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Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն 

Համաձայն      գործող      միջազգային մեթոդաբանության1` գյուղատնտեսական 

համատարած հաշվառումն (այսուհետ՝ ԳՀՀ) իրենից ներկայացնում է գյուղատնտեսության 

կառուցվածքի վերաբերյալ համընդգրկուն տվյալների` գյուղատնտեսական նշանակության 
հողերի, անասնագլխաքանակի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի և գյուղատնտեսական 
նշանակության շինությունների, առկա ներուժի (մարդկային, նյութական) և դրանց 

օգտագործման վերաբերյալ վիճակագրական գործառույթ (հավաքագրում, մշակում և 

տարածում): 

Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) կողմից սահմանած ուղեցույցերի 

համաձայն` ՄԱԿ-ի անդամ երկրները պարտավոր են առնվազն 10 տարին մեկ անգամ 

անցկացնել ԳՀՀ: 

Արցախի Հանրապետությունում ԳՀՀ անցկացումը կարևորվում է այն տեսանկյու-

նից, որ վերջինիս իրագործման արդյունքում հավաքագրված վիճակագրական տվյալներն 

օգտագործվում են ներքոհիշյալ բնագավառներում դիտազննումային (մոնիթորինգային) 

ցուցանիշների համակարգերի ձևավորման համար. 

1) աղքատության դիտազննում,

2) պարենային անվտանգության դիտազննում,

3) գյուղատնտեսության ծրագրավորում և այդ ոլորտում քաղաքականության

մշակում,

4) գենդերային վիճակագրության վարում,

5) ընթացիկ վիճակագրության որակի բարելավում,

6) սպառողներին առավել ընդգրկուն տեղեկատվության տրամադրում և այլն:

Արցախի Հանրապետությունում ԳՀՀ իրականացման կարևորությունը պայմանավոր-

ված է նաև նրանով, որ գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է տնտեսության կարևորագույն 

ոլորտներից մեկը, որում ստեղծված նոր արժեքի մասնաբաժինը վերջին 10 տարիներին ՀՆԱ-

ում կազմել է միջին հաշվով 13 տոկոս, այստեղ զբաղված են ընդհանուր զբաղվածների 31,4 

տոկոսը: Ոլորտում առկա են բազմաթիվ ու բազմաբնույթ տնտեսավարող սուբյեկտներ, որոնց 

մեծամասնությունը կազմում են գյուղացիական տնտեսությունները (գյուղաբնակ տնային 

տնտեսությունները): Գյուղացիական տնտեսություններին բաժին է ընկնում 

գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի 70.4%-ը և դրանց բնութագրական են` փոքր 

չափերը, ներտնտեսային հաշվառման բացակայությունը, ապրանքայնության ցածր 

մակարդակը (արտադրանքի  45%-ը սեփական սպառմանն է ուղղված, 20%-ը` բնամթերային 

վճարումներին և փոխանակումներին և միջինը միայն 35%-ն է դրամայնացվում), 

մասնագիտացման ցածր աստիճանը, ներդրումների և եկամուտների փոքր, սահմանափակ 

չափերը, տնտեսական ակտիվության և գործունեության ներոլորտային  փոփոխականության 

(այդ թվում` սեզոնային) բարձր աստիճանը և այլն: 

Համաձայն «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման» մասին Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (ընդունվել է 25.11.2010թ.) 3-րդ հոդվածի` ԳՀՀ 

անցկացման նպատակներն են`  

1) գյուղատնտեսության կառուցվածքի (գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,

1 Статистические разработки ФАО, Серия 15, Программа, понятия и определения том 1, <<Программа Всемирной 

сельскохозяйственной переписи 2020 года>>, Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Обьединенных Наций, 

Рим 2016, 210 стр. 
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անասնագլխաքանակ, գյուղատնտեսական տեխնիկա, գյուղատնտեսական նշանա-

կության շինություններ), առկա ներուժի` մարդկային, նյութական և դրա 

օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը` հանրապետության, 

շրջանային և համայնքային կտրվածքով, 

2) գյուղատնտեսության  վերաբերյալ  վիճակագրական  տվյալների  հաշվառման 

ամբողջական համակարգի ձևավորումը, 

3) գյուղացիական տնտեսությունների վիճակագրական ռեգիստրի ձևավորումը, 

4) միջազգային վիճակագրական տվյալների հետ համադրելիության 

ապահովումը: 

ԳՀՀ-ն հնարավորություն կընձեռի` 

1) բարելավել գյուղատնտեսության ոլորտի ընթացիկ վիճակագրությունը, 

2) ձևավորել գյուղատնտեսության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների 

ամբողջական համակարգ, 

3) ձևավորել գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների 

վիճակագրական ռեգիստրներ, 

4) կատարելագործել վիճակագրության ընտրանքային գործիքները և ապահովել 

դրանց համապատասխանությունը գործող միջազգային չափանիշների և 

չափորոշիչների, 

5) բացահայտել գյուղատնտեսության ենթակառուցվածքների փոփոխությունների 

միտումները, 

6) հստակեցնել գյուղատնտեսության՝ որպես ձեռնարկատիրության (տնտեսական 

գործունեության տեսակի) առավել մանրամասն կազմն ու կառուցվածքը: 
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1. ԱՀ 2019Թ. ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԳՀՀ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ 

ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 
 «Գյ ո ւ ղ ատն տե սակ ան  հ ամատարած  հ աշ վ առ ման  մաս ի ն » Լ ե ռ ն այ ի ն  

Ղարաբ աղ ի  Հ ան րապե տո ւ թ յ ան  օ ր ե ն ք ի  պահան ջ ն ե ր ի  հ ամաձ այ ն ՝  Ար ց ախի  

Հ ան ր ապե տո ւ թ յ ան  կ առ ավար ո ւ թ յ ան  2019 թվ ակ ան ի  ապր ի լ ի  19-ի  «Ար ց ախի  

Հ ան ր ապե տո ւ թ յ ո ւ ն ո ւ մ  2020 թվ ական ի ն  գ յ ո ւ ղ ատն տե ս ակ ան  հ ամատարած  

հ աշ վ առ ո ւ մ , 2019 թվ ակ ան ի ն  փո ր ձ ն ակ ան  գ յ ո ւ ղ ատն տե ս ակ ան  հ ամատարած  

հ աշ վ առ ո ւ մ  ան ց կ աց ն ե լ ո ւ  և  2020 թվ ակ ան ի ն  ան ց կ աց վ ե լ ի ք  

գ յ ո ւ ղ ատն տե սական  հ ամատարած  հ աշ վ առ ման  հ ան ր ապե տական , 

Ստե փան ակ ե ր տ ք աղ աք ի  և  շ ր ջ ան այ ի ն  հ ան ձ ն աժ ո ղ ո վ ն ե ր ի  կ ազ մ ե ր ը  

հ աստատե լ ո ւ  մաս ի ն » N 276-Ն  ո ր ո շ մ ամ բ  սահ ման վ ե լ  է , ո ր  Ար ց ախի  

Հ ան ր ապե տո ւ թ յ ո ւ ն ո ւ մ  գ յ ո ւ ղ ատն տե ս ակ ան  հ ամատարած  հ աշ վ առ ո ւ մ ն  

ան ց կ աց վ ե լ ո ւ  է  2020թ . հ ո կ տե մ բ ե ր ի  11-31-ը  ն ե ր առ յ ալ : 

ԳՀՀ մեթոդաբանական, կազմակերպական սկզբունքները, նյութերի մեքենայական 

մշակման ծրագրերն ու գործընթացները փորձարկելու նպատակով, նույն որոշմամբ 

սահմանվել է նաև 2019թ. հոկտեմբերի 11-31-ը ներառյալ Արցախի Հանրապետության 

Ասկերանի շրջանի Ասկերան քաղաքային համայնքում, Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ և  

Արցախի Հանրապետության Մ արտունու շրջանի Հերհեր գյուղական համայնքներում 

անցկացնել փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում: 

