղատնտեսական կենդանիների 
անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ:  

Կարևորելով գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ամբողջականության 
անհրաժեշտությունը, ՀՀ ԱՎԾ-ն փորձնական ԳՀՀ անցկացման շրջանակից դուրս (ըստ 
ժամանակացույցի) փորձարկել է նաև գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող 
առևտրային կազմակերպությունների համար նախատեսված «Առևտրային  
կազմակերպություններում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 3-ԳՀՀ 
հարցաթերթը»:  

Հաշվարարների կողմից հարցաթերթերի լրացման միջոցով տվյալների հավաքագրմանը 
հաջորդել է ընտրանքային վերահսկիչ շրջայցի կազմակերպումը, որի նպատակն էր 
վերահսկել հաշվարարների կողմից կատարած աշխատանքների որակը: Հաշվառման 
գործընթացի վերահսկման տեսանկյունից չափազանց  կարևորվել է դրանց իրականացումն 
ըստ աշխատանքները համակարգողների վերադասության, այն է ՝ հրահանգիչ-հսկիչ → 
հաշվառման տեղամասի վարիչ → ԳՀՀ աշխատանքները ՀՀ ԱՎԾ մարզային 
գործակալություններում համակարգողներ → ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալությունների 
պետեր→ՀՀ ԱՎԾ ԳՀՀ վարչություն շղթայով: Վերջինիս նպատակն էր բացահայտել առկա 
թերությունները, բացթողումները, ոչ ճիշտ գրառումները և ըստ անհրաժեշտության  
հարցաթերթերում կատարել համապատասխան ուղղումներ: 

Հաշվառման արդյունքների նախնական օպերատիվ տվյալների ամփոփման 
նպատակով, հաշվառման աշխատանքներն իրականացնողները լրացրել են  
համապատասխան ամփոփ տեղեկագրեր՝ տնտեսությունների գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի չափերի և գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի 
վերաբերյալ, որոնք որպես նախնական օպերատիվ տեղեկատվություն հաշվառման մնացած 
բոլոր փաստաթղթերի հետ միասին՝ թղթապանակներով ներկայացվել են ՀՀ ԱՎԾ ԳՀՀ 
վարչություն:  
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3. ՀՀ 2013Թ. ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ-ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՎԱԾ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
 
Հաշվառման աշխատանքների և վերահսկիչ շրջայցի ավարտից հետո, իրականացվել  է 

փորձնական ԳՀՀ բոլոր փաստաթղթերի ընդունման-հանձնման գործընթացը՝ ըստ 
աշխատանքները համակարգողների վերադասության (տես՝ հավելված 3-ը, մշակված 
հիմնական հաշվառման համար): 

Համաձայն  ժամանակացույցի  2014թ. հունվարի 20-ին հաշվարարների պայուսակները 
հարցաթերթերով և հաշվառման մնացած փաստաթղթերով տեղափոխվել են ՀՀ ԱՎԾ ԳՀՀ 
վարչություն՝ փաստաթղթերի  հետագա մշակման գործընթացը կազմակերպելու համար:  

Գյուղացիական տնտեսություններից և համայքներից հավաքագրված տվյալների 
հետագա մշակման գործընթացը ներառում է՝ հարցաթերթերի տրամաբանական և այլ 
ստուգման, ծածկագրման և մուտքագրման աշխատանքները:  

Այդ աշխատանքների իրականացման համար մեկ ամիս աշխատանքային տևողությամբ 
ժամանակավոր աշխատանքի են ներգրավվել՝ տվյալները ստուգող/ծածկագրողներ և 
տվյալները մուտքագրող օպերատորներ: 

01.04.2014թ. դրությամբ  ավարտվել են հարցաթերթերի մուտքագրման  և տվյալների 
բազայի  ձևավորման գործընթացները, զուգահեռաբար ընթանում են տվյալների բազայի 
ճշգրտման և մշակված ելքային աղյուսակների ստացման  գործընթացները, որոնց ավարտը 
ըստ ժամանակացույցի նախատեսված է 2014թ. հուլիսի վերջին:   

Համաձայն միջազգային պրակտիկայի և աշխատանքներում ներգրավված 
միջազգային փորձագետների  առաջարկների՝ փորձնական հաշվառման  ընթացքում 
հավաքագրված տեղեկատվության արդյունքների ամբողջական հրապարակում չի 
նախատեսվում՝ պայմանավորված հետևյալ  հանգամանքներով. 

