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ԾՐԱԳԻՐ (ՀԱՐՑԱՇԱՐ)   
 
 
Ա.Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման (ԳՀՀ) կազմակերպման տեղամասերի  

համարները (ԳՀՀ հաշվառման տեղամաս, հրահանգչական տեղամաս,  հաշվային տեղամաս)  

Բաժին I. ԸՆդհանուր տեղեկատվություն գյուղատնտեսական մթերք արտադրողի 
մասին 

1.Տնտեսության գտնվելու վայրը` մարզ, համայնք/բնակավայր /անվանումը/,   
2.Տնտեսության հասցեն, հեռախոսի համարը, տնտեսության գլխավորը /անուն, ազգանուն/  
3.Տեղեկատվություն տնտեսության կառավարողի վերաբերյալ.  
 տնտեսության գլխավոր,  
 տնտեսության այլ անդամ,  
 այլ անձ: 
4. Տեղեկատվություն ներտնտեսային հաշվառման վարման վերաբերյալ. <<այո>> կամ <<ոչ>> 
5.Տեղեկատվություն տնտեսությանը պատկանող գյուղատնտեսական նշանակության 

հողակտորների քանակի և տարածության վերաբերյալ /ըստ առանձին հողակտորների և 
դրանց չափերի/: 

6.Գյուղատնտեսական նշանակության  հողատեսքերի  տարածություններն ըստ 
    տիրապետման և   օգտագործման  տեսակների /ըստ տիրապետման տեսակների` սեփական 
    հողեր որից ` տրված   է վարձակալության, վարձակալված հողեր, չօգտագործված հողեր, և  
    ըստ օգտագործման    տեսակների` վարելահող, պտղատու այգի  և հատապտղանոց, խաղողի  
    այգի, խոտհարք, արոտավայր, այլ հողեր/ 
7. Տնտեսության տնամերձ հողերն ըստ տիրապետման տեսակների: 
 

Բաժին II. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և 
բազմամյա տնկարկների տարածությունը 

1. Ցանքատարածություններն (ներառյալ այլ համայնքներում) ըստ դաշտում հողերի և 
տնամերձ հողերի. 
Հացահատիկային  մշակաբույսեր.   

• աշնանացան ցորեն 
• գարնանացան ցորեն 
• աշնանացան գարի 
• գարնանացան գարի 
• հաճար 
• այլ 

Հատիկաընդեղենային  մշակաբույսեր 
Կարտոֆիլ 
Բանջարանոցային մշակաբույսեր. 

• կաղամբ 
• վարունգ 
• լոլիկ 



• սմբուկ (բադրիջան) 
• տաքդեղ (բիբար) 
• գազար 
• սեղանի ճակնդեղ 
• սոխ 
• սխտոր 
• այլ 

Բոստանային մշակաբույսեր 
Տեխնիկական մշակաբույսեր. 

• ծխախոտ 
• յուղատու 
• այլ 

Կերային մշակաբույսեր. 
• միամյա խոտաբույսեր 
• բազմամյա խոտաբույսեր 
• այլ 

Սունկ 
Այգիների և խաղողանոցների միջշարքերում 
Ցելեր բոլոր տեսակների 
Ջերմոցներում /ջերմատներում 

որից` բանջարանոցային մշակաբույսեր 
Ցանքատարածություն, ընդամենը 
Կատարվել է կրկնակի ցանք 
Ընդամենը ցանվել է: 

2. Բազմամյա տնկարկների տարածությունը` որից` բերքատու հասակի (ներառյալ այլ  
    համայնքներում) ըստ դաշտում հողերի և տնամերձ հողերի. 

Պտղատու այգի. 
• խնձորի 
• տանձի 
• սերկևիլի 
• ծիրանի 
• դեղձի 
• կեռասի 
• սալորի 
• բալի 
• հոնի 
• ընկույզի 
• տխիլի (պնդուկ) 
• թզի 
• նռան 
• արքայանարինջի (կարալյոկ) 
• թթի 
• այլ 

Հատապտղանոց (գետնամորի, ելակ, հաղարջ, մոշ  և այլ) 
Խաղողի այգի. 