ԱՀ 2020թ. ԳՀՀ նախապատրաստական, անցկացման և նյութերի մշակման 

գործընթացներն իրականացնելու համար, Արցախի Հանրապետության վիճակագրության 

պետական խորհրդի (այսուհետ՝ ԱՀ ՎՊԽ) 2019 թվականի մայիսի 23-ի N 9-Ն որոշմամբ 

2019 թվականի հուլիսի 1-ից ստեղծվեց ԳՀՀ գործառնական ստորաբաժանում` վարչության 

կարգավիճակով (այսուհետ` ԳՀՀ վարչություն): Վարչության հիմնական խնդիրը Արցախի 

Հանրապետությունում ԳՀՀ նախապատրաստման, անցկացման և ստացված արդյունքների 

ամփոփման աշխատանքների իրականացումն է: 

ԳՀՀ վարչությունը բաղկացած է 2 բաժիններից` 

1)   գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման կազմակերպական 

աշխատանքների բաժին, 

2)   տվյալների մշակման և վերահսկողության բաժին: 

Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման 

աշխատանքներին օժանդակելու նպատակով Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019թ. ապրիլի 19-ի N 276-Ն որոշման 3-րդ կետի համաձայն՝ հաստատվել են Արցախի 

Հանրապետությունում 2020թ. անցկացվելիք գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

նախապատրաստման և անցկացման հանրապետական, Ստեփանակերտ քաղաքի և 

շրջանային հանձնաժողովների կազմերը: 

2019թ. մայիսի 17-ին Արցախի Հանրապետությունում 2020թ.  գյուղատնտեսական 

համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման հանրապետական 

հանձնաժողովի, որի նախագահն է Արցախի Հանրապետության պետական նախարար 

Գրիգորի Իգորի Մարտիրոսյանը, անդրանիկ նիստի ժամանակ հավանության 

արժանացավ «Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականին անցկացվելիք գյուղատնտե-

սական համատարած հաշվառման նախապատրաստման, անցկացման և նյութերի 

մշակման ծախսերի նախահաշիվը» (այսուհետ՝ նախահաշիվ): Միաժամանակ հանձնա-

ժողովի անդամների կարծիքին ներկայացվեց ԳՀՀ ծրագիրը (հարցաշարը) և ԳՀՀ 

համապետական հանձնաժողովի անդամներին հանձնարարվեց 15 օրյա ժամկետում 
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ներկայացնել առաջարկություններ՝ ԱՀ-ում անցկացվելիք ԳՀՀ հարցաթերթերի վերաբերյալ: 

ԱՀ-ում ԳՀՀ-ն նախատեսվում է իրականացնել 2019-2021թթ. ընթացքում՝ ՀՀ-ում իրականաց-

վածից մեկ տարով քիչ ժամանակահատվածում: Բացի այդ, ՀՀ-ում կազմակերպված 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ծախսերի մի մասը ֆինանսավորվել է 

Համաշխարհային բանկի և Ավստրիայի զարգացման բանկի կողմից: Արցախում ծրագիրը 

իրականացվելու է բացառապես պետական բյուջեի միջոցներով: 2019թ. փորձնական ԳՀՀ-ի 

համար ընթացիկ տարվա բյուջեով նախատեսված է 15232.7 հազ. դրամ, որից փաստացի 

ծախսվել է 77.4% կամ 11786.3 հազ. դրամ (Տես՝ հավելված 4): Ծրագրի ընդհանուր արժեքի 

270.2 մլն դրամի 82.7 տոկոսը (223.5մլն) բաժին է ընկնում 2020 թվականին:  

2021թ. կընթանան հիմնականում տվյալների մշակման, ամփոփման, արխիվացման ու 

հրապարակման աշխատանքներ, որի համար առաջարկվել է նախատեսել 31.4 մլն դրամ: 

Հաշվի առնելով մասնագիտական և գործառական ուղղվածությունը՝ նախագիծը մանրամասն 

փորձաքննվել է ԱՀ ֆինանսների նախարարության կողմից. ներկայացված տարբերակից 

կրճատվել է 60315.0 հազար դրամ կամ շուրջ 22.3 տոկոսը: Կրճատումների մեծ մասը 

վերաբերում է ժամանակավոր աշխատողների վերջնահաշվարկներին, ընդհուպ մինչև 10 

ամսով աշխատանքի ներգրավվածներին, տպագրության ծախսերին, որտեղ խնդիրը 

հիմնական հարցաթերթերի գունավոր տպագրությունն էր: Հանվել են գովազդային բնույթի 

աշխատանքների զգալի մասը, ինչպես նաև կապի, հաշվիչների հետ կապված այլ ծախսեր:  

Արցախի Հանրապետությունում  ԳՀՀ  կազմակերպման   և   անցկացման   մեթոդաբա-

նությունը,   ինչպես   նաև ԱՀ 2020թ. ԳՀՀ հարցաշարը, դրա հիման վրա կազմված հարցա-

թերթերը մշակվել են ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության 

ուղեցույցերին համապատասխան: Տեղայնացվել է Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրության փորձը: Այդ նպատակով կազմակերպվել են մասնագիտական խմբերի 

փոխայցելություններ, հրահանգավորումներ, քննարկումներ: ԳՀՀ հարցաթերթերը և 

կազմակերպամեթոդական փաթեթները ՀՀ-ում ժամանակին փորձաքննության են ենթարկվել 

նաև մի շարք փորձագետների կողմից: 

Մեր կողմից ուսումնասիրվել է նաև «Համաշխարհային գյուղատնտեսական 

համատարած հաշվառումների 2020 թվականի ծրագրի»  ուցեցույցը: 

ԱՀ 2019թ. փորձնական ԳՀՀ նախապատրաստական աշխատանքներն 

իրականացվեցին համաձայն «ԱՀ 2019թ. (հոկտեմբերի 11-31-ը ներառյալ) փորձնական ԳՀՀ 

նախապատրաստման, անցկացման, նյութերի մեքենայական մշակման և ելքային 

աղյուսակների ստացման» միջոցառումների ժամանակացույցի (այսուհետ՝ ժամանակացույց, 

տես՝ հավելված 1): 

Համաձայն ժամանակացույցի՝ 2019թ. ընթացքում ԱՀ վիճակագրության պետական 

խորհրդի կողմից 23 անհատական որոշումներով հաստատվել և տպագրվել են 61 անվանում 

մեթոդաբանական փաստաթուղթ (հրահանգներ, ցուցումներ, ձևաթղթեր, հարցաթերթեր, 

ամփոփ տեղեկագրեր, ընթացիկ վերահսկման աշխատանքների հաղորդագրության ձևեր և 

այլն, տես՝ հավելված 3): 

Նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում (համաձայն ժամանակացույցի) 

կազմվեցին տնամերձ և/կամ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր ունեցող 

տնտեսությունների ցուցակները, որոնք հիմք հանդիսացան փորձնական ԳՀՀ հաշվառման 

միավորների ձևավորման համար: Համայնքների ղեկավարները ԱՀ ԱՎԾ-ին տրամադրեցին 

հաշվառման միավորների նախնական ցուցակները, որոնք վերջնականապես ճշգրտվեցին՝ 

Ասկերան քաղաքային համայնքում սխեմատիկ հատակագծերի հիման վրա՝ ցուցակագրման 

աշխատանքների արդյունքում: 
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Համաձայն տնամերձ և/կամ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր ունեցող 

տնտեսությունների ցուցակների, նախատեսված էր փորձնական ԳՀՀ արդյունքում հաշվառել 

ընդհանուր թվով 746 տնտեսություն: Մասնավորապես, ԱՀ Ասկերանի շրջանի Ասկերան 

քաղաքային համայնքի մի մասում՝ 226, ԱՀ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքում՝ 365 և 

ԱՀ Մարտունու շրջանի Հերհեր համայնքում՝ 155:  