1. նպատակահարմար  չէ փորձնական հաշվառումը դիտարկել որպես  տվյալների 
ստացման աղբյուր կիրառական օգտագործման համար,   

2. փորձնական հաշվառման արդյունքով հավաքագրված տեղեկատվության 
ամփոփումն ու հրապարակումը չի համապատասխանում փորձնական 
հաշվառման անցկացման հիմնական նպատակին. այն է հարցաթերթերի  և այլ 
փաստաթղթերի, գործիքակազմի  փորձարկումը՝ բուն հաշվառմանը  
նախապատրաստվելու նպատակով:  
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4. ՀՀ 2013Թ. ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  
ՆԱԽԱՆԱԿԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ԱՌԱՋԱՑԱԾ (ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ) ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

ՀՀ 2013թ. փորձնական ԳՀՀ ընթացքում հավաքագրվել է 7812 հարցաթերթ 
(նախատեսված 9433-ի փոխարեն)1: ՀՀ Արարատի մարզի Ազատավան, Շահումյան, Նոր-
Խարբերդ գյուղական համայնքներում, համապատասխանաբար՝ 678, 914, 1548, ՀՀ Կոտայքի 
մարզի Նոր Գեղի գյուղական համայքնում՝ 1984, ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովիտ և Գանձաքար 
գյուղական համայնքներում, 1159 և 1041, իսկ Բերդ քաղաքային համայնքում, որտեղ 
հաշվառումն իրականացվել էր ընտրանքային եղանակով (20% ընդգրկվածություն)`              
488  հարցաթերթ: 

 Փորձնական ԳՀՀ-ի ընթացքում հաշվարարների կողմից տնտեսություններին 
պատկանող հողերի վերաբերյալ հավաքագրված տվյալներն ամփոփվել են ստորև 
ներկայացված աղյուսակով. 

 
Հարցաթերթերի ամփոփ արդյունքները 

տնտեսություններին սեփականության իրավունքով պատկանող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, 
ըստ գործառնական նշանակության, չափերի վերաբերյալ, համայնքներով  

(հա) 

Տնտեսություններին  սեփականության  իրավունքով պատկանող  

Մարզը Համայնքը 
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Արարատ Ազատավան 118.22 23.17 28.75 0.00 0.00 0.00 170.14 
 Շահումյան 145.16 33.06 177.26 0.00 15.05 1.87 372.40 
 Նոր Խարբերդ 132.74 31.50 12.42 0.00 7.86 0.42 184.94 
Կոտայք Նոր Գեղի 308.76 231.36 0.00 1.32 0.18 1.07 542.69 
Տավուշ Այգեհովիտ 404.82 0.85 140.02 110.94 0.30 0.30 657.23 
 Գանձաքար 333.28 0.17 1.25 430.58 0.00 0.00 765.28 

                                                 
1 Տնտեսությունների ցուցակների կազմման (ցուցակագրման) ընթացքում նախապես ընդգրկված 

տնամերձ և/կամ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր  ունեցող տնտեսությունների, որպես 
հաշվառման միավորների քանակի  և հաշվառման ընթացքում ըստ տնտեսությունների լրացված 
հարցաթերթերի քանակների միջև տարբերությունը  պայմանավորված է հետևյալով՝ 

1. մեկից ավելի տնամերձ հողեր ունեցող տնտեսությունների համար, որոնք տնտեսությունը  վարել են 
միասին, հաշվառման ընթացքում լրացվել է մեկ հարցաթերթ (համաձայն կիրառվող  
մեթոդաբանության),  

2. համայնքի բնակիչ չհանդիսացող, սակայն համայնքում սեփական հողեր ունեցող տնտեսությունների, 
ինչպես նաև համայնքի բնակիչ հանդիսացող, սակայն համայնքից բացակայող տնտեսություններին 
պատկանող հողերի վերաբերյալ հաշվարարների կողմից  հարցաթերթեր չեն լրացվել: Նշված 
տնտեսությունների հողերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը տրամադրել է համայնքի 
ղեկավարը  4-ԳՀՀ հարցաթերթով: 
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Ներկայում աշխատանքներ են տարվում ելքային բոլոր աղյուսակների ստացման 
ուղղությամբ: 

Փորձնական ԳՀՀ  արդյունքներն ամփոփելու և հաշվառման ընթացքում առաջացած 
հիմնախնդիրները քննարկելու նպատակով, 2014թ. փետրվարի 27-28-ը, Ավստրիայի 
զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ կազմակերպվեց  սեմինար-
խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին՝ ՀՀ ԱՎԾ նախագահը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ, ՀՀ 
ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավարը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության 
վիճակագրության բաժնի և ԳՀՀ վարչության աշխատակիցները, ՀՀ ԱՎԾ մարզային 
գործակալությունների պետերը, ՀՀ տարածքային կառավարման և ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարությունների,  ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության, 
Համաշխարհային բանկի, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության,  Ավստրիայի 
զարգացման գործակալության, Միավորված Ազգերի Զարգացման ծրագրի 
ներկայացուցիչները: 

Փորձնական ԳՀՀ ընթացում առաջացած (բացահայտված)  հիմնախնդիրները 
հետևյալն են.   

