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ԿԱՐԳ 

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  
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ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

 

 

Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը (ԳՀՀ), որպես համապետական 

զանգվածային միջոցառում, նախատեսում է զուտ վիճակագրական նպատակներով 

գյուղատնտեսության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում բոլոր 

անհատական (գյուղացիական) տնտեսություններից, ինչպես նաև տնտեսավարող այն 

սյուբեկտներից և հիմնարկներից, որոնք ունեն գյուղատնտեսական նշանակության 

հողեր և/կամ  գյուղատնտեսական կենդանիներ: 

 Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ԳՀՀ-ն իրականացվում  է 

առաջին անգամ և մեթոդաբանական - կազմակերպական առումով այն պարունակում 

է բազմաբնույթ  հասկացություններ, տեղեկությունների հավաքագրման, 

խմբավորման և մշակման առանձնահատուկ գործիքակազմ և ցուցանիշների լայն 

շրջանակ, որոնք արտացոլում են գյուղատնտեսության ենթակառուցվածքների 

առանձնահատկությունները, առկա ներուժը և այլն, կարևորվում է ԳՀՀ 

արդյունքներով ստացված տվյալների  որակի գնահատումը հետգյուղատնտեսական 

հաշվառման (ՀԳՀ)  միջոցով, որն անկախ վիճակագրական հետազոտություն/հարցում 

է և իրականացվում է ԳՀՀ տվյալների հավաքագրումն ավարտելուց հետո:  

ՀԳՀ-ի միջոցով կգնահատվի ԳՀՀ-ով ստացված տվյալների ամբողջականությունը, 

հաշվառման միավորների ծածկույթը և  հաշվառման գործընթացում առաջացած 

անճշտությունների տեսակներն ու չափերը: 

 ՀԳՀ-ն իրականացվում է ընտրանքային եղանակով (ընտրանքի չափը` 3.62 

տոկոս, ըստ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության 

փորձագետների առաջարկության):  

ՀԳՀ-ն իրականացվելու է  2014թ. նոյեմբերի  28-ից  դեկտեմբերի 14-ը ներառյալ: 

 

 

Հաստատված է 

Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 

2014 թվականի նոյեմբերի 17-ի  թիվ 82 Ա  որոշմամբ 
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1. ՀԳՀ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

 

ՀԳՀ-ի իրականացման  նպատակներն են.  

 բացահայտել հավաքագրված  ԳՀՀ  և ՀԳՀ տվյալների միջև շեղումների 

աստիճանը, 

  գնահատել ստացված տվյալների արժանահավատությունը և 

ամբողջականությունը, 

 պարզել ԳՀՀ արդյունքների հուսալիության աստիճանը: 

 

2. ՀԳՀ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ 

ՀԳՀ-ն մեթոդաբանական և կազմակերպական առումով ներառում է հետևյալ 

աշխատանքների կատարումը. 

1. Նախապատրաստական աշխատանքներ. 

 ընտրանքի համար նախատեսված հաշվային տեղամասերի ընտրություն՝ 

հաշվարարների պայուսակների առանձնացում,  

 ընտրված հաշվարարի պայուսակում առկա 1-ԳՀՀ հարցաթերթերի դիմային 

էջից  «Հետգյուղատնտեսական հաշվառման  որակի ստուգման հարցաթերթի» 

դիմային էջում և « Հետգյուղատնտեսական հաշվառման  տնտեսությունների 

ցուցակ» ձևաթղթում  համապատասխան  տվյալների գրառումների 

իրականացում (արտագրում): 

2. Դաշտային աշխատանքներ. 

 այցելություններ ընտրված տնտեսություններ և «Հետգյուղատնտեսական 

հաշվառման  որակի ստուգման հարցաթերթի» լրացում ու  

«Հետգյուղատնտեսական հաշվառման  տնտեսությունների ցուցակ» ձևաթղթի 

5-րդ սյունակում համապատասխան ծածկագրերի նշում:  

      «Տնտեսությունների ցուցակի»  5-րդ սյունակում  հաշվարարը պետք է նշի՝ այդ 

տնտեսությունը  ՀԳՀ –ի  ընթացքում  հաշվառվել է, թե ոչ, ինչպես նաև չհաշվառվելու դեպքում 

դրանց պատճառները (ծածկագիր  1 - 5): Մասնավորապես. 

1. յուրաքանչյուր հարցաթերթ լրացնելուց հետո, հաշվարարը  5-րդ սյունակում նշում  է 

ծածկագիր  1 (տնտեսությունը հարցվել  է):  

2. եթե, ցուցակում ընդգրկված տնտեսության համար հաշվարարի կողմից հարցաթերթ 

չի  լրացվում, ապա 5-րդ սյունակում անհրաժեշտ է նշել  չհաշվառվելու  պատճառի  

համապատասխան ծածկագիրը:  
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Այն է. 

   եթե ՀԳՀ-ի ընթացքում տնտեսության հաշվառման միավորը՝ տունը 

(կացարանը) փակ է եղել, նշվում է  ծածկագիր 2-ը, 

   եթե տնտեսությունը հրաժարվել է ՀԳՀ հարցաթերթի հարցերին 

պատասխանելուց,  նշվում է  ծածկագիր  3-ը, 

  եթե տնտեսության  անդամները փոխել են  բնակության հասցեն, նշվում է  

ծածկագիր 4-ը, 

  եթե  ԳՀՀ հարցումներից հետո հաշվառման միավորը բաժանվել է մի քանի 

տնտեսությունների, նշվում է  ծածկագիր 5-ը: 

Այն դեպքում, երբ  

 ԳՀՀ հարցումների ժամանակաշրջանից (2014թ. հոկտեմբերի 11-ից 31-ը 

ներառյալ) հետո տնտեսությունը տեղափոխվել է միևնույն հաշվային 

տեղամասի մեկ այլ բնակության հասցե, ապա պետք է գտնել այդ 

տնտեսությունը և հաշվառել:  

 ՀԳՀ  ընթացքում հաշվարարը հանդիպի այն տնտեսությանը, որը   ԳՀՀ 

ընթացքում   առկա է եղել, սակայն չի հաշվառվել ( « Հետգյուղատնտեսական 

հաշվառման  տնտեսությունների ցուցակ» ձևաթղթում չի ներառվել), ապա  այդ 

տնտեսության համար պետք է լրացվի  ՀԳՀ հարցաթերթ,  ավելացնելով 

տնտեսությունը  ցուցակում,  5-րդ սյունակում նշում չկատարելով:  

 

 

3. Հավաքագրված տվյալների  մշակում և ամփոփում. 

 ՀԳՀ արդյունքների մուտքագրում և 1-ԳՀՀ հարցաթերթի 

համապատասխան ցուցանիշների հետ համադրում, 

 բացահայտված շեղումների վերաբերյալ տվյալների ամփոփում: 

 

 