Կազմված տնտեսությունների ցուցակների հիման վրա, հիմք ընդունելով փորձնական 

ԳՀՀ դաշտային աշխատանքների իրականացման համար ժամանակավոր ներգրավվող 

աշխատողների համար սահմանված աշխատանքային ծանրաբեռնվածության միջին 

նորմաները (հաշվարարների համար սահմանվեց միջին հաշվով տնամերձ և/կամ 

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր ունեցող 80 տնտեսություն), կազմվեցին 

փորձնական ԳՀՀ նախապատրաստման և անցկացման կազմակերպական պլանները, որի 

հիմնական բաղադրիչն է հանդիսանում հաշվառման շրջանացումը՝ տեղանքի 

սահմնազատումը հաշվառման, հրահանգչական և հաշվային տեղամասերի: Հաշվառման, 

հրահանգչական և հաշվային տեղամասերում աշխատանքերն իրականացնելու և այդ 

աշխատանքների վերահսկման համար ժամանակավոր աշխատանքի ներգրավվեցին 

համապատասխան աշխատողներ: 

Համաձայն կազմակերպական պլանի, փորձնական ԳՀՀ նախապատրաստական և 

կազմակերպական աշխատանքների շրջանակում իրականացվել են հաշվառման 

անձնակազմի ուսուցման (հրահանգավորման) աշխատանքներ, որի համար ԳՀՀ 

աշխատանքները համակարգողները և ԳՀՀ վարչության կազմակերպական բաժնի 

աշխատակիցները կազմակերպեցին հրահանգավորման դասընթացներ և սեմինար-

խորհրդակցություն, ինչպես նաև գործուղվեցին  ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի շրջանային 

բաժիններ: Ուսուցման (հրահանգավորման) ընթացքում ԳՀՀ դաշտային աշխատանքներում 

ներգրավված աշխատողները ծանոթացել են հաշվառման հարցաթերթերի լրացման 

մեթոդաբանական առանձնահատկություններին, իրենց վերապահված աշխատանքային 

բոլոր պարտավորություններին և հաշվառման ընթացքում ամփոփ ցուցանիշների 

տրամաբանական ստուգման ուղեցույցերին: 

Փորձնական ԳՀՀ հաշվառման կազմակերպման աշխատանքների շրջանակում 2019թ. 

հուլիս ամսին ԱՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալը, ԱՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 

անդամները  ԱՀ ԱՎԾ  ԳՀՀ վարչության ԿԱ բաժնի աշխատակիցների հետ միասին այցելել են 

ԱՀ Ասկերանի և Մարտունու շրջվարչակազմեր, հանդիպել նշված շրջանների Արցախի 

Հանրապետությունում 2020 թվականին անցկացվելիք գյուղատնտեսական համատարած 

հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման շրջանային հանձնաժողովների կազմերի և 

հանձնաժողոովների նախագահների (վարչակազմի ղեկավարների) հետ՝ ԱՀ-ում 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման անցկացման անհրաժեշտության, 

հրատապության և մարտահրավերների, գյուղատնտեսության ընթացիկ իրավիճակի, 

սպասվելիք արդյունքների, հաշվառման հարցաթերթերի և այլնի մասին ծանոթացնելու 

նպատակով: 

Վերը նշված բոլոր միջոցառումների իրականացումը հնարավորություն տվեց 

2019թ. հոկտեմբերի 11-ից սկսել հաշվառման դաշտային աշխատանքները: 
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2. ԱՀ 2019Թ. ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

 Նախապատրաստական աշխատանքներին հաջորդել է փորձնական ԳՀՀ անցկացումը: 

Մինչ հաշվառման դաշտային աշխատանքները սկսելը, պատասխանատուները 

հրահանգիչ-հսկիչներին ծանոթացրել են հրահանգչական տեղամասի, հրահանգիչ-

հսկիչները՝ հաշվարարներին հաշվային տեղամասերի սահմաններին: Յուրաքանչյուր 

հաշվարար հաշվառումը սկսելուց առաջ՝ նոյեմբերի 7-9-ը, կատարել է իր հաշվային 

տեղամասում ընդգրկված տնտեսությունների նախնական շրջայց, որի նպատակն էր 

տեղեկացնել կայանալիք հաշվառման անցկացման մասին և նախապես պայմանավորվել 

տնտեսություն այցելելու օրվա ու ժամի մասին: 

Փորձնական ԳՀՀ դաշտային աշխատանքներն իրականացվել են 2019թ. հոկտեմբերի 

11-31-ը ներառյալ ԱՀ Ասկերանի շրջանի Ասկերան, Նորագյուղ և ԱՀ Մարտունու շրջանի 

Հերհեր համայնքներում, որի ընթացքում հաշվարարների կողմից լրացվել են հաշվառման 

հարցաթերթեր՝ տնտեսություններ այցելելու միջոցով: Մասնավորապես, հարցաթերթերով 

հավաքագրվել են տեղեկություններ տնտեսություններին պատկանող (սեփական, 

վարձակալված, վարձակալության տրված) ըստ գործառնական նշանակության 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի, հողակտորների քանակի, 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, ջերմոց/ջերմատների 

առկայության, ցելերի, չօգտագործված վարելահողերի, բազմամյա տնկարկների, 

տնկարանների չափերի, փաստացի ոռոգված հողերի ոռոգման աղբյուրների և մեթոդների, 

օգտագործված բուժանյութերի և թունաքիմիկատների, գյուղատնտեսական կենդանիների և 

թռչունների գլխաքանակի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության, աշխատուժի, 

գյուղատնտեսական արտադրանքի օգտագործման և վերամշակման մասին և այլն: 

ԳՀՀ պատասխանատուների կողմից վերոնշյալ համայքներում իրականացվել են 

դաշտային աշխատողների հրահանգավորման և աշխատանքի որակի վերահսկման 

միջոցառումներ: 

Միաժամանակ տվյալներ են հավաքագրվել նաև համայնքերից. համայնքների 

ղեկավարների կողմից լրացվել և Ա Հ  ԱՎԾ ԳՀՀ  վարչության ԿԱ բաժնին է տրամադրվել 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 2-ԳՀՀ հարցաթերթը:  

Կարևորելով գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ամբողջականությունը՝ 

2019թ. փորձնական ԳՀՀ ընթացքում ԱՀ ԱՎԾ-ն փորձարկել է նաև փորձնական  գյուղա-

տնտեսական համատարած հաշվառման նպատակով իրավաբանական անձանց և անհատ 

ձեռնարկատերերի  «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 3-ԳՀՀ հարցաթերթը»: 

Հաշվարարների կողմից հարցաթերթերի լրացման միջոցով տվյալների 

հավաքագրմանը հաջորդել է ընտրանքային վերահսկիչ շրջայցի կազմակերպումը, որի 

նպատակն էր վերահսկել հաշվարարների կողմից կատարած աշխատանքների որակը: 

Հաշվառման գործընթացի վերահսկման տեսանկյունից չափազանց կարևորվել է դրանց 

իրականացումն ըստ աշխատանքները համակարգողների վերադասության, այն է՝ 

հրահանգիչ-հսկիչ  հաշվառման տեղամասի վարիչ ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 

շրջանային բ ա ժ ն ի  պետեր ԱՀ ԱՎԾ ԳՀՀ վարչության ԿԱ բաժին շղթայով: Վերջինիս 

նպատակն էր բացահայտել առկա թերությունները, բացթողումները, ոչ ճիշտ 

գրառումները և ըստ անհրաժեշտության հարցաթերթերում կատարել համապատասխան 

ուղղումներ: 

Հաշվառման արդյունքների նախնական օպերատիվ տվյալների ամփոփման 
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նպատակով հաշվառման աշխատանքներն իրականացնողները լրացրել են 

համապատասխան ամփոփ տեղեկագրեր՝ տնտեսությունների գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի չափերի և գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի 