• տեխնիկական 
• սեղանի 
• ունիվերսալ 

Տնկարան. 
o պտղի 
o խաղողի 

 2 



Բազմամյա տնկարկներ,  ընդամենը: 
 

Բաժին III. Բույսերի պաշտպանության միջոցներ, պարարտանյութեր և ոռոգում 
(ներառյալ այլ համայնքներում) 

1. Օգտագործված բուժանյութեր և թունաքիմիկատներ, պարարտանյութեր /ըստ մակերեսի և 
    քանակի/  

• բուժանյութեր և թունաքիմիկատներ 
• հանքային պարարտանյութեր 
• օրգանական պարարտանյութեր 

2. Դաշտում ոռոգվող հողերի առկայությունը, դրանց տարածությունը և ոռոգման մեթոդները 
Ոռոգվող հողեր, ընդամենը 
Փաստացի ոռոգված հողեր. 

• հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր  
• կարտոֆիլ 
• տեխնիկական մշակաբույսեր 
• բանջարեղեն 
• բոստան 
• կերային մշակաբույսեր 
• պտղատու այգի 
• հատապտղանոց 
• խաղողի այգի 
• այլ 

 
Ոռոգման մեթոդները 
Ընդհանուր ոռոգման ցանցից (ակոսային). 

• անձրևային 
• կաթիլային 
• այլ: 

 
Բաժին IV. Գյուղատնտեսական կենդանիներ և թռչուններ 

 
1. Գյուղատնտեսական կենդանիների  և թռչունների գլխաքանակը, գլուխ 
Խոշոր եղջերավոր անասուններ, ընդամենը. 

• կովեր 
• որից`   կաթնային հոտի 
• արտադրող ցուլեր 
• բանող եզներ 
• էգ և արու հորթեր մինչև 1 տարեկան 
• Էգ մոզիներ 1-ից մինչև 2 տարեկան 
• ցլիկներ 1-ից մինչև 2 տարեկան 
• երինջներ  2 տարեկանից բարձր 
• ցլիկներ 2 տարեկանից բարձր 
• չսերմնավորված    էգ  մոզիներ 2 տարեկանից բարձր 
• այլ սեռատարիքային խմբերի խոշոր եղջերավոր անասուններ 

Գոմեշներ, ընդամենը. 
• մատակներ 
• գոմշացուլեր 
• այլ սեռատարիքային խմբեր 

Խոզեր, ընդամենը. 
• մայր խոզեր հիմնական հոտի 
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• էգ խոզեր կազմալրման համար` 4-12 ամսական 
• այլ խոզեր` մինչև 20 կգ, 21-50 կգ, 51 կգ և ավելի 

Ոչխարներ, ընդամենը. 
• մաքիներ 
• խոյեր 
• մինչև 1 տարեկան գառներ 
• շիշակներ 
• այլ սեռատարիքային խմբեր 

Այծեր, ընդամենը. 
• մայր այծեր 
• նոխազներ 
• մինչև 1 տարեկան ուլեր 
• ների (շիշակներ) 
• այլ սեռատարիքային խմբեր 

Ձիեր, ընդամենը. 
• զամբիկներ 3 տարեկան և ավելի 
• հովատակներ 
• մտրուկներ 
• այլ սեռատարիքային խմբեր 

Ավանակներ, ընդամենը 
Ջորիներ, ընդամենը 
Ճագարներ, ընդամենը. 

• մայր ճագարներ 
• այլ 

Թռչուններ, ընդամենը. 
• ածան հավեր 
• բրոյլերներ 
• հնդկահավեր 
• սագեր 
• այլ 

Մորթատու գազաններ, ընդամենը. 
• մայր  գազաններ 
• այլ սեռատարիքային խմբեր 

Մեղվաընտանիքներ, հատ: 
 

Բաժին V. Ձկնորսություն և ձկնաբուծություն 
 

1. Տեղեկատվություն ձկնորսությամբ կամ ձկնաբուծությամբ զբաղվելու վերաբերյալ. <<այո>>  
կամ   <<ոչ>>: 

