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ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  նախապատրաստման և 
անցկացման  Սյունիքի  մարզային  հանձնաժողովի նիստի 

 
 
Ք. Կապան                                                                                   06.08.2014թ. ժ.1200 

 
Նիստը նախագահում էր  ՀՀ Սյունիքի  մարզպետի տեղակալ պարոն Աշոտ 

Մարդյանը: 
Մասնակցում  էին   ՀՀ 2014թ.  գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  

նախապատրաստման և անցկացման Սյունիքի  մարզային  հանձնաժողովի 
անդամները,  Սյունիքի  մարզի  բոլոր համայնքների ղեկավարները,  հանրապետական 
գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարները, 
մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված 
ստորաբաժանումների ղեկավարները,  ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները:  

Ներկա էին  ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ,               
ՀՀ 2014թ.  գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  նախապատրաստման և 
անցկացման համապետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ պարոն  
Ստեփան Մնացականյանը, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմի  ստորաբաժանումների  ու  գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման (ԳՀՀ) վարչության աշխատակիցներ Վարդան Գևորգյանը, Արսեն 
Ավագյանը, Գոհար Նշանյանը և Արմեն Շահինյանը:    

 
Օրակարգում  ներառված  էին  հետևյալ հարցերը. 
 

1. Գյուղատնտեսական  համատարած հաշվառման նպատակը և կարևորությունը: 
2. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստական 

աշխատանքների ընթացքը: 
3. Մարզային հանձնաժողովի և համայնքապետերի կողմից ցուցաբերվելիք 

օժանդակության մասին. 
ա) հաշվարարների թեկնածուների ներկայացում  
բ) գյուղապետարանների, դպրոցների, մանկապարտեզների  կամ այլ 

հանրային բնույթի շենքերում ժամանակավոր՝ մինչև 3 (հրահանգչական 
տեղամասերի)  և 4 (հաշվառման տեղամասերի) ամիս տևողությամբ սենյակների 
տրամադրում 
4. Այլ հարցեր  (հարց ու  պատասխան): 
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Բացման  խոսքով հանդես եկավ նիստը նախագահող,  ՀՀ Սյունիքի մարզպետի 
տեղակալ պարոն  Աշոտ Մարդյանը:                  

           Նա ողջունեց նիստի մասնակիցներին և առաջարկեց աշխատանքը սկսել 
համաձայն ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) կողմից  
ներկայացված օրակարգի:  Օրակարգում ընդգրկված հարցերը ներկայացնելու 
համար նա խոսքը տվեց  ՀՀ ԱՎԾ նախագահ  պարոն   Ս. Մնացականյանին: 

Ս.Մնացականյանը  շնորհակալություն հայտնեց հանձնաժողովի նախագահին, 
անդամներին,  համայնքների ղեկավարներին և մյուս մասնակիցներին մարզային 
հանձնաժողովի նիստին մասնակցության համար ու առաջարկեց սկսել 
աշխատանքը համաձայն օրակարգի: 

Օրակարգում ընդգրկված  բոլոր հարցերը (համակարգչային ներկայացմամբ  
16 պատկեր համառոտագիրը, որը կցվում է) ըստ հերթականության 
ներկայացվեցին պարոն Ս. Մնացականյանի կողմից:  

 
Ս.Մնացականյանի կողմից հատուկ առանձնացվեցին այն  հիմնահարցերը, որոնք 

առաջնահերթ են ԳՀՀ նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման 
շրջանակում:  

     Այնուհետև Ա. Մարդյանի և Ս. Մնացականյանի կողմից առաջարկվեց 
անկաշկանդ քննարկել հետաքրքրող ցանկացած հարց: Զեկուցումների շուրջ 
ծավալված մտքերի փոխանակությանը մասնակցեցին համայնքների ղեկավարները  և 
այլ մասնակիցներ: 

Հնչեցված հարցերը  վերաբերում էին գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման նախապատրաստական և կազմակերպչական աշխատանքներին, 
համայնքներում տնտեսություններին և համայնքին պատկանող հողերի փաստացի 
չափերի և համայնքների հողային հաշվեկշռի (կադաստրային չափագրումների) 
համապատասխան ցուցանիշների միջև առկա տարբերությանը 
(անհամապատասխանությանը), համատարած հաշվառման իրականացման սեղմ  
ժամկետներին, ԳՀՀ ժամանակավոր աշխատակիցներ ընտրելու չափանիշներին (ըստ 
կրթական մակարդակի և այլն), նրանց վարձատրության չափերին և  մի շարք այլ 
խնդիրներին: Առանձնակի ուշադրության արժանացավ գովազդի հիմնահարցը: 

