
Որակի հռչակագիր Անտառային տնտեսություն 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Անտառային տնտեսություն 

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, info@armstat.am 

0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Օգտագործողներին եռամսյակային պարբերականությամբ 

տրամադրել տեղեկատվություն անտառային տնտեսության 

վերաբերյալ:  

  Ցուցանիշի հաշվառումը վարվում է 2004 թվականից: Տարիների 

ընթացքում այն պարբերաբար կատարելագործվել է` միջազգային 

դասակարգումներին, ցուցանիշների կազմին և այլ 

չափորոշիչներին համադրելիությունն ապահովելու 

նկատառումներով:   

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:  

  Անտառաբուծության ցուցանիշը կիրառվում է ոլորտի ընթացիկ 

իրավիճակի գնահատման, ինչպես նաև ռազմավարական բնույթի 

փաստաթղթերի մշակման ժամանակ: 

0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

Ցուցանիշի կազմման հիմնական աղբյուրը ՀՀ շրջակա միջավայրի 

նախարարության կողմից եռամսյակային պարբերականությամբ 

տրամադրվող տեղեկատվությունն է: 

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 

mailto:arsav@armstat.am
mailto:info@armstat.am


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 

Անտառային տնտեսության համախառն արտադրանքն իր մեջ 

ներառում է անտառաբուծության, փայտամթերման, վայրի 

բույսերի և անտառային մթերքների մթերման, անտառաբուծության 

և փայտամթերումների բնագավառում մատուցված 

ծառայությունների ընդամենն արտադրանքը, եռամսյակային 

կտրվածքով:   

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Հիմնական հասկացություններ 

Անտառաբուծությունը անտառապատման և 

անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումների, 

սերմնային, տնկարանային տնտեսության գործունեության 

արտադրության ծավալների հանրագումարն է: 

Փայտամթերումը դա շինափայտի, վառելափայտի, երկրորդական 

օգտագործման կոճղերի, խեժերի, դաբաղային նյութերի, 

ամանորյա տոնածառների և հյուսած արտադրատեսակների 

արտադրության ծավալների հանրագումարն է:  

Վայրի բույսերի և անտառային մթերքների մթերումը հավաքված 

վայրի պտղի, սերմերի, բուսական հյութերի և հանուկների, 

մամուռի, քարաքոսի և դեղաբույսերի արտադրության ծավալների 

հանրագումարն է:   

Անտառաբուծության և փայտամթերումների բնագավառում 

մատուցված ծառայությունները անտառաշինության և անտառի 

կառավարման մշակված ծրագրերի, սերմերի և տնկանյութի 

որակափոխման, անտառի ավիացիոն պաշտպանության, 

պահպանության, անտառմելիորատիվ, հակահրդեհային և այլ 

աշխատանքների (ծառայություններ) արտադրության ծավալների 

հանրագումարն է:  

Ճյուղային ընդգրկունություն  

Վիճակագրական դիտարկումները ներառում են Տնտեսական 



գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի (ՏԳՏՀԴ 

խմբ. 2)` գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և 

ձկնորսություն (բաժին A) գործունեության տեսակները:  

Աշխարհագրական ընդգրկունություն  

Ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերը և 

Երևան քաղաքը: 

Հրապարակման խմբավորումներ 

Տվյալները հրապարկվում են ըստ անտառային տնտեսությունը 

բնութագրող հիմնական ցուցանիշների: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Եռամսյակային, տարեկան 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Եռամսյակային ցուցանիշներ` հաշվետու ժամանակաշրջանին 

հաջորդող 35/36-րդ օրը և հասանելի է բոլոր օգտագործողներին 

միաժամանակ և նույն ձևաչափով: 

Տարեկան ցուցանիշներ` հաշվետու ժամանակաշրջանին 

հաջորդող տարվա 1-ին եռամսյակում (մարտ ամսին): 

2.3 Ճշտապահություն Տվյալները հրապարակվում են տարեկան ծրագրերով 

հրապարակման ծրագրերին համապատասխան և սահմանված 

ժամկետներից ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4 Հաճախականությունը Եռամսյակային, տարեկան 

3. Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր ճշգրտություն Ընդհանուր ճշգրտությանն առնչվող կոնկրետ քանակական 

չափումներ չեն իրականացվում: 

Տեղեկատվությունը տրամադրում է ՀՀ շրջակա միջավայրի 

նախարարության Անտառային կոմիտեից, որպես վարչական 

ռեգիստր: Տնտեսավարող սուբյեկտների ընդգրկումը և դրանց 

կողմից պաշտոնական վիճակագրական տեղեկությունների 

պարտադիր տրամադրումն ամրագրված է վիճակագրության 

ոլորտը կարգավորող իրավական փաստաթղթերում: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Տեղեկատվության աղբյուրը վարչական ռեգիստրն է: 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Ներկայացված տվյալների ճշգրտության ստուգումներ չեն 

իրականացվում: 

4. Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Սկսած 2004թ. ցուցանիշը ներկայացվել է Տնտեսական 

գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի 1.1 

խնբագրությանը 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: 

4.3 Նախնական և վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Տվյալները ներկայացվում են եռամսյակային և տարեկան 

հրապարակումներում: 

5. Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Հրապարակումներ 

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 

եռամսյակային և տարեկան հրապարակումներում (հայերեն և 

ռուսերեն):  

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

531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6 

 

Կայք 

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 

Հավաքվող տեղեկությունները պահպանվում են ինչպես թղթային, 

այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով:  

5.3 Փաստաթղթավորում Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 

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

 

5.4 Այլ տեղեկատվություն Անտառային տնտեսության համախառն արտադրանքի ցուցանիշի 

հաշվարկման վերաբերյալ առավել մանրամասն 

տեղեկատվությունը զետեղված է Հայաստանի Հանրապետության 

սոցիալ-տնտեսական վիճակը» եռամսյակային և տարեկան 

հրապարակումներում (հայերեն և ռուսերեն) հետևյալ հասցեով` 

https://www.armstat.am/am/?nid=82 : 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չէ: 

 

https://statbank.armstat.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
https://statbank.armstat.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://www.armstat.am/am/?nid=82
https://www.armstat.am/am/?nid=676
https://www.armstat.am/am/?nid=82

