
 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակ 

0.2 Ոլորտը Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և 

ձկնորսություն 

0.3 Պատասխանատու 

մարմինը, բաժինը, 

անձը և այլն 

Արմստատ 

Գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության 

վիճակագրության բաժին 

Բաժնի պետ 

Արսեն Ավագյան 

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, 

Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3 

Հեռախոս` +374 11 52 44 49, +374 11 56 46 72 

Էլ. փոստ` agriculture@armstat.am, info@armstat.am 

0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Օգտագործողներին տրամադրել արդիական 

տեղեկատվություն գյուղատնտեսական կենդանիների 

գլխաքանակի վերաբերյալ: 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 Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական 

օգտագործողներն են՝ պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, հասարակական, 

գիտակրթական, ֆինանսական կազմակերպությունները, 

գործարար համայնքը, զանգվածային լրատվամիջոցները, 

միջազգային կազմակերպությունները և այլն: 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի ցուցանիշը 

կիրառվում է անասնաբուծության բնագավառում 

ռազմավարությունների մշակման, մարտավարական 

խնդիրների լուծման, բիզնես միջավայրի վերլուծության, 

զարգացման միտումների բացահայտման և այլ 

նպատակներով:  

0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

 Ցուցանիշների կազմման հիմնական աղբյուրները 

վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություններով 

համայնքներից, ինչպես նաև իրավաբանական անձանցից և 

անհատ ձեռնարկատերերից տարեկան պարբերականությամբ 

հավաքվող տվյալներն են: 

Որակի 

հռչակագիր 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակ 
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0.7 Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության 

մասին» օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման 

վրա, ինչպես նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 

2016թ. հունիսի 20-ի «Վիճակագրական տվյալների հավաքման 

կարգը հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն և «Տարեկան 

վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշումների 

հիման վրա: 

0.8 Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի ցուցանիշը 

շատ կարևոր բնութագրիչ է երկրի տնտեսության մեջ 

անասնաբուծության բնագավառում ռազմավարությունների 

մշակման, բիզնես միջավայրի վերլուծության, զարգացման 

միտումների բացահայտման և այլ նպատակներով 

վերլուծությունների համար: 

Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառումն 

իրականացվում է մարզերում ստեղծված հանձնաժողովների 

կողմից` համատարած դիտարկման միջոցով` գյուղական 

համայնքներում բոլոր տնտեսություններում, ինչպես 

գյուղատնտեսական կենդանի ունեցող, այնպես էլ 

գյուղատնտեսական կենդանի չունեցող, իսկ քաղաքային 

համայնքներում` միայն գյուղատնտեսական կենդանի ունեցող 

տնտեսություններում: 

Անասնաբուծությամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց, 

անհատ ձեռնարկատերերի և հիմնարկների 

գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի վերաբերյալ 

տվյալները հաշվետվական ձևով ներկայացնում են իրենց 

համապատասխան տարածքային վիճակագրական 

վարչություն: Հավաքվող հիմնական ցուցանիշներն են` բոլոր 

գյուղատնտեսական կենդանիներն ըստ տեսակների և 

սեռահասակային խմբերի: Ցուցանիշների հաշվառումն ունի 

երկար տարիների պատմություն և վարվում է 20-րդ դարի 10- 

ական թվականներից: Տարիների ընթացքում դրանք 

պարբերաբար կատարելագործվել են` միջազգային 

դասակարգումներին, ցուցանիշների կազմին և այլ 



չափորոշիչներին համադրելիությունն ապահովելու 

նկատառումներով: Նշված ցուցանիշների հաշվառումը 

հնարավորություն է ընձեռում սպառողներին տրամադրել 

արդիական տեղեկատվություն յուրաքանչյուր տարի 

հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ-ում առկա գյուղատնտեսական 

կենդանիների գլխաքանակի վերաբերյալ: 

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Հիմնական հասկացություններ 

 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը ըստ 

տեսակների և սեռահասակային խմբերի. 

 

ա) Խոշոր եղջերավոր անասուն, այդ թվում` կովեր, 

արտադրող ցուլեր, բանող եզներ, երինջներ 1-ից մինչև 2 

տարեկան, երինջներ 2 տարեկանից բարձր, չսերմնավորված 

էգ մոզիներ 2 տարեկանից բարձր; 

 

բ) Խոզեր, ընդամենը, որից` մայր խոզեր հիմնական հոտի, էգ 

խոզեր կազմալրման համար4-12 ամսական 

գ) Ոչխարներ բոլոր ցեղերի, որից` մաքիներ, շիշակներ: 

 

դ) Այծեր, ընդամենը, որից` մայր այծեր 

 

ե) Ձիեր, ընդամենը, որից` զամբիկներ 3 տարեկան և ավելի 

 

զ) Ճագարներ, ընդամենը, որից` մայր ճագարներ  

 

է) Թռչուններ, ընդամենը, որից` ածան հավեր 

 