 
• հողի սեփականության իրավունքի վկայականներում ամրագրված հողերի չափերի 

և այդ վկայականների կազմմանը նախորդող, հողերի  կադաստրային չափագրման 
արդյունքների տարբերությունը,  

• փաստացի հողերի չափերի  անհամապատասխանությունը  հողային հաշվեկշռի 
(առ 01.07.2013թ.,  ՀՀ հողային հաշվեկշռի)  համապատասխան  տվյալների հետ, 

• հաշվառման  անցկացման մասին բնակչության  իրազեկվածության պակասը, 
• ցուցակագրման աշխատանքներում հաշվառման միավորի խնդիրը               

(որպես ռեսպոնդենտի հայտնաբերման գործիք, փորձնական հաշվառման 
ընթացքում, հաշվառման միավոր էին ընդունվել տնամերձ հողերի հասցեները, 
սակայն պարզվեց, որ առավել նպատակահարմար է, որպես ռեսպոնդենտի հասցե՝ 
հաշվառման միավոր, ընդունել շենք/շինությունների հասցեները),                              

• ֆինանսական միջոցների հիմնախնդիրը (ընդ որում, կարևորվում է ոչ միայն 
դրանց առկայությունը, այլ նաև ժամանակին դրանց  հատկացումը՝ հաշվի 
առնելով գործող օրենսդրության պահանջները, համապատասխան որոնց 
միջոցները ծախսելու իրավասության պահը դրանց հատկացման պահից 
նվազագույնը մեկ ու կես ամսվա ժամանակային  հատված է պահանջում), 

• <<ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական  համատարած հաշվառման 
նախապատրաստման, անցկացման, նյութերի  մեքենայական մշակման, ելքային 
աղյուսակների ստացման և հրապարակման աշխատանքների  
ժամանակացույցով>> նախատեսված  ժամկետները  չխախտելը 
(օրինակ,  ցուցակագրման աշխատանքները պետք է ավարտված լինեն 
հաշվառումը սկսելուց  առնվազն 2 ամիս առաջ), 

• համայնքապետերից, լրացուցիչ տեղեկատվության միջոցով,  համայնքից 
բացակայող տնտեսությունների և համայնքի բնակիչ չհանդիսացող 
քաղաքացիների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության շտեմարանի 
ձևավորումը, 

• ռեսպոնդենտների  կողմից ոչ ճիշտ, անարժանահավատ, ոչ ամբողջական 
տեղեկատվության  տրամադրման դեպքերի հնարավորինս նվազեցումը, 

• վերահսկիչ  շրջայցերի պարտադիր անցկացման անհրաժեշտությունը, 
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• քաղաքային համայնքներում հաշվառման ընտրանքի չափի օպտիմալացումը և 
այլն: 

 
Փորձնական ԳՀՀ ընթացքում առաջացած մեթոդաբանական և կազմակերպական 

խնդիրներին լուծում տալու նպատակով, պարբերաբար, աշխատանքային քննարկումներ են 
անցկացվում ՀՀ ԱՎԾ-ում՝ բոլոր շահագրգիռ  կազմակերպությունների, փորձագետների և 
այլոց  հետ: 

Ամփոփելով փորձնական ԳՀՀ անցկացման գործառույթները, մեկ անգամ ևս 
կարևորվում է դրա անցկացման անհրաժեշտությունը, առանց որի հնարավոր չէ 
բացահայտելու առկա հիմնախնդիրները՝ մեթոդաբանական և կազմակերպական առումով, 
որոնց լուծման շնորհիվ կբարձրացվի հիմնական ԳՀՀ-ի և որակը  և արդյունավետությունը: 
 

 



Հավելված 1 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ     

ՀՀ 2013թ. (նոյեմբերի 10-30-ը ներառյալ) փորձնական գյուղատնտեսական հաշվառման նախապատրաստման, անցկացման,  
նյութերի  մեքենայական մշակման և ելքային աղյուսակների ստացման միջոցառումների 

 
Հ/Հ Աշխատանքի   

բովանդակությունը 
Կատարման 

նախատեսված 
ժամկետը 

Կատարման 
պատասխանատուն 

Կատարման  
ընթացքը 

1. Փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
(այսուհետ՝ ԳՀՀ)  նախապատրաստման և անցկացման համար 
անհրաժեշտ փաստաթղթերի  ցանկի  կազմում   և  տպաքանակի  
հաշվարկում 

Մինչև 
01.08.2013թ. 

 
 

ԳՀՀ վարչություն 
(Պլանավորման և ծրա-

գրամեթոդաբանական բաժին,  
Կազմակերպական 

աշխատանքների  բաժին) 

Ավարտված է 
 

2. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների  ցուցակների 
կազմման  վերաբերյալ  հրահանգների,  ցուցումների  և  ձևերի.  

-պատրաստում և հաստատում  
 
 
-տպագրում (բազմացում) 
-առաքում  

Մինչև 
15.08.2013թ. 

ԳՀՀ  վարչություն 
(Պլանավորման և ծրա-

գրամեթոդաբանական բաժին, 
Կազմակերպական 

աշխատանքների  բաժին, 
Ֆինանսատնտեսական և 

կադրերի բաժին) 

Ավարտված է 
 
 
 

3. Փորձնական ԳՀՀ նախապատրաստման և անցկացման 
կազմակերպական պլանների կազմման վերաբերյալ ցուցումների և 
ձևերի. 