վերաբերյալ, որոնք, որպես նախնական օպերատիվ տեղեկատվություն, ԳՀՀ 

հարցաթերթերի և հաշվառման մնացած բոլոր փաստաթղթերի հետ միասին 

թղթապանակներով ներկայացվել են ԱՀ ԱՎԾ ԳՀՀ վարչության ԿԱ բաժին: 
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3. ԱՀ 2019Թ. ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ-ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՎԱԾ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

Հաշվառման աշխատանքների և վերահսկիչ շրջայցի ավարտից հետո իրականացվել 

է փորձնական ԳՀՀ բոլոր փաստաթղթերի հանձնման-ընդունման գործընթացը՝ ըստ 

աշխատանքները համակարգողների վերադասության (տես՝ հավելված 5-ը, մշակված 

հիմնական հաշվառման համար): 

Համաձայն ժամանակացույցի՝ մինչև  2019թ. դեկտեմբերի 15-ը հաշվարարների 

պայուսակները հարցաթերթերով և հաշվառման մնացած փաստաթղթերով տեղափոխվել 

են ԱՀ ԱՎԾ ԳՀՀ վարչության ԿԱ բաժին՝ փաստաթղթերի հետագա մշակման գործընթացը 

կազմակերպելու համար: 

Գյուղացիական տնտեսություններից և համայնքներից հավաքագրված տվյալների 

հետագա մշակման գործընթացը ներառում է՝ հարցաթերթերի տրամաբանական և այլ 

ստուգման, ծածկագրման և մուտքագրման աշխատանքներ: 

Այդ աշխատանքները իրականացրել են ԱՀ ԱՎԾ ԳՀՀ վարչության ԿԱ բաժնի 

աշխատակիցները և ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի 

համապատասխան մասնագետները: 

25.12.2019թ. դրությամբ ավարտվել են հարցաթերթերի մուտքագրման և տվյալների 

բազայի ձևավորման գործընթացները, զուգահեռաբար ընթանում են տվյալների բազայի 

ճշգրտման և մշակված ելքային աղյուսակների ստացման գործընթացները, որոնց ավարտը, 

ըստ ժամանակացույցի, նախատեսված է  նախնական մինչև 30.04.2020թ. և վերջնական մինչև 

31.05.2020թ.: 

Փորձնական ԳՀՀ արդյունքների ամփոփումը նախատեսված է մինչև 10.06.2020թ.: 

Համաձայն միջազգային պրակտիկայի և ՀՀ ԳՀՀ աշխատանքներում ներգրավված 

միջազգային փորձագետների առաջարկների՝ փորձնական հաշվառման ընթացքում 

հավաքագրված տեղեկատվության արդյունքների ամբողջական հրապարակում չի 

նախատեսվում՝ պայմանավորված հետևյալ հանգամանքներով. 

1. նպատակահարմար չէ փորձնական հաշվառումը դիտարկել որպես տվյալների 

ստացման կիրառական աղբյուր, 

2. փորձնական հաշվառման արդյունքով հավաքագրված տեղեկատվության 

ամփոփումն ու հրապարակումը չի համապատասխանում փորձնական հաշվա-

ռման անցկացման հիմնական նպատակին. այն է հարցաթերթերի և այլ 

փաստաթղթերի, գործիքակազմի փորձարկումը՝ բուն հաշվառմանը նախապատ-

րաստվելու նպատակով: 
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4. ԱՀ 2019Թ. ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ՆԱԽԱՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ԱՌԱՋԱՑԱԾ (ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ) ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
ԱՀ 2019թ. փորձնական ԳՀՀ ընթացքում հավաքագրվել է 679 հարցաթերթ 

(նախատեսված 746-ի փոխարեն)1: ԱՀ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ, Մարտունու շրջանի 

Հերհեր գյուղական համայնքներում, համապատասխանաբար՝ 335, 137, իսկ Ասկերան 

քաղաքային համայնքում, որտեղ հաշվառումն իրականացվել է ընտրանքային եղանակով 

(31.4 % ընգրկվածություն)՝ 207 հարցաթերթ:  

Փորձնական ԳՀՀ-ի ընթացքում հաշվարարների կողմից տնտեսություններին 

պատկանող հողերի վերաբերյալ հավաքագրված տվյալներն ամփոփվել են ստորև 

ներկայացված աղյուսակով. 
 

Հարցաթերթերի ամփոփ արդյունքները 

տնտեսություններին սեփականության իրավունքով պատկանող գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի, ըստ գործառնական նշանակության, չափերի վերաբերյալ, համայնքներով 
(հա) 

Շրջան Համայնք 

Տնտեսություններին սեփականության իրավունքով պատկանող 
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Ասկերան Ասկերան 80.89 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 82.39 

 Նորագյուղ 529.46 1.40 0.30 0.00 7.00 0.00 538.16 

Մարտունի Հերհեր 173.17 26.03 26.08 0.00 0.00 0.00 225.28 

  783.52 28.93 26.38 0.00 7.00 0.00 845.83 

 Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում ելքային բոլոր աղյուսակների ստացման 

ուղղությամբ: 

Փորձնական ԳՀՀ արդյունքներն ամփոփելու և հաշվառման ընթացքում առաջացած 

հիմնախնդիրները քննարկելու նպատակով, պարբերաբար քննարկումներ են իրականաց-

                                                 
1 Տնտեսությունների ցուցակների կազմման (ցուցակագրման) ընթացքում նախապես ընդգրկված 

տնամերձ և/կամ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր ունեցող տնտեսությունների, որպես հաշվառման 
միավորների քանակի և հաշվառման ընթացքում ըստ տնտեսությունների լրացված հարցաթերթերի քանակների 
միջև տարբերությունը  պայմանավորված է հետևյալով՝ 

1. մեկից ավելի տնամերձ հողեր ունեցող տնտեսությունների համար, որոնք տնտեսությունը վարել են 
միասին, հաշվառման ընթացքում լրացվել է մեկ հարցաթերթ (համաձայն կիրառվող մեթոդաբա-
նության), 

2. համայնքի բնակիչ չհանդիսացող, սակայն համայնքում սեփական հողեր ունեցող տնտեսությունների, 
ինչպես նաև համայնքի բնակիչ հանդիսացող, սակայն համայնքից բացակայող տնտեսություններին 
պատկանող հողերի վերաբերյալ հաշվարարների կողմից հարցաթերթեր չեն լրացվել: Նշված 
տնտեսությունների հողերի վերաբերյալ  ամփոփ տեղեկատվությունը տրամադրել է համայնքի 
ղեկավարը  2-ԳՀՀ հարցաթերթով: 
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վում Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի համապատասխան մասնա-

գետների հետ: 

Փորձնական ԳՀՀ ընթացում առաջացած (բացահայտված) խնդիրները հետևյալն են. 