Համայնքների  ղեկավարների  կողմից  բարձրացված  հարցերին 
Ս. Մնացականյանը  տվեց  սպառիչ պատասխաններ:  

Պարոն Ա. Մարդյանն իր և հանձնաժողովի մյուս անդամների անունից 
շնորհակալություն հայտնեց ՀՀ ԱՎԾ նախագահ պարոն Ս. Մնացականյանին 
հանգամանալից զեկույցի, բարձրացված հարցերին սպառիչ պատասխաններ տալու 
համար և նշեց, որ ՀՀ Սյունիքի մարզում ս/թ հոկտեմբերի 11-ից 31-ը 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը կանցկացվի բարձր 
կազմակերպվածությամբ: 

 



2014Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 11-31-Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
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ՀՀ  2014Թ. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏ
06.08.2014Թ.

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
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1. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակը և
կարևորությունը

2. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման
նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը

3. Մարզային հանձնաժողովի և համայնքապետերի կողմից
ցուցաբերվելիք օժանդակության մասին.

ա) հաշվարարների թեկնածուների ներկայացում
բ) գյուղապետարանների, դպրոցների, մանկապարտեզների

կամ այլ հանրային բնույթի շենքերում ժամանակավոր՝ մինչև
3 (հրահանգչական տեղամասերի) և 4 (հաշվառման
տեղամասերի) ամիս տևողությամբ սենյակների տրամադրման
մասին

4. Այլ հարցեր



Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումն իրենից
ներկայացնում է գյուղատնտեսության կառուցվածքի վերաբերյալ
համընդգրկուն տվյալների, զուտ վիճակագրական նպատակներով,
հավաքագրման, մշակման, տարածման և դրանց օգտագործման
վիճակագրական գործառույթ:

Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարմիններն իրենց իրավասության շրջանակներում
պատասխանատու են գյուղատնտեսական հաշվառման
նախապատրաստումը և անցկացումը պատշաճ կարգով
կազմակերպելու համար (<<Գյուղատնտեսական համատարած
հաշվառման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենք,
հոդված 4, կետ 7) :

4



ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՎԱՔԱԳՐՎԱԾ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

(ՀՂՈՒՄՆԵՐ <<ԳՅՈՒՂՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ>> 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻՑ)

 Գյուղատնտեսական հաշվառման տվյալներն օգտագործվում են
բացառապես վիճակագրական նպատակների համար
(հոդված 4, կետ 6):

 Գյուղատնտեսական հաշվառման լիազորված մարմինը
պարտավոր է ապահովել սկզբնական (անհատական) տվյալների
գաղտնիությունը (հոդված 6, 1-ին կետի 3) ենթակետ):

 Գյուղատնտեսական հաշվառման սկզբնական (անհատական)
նյութերը (այդ թվում` տվյալները) դատական, դատաքննչական եւ
այլ մարմինները որպես ապացույց չեն կարող օգտագործել
(հոդված 8, կետ 2) :

5



ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ    
Ն Պ Ա Տ Ա Կ  Ը  (ՕՐԱԿԱՐԳԻ 1-ԻՆ ՀԱՐՑ)

Հավաքագրել տեղեկություններ գյուղատնտեսության
կառուցվածքի.
 գյուղատնտեսական նշանակությամբ օգտագործվող հողերի,

 գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի,

 գյուղատնտեսական տեխնիկայի,

 գյուղատնտեսական նշանակության շենք/շինության,

 ակվակուլտուրաների,

 առկա ներուժի /մարդկային, նյութական/,

 և այլնի վերաբերյալ:
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Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական
համատարած հաշվառման անցկացումը կարևորվում է այն
տեսանկյունից, որ վերջինիս իրագործման արդյունքում
հավաքագրված վիճակագրական տվյալները օգտագործվելու են՝

 աղքատության դիտազննման,
 պարենային անվտանգության դիտազննման,
 գյուղատնտեսության ծրագրման և այդ ոլորտում

քաղաքականության մշակման,
 գենդերային վիճակագրության վարման,
 ընթացիկ վիճակագրության որակի բարելավման,
 սպառողներին առավել ընդգրկուն տեղեկատվության