-պատրաստում և հաստատում 
-տպագրում (բազմացում) 
-առաքում տեղերին (ՀՀ Արարատի, Կոտայքի և Տավուշի   
մարզեր) 

Մինչև 
01.09.2013թ. 

ԳՀՀ  վարչություն 
(Պլանավորման և ծրա-

գրամեթոդաբանական բաժին, 
Կազմակերպական 

աշխատանքների  բաժին 
Ֆինանսատնտեսական և  

կադրերի բաժին) 

Ավարտված է 
 
 
 

4. Փորձնական ԳՀՀ   փաստաթղթերի` ԳՀՀ հաշվառման տեղամասի  
վարիչի և նրա օգնականի,  հրահանգիչ-հսկիչի, հաշվարարի 
հուշատետրերի,  ամփոփ տեղեկագրերի և  հաշվետվությունների  
ձևերի.    
-պատրաստում, հաստատում 
-տպագրում (բազմացում) 

Մինչև 
01.09.2013թ. 

ԳՀՀ  վարչություն 
(Պլանավորման և 

ծրագրամեթոդաբանական 
բաժին, Ֆինանսատնտեսական 

և  կադրերի բաժին) 

Ավարտված է 
 
 

5. Փորձնական ԳՀՀ  հարցաթերթերի 
-պատրաստում, հաստատում  
-տպագրում (բազմացում) 

Մինչև 
15.09.2013թ. 

ԳՀՀ (Պլանավորման և 
ծրագրամեթոդաբանական 

բաժին) 
 
 

Ավարտված է 
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Հ/Հ Աշխատանքի   
բովանդակությունը 

Կատարման 
նախատեսված 

ժամկետը 

Կատարման 
պատասխանատուն 

Կատարման  
ընթացքը 

6. Փորձնական ԳՀՀ  հարցաթերթերի  լրացման կարգի մասին 
հրահանգների. 
-պատրաստում, հաստատում 
-տպագրում (բազմացում) 

Մինչև 
15.09.2013թ. 

ԳՀՀ վարչություն 
(Պլանավորման և ծրա-

գրամեթոդաբանական բաժին, 
Ֆինանսատնտեսական և  

կադրերի բաժին) 

Ավարտված է 
 

7. ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքային, Գանձաքար և Այգեհովիտ 
գյուղական,  Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ և Շահումյան 
գյուղական և Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի գյուղական համայնքների 
սխեմատիկ հատակագծերի պատրաստում 

Մինչև 
01.10.2013թ. 

ԳՀՀ վարչություն, 
Սխեմատիկ հատակագծեր 

պատրաստող 
կազմակերպություն 

Ավարտված է 
 
 
 

8. ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալություններում գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման աշխատանքները համակարգողներին  
աշխատանքի  ընդունում 

01.10.2013թ. 
 

ՀՀ ԱՎԾ,  
ԳՀՀ վարչություն 

Աշխատանքի են ընդունվել  
7 մարդ 

9. ԳՀՀ ցուցակագրողներին աշխատանքի ընդունում և 
հրահանգավորում 

01.10.2013թ. 
(1 ամիս 

ժամկետով) 

ԳՀՀ  վարչություն 
 

Աշխատանքի են ընդունվել 12 
ցուցակագրողներ 

10. Ընթացիկ վերահսկման աշխատանքների հաղորդագրության ձևերի 
մշակում և տպագրում 

01.10.2013թ. ԳՀՀ  վարչություն 
(Պլանավորման և ծրա-

գրամեթոդաբանական բաժին) 

Ավարտված է 
 
 

11. Փորձնական ԳՀՀ  անցկացնելու և գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման հարցաթերթերը  լրացնելու կարգի մասին 
հրահանգավորումներ. 
 
-գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչության 
աշխատակիցների  
 
 
 
-ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի Արարատի, Կոտայքի,   Տավուշի 
մարզային գործակալությունների ու  համապատասխան 
տարածքային ստորաբաժանումների պետերի և  ՀՀ ԱՎԾ մարզային 
գործակալություններում գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման աշխատանքները համակարգողների 
 
 
 
 

 
 
 
 

01.10.2013թ.-
05.10.2013թ. 

 
 
 

06.10.2013թ.- 
08.10.2013թ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ԳՀՀ  վարչություն  
(Պլանավորման և 

ծրագրամեթոդաբանական 
բաժին) 

 
ՀՀ ՎՊԽ անդամ,  

ԳՀՀ աշխատանքները 
համակարգող Գ. Անանյանի 

մասնակցությամբ,  
ԳՀՀ  վարչություն և  ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի 
գյուղատնտեսության 

վիճակագրության բաժնի պետ 
Ա. Ավագյան 

Ավարտված է 
 

 
 

01.10.2013թ. 
 

 
 

 
 

02-03.10.2013թ. 
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Հ/Հ Աշխատանքի   
բովանդակությունը 

Կատարման 
նախատեսված 

ժամկետը 

Կատարման 
պատասխանատուն 

Կատարման  
ընթացքը 

 
- ԳՀՀ  հաշվառման տեղամասերի  վարիչների  և  նրանց 
օգնականների 
 
 
 
 
 
 
- ԳՀՀ հրահանգիչ-հսկիչների 
 
 
-ԳՀՀ հաշվարարների 
 

 
15.10.2013թ- 
20.10.2013թ. 