ը) Մորթատու գազաններ, որից` մայրեր  

 

թ) Մեղվաընտանիքներ (հատ) 

 

ժ) Ավանակներ 

 

 ի) Ջորիներ 

 

 լ) Գոմեշներ 

 

Ճյուղային ընդգրկունություն 

 



Վիճակագրական դիտարկումները ներառում են Տնտեսական 

գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի 

(ՏԳՏՀԴ խմբ. 2)` գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն և ձկնորսություն (բաժին A) հատվածը: 

 

Աշխարհագրական ընդգրկունություն 

 

Ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերը և 

Երևան քաղաքը: 

 

Հրապարակման խմբավորումներ 

 

Տվյալները հրապարկվում են ըստ 5 հիմնական 

անասնատեսակի և ըստ բոլոր տնտեսությունների (այդ թվում 

գյուղատնտեսությամբ զբաղվող իրավաբանական անձինք, 

անհատ ձեռնարկատերեր և հիմնարկներ, ինչպես նաև 

անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսություններ, 

այգեգործական ընկերությունների անդամներ և 

գյուղատնտեսությամբ զբաղվող քաղաքաբնակ անհատական 

տնտեսություններ): 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Տարեկան 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

 Տարեկան ցուցանիշներ` հաշվետու ժամանակաշրջանին 

հաջորդող տարվա 1-ին եռամսյակում (մարտ ամսին): 

2.3 Ճշտապահություն Տվյալները հրապարակվում են տարեկան ծրագրերով 

հրապարակման ժամանակացույցին համապատասխան և 

սահմանված ժամկետներից ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4 Հաճախականությունը Տարեկան 

3. Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Տեղեկատվությունը տրամադրում են բոլոր համայնքները, 

իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը: 

Ստացված տեղեկատվությունն ամփոփվում է մարզային և ք. 

Երևանի կտրվածքով: Տնտեսավարող սուբյեկտների 

ընդգրկումը և դրանց կողմից պաշտոնական վիճակագրական 

տեղեկությունների պարտադիր տրամադրումն ամրագրված է 

վիճակագրության ոլորտը կարգավորող իրավական 

փաստաթղթերում: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Հաշվառման պահին տնտեսության անդամների 

բացակայությունը, տնտեսությանը պատկանող 



անասնագլխաքանակը մեկ այլ տնտեսությունում պահելն ու 

խնամելը: 

Որոշակի նպաստներից և օգնություններից զրկվելու 

մտավախությունները: 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Վիճակագրության մարզային և տարածքային 

աշխատակիցների կողմից ընտրանքային դիտարկումների 

(ստուգաճշտումների) միջոցով տվյալներն ըստ առանձին 

անասնատեսակների կարող են փոփոխվել 2-3%-ով: 

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  

 

 Այլ վիճակագրություն չի վարվում: 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Առաջին անգամ հրապարակված տվյալներն որակվում են 

նախնական: Հրապարակված տվյալների փոփոխություններն 

ուղեկցվում են բացատրական ծանուցագրերով: 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 Հրապարակումներ 

 

• «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» (հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն): 

• «Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով» 

վիճակագրական ժողովածու (հայերեն և անգլերեն): 

• «Հայաստանը թվերով» վիճակագրական ժողովածու 

(հայերեն և անգլերեն): 

• «Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած 

հաշվառման հանրագումարները» վիճակագրական 

տեղեկագիր (հայերեն): 



• «Պարենային ապահովություն և աղքատություն» 

վիճակագրական տեղեկագիր (հայերեն և անգլերեն):  

 

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակներ 

http://www.armstat.am/am/?nid=82,  

 

Տվյալների բազաներ 

 

https://statbank.armstat.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-

531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6 

 

5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

Հավաքվող վիճակագրական տվյալները պահպանվում են 

ինչպես թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով:  

5.3 Այլ տեղեկատվություն   Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի 

ցուցանիշների հաշվարկման վերաբերյալ մանրամասն 

տեղեկատվությունը զետեղված է՝ 

• ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2019թ. մարտի 20-ի 

թիվ 22-Ն որոշմամբ հաստատված «Գյուղատնտեսական 

կենդանիների հաշվառման հանրագումարները» ձև թիվ 6-ԳՏՀ 

տարեկան վիճակագրական ամփոփ հաշվետվական ձևի և 

դրա լրացման հրահանգի, 

• ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2018թ-ի նոյեմբերի 

30-ի թիվ 72–Ն որոշմամբ «Անասնաբուծության դրության 

մասին» ձև թիվ 24-ԳՏ տարեկան վիճակագրական 

հաշվետվական ձևի և դրա լրացման հրահանգի հաստատման 

որոշումներում: 

•Մեթոդաբանական պարզաբանումներն առկա են 

«Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքում», ինչպես նաև 

համապատասխան թեմատիկ հրապարակումներում: 

5.4 Այլ տեղեկատվություն - 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական 

բիզնես-գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝  

https://www.armstat.am/am/?nid=676 
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