տրամադրման և այլ բնագավառներում դիտազննումային
(մոնիթորինգային) ցուցանիշների համակարգերի ձևավորման
համար:
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ (ԳՀՀ) 
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ (ՕՐԱԿԱՐԳԻ 2-ՐԴ ՀԱՐՑ)

8

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԳԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  
ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ  
ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ-ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ

ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՎԱԾ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  

ՄՇԱԿՈՒՄԸ

1. Համայնքներում տնտե-
սությունների ցուցակների
կազմում

2. ԳՀՀ նախապատրաստ-
ման և անցկացման
կազմակերպական պլանների
կազմում

3. ԳՀՀ անցկացնելու համար
անձնակազմի հավաքագրում
և ուսուցում (հրահանգա-
վորում)

1.  Նախնական շրջայց

2.  Հաշվառման անց-
կացում

3.  Ընտրանքային
վերահսկիչ շրջայցի
անցկացում

1. ԳՀՀ  փաստաթղթերի
ընդունում-հանձնում

2. ԳՀՀ  հարցաթերթում
համապատասխան հարցերի
պատասխանների
ստուգում/ծածկագրում

3. ԳՀՀ  հարցաթերթերի
տվյալների մուտքագրում

4. ԳՀՀ  ծրագրով
նախատեսված ելքային
աղյուսակների ստացում



ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

 Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բոլոր իրավաբանական անձինք
և անհատ ձեռնարկատերեր՝ համատարած, հարցաթերթի
ինքնուրույն լրացում:

 Անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսություններ՝
համատարած, հարցաթերթի լրացում հաշվարարի կողմից
տնտեսության գլխավոր կամ չափահաս անդամներից որևէ մեկի
հարցման միջոցով:

 Այգեգործական ընկերությունների անդամների և
գյուղատնտեսությամբ զբաղվող քաղաքաբնակների անհատական
տնտեսություններ՝ ընտրանքային, հարցաթերթի լրացում
հաշվարարի կողմից տնտեսության գլխավոր կամ չափահաս
անդամներից որևէ մեկի հարցման միջոցով:
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Հաշվային
տեղամասեր

ԳՀՀ տեղամասեր 90

ՀՀ ԱՎԾ ք.Երևանի և 
մարզային

գործակալություններ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  (ՀՀ ԱՎԾ)

ԳՀՀ  ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

1

I

III

IV

V

II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 821

42351 2 3 4 5

Հրահանգչական
տեղամասեր

Հայ Առաքելական Եկեղեցի
Մայր Աթոռ սուրբ

Էջմիածնի ֆինանսական
բաժին

Անհատական
(գյուղացիական)  

տնային
տնտեսություններ

Գյուղատնտեսությամբ
զբաղվող

քաղաքաբնակների
անհատական

տնտեսություններ

Այգեգործական 
ընկերությունների 

անդամների 
անհատական 

տնտեսություններ

Անհատ 
ձեռնարկատերեր

Խմբային
տնտեսություններ

•Քրեակատարողական
հիմնարկներ

•Զորամասեր

•Մանկատներ

.Ծերերի և հաշմանդամների
սոցիալական սպասարկման
կազմակերպություններ

•Ուսումնական
հաստատություններ

.Գիտա-փորձարարական
ստորաբաժանումներ

Իրավաբանական 
անձինք

•ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

•ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

•ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի
նախարարություն

•ՀՀ կրթության և 
գիտության
նախարարություն

ՀՀ 2014Թ. ԳՀՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ (ԳՀՀ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ

5 ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (I-V))



ՀԱՇՎԱՐԱՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
(ՕՐԱԿԱՐԳԻ 3-ՐԴ ՀԱՐՑ)

 Համայնքապետերի հետ համատեղ, ժամանակավորապես
ներգրավվելիք աշխատակիցների ընդգրկման համար
սահմանված ժամկետներում, համապատասխան
որակավորում և մարդահամարների կամ այլ
հետազոտական ծրագրերի անցկացման փորձ ունեցող
թեկնածուների առաջադրում (բացառելով համայնքի
ֆիսկալ և քվազիֆիսկալ գործառույթներում ներգավված
անձանց): (Ա ենթակետ)