 հողի սեփականության իրավունքի վկայականներում ամրագրված հողերի 

չափերի և այդ վկայականների կազմմանը նախորդող, հողերի կադաստրային 

չափագրման արդյունքների տարբերությունը, 

 հողի սեփականության իրավունքի վկայականներում ամրագրված հողերի և 

դրանց փաստացի չափերի անհամապատասխանությունը, նպատակային 

օգտագործումից էական շեղումները, 

 հողի սեփականության իրավունքի վկայականների բացակայությունը որոշ 

ռեսպոնդենտների մոտ 

 հաշվառման արդյունքների  անհամապատասխանությունը  հողային հաշվեկշռի 

        (առ 01.07.2019թ., ԱՀ հողային հաշվեկշռի) համապատասխան տվյալների հետ, 

 հաշվառման անցկացման մասին բնակչության իրազեկվածության պակասը, 

 ֆինանսական միջոցների հիմնախնդիրը, 

 որակյալ կադրերի պակասը, եղածի պատրաստման համար ժամկետների 

սղությունը, 

 ԱՀ քաղաքների քարտեզներում հասցեների անճշտությունները, 

 ԱՀ որոշ քաղաքներում հասցեների և բոլոր գյուղերում տների համարակալման 

պիտակների բացակայությունը, 

 համայնքներում համայնքից բացակայող տնտեսությունների և համայնքի 

բնակիչ չհանդիսացող քաղաքացիների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկա-

տվության շտեմարանի բացակայությունը, 

 ռեսպոնդենտների կողմից ոչ ճիշտ, անարժանահավատ, ոչ ամբողջական 

տեղեկատվության տրամադրման հակվածությունը, 

 բուն գործընթացի համեմատ որոշ օղակների (համակարգող, տեղամասի վարիչ 

և այլն) բացակայությունը թույլ չտվեց փորձարկել ամբողջ շղթան, 

 քաղաքային  համայնքներում  հաշվառման  ընտրանքի  չափի  օպտիմալացումը  

և այլն: 

Փորձնական ԳՀՀ ընթացքում առաջացած մեթոդաբանական և կազմակերպական 

խնդիրներին լուծում տալու նպատակով պարբերաբար աշխատանքային քննարկումներ են 

անցկացվում ԱՀ ԱՎԾ-ում՝ բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունների, փորձագետների և 

այլոց հետ: 

ԱՀ 2020 թվականին անցկացվելիք ԳՀՀ նախապատրաստման և անցկացման 

հանրապետական հանձնաժողովի նախագահի առաջակությամբ ծագող հարցերին 

օպերատիվ լուծում տալու նպատակով ստեղծվել է հանձնաժողովին կից աշխատանքային 

խումբ՝ ընդգրկելով յուրաքանչյուր շահագրգիռ մարմնից մեկական ներկայացուցիչ: 

Ամփոփելով փորձնական ԳՀՀ անցկացման աշխատանքները՝ մեկ անգամ ևս 

կարևորում ենք դրա անցկացումը, հատկապես մշակված մեթոդաբանության 

փորձարկման, գործընթացի կազմակերպման, հնարավոր խնդիրներն ու բացթողումները 

բացահայտելու, քննարկելու և լուծումներ առաջարկելու առումով: Ինչպես բոլոր 

համատարած հաշվառումներին նախորդող ընթացակարգ, 2019 թվականի փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը կնպաստի հիմնական ԳՀՀ որակի և 

արդյունավետության բարձրացմանը: 
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Հ ավ ե լ վ ած  1 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

ԱՀ 2019թ. (հոկտեմբերի 11-31-ը ներառյալ) փորձնական գյուղատնտեսական հաշվառման նախապատրաստման, անցկացման,  

նյութերի  մեքենայական մշակման և ելքային աղյուսակների ստացման միջոցառումների 

 
Հ/Հ Աշխատանքի   

բովանդակությունը 

Կատարման 

նախատեսված 

ժամկետը 

Կատարման 

պատասխանատուն 

Կատարման ընթացքը 

1.  ԳՀՀ վարչության կազմակերպական 

աշխատանքների բաժնի ձևավորում 

Մինչև 

01.07.2019թ 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԱՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ 
Ավարտված է 

2.  

ԱՀ Ասկերանի շրջանի Ասկերան քաղաքային 

համայնքի սխեմատիկ հատակագծի 

պատրաստում 

 

Մինչև 

10.07.2019թ. 

ԳՀՀ համակարգողներ, ԳՀՀ 

վարչության կազմակերպական 

աշխատանքների բաժին (այսուհետ՝ 

ԿԱԲ), 

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարության աշխատակազմի 

կադաստրի վարչություն 

Ավարտված է 

3.  

ԳՀՀ նախապատրաստման և անցկացման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի  ցանկի  

կազմում   և  տպաքանակի  հաշվարկում 

Մինչև 

15.07.2019թ. 

 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ Ավարտված է 

4.  

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսու-

թյունների  ցուցակների կազմման  վերաբերյալ  

հրահանգների,  ցուցումների  և  ձևերի. 

-պատրաստում և հաստատում 

-տպագրում 

-առաքում 

Մինչև 

15.07.2019թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ 
Ավարտված է 

5.  

Փորձնական ԳՀՀ   փաստաթղթերի` ԳՀՀ 

հաշվառման տեղամասի  վարիչի և նրա 

օգնականի,  հրահանգիչ-հսկիչի, հաշվարարի 

հուշատետրերի,  ամփոփ տեղեկագրերի և  

Մինչև 

15.07.2019թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ 
Ավարտված է 
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Հ/Հ Աշխատանքի   

բովանդակությունը 

Կատարման 

նախատեսված 

ժամկետը 

Կատարման 

պատասխանատուն 

Կատարման ընթացքը 

հաշվետվությունների  ձևերի 

-պատրաստում, հաստատում 

-տպագրում 

6.  

Փորձնական ԳՀՀ նախապատրաստման և 

անցկացման կազմակերպական պլանների 

կազմման վերաբերյալ ցուցումների և ձևերի. 

-պատրաստում և հաստատում 

-տպագրում 

-առաքում տեղերին (ԱՀ Ասկերանի և     

Մարտունու շրջաններ) 

Մինչև 

15.07.2019թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ 
Ավարտված է 

7.  Փորձնական ԳՀՀ  հարցաթերթերի 

-պատրաստում, հաստատում  

-տպագրում (բազմացում) 

Մինչև 

15.07.2019թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ Ավարտված է 

8.  

Փորձնական ԳՀՀ  հարցաթերթերի  լրացման 

կարգի մասին հրահանգների 

-պատրաստում, հաստատում 

-տպագրում (բազմացում) 

Մինչև 

15.07.2019թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ 
Ավարտված է 

9.  
ԳՀՀ ցուցակագրողի թեկնածուի ներկայացում և 

աշխատանքի ընդունվածների հրահանգավորում 

15.07.2019թ. 

(1 ամիս ժամկետով) 

ԱՎԾ նախագահի տեղակալ, 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի Ասկերանի 

շրջանային բաժին 

Ավարտված է 

10.  
Ընթացիկ վերահսկման աշխատանքների հաղոր-

դագրության ձևերի մշակում և տպագրում 
15.07.2019թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ 
Ավարտված է 

11.  Կազմակերպական պլանների կազմման կարգի 

վերաբերյալ հրահանգավորում 

Մինչև 25.08.2019 ԳՀՀ համակարգողներ, 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ 
Ավարտված է 

12.  

Կազմակերպական  պլանների  կազմում և 

ներկայացում ԱՀ ԱՎԾ նախագահի 

հաստատմանն 

Մինչև 05.09.2019 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի Ասկերանի 

և Մարտունու շրջանային 

բաժինների պետեր 

Ավարտված է 
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Հ/Հ Աշխատանքի   

բովանդակությունը 

Կատարման 

նախատեսված 

ժամկետը 

Կատարման 

պատասխանատուն 

Կատարման ընթացքը 

13.  

Փորձնական ԳՀՀ միավորների  ցուցակների 

կազմում և նախապես տրամադրված 

ցուցակների հետ համեմատության միջոցով 

ճշտում 

05.10.2019թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ, 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի Ասկերանի 

և Մարտունու շրջանային բաժիններ 

Ավարտված է 

14.  
Կազմված ԳՀՀ միավորների  ցուցակների  

ստուգում և ամփոփում 

Մինչև 

07.10.2019թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ, 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի Ասկերանի 

և Մարտունու շրջանային բաժիններ 

Ավարտված է 

15.  Փորձնական ԳՀՀ  անցկացնելու և 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

հարցաթերթերը  լրացնելու կարգի մասին 

հրահանգավորումներ 

 

-գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

վարչության աշխատակիցների  

 

- ԳՀՀ հրահանգիչ-հսկիչների թեկնածուների 

 

 

 

 

-ԳՀՀ հաշվարարների թեկնածուների 

 

 

 

 

10.07.2019թ.-

30.07.2019թ. 

 

20.09.2019թ.-

30.09.2019թ. 

 

01.10.2019թ.- 

07.10.2019թ. 

