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ՄԱՄՈՒԼԻ  ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ  

Հայաստանի Հանրապետությունում անդրանիկ գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառումն (ԳՀՀ) անց է կացվել 2014թ. հոկտեմբերի 11-31-ը ներառյալ՝ 
«Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման» մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի և ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) ուղեցույցերի   
համաձայն: 

ԳՀՀ-ի մեթոդաբանական, կազմակերպական սկզբունքները, նյութերի մեքենայական 
մշակման ծրագրերն ու գործընթացները փորձարկելու նպատակով, 2013թ. նոյեմբերի        
10-30-ը ներառյալ անց է կացվել փորձնական ԳՀՀ: 

1990-ականների սկզբից արևելաեվրոպական երկրներում սկսեցին անցկացնել     
ԳՀՀ-ներ: 2000-ականների կեսից նախկին խորհրդային երկրները ևս սկսեցին անցկացնել 
ԳՀՀ-ներ՝ մինչ այդ ավանդական հաշվառումներից ԳՀՀ-ի տվյալների հիման վրա 
գյուղատնտեսության վիճակագրության վարման առաջադեմ մեթոդին անցնելու 
նպատակով: 

 

Ի՞ՆՉ Է ԳՀՀ-Ն 
«Ճշգրիտ տեղեկությունների առկայությունը բոլորի համար ժողովրդավարական 

երկրների կարևոր պահանջ է»   

ԳՀՀ-ն գյուղատնտեսության կառուցվածքի վերաբերյալ համընդգրկուն տվյալների և 
դրանց օգտագործման վերաբերյալ վիճակագրական գործառույթն է (տվյալների 
հավաքագրում,  մշակում  և   տարածում): 
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ԳՀՀ-Ի ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 
 

1. գյուղատնտեսության կառուցվածքի` գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,  
գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակ, գյուղատնտեսական տեխնիկա, 
գյուղատնտեսական նշանակության շինություններ, առկա ներուժի` մարդկային, 
նյութական և դրա օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը` 
հանրապետության, մարզային  և  համայնքային կտրվածքով, 

2. գյուղատնտեսության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների հաշվառման  
ամբողջական համակարգի ձևավորումը, 

3. գյուղատնտեսությամբ զբաղվող անհատական (գյուղաբնակ և քաղաքաբնակ) 
տնային տնտեսությունների վիճակագրական ռեգիստրի ձևավորումը, 

4. միջազգային վիճակագրական տվյալների հետ համադրելիության ապահովումը: 
 

ԳՀՀ-Ի  ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄԱԿ-ի ուղեցույցերի համաձայն, ՄԱԿ-ի  անդամ երկրները պարտավոր են առնվազն 

տաս տարին մեկ անգամ անցկացնել ԳՀՀ: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԳՀՀ  ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
 

         Ըստ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության գյուղատնտեսության 
վիճակագրության առավել ամբողջական գործիքը երկրների համար համարվում են գյուղա-
տնտեսական համատարած հաշվառումները, որոնք ՄԱԿ-ի  անդամ երկրները պարտավոր 
են իրագործելու 10 տարին մեկ անգամ, որպեսզի միջհաշվառումային տարիներին վարչա-
կան ռեգիստրներից և այլ աղբյուրներից հավաքագրված ցուցանիշներում արձանագրվող 
հնարավոր շեղումները ենթարկվեն վերանայման, ինչպես և է ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր 
երկրների համար տասնամյակը մեկ պարտադիր մարդահամարներ անցկացնելու պարա-
գայում (ԳՀՀ-ի, որպես գյուղատնտեսության վիճակագրության վարման առավել արդիական 
ու ամբողջական գործիքի, կարևորության և նշանակության մասին առավել մանրամասն 
պարզաբանումները տես' ԱՄՆ գյուղատնտեսության դեպարտամենտի՝ Ազգային գյուղա-
տնտեսական վիճակագրության ծառայության (USDA NASS) ավագ փորձագետ և Հայաստա-
նում ԳՀՀ նախագծի ղեկավար Մայքլ Սթայների «Համատարած գյուղհաշվառման տվյալ-
ները 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 վար-
ման տեղեկատվական աղբյուրները հանդիսանում են վարչական ռեգիստրները և 
հետազոտությունները: 