 Աջակցել մարզում բնակչության իրազեկման համար
զանգվածային - բացատրական աշխատանքների
իրականացմանը` գյուղատնտեսական համատարած
հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման բոլոր
փուլերի ընթացքում:
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ՀՀ 2014Թ. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ

ՀՀ  ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ
/ՆԱԽՆԱԿԱՆ/ 

Աշխատանքի
տևողությունը

(ամիս)

Թվաքանակը
(մարդ )

Հաշվառման տեղամասի վարիչ 3 6

Հաշվառման տեղամասի վարիչի օգնական 3 6

Հրահանգիչ-հսկիչներ 2 43

Հաշվարարներ 1 218

Ընդամենը X 273
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ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ /ՆԱԽՆԱԿԱՆ/ 

(Օրակարգի 3-րդ հարցի Բ ենթակետ)

13

Հաշվառման
տեղամաս -

4 ամիս

Հրահանգչական
տեղամաս-

3 ամիս

Սյունիքի մարզ
(ըստ տարածաշրջանների)

6 43

Կապան 1 12

Գորիս 2 14

Մեղրի 1 4

Սիսիան 2 13



ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՍՑԵԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

(ՕՐԱԿԱՐԳԻ 4-ՐԴ ՀԱՐՑ )

 Փողոցների, թաղամասերի անվանատախտակների
առկայության իրավիճակը

 Շենքերի, շինությունների և բնակարանների համարանիշերի
առկայությունը
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ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԳՀՀ-Ն ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԸՆՁԵՌԻ
 Բարելավել գյուղատնտեսության ոլորտի ընթացիկ 

վիճակագրությունը,

 Ձևավորել գյուղատնտեսության վերաբերյալ`

 վիճակագրական տվյալների ամբողջական համակարգ,

 գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող 
սուբյեկտների վիճակագրական ռեգիստրներ,

 կատարելագործել վիճակագրության ընտրանքային 
գործիքները,

 ապահովել դրանց համապատասխանությունը գործող 
միջազգային չափանիշներին և չափորոշիչներին,

 բացահայտել գյուղատնտեսության ենթակառուցվածքների 
փոփոխությունների միտումները:
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0010, Երևան, Հանրապետության 
պողոտա,

Կառավարական շենք, 3
Հեռ.  (374 10) 52 11 39

էլ.փոստ` info@armstat.am
Ինտերնետային կայք` www.armstat.am

16

mailto:info@armstat.am

	7.pdf
	Slide Number 1
	�ՀՀ  2014թ. գյուղատնտեսական �համատարած   հաշվառման  �նախապատրաստման  եվ  անցկացման Սյունիքի  մարզային հանձնաժողովի  նիստ�06.08.2014թ.��ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն �ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան���
	�Օ ր ա կ ա ր գ�
	� �Ի՞նչ  է  գյուղատնտեսական  համատարած   հաշվառումը
	Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում հավաքագրված տեղեկատվության գաղտնիությունը �(հղումներ <<գյուղտնտեսական համատարած հաշվառման մասին>> �հայաստանի  հանրապետության  օրենքից)
	�Գյուղատնտեսական  համատարած  հաշվառման    �ն պ ա տ ա կ  ը  (օրակարգի 1-ին հարց)
	Գյուղատնտեսական  համատարած  հաշվառման �կարեվորությունը  (օրակարգի  1-ին հարց)
	գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման (ԳՀՀ) նախապատրաստական  ԵՎ անցկացման  �աշխատանքներն  ըստ  փուլերի (օրակարգի  2-րդ հարց)
	գյուղատնտեսական  համատարած  հաշվառման �իրականացման մեթոդները
	ՀՀ 2014թ. ԳՀՀ կազմակերպման եվ անցկացման կառուցվածքային ստորաբաժանումները (գհհ տեղեկատվության հավաքագրման եվ ամփոփման                         5 հարթությունները (I-V))
	� � Հաշվարարների  թեկնածուների  ներկայացում�(օրակարգի  3-րդ հարց)�
	� ՀՀ 2014թ. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ժամանակավոր անձնակազմը �ՀՀ  Սյունիքի մարզում� /նախնական/ 
	� ժամանակավոր  աշխատասենյակների  անհրաժեշտությունԸ   /նախնական/ �(Օրակարգի  3-րդ հարցի  Բ  ենթակետ) 
	� Մարզի  Համայնքների �հասցեային  տնտեսության  կարգավորում� (Օրակարգի 4-րդ հարց ) �
	ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
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