 

 

 

 

 

 

ԳՀՀ համակարգողներ 

 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ և ԱՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի շրջանային բաժնի 

պետեր    

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ , 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 

շրջանային բաժնի պետեր, 

հրահանգիչ-հսկիչներ  

Ավարտված է 

16.  ԳՀՀ հրահանգիչ-հսկիչների թեկնածուների 

ներկայացում և աշխատանքի ընդունվածների 

հրահանգավորում, ծանոթացում իրենց կողմից 

կատարվելիք աշխատանքներին 

25.09.2019թ. ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ և ԱՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի շրջանային բաժնի 

պետեր    
Ավարտված է 
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Հ/Հ Աշխատանքի   

բովանդակությունը 

Կատարման 

նախատեսված 

ժամկետը 

Կատարման 

պատասխանատուն 

Կատարման ընթացքը 

17.  ԳՀՀ հաշվարարների թեկնածուների 

ներկայացում և աշխատանքի ընդունվածների 

հրահանգավորում, ծանոթացում իրենց կողմից 

կատարվելիք աշխատանքներին 

05.10.2019թ. ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ,  

ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի Ասկերանի 

և Մարտունու շրջանային բաժիններ 
Ավարտված է 

18.  Տների (տնտեսությունների) նախնական շրջայց 07.10.2019- 

09.10 .2019 

ԳՀՀ հաշվարարներ և հրահանգիչ-

հսկիչներ 
Ավարտված է 

19.  Հաշվարարների հետ մինչ գյուղատնտեսական 

համատարած հաշվառումային 

խորհրդակցություն և փաստաթղթերի բաշխում 

10.10.2019թ. ԳՀՀ հրահանգիչ - հսկիչներ 

Ավարտված է 

20.  Փորձնական ԳՀՀ  անցկացում (տվյալների 

հավաքագրում) 

11.10.2019 

31.10.2019 

ԳՀՀ հաշվարարներ 
Ավարտված է 

21.  Վերահսկիչ շրջայցի անցկացում 
01.11.2019 

04.11.2019 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ, 

ԳՀՀ հրահանգիչ – հսկիչներ և  

հաշվարարներ 

Ավարտված է 

22.  Փորձնական ԳՀՀ  հարցաթերթերի ստուգման և 

ծածկագրման  կարգի վերաբերյալ հրահանգի. 

-պատրաստում  

-տպագրում (բազմացում) 

 

Մինչև 

01.11.2019թ. 

ԱՀ ՎՊԽ, 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ  
Ավարտված է 

23.  Փորձնական ԳՀՀ  ելքային աղյուսակների 

ստացման ծրագրի  (մակետների) մշակում 

Մինչև  

01.11.2019թ. 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ  
Ավարտված է 

24.  Փորձնական ԳՀՀ հարցաթերթերի մեքենայական 

մշակման ծրագրերի ուսումնասիրություն և 

պատրաստում 

-հարցաթերթերի մուտքի և ստուգման 

-հարցաթերթերի տրամաբանական ստուգման, 

ներառյալ սխալների արձանագրությունների 

ձևավորման 

Փուլերով` 

մինչև 15.11.2019թ. 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ , 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

բաժին Ավարտված է 
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Հ/Հ Աշխատանքի   

բովանդակությունը 

Կատարման 

նախատեսված 

ժամկետը 

Կատարման 

պատասխանատուն 

Կատարման ընթացքը 

25.  Փորձնական ԳՀՀ   փաստաթղթերի  ընդունում 

- ԳՀՀ հաշվարարներից 

 

- ԳՀՀ հրահանգիչ-հսկիչներից 

 

- վիճակագրության շրջանային բաժիններից 

 

 

02.11.2019թ. 

05.11.2019թ. 

Մինչև 20.11.2019թ. 

 

Մինչև 15.12.2019թ. 

 

 

ԳՀՀ հրահանգիչ-հսկիչներ 

 

ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 

շրջանային բաժիններ 

ԳՀՀ վարչության ԿԱԲ  

Ավարտված է 

26.  Փորձնական ԳՀՀ  նախնական արդյունքների 

հաշվարկում և ներկայացում ԱՀ ԱՎԾ 

Մինչև 

25.01.2020թ. 

ԳՀՀ վարչություն 
Ավարտված է 

27.  Փորձնական ԳՀՀ  հարցաթերթերի ստուգման և 

ծածկագրման  կարգի վերաբերյալ 

ծածկագրողների հրահանգավորում 

01.02.2020թ ԳՀՀ  վարչություն  

Ավարտված է 

28.  Փորձնական ԳՀՀ  հարցաթերթերի 

մուտքագրման   կարգի վերաբերյալ 

մուտքագրողների հրահանգավորում 

10.02.2020թ 

15.02.2020թ. 

 

ԳՀՀ  վարչություն, ԱՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների բաժին 

Ավարտված է 

29.  Փորձնական ԳՀՀ   հարցաթերթերի ստուգում և 

ծածկագրում   

15.02.2020թ- 

13.03.2020թ. 

ԳՀՀ վարչություն 
Ավարտված է 

30.  Փորձնական ԳՀՀ  նյութերի  մուտքագրում 16.03.2020թ.-

20.04.2020թ. 

ԳՀՀ վարչություն,  

ԳՀՀ տվյալները  մուտքագրողներ 
Ավարտված է 

31.  Փորձնական ԳՀՀ ընտրված ելքային 

աղյուսակների ստացում 

-նախնական 

-վերջնական 

 

Մինչև 30.04.2020թ. 

Մինչև 31.05.2020թ. 

ԳՀՀ  վարչություն, ԱՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների բաժին 
Ընթանում է 

32.  Փորձնական ԳՀՀ  արդյունքների ամփոփում  Մինչև 

10.06.2020թ. 

ԱՀ ՎՊԽ,  

ԳՀՀ վարչություն 
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Հավելված 2 

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ  ԳՀՀ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 

 

Տների (տնտեսությունների) 

նախնական շրջայց 

Փորձնական ԳՀՀ հարցաթերթում 

համապատասխան հարցերի 

պատասխանների 

ստուգում/ծածկագրում 

(կոդավորում) 

 

Փորձնական հաշվառման 

անցկացում (ԳՀՀ 

տվյալների հավաքագրում) 
Փորձնական ԳՀՀ 

հարցաթերթերի տվյալների 

մուտքագրում 

Ընտրանքային 

վերահսկիչ 

շրջայց 

ԳՀՀ ծրագրով նախատեսված

 ելքային աղյուսակների ստացում 
Փորձնական ԳՀՀ անցկացնելու համար 

անձնակազմի հավաքագրում և 

ուսուցում (հրահանգավորում) 

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ 
ԳՀՀ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ- 

ՀԱՆՁՆՈՒՄ ԵՎ 

ՀԱՎԱՔԱԳՐՎԱԾ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ Սխեմատիկ 
հատակագծերի 
պատրաստում Փորձնական ԳՀՀ 

փաստաթղթերի 
ընդունում 

Տնամերձ և/կամ գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր ունեցող 

տնտեսությունների ցուցակների 

կազմում 

Փորձնական ԳՀՀ նախապատրաստման 
և 

անցկացման 

կազմակերպական պլանների 

կազմում 
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Հավելված 3 

 
Ց Ա Ն Կ 

 

 

ԱՀ 2019թ. փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և 

անցկացման գործընթացները կանոնակարգող փաստաթղթերի 

 

Փաստաթղթի  անվանումը 

ԱՀ ՎՊԽ 

որոշման 

ամսաթիվը և 

հաստատ-

ման համարը 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում համայնքում 

բնակավայրերի, համայնքի տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի և 

դրանցում առկա տնտեսությունների  «Ձև N 1 գյուղական-Աղյուսակ 1»  ցուցակ 

23.05.2019թ. 

