
Որակի 

հռչակագիր 
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը 

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 տեղեկատվություն ՀՀ-ում 

գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության ու 

սարքինության մակարդակի վերաբերյալ` ըստ առանձին 

տեսակների: Գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

վիճակագրությունը վարվում է անցյալ դարի 20-ական 

թվականներից: Հաշվառումը մշտապես կատարելագործվել 

է` նկատի ունենալով օգտագրծվող տեխնիկայի տեսակների 

փոփոխությունը: 

0.5 Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Վիճակագրական տեղեկատության հիմնական 

օգտագործողներն են՝ պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, հասարակական, 

գիտակրթական, ֆինանսավարկային 

կազմակերպությունները, գործարար միջավայրը, 

զանգվածային լրատվամիջոցները, միջազգային 

կազմակերպությունները և այլն: 

 

Ցուցանիշը կիրառվում է ռազմավարությունների մշակման, 

մարտավարական խնդիրների լուծման, բիզնես միջավայրի 

վերլուծության, զարգացման միտումների բացահայտման և 

այլ նպատակներով: 

0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

Մինչև 2012թ. ցուցանիշի հաշվարկման հիմնական աղբյուրը՝ 

վիճակագրական հաշվետվություններով 

գյուղատնտեսությամբ զբաղվող իրավաբանական անձանցից 

և համայնքներից հավաքվող տեղեկատվությունն էր: Սկսած 

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


2012թ. գյուղատնտեսական տեխնիկայի վերաբերյալ 

տվյալները Արմստատին է ներկայացնում ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարությունը, որը հանդիսանում է վարչական 

ռեգիստր: 

Սկսած 2019թ. գյուղատնտեսական տեխնիկայի վերաբերյալ 

տվյալներն Արմստատին պետք է ներկայացնի ՀՀ 

ոստիկանությունը, որը հանդիսանում է վարչական ռեգիստր, 

սակայն էլեկտրոնային շտեմարանը պատրաստ չլինելու 

պատճառով դեռևս չի ներկայացնում: 

 

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 տեխնիկայի վիճակագրությունն 

ընդգրկում է ըստ տեխնիկայի առանձին տեսակների 

առկայության և սարքինության մակարդակի վերաբերյալ 

վիճակագրությունը: 

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Տեղեկատվության հավաքումն ընդգրկում է ՀՀ ամբողջ 

տարածքը` ներառելով ՀՀ բոլոր մարզերը և համայնքները: 

Տեղեկատվությունը հավաքվում է ըստ գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի հետևյալ տեսակների` տրակտորներ, բեռնատար 

ավտոմեքենաներ, հացահատիկահավաք կոմբայններ, 

տրակտորային կցասայլեր, տրակտորային խոտհնձիչներ, 

կերահավաք կոմբայններ, հատիկազտիչ մեքենաներ, 

տրակտորային շարքացաններ, տրակտորային գութաններ, 

կուլտիվատորներ, հավաքիչ- մամլիչներ: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Տարեկան 



2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից 1 ամիս անց: 

2.3 Ճշտապահություն Մշտապես ժամանակին հրապարակում: 

2.4 Հաճախականությունը Տարեկան 

3. Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Հաշվառումը կատարվում է համատարած ՀՀ բոլոր 

համայնքներից: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Հավաքվող տեղեկատվության տեսակների փոփոխություն չի 

իրականացվում: 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Ճշգրտումներ և չափումներ չեն իրականացվում: 

4. Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Երկար ժամանակաշրջանի համար տվյալները մնում են 

անփոփոխ: 

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ  

Ոլորտի վերաբերյալ այլ վիճակագրություն չի վարվում: 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Ճշգրտումներ չեն իրականացվում: 

5. Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Էլեկտրոնային 

5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

Սկզբնական տեղեկատվությունը պահպանվում է 

համակարգչում: 

5.3 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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