 
 
 
 
 
 

21.10.2013թ- 
25.10.2013թ 

 
04.11.2013թ. 
05.11.2013թ 

 
ԳՀՀ վարչություն և ՀՀ ԱՎԾ 

մարզային 
գործակալություններում 

գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման 

աշխատանքները 
համակարգողներ    

 
ԳՀՀ  տեղամասի վարիչներ և 

ԳՀՀ վարչություն 
 

-՞- 

 
 

17-18.10.2013թ. 
 
 

 
 
 
 
 

21-25.10.2013թ. 
 
 

05.11.2013թ. 
12. ԳՀՀ  հաշվառման տեղամասի վարիչներին և վարիչների 

օգնականներին աշխատանքի ընդունում և ծանոթացում նրանց 
կողմից կատարվելիք աշխատանքներին 
 

15.10.2013թ. ԳՀՀ  վարչություն 
 

Աշխատանքի են ընդունվել  
հաշվառման տեղամասի 5 
վարիչներ և 5 օգնականներ  

13. ԳՀՀ  հաշվառման  և հրահանգչական տեղամասերի համար 
սենյակների ընտրում և հատկացում. 
  
-  հաշվառման  տեղամասեր 

 
 
 

- հրահանգչական տեղամասեր 

 
 
 

15.10.2013թ- 
30.12.2013թ. 

 
20.10.2013թ.- 
20.12.2013թ. 

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
Արարատի, Կոտայքի և 
Տավուշի մարզային 
գործակալություններ 

 
 
 

15.10.2013թ- 
30.12.2013թ. 

 
20.10.2013թ.- 
20.12.2013թ. 

14. ԳՀՀ հրահանգիչ-հսկիչներին աշխատանքի ընդունում և 
ծանոթացում իրենց կողմից կատարվելիք աշխատանքներին 
 
 
 

20.10.2013թ. ԳՀՀ վարչություն 
 

Աշխատանքի են ընդունվել 24 
հրահանգիչ-հսկիչներ  

15. Փորձնական ԳՀՀ միավորների  ցուցակների կազմում և նախապես 
տրամադրված ցուցակների հետ համեմատության միջոցով 
ճշգրտում 

31.10.2013թ. ԳՀՀ վարչություն,  
ԳՀՀ ցուցակագրողներ 

 

Ավարտված է 
 

16. Կազմված ԳՀՀ միավորների  ցուցակների  ստուգում և ամփոփում   Մինչև 
01.11.2013թ. 

ԳՀՀ վարչություն, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 

Ավարտված է 
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Հ/Հ Աշխատանքի   
բովանդակությունը 

Կատարման 
նախատեսված 

ժամկետը 

Կատարման 
պատասխանատուն 

Կատարման  
ընթացքը 

Արարատի,  Կոտայքի  և 
Տավուշի մարզային 
գործակալություններ 

17. Կազմակերպական պլանների կազմման կարգի վերաբերյալ 
հրահանգավորում և  կազմակերպական  պլանների  կազմում 

Մինչև 01.11.2013թ. ԳՀՀ վարչություն, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
Արարատի,  Կոտայքի  և 

Տավուշի մարզային 
գործակալություններ  

Ավարտված է 
 

18. Փորձնական ԳՀՀ  հարցաթերթերի ստուգման և ծածկագրման  
կարգի վերաբերյալ հրահանգի. 
-պատրաստում  
-տպագրում (բազմացում) 

Մինչև 
01.11.2013թ. 

ԳՀՀ  վարչություն                
( Տվյալների մշակման և 

դասակարգումների  բաժին, 
Ֆինանսատնտեսական և  

կադրերի բաժին) 

Ավարտված է 
 
 

19. Փորձնական ԳՀՀ  ելքային աղյուսակների ստացման ծրագրի  
(մակետների) մշակում 

Մինչև  
01.11.2013թ. 

ԳՀՀ  վարչություն (Տվյալների 
մշակման և դասակարգումների  

բաժին) 

Ավարտված է 
 

20. ԳՀՀ հաշվարարներին աշխատանքի ընդունում և ծանոթացում 
իրենց կողմից կատարվելիք աշխատանքներին 

04.11.2013թ. ԳՀՀ վարչություն, 
ՄԱԶԾ 

Աշխատանքի են ընդունվել 97 
հաշվարարներ  

21. Տների (տնտեսությունների) նախնական շրջայց 06.11. 2013- 
08.11 .2013 

ԳՀՀ հաշվարարներ և 
հրահանգիչ-հսկիչներ 

 

06-10.11.2013թ. 

22. Հաշվարարների հետ մինչ գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառումային խորհրդակցություն և փաստաթղթերի բաշխում 

09.11.2013թ. ԳՀՀ հաշվառման տեղամասի 
վարիչներ, 

ԳՀՀ հրահանգիչ - հսկիչներ 

09.11.2013թ. 