N 10-Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում համայնքում 

բնակավայրերի, համայնքի տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի և 

դրանցում առկա տնտեսությունների և կազմակերպությունների 

(հիմնարկների) «Ձև N 1 գյուղական-Աղյուսակ 2» ամփոփագիր 

23.05.2019թ. 

N 10 -Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում համայնքում 

բնակավայրերի, համայնքի տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի և 

դրանցում առկա տնտեսությունների «Ձև N 1 գյուղական-Աղյուսակ 1» ցուցակի 

ձևի և համայնքում բնակավայրերի, համայնքի տարածքում գտնվող այլ 

բնակատեղերի և դրանցում առկա տնտեսությունների և 

կազմակերպությունների (հիմնարկների) «Ձև N 1 գյուղական - Աղյուսակ 2» 

ամփոփագրի ձևի լրացման կարգ 

23.05.2019թ. 

N 10 -Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում ցուցակագրման 

տեղամասում տնտեսությունների ցուցակների ամփոփագիր 

23.05.2019թ. 

N 11 -Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականի անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական հաշվառման ընթացքում թաղամասում (զանգվածում) 

տնտեսությունների ցուցակ 

23.05.2019թ. 

N 11 -Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականի անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում ցուցակագրողների 

կողմից տնտեսությունների ցուցակների կազմման հրահանգ 

23.05.2019թ. 

N 11 -Ա 

 
Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ժամանակացույց 

30.05.2019թ. 

N 12 -Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում համայնքներում 

բնակավայրերի, համայնքների տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի և 

դրանցում առկա տնտեսությունների ու կազմակերպությունների 

(հիմնարկների) ցուցակների ամփոփագիր Ձև N 3 

30.05.2019թ. 

N 13 -Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում համայնքներում 

բնակավայրերի, համայնքների տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի և 

դրանցում առկա տնտեսությունների ցուցակների ամփոփագիր Ձև N 4-ը 

30.05.2019թ. 

N 13 -Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում համայնքներում 

տնտեսությունների ցուցակների ամփոփագիր Ձև N 5 

30.05.2019թ. 

N 13 -Ա 
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Փաստաթղթի  անվանումը 

ԱՀ ՎՊԽ 

որոշման 

ամսաթիվը և 

հաստատ-

ման համարը 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում համայնքներում 

տնտեսությունների ցուցակների ամփոփագիր Ձև N 6 

30.05.2019թ. 

N 13 -Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք 

փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

ընթացքում տնտեսությունների ցուցակների ընդունման կարգ 

30.05.2019թ. 

N 13 -Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և 

անցկացման կազմակերպական պլանների կազմման կարգ 

30.05.2019թ 

N 14 -Ա 

 
Ձև 1Կ «Քաղաքների հրահանգչական տեղամասի հաշվային տեղամասերի 

կազմը» 
-՛՛- 

 
Ձև 2Կ «Քաղաքների հաշվառման տեղամասի հրահանգչական 

տեղամասերի կազմը» 
-՛՛- 

 Ձև 3Կ «Քաղաքների հաշվառման շրջանացում» -՛՛- 

 Ձև 4Կ «Գյուղերի հրահանգչական տեղամասի հաշվային տեղամասերի կազմը» -՛՛- 

 
Ձև 5Կ «Գյուղերի հաշվառման տեղամասի հրահանգչական և 

հաշվային տեղամասերի կազմը» 
-՛՛- 

 Ձև 6Կ «Գյուղերի հաշվառման շրջանացում» -՛՛- 

 
Ձև 7Կ «Միասնական (քաղաքների և գյուղերի) հրահանգչական 

տեղամասի հաշվային տեղամասերի կազմը» 
-՛՛- 

 
Ձև 8Կ «Միասնական (քաղաքների և գյուղերի) հաշվառման 

տեղամասի հրահանգչական և հաշվային տեղամասերի կազմը» 
-՛՛- 

 

Ձև 9Կ «Ցուցակ խմբային տնտեսությունների (քրեակատարողական 

հիմնարկներ, զորամասեր, մանկատներ, ծերերի և հաշմանդամների 

սոցիալական սպասարկման կազմակերպություններ, ուսումնական 

հաստատություններ, գիտա-փորձարարական ստորաբաժանումներ) և 

առևտրային կազմակերպությունների» 

-՛՛- 

 Ձև 10Կ «Հաշվառման  կադրերի պահանջարկ» -՛՛- 
 Ձև  11Կ «Տեղեկանք հաշվառման կադրերի ուսուցման (հրահանգավորման)» -՛՛- 

 
Ձև 12Կ «Տեղեկանք բնակչության շրջանում զանգվածային-

բացատրական աշխատանքների կազմակերպման» 
-՛՛- 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում «Քաղաքների 

հաշվային տեղամասի Ձև N 1 (քաղաքային) ամփոփ տեղեկագիր 

10.06.2019թ. 

N 16-Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում «Գյուղերի 

հաշվային տեղամասի Ձև N 1 (գյուղական) ամփոփ տեղեկագիր 

10.06.2019թ. 

N 17-Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին գյուղատնտեսական 

համատարած հաշվառման ընթացքում «Հրահանգչական տեղամասի Ձև N 2 

ամփոփ տեղեկագիր 

10.06.2019թ. 

N 18-Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում «Հաշվառման 

տեղամասի Ձև N 3 ամփոփ տեղեկագիր 

10.06.2019թ. 

N 19-Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում «Հաշվառման 

տեղամասի Ձև N 3 ամփոփ տեղեկագրի հավելված 

10.06.2019թ. 

N 19-Ա 
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Փաստաթղթի  անվանումը 

ԱՀ ՎՊԽ 

որոշման 

ամսաթիվը և 

հաստատ-

ման համարը 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում «Շրջանի Ձև N 4 

ամփոփ տեղեկագիր 

10.06.2019թ. 

N 20-Ա 

 

«Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքի մասին հրահանգիչ-

հսկիչի հաղորդագրության ձև 

17.06.2019թ. 

N 21-Ա 

 

«Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքի մասին հաշվառման 

տեղամասի վարիչի հաղորդագրության ձև 

17.06.2019թ. 

N 21-Ա 

 

«Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին գյուղատնտեսական 

համատարած հաշվառման ընթացքի մասին Արցախի Հանրապետության 

Ազգային վիճակագրական ծառայության շրջանային բաժնի պետի 

հաղորդագրության ձև 

17.06.2019թ. 

N 21-Ա 

 
«Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին գյուղատնտեսական 

համատարած հաշվառման ընթացքի մասին ամփոփ հաղորդագրության ձև 

17.06.2019թ. 

N 21-Ա 

 «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 1-ԳՀՀ հարցաթերթ» 
17.06.2019թ. 

N 22-Ա 

 
«Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 1-ԳՀՀ հարցաթերթի 

հավելված» 

17.06.2019թ. 

N 22-Ա 

 
«Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 1-ԳՀՀ հարցաթերթի և դրա 

հավելվածի  լրացման հրահանգ 

17.06.2019թ. 

N 22-Ա 

 

«Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակով գյուղական և 

քաղաքային համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

2-ԳՀՀ հարցաթերթ» 

17.06.2019թ. 

N 23-Ա 

 

«Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակով գյուղական և 

քաղաքային համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

2-ԳՀՀ հարցաթերթի ուղեցույց» 

-՛՛- 

 
«Գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

2-ԳՀՀ հարցաթերթի Հավելված 1» 
-՛՛- 

 
«Գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

2-ԳՀՀ հարցաթերթի Հավելված 2» 
-՛՛- 

 
«Գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

2-ԳՀՀ հարցաթերթի Հավելված 3» 
-՛՛- 

 
«Գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

2-ԳՀՀ հարցաթերթի Հավելված 4» 
-՛՛- 

 
«Գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

2-ԳՀՀ հարցաթերթի Հավելված 5» 
-՛՛- 

 

«Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման համայնքների բացակա և 

հաշվառում չունեցող, սակայն հողեր ունեցող տնտեսությունների 

(հարցաթերթի լրացման) ընթացքի վերահսկման հաղորդագրություն» 

-՛՛- 

 

«Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակով իրավաբանական 

անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի գյուղատնտեսական համատարած 

հաշվառման «3-ԳՀՀ հարցաթերթ» 

17.06.2019թ. 