 
Բաժին VI. Գյուղատնտեսական նշանակության շենքեր ու շինություններ, 

տեխնիկական միջոցներ և սարքավորումներ 
  

1. Շենքեր ու շինություններ գյուղատնտեսական կենդանիներ ու թռչուններ պահելու և  
   գյուղատնտեսական մթերք պահպանելու համար /նշվում է առավելագույն գլխաքանակն` ըստ 
   անասնատեսակների / հզորությունը (տարողությունը)/ 

• խոշոր եղջերավոր անասունների համար 
• խոզանոցներ 
• ոչխարանոցներ 
• թռչնանոցներ 
• այլ 

 4 



• պահեստարաններ 
• սառնարաններ 

Քանի՞ միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա կարելի է  պահպանել առկա շենք/շինությունում 
Քանի՞ միավոր գյուղատնտեսական սարքավորումներ  կարելի է   պահպանել  առկա  շենք / 
շինությունում 
Այլ 
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նորոգման և տեխնիկական խնամքի համար շենքերի ու 
 շինությունների առկայությունը. <<այո>>  կամ   <<ոչ>>: 
2. Գյուղատնտեսական տեխնիկա և սարքավորումներ` նախ տնտեսության սեփականություն 
հանդիսացող տեխնիկայի/սարքավորման ընդհանուր քանակը, որից` սարքին, և 
տնտեսության կողմից օգտագործված տեխնիկան/սարքավորումը, իսկ չօգտագործելու 
դեպքում նշել պատճառը /ըստ ծածկագրերի/  

Թրթուրավոր տրակտորներ 
Անվավոր  տրակտորներ 
Բեռնատար ավտոմեքենաներ 
Հացահատիկահավաք կոմբայններ 
Կերահավաք կոմբայններ 
Խոտհնձիչներ 
Շարքացաններ 
Գութաններ 
Կուլտիվատորներ 
Կաթի պահպանման սարքավորում 
Կաթ վերամշակող սարքավորում 
Այլ 

3. Գյուղատնտեսական աշխատանքների համար ձիու կամ այլ կենդանու բանող ուժի 
օգտագործումը. <<այո>>  կամ   <<ոչ>>: 
 

Բաժին VII. Աշխատուժ 
 
1. Տնտեսության գլխավորի/անդամների (15 տարեկան և բարձր) սեռը, տարիքը և  
   զբաղվածությունը  
Կարգավիճակը տնտեսության գլխավորի/ անդամների. նշել ըստ ծածկագրերի` 

Տնտեսության   գլխավոր (1), կին /ամուսին (2), այլ անդամներ (3), 
Սեռը. արական (1)              իգական  (2), 
Տարիքը. նշել ըստ ծածկագրերի` 

15-24 (1), 25-34 (2), 35-44 (3),  45-54 (4), 55-64 (5), 65 և ավելի(6) 
Տնտեսությունում (գյուղատնտեսության ոլորտում) աշխատած ամիսները. նշել ըստ 

ծածկագրերի`    
  Մինչև 1 ամիս (1), 2-4ամիս (2), 5-7 ամիս(3), 8-10 ամիս (4), 11-12ամիս(5) 
Կրթությունը. նշել ըստ ծածկագրերի` 

  Բարձրագույն (1), միջին մասնագիտական.  (2), նախն. մասնագիտ. (3), միջնակարգ,  (4), չունի 
             տարրական(5), այլ (6) 
 2. Տնտեսությունում ներգրավված վարձու աշխատողներ 
Վարձու աշխատողներ (ներառյալ դրամային և բնամթերային վարձավճարով). նշել 
աշխատողների թվաքանակը, որից` քանի՞ կին և քանի՞ տղամարդ 
Անվճար  աշխատողներ. նշել աշխատողների թվաքանակը, որից` քանի՞ կին և քանի՞ 
տղամարդ  
Վարձու աշխատողներ, ընդամենը. նշել աշխատողների ընդամենը թվաքանակը, որից` 
ընդամենը քանի՞ կին և ընդամենը քանի՞ տղամարդ 
Ընդամենը վարձու աշխատողներից քանի՞սն են աշխատել.  