23. Փորձնական ԳՀՀ  անցկացում (տվյալների հավաքագրում) 10.11.2013- 
30.11.2013 

ԳՀՀ հաշվարարներ 
 

10-30.11.2013թ. 

24. Վերահսկիչ շրջայցի անցկացում 
 

01.12.2013- 
04.12.2013 

ԳՀՀ հրահանգիչ – հսկիչներ և  
հաշվարարներ  

01-04.12.2013թ. 
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Հ/Հ Աշխատանքի   
բովանդակությունը 

Կատարման 
նախատեսված 

ժամկետը 

Կատարման 
պատասխանատուն 

Կատարման  
ընթացքը 

25. Փորձնական ԳՀՀ հարցաթերթերի մեքենայական մշակման 
ծրագրերի ուսումնասիրություն և պատրաստում. 
-հարցաթերթերի մուտքի և ստուգման 
-հարցաթերթերի տրամաբանական ստուգման, ներառյալ սխալների 
արձանագրությունների ձևավորման 

Փուլերով` 
մինչև 01.12.2013թ. 

ԳՀՀ  վարչություն (Տվյալների 
մշակման և դասակարգումների 

բաժին, 
Տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների և ծրա-
գրավորման բաժին) 

Ավարտված է 
 

26. Փորձնական ԳՀՀ   փաստաթղթերի  ընդունում. 
- ԳՀՀ հաշվարարներից 
 
- ԳՀՀ հրահանգիչ-հսկիչներից 
 
 
- ԳՀՀ հաշվառման տեղամասի վարիչներից 
 
 
 
 
 
 
 
- ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալություններում գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման աշխատանքները համակարգողներից 

 
- վիճակագրության մարզային գործակալություններից 

 
 

Մինչև 04.12.2013թ. 
 

Մինչև 20.12.2013թ. 
 
 

Մինչև 30.12.2013թ. 
 
 
 
 
 
 

Մինչև 10.01.2014թ. 
 
 

Մինչև 20.01.2014թ. 

 
 

ԳՀՀ հրահանգիչ-հսկիչներ 
 

ԳՀՀ հաշվառման տեղամասի 
վարիչներ 

 
ՀՀ ԱՎԾ մարզային 

գործակալություններում 
գյուղատնտեսական 

համատարած հաշվառման 
աշխատանքները 
համակարգողներ 

 
ՀՀ ԱՎԾ մարզային 

գործակալություններ 
 

ԳՀՀ վարչություն 

 
 

04.12.2013թ. 
 

18-20.12.2013թ. 
 
 

28-30.12.2013թ. 
 
 
 
 
 
 

10-15.01.2014թ. 
 
 

20-25.01.2014թ. 
 

27. Փորձնական ԳՀՀ  նախնական արդյունքների հաշվարկում և 
ներկայացում ՀՀ ԱՎԾ 

Մինչև 
25.01.2014թ. 

ԳՀՀ վարչություն 01.02.2014թ. 

28. ԳՀՀ հարցաթերթերը ստուգող/ ծածկագրողների աշխատանքի 
ընդունում 

15.01.2014թ. ԳՀՀ վարչություն 
 

20.02-20.03.2014թ. 

29. Փորձնական ԳՀՀ  հարցաթերթերի ստուգման և ծածկագրման  
կարգի վերաբերյալ ծածկագրողների հրահանգավորում 

15.01.2014թ ԳՀՀ  վարչություն (Տվյալների 
մշակման և դասակարգումների 

բաժին) 

20.02-21.02.2014 

30. Փորձնական ԳՀՀ  հարցաթերթերի մուտքագրման   կարգի 
վերաբերյալ մուտքագրողների հրահանգավորում 

25.01.2014թ 
26.01.2014թ. 

 

ԳՀՀ  վարչություն 
(Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների և 
ծրագրավորման բաժին) 

25.02-26.02.2014թ. 
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Հ/Հ Աշխատանքի   
բովանդակությունը 

Կատարման 
նախատեսված 

ժամկետը 

Կատարման 
պատասխանատուն 

Կատարման  
ընթացքը 

31. Փորձնական ԳՀՀ   հարցաթերթերի ստուգում և ծածկագրում   15.01.2014թ- 
15.02.2014թ. 

ԳՀՀ վարչություն,  
ԳՀՀ տվյալները 

ստուգող/ծածկագրողներ 
 

20.02-20.03.2014թ. 

32. Փորձնական ԳՀՀ  նյութերի  մուտքագրում (7812 հարցաթերթ) Սկսած 
25.01.2014թ. 

1 ամիս ժամկետով 

ԳՀՀ վարչություն,  
ԳՀՀ տվյալները  
մուտքագրողներ 

25.02-24.03.2014թ. 

33. Փորձնական ԳՀՀ  արդյունքների ամփոփում  Մինչև 
15.08.2014թ. 

