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ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ՓՈՒԼԵՐԸ 
PHASES OF POPULATION CENSUS REALIZATION  

ЭТАПЫ  ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
PREPARATORY OPERATIONS 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ և ՄՇԱԿՈՒՄ 
                      DATA RECEPTION AND PROCESSING 

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 

ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ 
CONDUCTION OF POPULATION CENSUS 
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

ՀՀ քաղաքների և խոշոր գյուղերի (5.000 և ավելի բնակչություն ունեցող)  
սխեմատիկ հատակագծերի պատրաստում 

Preparation of schematic layouts of RA towns and big villages (5.000  and 
more population)  

Подготовка схематичных планов для городов и крупных сел (5000 и более 
жителей) РА

Քաղաքներում և խոշոր գյուղերում տների (շինությունների), 
գյուղական վայրերում գյուղական համայնքների ցուցակների կազմում 

Drawing up the lists of houses (buildings) in towns and big villages and of 
rural communities in rural residences  

Составление списков домов (строений) в городах  и в  крупных селах; 
составление списков слельских общин в сельских населенных пунктах  

ՀՀ մարզերում  և Երևան քաղաքում  մարդահամարն անցկացնելու 
կազմակերպական  պլանների կազմում 

Organizational planning of  Population Census conduction  in RA marzes 
and city of Yerevan  

Составление организационных планов  марзов РА и г. Еревана по проведению 

Մարդահամարն անցկացնելու համար կադրերի հավաքագրում և 
ուսուցում (հրահանգավորում) 

Recruitment and training (instruction) of personnel for Population Census 
conduction  

Набор и подготовка кадров (инструктаж) по проведению переписи 

Տների (շինությունների) նախնական 
շրջագայություն 

Preliminary round of houses (buildings) 
Предварительный обход домов(построек) 

Մարդահամարի տվյալների հավաքագրում 
(անցկացում) 

Collection of Population Census data (Population Census 
conduction) 

Сбор данных переписи (проведение переписи) 

 

Հետմարդահամարային ընտրանքային 
վերահսկիչ շրջագայություն 

Population post-enumeration random control round 
Постпереписной выборочный контрольный обход  

Մարդահամարի նյութերի ընդունում 
Reception of Population Census data 

Прием материалов переписи населения 

Մարդահամարի հարցաթերթերի տվյալների մուտքագրում 
Data entry of Population Census Questionnaire  

Ввод данных переписного листа 

Մարդահամարի ծրագրով նախատեսված ելքային աղյուսակների 
ստացում 

Output tables derivation by Population Census provided software 
Получение выходных таблиц, предусмотренных программой 

переписи 

Մարդահամարի հարցաթերթում համապատասխան հարցերի 
պատասխանների ծածկագրում (կոդավորում) 

Coding of  answers of corresponding questions in Population Census 
Questionnaire  

Кодирование словесных ответов соответствующих вопросов 
переписного листа