N 24-Ա 

 
«Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակով իրավաբանական 

17.06.2019թ. 

N 24-Ա 
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Փաստաթղթի  անվանումը 

ԱՀ ՎՊԽ 

որոշման 

ամսաթիվը և 

հաստատ-

ման համարը 

անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի գյուղատնտեսական համատարած 

հաշվառման «3-ԳՀՀ հարցաթերթի լրացման ուղեցույց» 

 
Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման «Ձև N  5 - ՈՒղեկցող թերթ» 

24.06.2019թ. 

N 25-Ա 

 

ԱՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության շրջանային բաժիններում 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման աշխատանքները 

համակարգողի հուշատետր 

24.06.2019թ. 

N 26-Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակով «Հաշվառման 

տեղամասի վարիչի և նրա օգնականի հուշատետր» 

24.06.2019թ. 

N 27-Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակով «Գյուղերում 

հրահանգիչ-հսկիչի հուշատետր» 

24.06.2019թ. 

N 28-Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակով «Քաղաքներում 

հրահանգիչ-հսկիչի հուշատետր» 

24.06.2019թ. 

N 29-Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակով «Գյուղերում 

հաշվարարի հուշատետր» 

24.06.2019թ. 

N 30-Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակով «Քաղաքներում 

հաշվարարի հուշատետր» 

24.06.2019թ. 

N 31-Ա 

 

ԱՀ ԱՎԾ ԳՀՀ ԿԱԲ կողմից ԱՀ-ում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  նյութերի ընդունման 

ընթացակարգ 

12.07.2019թ. 

N 32-Ա 

 
ԱՀ-ում 2019 թվականին փորձնական գյուղատնտեսական համատարած 

հաշվառման  նյութերի ընդունման ցուցակ 
-՛՛- 

 
ԱՀ-ում 2019 թվականին փորձնական գյուղատնտեսական համատարած 

հաշվառման  նյութերի ընդունման ակտ 
-՛՛- 

 
ԱՀ-ում 2019 թվականին փորձնական գյուղատնտեսական համատարած 

հաշվառման  նյութերի ընդունման ցուցակ 
-՛՛- 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակով նյութերի 

հանձնման- ընդունման կարգ 

12.07.2019թ. 

N 33-Ա 

 

Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին անցկացվելիք փորձնական 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նպատակով նյութերի 

հանձնման-ընդունման ժամանակացույց 

12.07.2019թ. 

N 33-Ա 
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Հ ավ ե լ վ ած  4 
îºÔºÎ²îìàôÂÚàôÜ 

ԱՀ äºî²Î²Ü ´Úàôæºàì 2019 Âì²Î²ÜÆ ÀÜÂ²òøàôØ   ԱՀ ²ìÌ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ Ìð²¶ðÆ Ð²Ø²ð 

Ü²Ê²îºêì²Ì, Ð²îÎ²òì²Ì ºì ö²êî²òÆ Ì²Êêì²Ì ¶àôØ²ðÜºðÆ Ø²êÆÜ 
  

 

/Ñ³½.¹ñ³Ù/ 

´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ 

ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý 

Ñá¹í³ÍÇ 

2019 Ã. 

Í³ÍÏ³·Ç

ñÁ 
³Ýí³ÝáõÙÁ åÉ³Ý 

Ñá¹í³Í³-

ÛÇÝ 

÷á÷áËáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ 

Ñ³ïÏ³óí»É 

¿ 
÷³ëï 

Ð³ïÏ³óí³Í 

ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ 

ï³ñ»Ï³Ý 

Ý³Ë³Ñ³ßíÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ,% 

 
ÀÜ¸²ØºÜÀ  Ì²Êêºð 15232,7 

 
11786,3 11786,3 77,4 

 

ÀÜÂ²òÆÎ  

Ì²Êêºð,áñÇó 
14232,7 

 
10786,3 10786,3 75,8 

 

²ÞÊ²î²ÜøÆ  

ì²ðÒ²îðàôÂÚàôÜ 
6653,3 

 
6551,6 6551,6 98,5 

 

²ßË³ï³í³ñÓÇ 

ýáÝ¹,áñÇó      

411100 

-²ßË³ïáÕÝ»ñÇ 

³ßË³ï³í³ñÓ»ñ ¨ 

Ñ³í»É³í×³ñÝ»ñ 
6653,3 

 
6551,6 6551,6 98,5 

411200 

- ä³ñ·¨³ïñáõÙÝ»ñ, 

¹ñ³Ù³Ï³Ý 

Ëñ³ËáõëáõÙÝ»ñ ¨ 

Ñ³ïáõÏ í×³ñÝ»ñ 
     

411300 

-ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý, 

¹³ï³Ï³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý 

Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ 

å³ñ·¨³ïñáõÙ 
     

413100 

-êáóÇ³É³Ï³Ý 

³å³ÑáíáõÃÛ³Ý 

í×³ñÝ»ñ      

421200 
¾Ý»ñ·»ïÇÏ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
60,4 

    

 

¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ 

Í³Ëë»ñ      

 

æ»éáõóÙ³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ      

421300 
ÎáÙáõÝ³É 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ      

421400 
Î³åÇ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
70,0 

    

421500 
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Í³Ëë»ñ      

421600 

¶áõÛùÇ ¨ 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ 

í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ      

 

¶áñÍáõÕáõÙÝ»ñÇ ¨ 

ßñç³·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Í³Ëë»ñ, áñÇó`      

422100 
Ü»ñùÇÝ  

·áñÍáõÕáõÙÝ»ñ 
600,0 

 
600,0 600,0 100,0 
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423100 
ì³ñã³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ      

423200 
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ      

423400 
î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
5219,0 

 
2005,7 2005,7 38,4 

423700 
Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý  

Í³Ëë»ñ 
700,0 

 
699,2 699,2 99,9 

424100 
Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ      

425100 

Þ»Ýù»ñÇ ¨ 

Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 

Ýáñá·áõÙ ¨ å³Ñå³ÝáõÙ      

425200 

Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ 

ÁÝÃ³óÇÏ Ýáñá·áõÙ ¨ 

å³Ñå³ÝáõÙ 
     

426100 
¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ 

ÝÛáõÃ»ñ ¨ Ñ³·áõëï, áñÇó 
430,0 

 
429,7 429,7 99,9 

 

¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ 

åÇïáõÛùÝ»ñ      

426400 

îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ 

ÝÛáõÃ»ñ 

/µ»Ý½ÇÝ,ÛáõÕ»ñ,³ÛÉ 

ÝÛáõÃ»ñ 

ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ 

ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ/ 

250,0 
 

250,0 250,0 100,0 

426700 

Î»Ýó³Õ³ÛÇÝ ¨ 

Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ÝÛáõÃ»ñ 

/Ù³ùñÇã ÝÛáõÃ»ñ, 

ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, 

ëÝáõÝ¹ ¨ ÁÙå»ÉÇù/ 

50,0 
 

50,0 50,0 100,0 

426900 

Ð³ïáõÏ 

Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ³ÛÉ 

ÝÛáõÃ»ñ 
200,0 

 
200,0 200,0 100,0 

4729 
²ÛÉ  Ýå³ëïÝ»ñ 

µÛáõç»Çó      

482300 ä³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñ 
     

486100 ²ÛÉ  Í³Ëë»ñ 
     

 

àâ üÆÜ²Üê²Î²Ü 
²ÎîÆìÜºðÆ ¶Ìàì 

Ì²Êêºð,áñÇó 
1000,0 

 
1000,0 1000,0 100,0 

512200 
ì³ñã³Ï³Ý  

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 
1000,0 

 
1000,0 1000,0 100,0 
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2 
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1 
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