ՀՀ ԱՎԾ,  
ԳՀՀ վարչություն 

 

 
 
 



 

Հավելված 1 
ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԳՀՀ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ՓՈՒԼԵՐԸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ  ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ-
ՀԱՆՁՆՈՒՄ  ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՎԱԾ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ 

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԳՀՀ 
ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ 

Սխեմատիկ հատակագծերի 
պատրաստում 

Տնամերձ և/կամ գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր ունեցող 

տնտեսությունների ցուցակների կազմում 

Փորձնական ԳՀՀ նախապատրաստման և 
անցկացման կազմակերպական  

պլանների կազմում 

Փորձնական ԳՀՀ  անցկացնելու համար 
անձնակազմի հավաքագրում և ուսուցում 

(հրահանգավորում) 

 

Տների (տնտեսությունների) 
նախնական շրջայց 

 

Փորձնական հաշվառման 
անցկացում (ԳՀՀ տվյալների 

հավաքագրում) 

 

Ընտրանքային վերահսկիչ 
շրջայց 

Փորձնական ԳՀՀ փաստաթղթերի 
ընդունում 

Փորձնական ԳՀՀ  հարցաթերթերի 
տվյալների մուտքագրում 

ԳՀՀ ծրագրով նախատեսված ելքային 
աղյուսակների ստացում 

Փորձնական ԳՀՀ հարցաթերթում 
համապատասխան հարցերի 

պատասխանների 
ստուգում/ծածկագրում (կոդավորում) 



 1

Հավելված 2 

Ց Ա Ն Կ 

ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և 
անցկացման գործընթացները կանոնակարգող փաստաթղթերի 

 Փաստաթղթի  անվանումը 
 

ՀՀ ՎՊԽ որոշման  
ամսաթիվը և 
հաստատման 

համարը 
1. ՀՀ 2013 թ. փորձնական  գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում  

տնտեսությունների  ցուցակների կազմման  հրահանգ 
19.07.2013թ. 

20-Ա 
2. Ձև թիվ 1 – Աղյուսակ 1  

Ամփոփագիր ցուցակագրման տեղամասում տնտեսությունների  ցուցակների 
-՛՛- 

3. Ձև թիվ 1 – Աղյուսակ 2 
Ցուցակ թաղամասում (զանգվածում) տնտեսությունների 

-՛՛- 

4. Ցուցումներ  ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  
ընթացքում տնտեսությունների ցուցակների կազմման և ընդունման 

19.07.2013թ. 
21-Ա 

5. Ձև  թիվ 3-ամփոփ 
Ամփոփագիր  համայնքներում (քաղաքային/գյուղական) ցուցակների  տվյալների   

-՛՛- 

6. Ձև  թիվ 4-ամփոփ 
Ամփոփագիր  գյուղական  համայնքների  ցուցակների տվյալների   

-՛՛- 

7. Ձև  թիվ 5-ամփոփ 
Ամփոփագիր  համայնքներում (քաղաքային/գյուղական) ցուցակների  տվյալների    

-՛՛- 

8. Ձև  թիվ 6-ամփոփ 
Ամփոփագիր  գյուղական  համայնքների  ցուցակների տվյալների   

-՛՛- 

9. ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալություններում փորձնական գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման աշխատանքները համակարգողի գործառույթները  

19.07.2013թ. 
22-Ա 

10. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
նախապատրաստման և անցկացման կազմակերպական պլանների կազմման կարգ 

28.08.2013թ 
31-Ա 

 
11. Ձև 1Կ «Քաղաքների հրահանգչական տեղամասի հաշվային տեղամասերի կազմը» -՛՛- 
12. Ձև 2Կ «Քաղաքների հաշվառման տեղամասի հրահանգչական տեղամասերի 

կազմը» 
-՛՛- 

13. Ձև 3Կ «Քաղաքների հաշվառման շրջանացում» -՛՛- 
14. Ձև 4Կ «Գյուղերի հրահանգչական տեղամասի հաշվային տեղամասերի կազմը» -՛՛- 
15. Ձև 5Կ «Գյուղերի հաշվառման տեղամասի հրահանգչական և հաշվային 

տեղամասերի կազմը» 
-՛՛- 

16. Ձև 6Կ «Գյուղերի հաշվառման շրջանացում» -՛՛- 
17. Ձև 7Կ «Միասնական (քաղաքների և գյուղերի) հրահանգչական տեղամասի 

հաշվային տեղամասերի կազմը» 
-՛՛- 

18. Ձև 8Կ «Միասնական (քաղաքների և գյուղերի) հաշվառման տեղամասի 
հրահանգչական և հաշվային տեղամասերի կազմը» 

-՛՛- 

19. Ձև 9Կ  «Ցուցակ խմբային տնտեսությունների (քրեակատարողական հիմնարկներ, 
զորամասեր, մանկատներ, ծերերի և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման 
կազմակերպություններ, ուսումնական հաստատություններ, գիտա-
փորձարարական ստորաբաժանումներ) և առևտրային կազմակերպությունների» 

-՛՛- 

20. Ձև  10Կ «Հաշվառման  կադրերի պահանջարկ» -՛՛- 
21. Ձև  11Կ «Տեղեկանք հաշվառման կադրերի ուսուցման (հրահանգավորման)» -՛՛- 
22. Ձև 12Կ «Տեղեկանք բնակչության շրջանում զանգվածային-բացատրական 

աշխատանքների կազմակերպման» 
-՛՛- 

23. Հաշվառման տեղամասի վարիչի և նրա օգնականի հուշատետր 23.09.2013թ. 
42-Ա 

24. Գյուղերում հրահանգիչ-հսկիչի հուշատետր 23.09.2013թ. 
43-Ա 
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 Փաստաթղթի  անվանումը 
 

ՀՀ ՎՊԽ որոշման  
ամսաթիվը և 
հաստատման 

համարը 
25. Քաղաքներում հրահանգիչ-հսկիչի հուշատետր 23.09.2013թ. 