մինչև 1ամիս,  
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2-4 ամիս,  
5-7 ամիս,  
8-10 ամիս,  
11-12 ամիս 

 
Բաժին VIII. Գյուղատնտեսական մթերքի օգտագործում և վերամշակում 

 
1. Տնտեսությունում արտադրված գյուղատնտեսական  մթերքի հիմնական տեսակների 
    օգտագործումը/իրացումն ըստ ուղղությունների. 
 - միայն սեփական սպառման համար  
 - սեփական սպառման և վաճառքի համար, որից` նշել ըստ ծածկագրերի` 

հիմնականում (50% և ավելի)  նախատեսված է սեփական սպառման  համար  (1), հիմնականում (50% 
 և ավելի) վաճառքի համար (2) 

• հացահատիկ և հատիկաընդեղեն 
• կարտոֆիլ 
• բանջարեղեն 
• բոստան 
• պտուղ 
• խաղող  
• միս 
• կաթ 
• կաթնամթերք 
• ձու 
• այլ: 

2. Տնտեսությունը զբաղվու՞մ  է  գյուղատնտեսական  մթերքի վերամշակմամբ. <<այո>>  կամ   
<<ոչ>> 
3. Վերամշակված մթերքի վաճառք. <<այո>>  կամ   <<ոչ>>:  
 
 

Բաժին IX. Ագրոտուրիզմ 
 
1. Տեղեկատվություն ագրոտուրիզմով զբաղվելու վերաբերյալ. <<այո>>  կամ   <<ոչ>>: 

 
Բաժին X. Օրգանական գյուղատնտեսություն 

 
1. Տեղեկատվություն օրգանական  (սերտիֆիկացված) գյուղատնտեսություն վարելու 
վերաբերյալ. <<այո>>  կամ   <<ոչ>>: 
2. Եթե <<այո>> լրացնել. 

• օրգանական գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունը 
• օրգանական գյուղատնտեսական բազմամյա  տնկարկների տարածությունը 
• օրգանական եղանակով բուծվող (պահվող) խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը 
• օրգանական եղանակով բուծվող (պահվող) կովերի գլխաքանակը 
• օրգանական եղանակով բուծվող (պահվող) խոզերի գլխաքանակը 
• օրգանական եղանակով բուծվող (պահվող) ոչխարների և այծերի գլխաքանակը 

• օրգանական եղանակով բուծվող (պահվող) թռչունների գլխաքանակը 

• օրգանական եղանակով բուծվող (պահվող) մեղվաընտանիքների քանակը 

• օրգանական եղանակով բուծվող (պահվող) այլ գյուղատնտեսական կենդանիների 
գլխաքանակը: 
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Բաժին XI. Վարկեր և սուբսիդիաներ 
 
1.Տեղեկատվություն գյուղատնտեսական նպատակով վերցված վարկերի և ստացած 
  սուբսիդիաների վերաբերյալ, նշել.  

վարկեր,  սուբսիդիաներ,   այլ դրամական օգնություններ 
 
 

Բաժին XII. Գյուղատնտեսական կոոպերացիա 
 

1. Տեղեկատվություն կոոպերատիվի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ. <<այո>> կամ <<ոչ>>: 
2. Եթե <<այո>> նշել. 

• գյուղատնտեսական կոոպերատիվի ձևը/ձևերը և անդամների քանակը 
• կոոպերատիվի ուղղվածությունը. 

- գյուղատնտեսական մթերքի համատեղ արտադրություն 
- գյուղատնտեսական ռեսուրսների մատակարարում 
- արտադրված արտադրանքի իրացում 
- արտադրված արտադրանքի պահպանում 
- մեքենայացված աշխատանքներով ծառայություններ 
- գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակում 
- այլ: 

 
Բաժին XIII. Տնտեսությանը պատկանող գյուղատնտեսական հողատեսքերն այլ 

բնակավայրերում 
 
1. Տեղեկատվություն այլ բնակավայրերում գյուղատնտեսական հողատեսքերի վերաբերյալ,  
   առկայության դեպքում նշել.   
 - մարզը 
 - համայնքը 
 - գյուղատնտեսական հողատեսքերի տարածություններն ըստ օգտագործման տեսակների. 

• վարելահող  
• պտղատու այգի  և հատապտղանոց  
• խաղողի այգի  
• խոտհարք  
• արոտավայր  
• այլ: 
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