Այսպես, առ այսօր ՀՀ-ում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունների, բազմամյա տնկարկների տարածությունների և համախառն բերքի 
վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները ՀՀ ԱՎԾ-ին 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 տվյալնե-
րը ՀՀ ԱՎԾ-ին են տրամադրում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը (որը ՀՀ ԱՎԾ 
համար հանդիսանում է վարչական ռեգիստր) և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող առևտրա-
յին կազմակերպությունները պետական վիճակագրական հաշվետվությունների միջոցով:  
 

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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ՀՀ 2014թ. ԳՀՀ կազմակերպման և անցկացման բոլոր աշխատանքները ՀՀ ԱՎԾ-ն 
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-ի նախապատրաստման և անցկացման մեթոդաբանական և կազմակերպ-
չական հիմնական դրույթները մշակվել են ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության ուղեցույցերի համաձայն՝ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության, ԱՄՆ 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 դրամա-
շնորհի տեսքով՝ դոնոր հանրության կողմից՝ ի դեմս Համաշխարհային Բանկի, Ավստրիայի 
կառավարության, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության և Եվրամիության: 

 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ 

 

  Հայաստանի Հանրապետությունում ԳՀՀ-ի միավորներն են՝ անհատական (գյուղա-
ցիական) տնային տնտեսությունները, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող քաղաքաբնակների 
անհատական  տնտեսությունները, այգեգործական ընկերակցությունների անդամների 
անհատական տնտեսությունները, համայնքները, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բոլոր 
իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը, խմբային տնտեսությունները 
(քրեակատարողական հիմնարկներ, զորամասեր, ծերերի և հաշմանդամների սոցիալական 
սպասարկման կազմակերպություններ, ուսումնական հաստատություններ, գիտափորձա-
րարական ստորաբաժանումներ): 
  ԳՀՀ տեսանկյունից դիտարկվել են այն միավորները, որոնք իրականացրել են 
գյուղատնտեսական  գործունեության հետևյալ տեսակները (անկախ այն հանգամանքից, 
թե գյուղատնտեսական գործունությունը նրանց համար հանդիսանում է հիմնական, թե 
երկրորդական գործունեություն). 

o գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցում (հացահատիկային և հատիկա-  
     ընդեղենային մշակաբույսեր, տեխնիկական մշակաբույսեր, կարտոֆիլ,    
     բանջարանոցային մշակաբույսեր, բոստանային մշակաբույսեր, կերային     
     մշակաբույսեր,  պտուղ և հատապտուղ, խաղող), 

o ծաղիկների, սնկերի, տնկիների, սածիլների և այլնի աճեցում, 
o գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների վերարտադրություն, 
o բուսաբուծական և անասնաբուծական արտադրանքի արտադրություն, 
o գյուղատնտեսական հողերը գյուղատնտեսական և բնապահպանական    

     բարենպաստ  պայմաններում պահելու հետ կապված գործունեություն, 
o և այլն: 
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ԳՀՀ-Ի  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:  

 

ԳՀՀ  ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ (ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ՊԱՀԸ   ԵՎ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 
ԳՀՀ տվյալները հավաքագրվել  են. 

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

• 01.08.2013 - 31.07.2014 հաշվետու ժամանակահատվածի համար` գյուղատնտե-
սական 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 տեխնի-
կայի և սարքավորումների պահպանման համար շենք/շինությունների առկայու-
թյան, աշխատուժի սեռի, տարիքի, տնտեսությունում գյուղատնտեսությամբ  զբաղ-
վածության, կրթական մակարդակի, տնտեսության գլխավորի և այլ անդամների 
գյուղատնտեսության ոլորտի վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների 
մասնակցության, տնտեսության գյուղատնտեսական աշխատանքներում ներգրավ-
ված աշխատողների ընդգրկվածության, գյուղատնտեսական մթերքի օգտագործ-
ման և վերամշակման, վերամշակված մթերքի վաճառքի, տնտեսությունների 
ագրոտուրիզմի ծառայությունների մատուցման, գյուղատնտեսական նպատակով 
ստացված վարկերի և սուբսիդիաների ստացման աղբյուրների, գյուղատնտեսա-
կան կոոպերատիվի անդամ հանդիսանալու, գյուղատնտեսական մթերքի  
արտադրության և կատարած ծախսերի վերաբերյալ տնտեսության ներտնտեսային 
հաշվառում վարելու վերաբերյալ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Պարզաբանումների համար տեղեկատու`  
 011 523 356 Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժին 