44-Ա 
26. Գյուղերում հաշվարարի  հուշատետր 23.09.2013թ. 

45-Ա 
27. Քաղաքներում հաշվարարի հուշատետր 23.09.2013թ. 

46-Ա 
28. Քաղաքների  հաշվային տեղամասի ամփոփ տեղեկագիր 11.10.2013թ. 

54-Ա 
29. Գյուղերի  հաշվային տեղամասի ամփոփ տեղեկագիր 11.10.2013թ. 

55-Ա 
30. Հրահանգչական տեղամասի ամփոփ տեղեկագիր 11.10.2013թ. 

56-Ա 
31. Հաշվառման տեղամասի ամփոփ տեղեկագիր 11.10.2013թ. 

57-Ա 
32. Մարզի (տարածաշրջանի) ամփոփ տեղեկագիր 11.10.2013թ. 

58-Ա 
33. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքի 

մասին հրահանգիչ-հսկիչի հաղորդագրության ձևաթուղթ 
- 

34. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքի 
մասին գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տեղամասի վարիչի 
հաղորդագրության ձևաթուղթ 

- 

35. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքի 
մասին ԱՎԾ մարզային գործակալության տարածքային բաժնի պատասխանատու 
անձի  հաղորդագրության ձևաթուղթ 

- 

36. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքի 
մասին ԱՎԾ մարզային գործակալության պետի հաղորդագրության ձևաթուղթ 

- 

37. 2013թ.  փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասնակցի 
վկայական 

- 

38. Ձև թիվ 10- Ուղեկցող  թերթ 11.10.2013թ. 
59-Ա 

39. Պայուսակի  պիտակ - 
40. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսություններում  Գյուղատնտեսական 

համատարած հաշվառման   հարցաթերթ 1-ԳՀՀ   
07.08.2013թ. 

23-Ա 
41. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսություններում  Գյուղատնտեսական 

համատարած հաշվառման  հարցաթերթ 1-ԳՀՀ-ի հավելված   
07.08.2013թ. 

24-Ա 
42. ՀՀ 2013 թ. փորձնական  գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում 

գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսություններում գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման 1-ԳՀՀ հարցաթերթը և դրա հավելվածը լրացնելու 
հրահանգ 

07.08.2013թ. 
25-Ա 

43. Գյուղական և քաղաքային համայնքներում  
4-ԳՀՀ հարցաթերթ 

07.08.2013թ. 
26-Ա 

44. ՈՒղեցույց  ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
ընթացքում գյուղական  և  քաղաքային համայնքներում  4-ԳՀՀ  հարցաթերթի 
լրացման  

-՛՛- 

45. ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչության կողմից ՀՀ 
2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նյութերի 
ընդունման ընթացակարգը 

- 

46. Կարգ  ՀՀ 2013 թ. փորձնական   գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
նյութերի ընդունման-հանձնման 

- 

47. Հրահանգ  ՀՀ 2013թ. փորձնական  գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
նյութերի ծածկագրման/ստուգման 

- 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ (ԳՀՀ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

(ԳՀՀ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ 5 ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (I-V))

Հաշվային
տեղամասեր

ԳՀՀ տեղամասեր 90

ՀՀ ԱՎԾ ք.Երևանի և մարզային
գործակալություններ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ՀՀ ԱՎԾ)

ԳՀՀ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

1

I

III

IV

V

II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 821

42351 2 3 4 5

Հրահանգչական
տեղամասեր

Հայ Առաքելական Եկեղեցի
Մայր Աթոռ սուրբ Էջմիածնի

ֆինանսական բաժին

Անհատական
(գյուղացիական)  

տնային
տնտեսություններ

Գյուղատնտեսությամբ
զբաղվող

քաղաքաբնակների
անհատական

տնտեսություններ

Այգեգործական
ընկերությունների

անդամների
անհատական

տնտեսություններ

Անհատ
ձեռնարկատերեր

Խմբային
տնտեսություններ

•Քրեակատարողական հիմնարկներ

•Զորամասեր

•Մանկատներ

.Ծերերի և հաշմանդամների
սոցիալական սպասարկման
կազմակերպություններ

•Ուսումնական հաստատություններ

.Գիտա-փորձարարական
ստորաբաժանումներ

Իրավաբանական
անձինք

•ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

•ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

•ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի
նախարարություն

•ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն


