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Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն 
 

Սույն հրահանգը մշակվել է` հիմք ընդունելով  «Պետական 
վիճակագրության մասին» և «Մարդահամարի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության  2009 թվականի մարտի 26-ի 
«Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականին 
մարդահամար, 2010 թվականին փորձնական մարդահամար 
անցկացնելու և 2011 թվականին անցկացվելիք մարդահամարի 
համապետական, Երևան քաղաքի և մարզային հանձնաժողովներ 
ստեղծելու մասին» N 301-Ն և 12.05.2011թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության 2011 թվականին մարդահամարի ծրագիրը 
¥հարցաշարը¤ հաստատելու մասին» N 674-Ն որոշումները, 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի  2011 թվականի մարտի 12-ի թիվ 07-Ա որոշմամբ 
հաստատված` «Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 
թվականի մարդահամարի կազմակերպչական և 
մեթոդաբանական հիմնական դրույթները», ինչպես նաև 
մարդահամարների անցկացման միջազգային ստանդարտները 
(«ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 2010 
թվականի ռաունդում մարդահամարի և կացարանների 
հաշվառման Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 
հանձնարարականները): 

Սույն  հրահանգը  մարդահամարի անցկացման նպատակով 
ներգրավված ժամանակավոր աշխատակիցների համար  
հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում         
2011 թվականի մարդահամարն անցկացնելու և հարցաթերթը 
լրացնելու  ուղեցույց:  
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I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. «Մարդահամարի մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի  մարտի 
26-ի թիվ 301-Ն որոշմամբ սահմանվել է Հայաստանի 
Հանրապետությունում հերթական մարդահամարն           
անցկանցնել  2011 թվականի հոկտեմբերի 12-21-ը  ներառյալ:  

2. Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի 
մարդահամարի անցկացման համար մարդահամարի 
հաշվառման (կրիտիկական) պահ  է սահմանվել  
մարդահամարի  առաջին  օրվա` հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի 
կեսգիշերը` 0000 ժամը: Այսինքն` մարդահամարի 
հարցաթերթի  լրացման  ժամանակ  հարցադրումները   
պետք  է կատարել միևնույն հստակ սահմանված պահի, որը 
հաշվառման իմաստով կոչվում է հաշվառման 
(կրիտիկական) պահ,  դրությամբ:  

3. Մարդահամարի անցկացման` այն է հարցաթերթերի 
(այդ թվում` հարակից փաստաթղթերի) լրացման համար 
սահմանված է 10 օր, ժամկետը հոկտեմբերի 12-ից մինչև 
հոկտեմբերի 21-ը ներառյալ: Դա նշանակում է, որ 
անհատներին  վերաբերող այն իրադարձությունները, որոնք 
տեղ են գտել հաշվառման պահից հետո չպետք է 
հավաքագրվեն, այսինքն` մարդահամարի հարցաթերթում 
չպետք է ներառվեն այդ  պահից հետո ծնված երեխաների 
վերաբերյալ տվյալները, ովքեր դեռևս ծնված չեն եղել 
կրիտիկական պահի դրությամբ, և  պետք է ներառվեն նշված 
պահից հետո մահացած անձանց վերաբերյալ տվյալները, 
ովքեր դեռևս ողջ են եղել այդ պահի դրությամբ:  

4. Սույն  հրահանգում  օգտագործված տերմինները  
կիրառվում  են  միայն  մարդահամարի փաստաթղթերի 
լրացման   նպատակով: 
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5. Մարդահամարն անցկացվում է բնակչության հարցման 
և համապատասխան տեղեկությունները ՀՀ 2011թ. 
մարդահամարի հարցաթերթում գրառելու եղանակով: 
Հարցումներն իրականացվում են մարդահամարի 
նպատակով հավաքագրված ժամանակավոր անձնակազ-
մում  ներգրավված անձանց` հաշվարարների կողմից: 

6. Հաշվարարների շրջագայությունն իրենց տեղամասում 
տեղակայված տներ, բազմաբնակարան շենքերի 
յուրաքանչյուր բնակարան, շինություններ, ներառյալ` 
հիմնարկների, կազմակերպությունների կողմից 
զբաղեցրածները  (հետայսու` տուն), որտեղ բնակվում կամ 
կարող է բնակվել բնակչություն, սկսվում է հոկտեմբերի 12-ի 
առավոտյան  ժամը  800-ից: 

7. Մարդահամարի ժամանակ կիրառվում են հետևյալ 
հարցաթերթը  և  ձևաթղթերը. 

•  ՀՀ  2011թ.  մարդահամարի  հարցաթերթը, 
• «Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի 
մարդահամարի անցկացման  Ձև թիվ 4 հսկիչ թերթ»    
ձևաթուղթը, 

• «Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի 
մարդահամարի անցկացման Ձև թիվ 6 վերահսկիչ 
փաստաթուղթ»  ձևաթուղթը: 

8. «Մարդահամարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն 
հաշվառման ենթակա են` Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիները, օտարերկրյա քաղաքացիները և 
քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր մարդահամարի 
հաշվառման պահին մշտապես կամ ժամանակավորապես 
բնակվում են կամ ժամանակավորապես գտնվում են 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինչպես նաև 
Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա 
քաղաքացիներն  ու  քաղաքացիություն չունեցող այն 
անձինք, ովքեր մշտապես բնակվում են Հայաստանի 



 11

Հանրապետությունում, սակայն մարդահամարի հաշվառման 
պահի դրությամբ ժամանակավորապես բացակայում են: 

9. Բնակչության հաշվեգրումն իրականացվում է ըստ 
բնակության վայրի, ներառյալ` ժամանակավոր բնակության, 
այլ ոչ թե ըստ աշխատանքի կամ ծառայության վայրի, 
այսինքն` ըստ այն տան, բնակարանի, որտեղ անձը գտնվել է 
մարդահամարի պահին: 

10. Յուրաքանչյուր տանը բնակվող տնային տնտեսության 
համար նախատեսված մարդահամարի հարցաթերթում 
գրառվում են հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի կեսգիշերվա 
դրությամբ այնտեղ բոլոր բնակվողները` ներառյալ 
մարդահամարի հաշվառման պահի դրությամբ 
բացակայողները  և  ժամանակավոր  ներկա  գտնվողները: 

Այսինքն`  մարդահամարի հարցաթերթում  գրառվում են. 
1) տվյալ տանը  մշտապես (սովորաբար) բնակվող 

տնային տնտեսության բոլոր անդամների, ներառյալ` 
բացակայող(ներ)ի  վերաբերյալ  պահանջվող  տվյալները, 

2) տվյալ տանը  ժամանակավոր ներկա գտնվող(ներ)ի 
(իջևանած(ներ)ի)  վերաբերյալ  պահանջվող  տվյալները,  

3) տվյալ տանը  բնակվող այն անձանց վերաբերյալ 
պահանջվող տվյալները, ովքեր մշտական բնակության  այլ   
վայր   չունեն: 

11. Մարդահամարի նպատակով` մշտական բնակավայր, 
որպես կանոն, համարվում է այն վայրը` քաղաք, գյուղ, տուն, 
բնակարան, որտեղ հարցվողը մշտապես  (սովորաբար) 
անցկացնում է իր ժամանակի մեծ մասը (որպես կանոն 
գիշերում է): Այդ վայրը կարող է համընկնել կամ չհամընկնել 
հարցվողի գրանցման (հաշվառման)  հասցեի  հետ: 

12. Մարդահամարի անցկացման ժամանակ Հայաստանի 
Հանրապետությունում`որպես բացակայողներ  հաշվեգրվում 
են Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա այն 
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քաղաքացիներն ու  քաղաքացիություն չունեցող  անձինք, 
ովքեր. 

1) մշտապես (սովորաբար) բնակվում են տվյալ տանը, 
սակայն մարդահամարի հաշվառման պահին գտնվել են 
տվյալ քաղաքի կամ գյուղական համայնքի սահմաններից 
դուրս (բացառությամբ 13-րդ պարբերության 2-րդ  կետի         
‹‹ա-զ›› ենթակետերում նշված դեպքերի) անկախ 
բացակայության ժամկետից`սեզոնային կամ ժամանակավոր 
աշխատանքի, գործուղման, արձակուրդ, արտադրական 
պրակտիկայի, ազգականների կամ ծանոթների մոտ հյուր 
գնացածները, 

2)  մարդահամարի հաշվառման պահին բուժման կամ այլ 
նպատակով գտնվում են հիվանդանոցներում, 
ծննդատներում, առողջարաններում կամ հանգստյան 
տներում, ինչպես նաև գիշերօթիկ դպրոցներում (բացի 
դրանցում մշտապես բնակվողները) և դպրոցներին կից 
գիշերօթիկներում սովորողները, եթե հիվանդանոցը, 
ծննդատունը,  առողջարանը, հանգստյան տունը,   նշված 
դպրոցը կամ դպրոցին կից գիշերօթիկը գտնվում է տվյալ 
համայնքի (քաղաքային, գյուղական)  սահմաններից  դուրս: 

13. Մարդահամարի անցկացման ժամանակ 
բացակայողներ չեն համարվում (այսինքն` բացակայության 
վերաբերյալ նշումներ չեն կատարվում) Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացի, օտարերկրյա քաղաքացի և 
քաղաքացիություն չունեցող` տվյալ տանը մշտապես 
բնակվող  այն  անձինք,  ովքեր 

1) հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի կեսգիշերին տանը չեն եղել, 
սակայն գտնվել են այդ քաղաքի կամ գյուղական համայնքի 
տարածքում (օրինակ` հյուր են գնացել կամ գտնվել 
հիվանդանոցում),  
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2) գտնվել են տվյալ համայնքի սահմաններից դուրս, բայց 
չեն կարողացել հաշվեգրվել հետևյալ պատճառներից մեկի 
դեպքում. 

ա. աշխատել են գիշերային հերթափոխում, գտնվել են 
պահակակետում կամ հերթապահության մեջ, կամ 
գիշերային  մեկ  այլ  աշխատանքում, 

բ. գտնվել են պաշտոնեական պարտականությունների 
կատարման մեջ, եթե նույնիսկ բացակայությունը տևել է մի 
քանի օր, և կանգ չեն առել այն վայրերում, որտեղ կարող էին 
հաշվեգրվել (երկաթուղային, օդային և ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի աշխատողները, ուղևորներ, բեռներ, փոստ, 
անասունների նախիր, հոտ կամ այլ խումբ ուղեկցող 
անձինք), 

գ. գտնվել են մեկ կամ երկու օրյա հանգստյան տներում, 
տրանսպորտային միջոցներում` որպես ուղևոր կամ վարորդ 
և այլն, 

դ. մեկ ամսից պակաս ժամկետով մեկնել են արտերկիր` 
գործուղման, հանգստանալու, բուժվելու, հյուրընկալվել են  
հարազատներին կամ ծանոթներին, շրջագայել են  որպես 
զբոսաշրջիկներ, ուխտագնացներ, լեռնագնացներ, 
հանգրվանել են որպես  ճամբարաբնակներ,  վրանաբնակներ  
և   այլն, 

ե.  զորակոչի, վարժական հավաքների ու զորահավաքի  
կանչված անձինք (անկախ ժամկետից)  և ձերբակալվածների 
պահման վայրերում նախնական կալանքում գտնվող 
անձինք,  

զ. անձինք, ում նկատմամբ ոչ ավել քան մեկ ամիս առաջ 
հայտարարվել  է  հետախուզում: 

14. Մարդահամարի անցկացման ժամանակ որպես 
ժամանակավոր  ներկա  հաշվեգրվում են Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացի, օտարերկրյա քաղաքացի և 
քաղաքացիություն չունեցող այն անձինք, ովքեր 
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մարդահամարի հաշվառման պահին գտնվել են տվյալ 
համայնքում, սակայն նրանց մշտական բնակավայրը 
գտնվում է այդ համայնքի (քաղաքային, գյուղական) 
սահմաններից դուրս, և նրանց այդտեղ գտնվելու 
տևողությունը հաշվառման պահի դրությամբ չի  
գերազանցում   մեկ  տարին:   

Մասնավորապես. 
1) գործուղման, ժամանակավոր կամ սեզոնային 

աշխատանքի, արտադրական պրակտիկայի, արձակուրդ 
(դպրոցական կամ ուսանողական) եկածները, 
ազգականներին  և ծանոթներին  հյուրընկալվածները,  

2) հյուրանոցներում գտնվողները (բացի դրանցում 
մշտական բնակվողներից  և այն անձանցից, ովքեր չեն 
կարող նշել մշտական բնակության այլ վայր): 

15. Այն անձինք, ովքեր բուժման նպատակով գտնվում են 
հիվանդանոցներում (եթե նրանց այնտեղ գտնվելը չի 
գերազանցել մեկ տարին) և առողջարաններում, հանգստյան 
տներում (բացի մեկ կամ երկու օրյա) հանգստացողները, 
ծննդատներում գտնվողները, գիշերօթիկ դպրոցների 
սովորողները (բացի դրանցում մշտապես բնակվողներից) 
այնտեղ հաշվեգրվում են որպես ժամանակավոր ներկաներ 
(իսկ իրենց մշտական բնակավայրում` որպես 
բացակայողներ), եթե նրանց մշտական բնակավայրը չի 
գտնվում այդ նույն համայնքի (քաղաքային, գյուղական) 
սահմաններում, որտեղ հիվանդանոցն է, առողջարանը, 
հանգստյան տունը, ծննդատունը, նշված դպրոցը կամ 
դպրոցին կից գիշերօթիկը: Ընդ որում, ծննդատանը 
հաշվառման ենթակա մոր հետ պետք է հաշվառել նաև նրա 
ծնած երեխային, եթե նա ծնվել է մինչև մարդահամարի 
կրիտիկական պահը: 

16. Մարդահամարի հարցաթերթում գրառումները 
կատարվում են անկախ գրանցման (հաշվառման) 
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առկայությունից ու բնույթից` մշտական կամ 
ժամանակավոր:  
Օրինակ` եթե տվյալ անձը գրանցված է մի հասցեում, բայց 
բնակվում է մեկ այլ վայրում, ապա նրան պետք է հաշվեգրել 
ըստ   բնակության   վայրի: 

16.1. Ուսման վայրում բնակվող նախնական, միջին  
մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական  
հաստատությունների ուսանողների, մեկ տարի և ավել 
տևողությամբ դասընթացներում սովորողների վերաբերյալ 
տվյալները, անկախ նախկին մշտական բնակավայրից 
մեկնելու ժամկետից, լրացվում են ըստ ուսման վայրի, իսկ 
իրենց նախկին մշտական բնակավայրում նրանց վերաբերյալ 
տվյալները մարդահամարի հարցաթերթի մեջ չեն մտցվում 
(անգամ եթե ուսանողները շաբաթ, կիրակի  և/կամ  տոն  
օրերին գալիս են իրենց տուն):  

16.2. Ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ 
գտնվող անձինք հաշվեգրվում են ոչ թե զորամասերում, այլ 
տանը` իրենց տնային տնտեսության կազմում: 
Զինծառայողները, ովքեր ծառայությունն անցնում են 
պայմանագրային կարգով և բնակվում են բաց 
տարածքներում, հաշվեգրվում են ընդհանուր  կարգով` ըստ 
իրենց բնակության վայրի, իրենց տնային տնտեսությունների 
կազմում:  

16.3. Օտարերկրյա պետություններում` Հայաստանի 
Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություն-
ներում և հյուպատոսական հիմնարկներում ծառայող 
Հայաստանի Հանրապետության դիվանագետները և նրանց 
հետ համատեղ բնակվող ընտանիքի անդամները 
մարդահամարի ժամանակ հաշվեգրվում են իրենց գտնվելու  
երկրներում` Հայաստանի Հանրապետության 
ներկայացուցչությունների և հյուպատոսությունների 
ղեկավարների կողմից, իսկ Հայաստանում` իրենց մշտական 
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բնակության վայրում, նրանց վերաբերյալ տվյալներ 
մարդահամարի հարցաթերթում չեն լրացվում: 

16.4. ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեա-
կատարողական հիմնարկներում և «դատապարտյալների 
հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկներում 
բուժվող անձանց հաշվեգրումը մարդահամարի ժամանակ 
իրականացվում է ըստ նրանց գտնվելու վայրի` Հայաստանի 
Հանապետության ազգային վիճակագրական ծառայության և 
ՀՀ արդարադատության նախարարության համատեղ 
սահմանած կարգով և ժամկետներում:  

Ընդ որում, այդ հաստատություններում գտնվող անձանց 
վերաբերյալ տվյալներն իրենց նախկին բնակավայրում 
մարդահամարի հարցաթերթում չեն ներառվում: 

17.  Տվյալ տանը մշտապես բնակվող, սակայն մարդահա-
մարի հաշվառման պահի դրությամբ մեկ ամսից ավել 
ժամկետով  աշխատանքի, ծառայողական գործուղման, 
ուսման, հանգստի, ազգականների, ծանոթների մոտ 
արտերկիր հյուր մեկնած անձանց հաշվեգրումն 
իրականացվում է ըստ իրենց մշտական բնակավայրի` 
բացակայության վերաբերյալ համապատասխան 
նշումներով: 

18. Հայաստանում մշտապես (մեկ տարի և ավել 
ժամկետով) բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիները և 
քաղաքացիություն չունեցող անձինք հաշվեգրվում են ըստ 
իրենց բնակության վայրի, ընդհանուր կարգով: 

19. Մեկ  տարի և ավել  ժամկետով  Հայաստան` 
տեղական և օտարերկրյա կազմակերպություններում (բացի 
օտար երկրների և միջազգային կազմակերպությունների 
ներկայացուցչություններում աշխատող դիվանագիտական 
անձեռնմխելիությամբ օժտված օտարերկրյա քաղաքացի-
ների) պայմանագրային աշխատանքի կամ ուսանելու եկած 
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անձինք (անկախ քաղաքացիությունից)  հաշվեգրվում են 
ըստ իրենց բնակության վայրի,  ընդհանուր կարգով: 

20. Արտերկրից, ներառյալ ԱՊՀ երկրներից մշտական 
բնակության նպատակով Հայաստան եկած` դեռևս 
կացության կարգավիճակ չստացած անձինք, հաշվեգրվում 
են ընդհանուր կարգով` ըստ բնակության վայրի, որտեղ 
հաշվարարը նրանց կհանդիպի: 

21. Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի 
մարդահամարի ժամանակ հաշվեգրման ենթակա են նաև 
մարդահամարի հաշվառման պահի դրությամբ 
Հայաստանում  մինչև մեկ տարի ժամկետով ներկա գտնվող 
անձինք, ում  մշտական բնակավայրն արտերկրում է 
(ժամանակավոր ներկա հաշվեգրվածների համար 
նախատեսված հարցերին), մասնավորապես. 

21.1. մինչև մեկ տարի ժամկետով ուսանելու կամ 
աշխատելու նպատակով եկած անձինք (անկախ 
քաղաքացիությունից),    

 21.2. հանգստի, բուժման, ազգականների և ծանոթների 
մոտ հյուր, որպես զբոսաշրջիկներ, ուխտագնացներ 
Հայաստան եկած անձինք (անկախ քաղաքացիությունից): 

22. Մշտական բնակատեղ չունեցող անձանց              
(անօթևանների) հաշվեգրումն իրականացվում է ըստ նրանց 
գիշերելու վայրի` հավաքատեղի (մեկ գիշերվա ընթացքում): 

23. Տնային տնտեսության անդամների հարցման 
ժամանակ հաշվարարը պարտավոր է պարզել, թե տվյալ 
տնային տնտեսության անդամներից որևէ մեկը չունի արդյոք 
այլ բնակատեղ (բացառությամբ  16.1, 16.2, 16.3 կետերում 
թվարկված դեպքերից): Եթե ունի, ապա պետք է որոշել, թե 
մարդահամարի ժամանակ դրանցից որում պետք է 
հաշվեգրել տվյալ անձին: Նախապատվությունը տրվում է 
այն բնակատեղին, որտեղ բնակվում է հարցվողի տնային 
տնտեսությունը: 
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Օրինակ 1` եթե հարցվողն ունի բնակարան կամ տուն, 
որտեղ նա գրանցված է, բայց տնային տնտեսության հետ 
ապրում է մեկ այլ տեղ (օրինակ`  կնոջը կամ ամուսնուն, 
կամ մեկ այլ անձի  պատկանող բնակարանում), ապա տվյալ 
անձը պետք է հաշվեգրվի այնտեղ, որտեղ բնակվում է իր 
տնային տնտեսությունը:   
Օրինակ 2` եթե հարցվողն ապրում է իր աշխատատեղի 
հանրակացարանում, իսկ հանգստյան և ոչ աշխատանքային 
ազատ օրերին մեկնում է այլ բնակավայրում բնակվող իր 
տնային տնտեսության մոտ, ապա տվյալ անձը պետք է 
հաշվեգրվի այնտեղ, որտեղ բնակվում է իր տնային 
տնտեսությունը: 

II.  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ  ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ  
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

24. Որևէ տանը որպես ժամանակավոր ներկա 
հաշվեգրված անձանց (բացի օտարերկրացիներից) համար 
հաշվարարը լրացնում և տալիս է «Ձև թիվ 5 տեղեկանք 
Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի 
մարդահամարն անցնելու մասին» ձևաթուղթը (տե'ս  էջ  103): 

25. Տեղեկանք  է տրվում    նաև  այն  անձանց. 
1) ում համար կազմվել է հսկիչ թերթ` Ձև թիվ 4             

(տե'ս  կետ 28), 
2) ում համար կազմվել է վերահսկիչ փաստաթուղթ`      

Ձև թիվ   6  (տե'ս  կետ  36), 
3)  ով մտադիր է մարդահամարի անցկացման օրերին 

կամ վերահսկիչ շրջագայության ընթացքում` հոկտեմբերի 
12-ից մինչև հոկտեմբերի 26-ը ներառյալ, մեկնել այլ  
բնակավայր, թեկուզ մեկ օրով: 

26. Հաշվարարն իր տեղամասում տրվող տեղեկանքները 
կազմելիս դրանք համարակալում է հաջորդաբար իր 
հաշվային տեղամասի սահմաններում, և խնդրում է այդ 
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անձանց տեղեկանքը պահել (իրենց մոտ ունենալ) մինչև  
հոկտեմբերի 26-ը` մարդահամարի և վերահսկիչ 
շրջագայության ավարտը:  

27. Մարդահամարն անցնելու մասին  տեղեկանք ունեցող, 
այսինքն` արդեն իսկ հաշվառված անձանց իրենց մշտական 
բնակավայրից դուրս (այլ քաղաքային կամ գյուղական 
համայնքներում հաշվարարի հանդիպելու դեպքում) չպետք է 
երկրորդ անգամ հաշվառել (գրառել մարդահամարի 
հարցաթերթում), սակայն այդպիսի անձանց հաշվեգրումը 
իրենց մշտական բնակավայրում պետք է կատարվի նաև 
տեղեկանքի առկայության դեպքում` իր տնային 
տնտեսության հարցաթերթում, բացակայության մասին 
համապատասխան նշումներով: 
Օրինակ` Կ. Գալստյանը մշտապես բնակվում է Ապարան 
քաղաքում, բայց հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի գիշերը 
(մարդահամարի հաշվառման պահին) գտնվել է Վայոց ձորի 
մարզի Խաչիկ գյուղում: Խաչիկ գյուղում հոկտեմբերի   12-ին 
հաշվեգրվել է որպես ժամանակավոր ներկա և հաշվարարից 
ստացել է «Տեղեկանք»: Հոկտեմբերի 13-ին վերադարձել է 
Ապարան և իր բնակարանում հանդիպել է Ապարան 
քաղաքի հաշվարարին: Կ. Գալստյանը հաշվարարին 
ներկայացրել է Խաչիկ գյուղում  մարդահամարն անցնելու 
մասին տեղեկանքը: Անկախ դրանից, Կ. Գալստյանը 
Ապարանում իր տնային տնտեսություն այցելած 
հաշվարարի կողմից պետք է հաշվեգրվի իր տնային 
տնտեսության կազմում` լրացնելով նաև բացակայության 
վերաբերյալ համապատասխան հարցերը: 

28. Եթե հաշվարարը տվյալ տանը հանդիպի մշտապես 
բնակվող կամ ժամանակավոր ներկա գտնվող անձի, ով 
հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի կեսգիշերին` 0000 ժամին,  գտնվել 
է այդ քաղաքի կամ գյուղական համայնքի սահմաններից 
դուրս մեկ այլ բնակավայրում, որտեղ պետք է հաշվեգրվեր 
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որպես ժամանակավոր  ներկա կամ մշտապես ներկա, ապա 
նա պարտավոր է պարզել, թե այդ անձն ունի արդյոք 
տեղեկանք մարդահամարն այդ բնակավայրում անցնելու 
մասին:  Տեղեկանք չունեցողների համար հաշվարարը պետք 
է կազմի «Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի 
մարդահամարի անցկացման ձև թիվ 4 հսկիչ թերթ» 
ձևաթուղթը (տե'ս  էջ 104): 

29. Հսկիչ թերթը ներառում է 13 անհատական հարց, 
որոնք համապատասխանում են մարդահամարի 
հարցաթերթի   հիմնական  նվազագույն  հարցերին:  

30.  Հսկիչ թերթում անհատական հարցերից բացի պետք է 
լրացվեն  նաև  երեք հասցեներ. 
     30.1. դիմային էջի հասցեամասում` այն հասցեն (մարզ, 
տարածք, համայնք, բնակավայր, փողոց և այլն), որտեղ 
կազմվում է տվյալ հսկիչ թերթը, այնուհետև լրացվում է  
հսկիչ թերթի առաջին հասցեից հետո ներկայացված               
ա)` «2011 թվականի հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի կեսգիշերին 
գտնվել է տվյալ հասցեում»   և   բ)` «հսկիչ թերթի կազմման 
հետ  մեկտեղ  ներառված  է  մարդահամարի հարցա-
թերթում` բացակայության մասին նշումով» կետերը` 
համապատասխան նիշ դնելով «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանի  
վանդակներից  մեկում:  

30.2. Հսկիչ թերթի 2-րդ հարցում գրառվում է հարցվողի 
մշտական բնակավայրի հասցեն:  

30.3. Հսկիչ թերթի հակառակ էջում առանձնացված 
վանդակում գրառվում է այն բնակավայրի հասցեն, որտեղ 
տվյալ անձը պետք է հաշվեգրվեր որպես մշտապես  ներկա 
կամ որպես ժամանակավոր ներկա, այսինքն որտեղ գտնվել 
է մարդահամարի հաշվառման պահին:  

31. Ավելի ուշ, ըստ վերջին հասցեի, ստուգվում է, թե 
տվյալ անձը հիշատակված հասցեում ներառվել է արդյոք 
մարդահամարի համապատասխան հարցաթերթում,  թե ոչ: 



 21

Այդ պատճառով շատ կարևոր է, որպեսզի հասցեները 
լրացված լինեն սահմանված ամբողջականությամբ և 
ճշգրտությամբ: 

32. Եթե որևէ անձի համար հսկիչ թերթ է կազմվել  իր 
մշտական բնակավայրում, ապա հսկիչ թերթը կազմելու հետ 
մեկտեղ հաշվարարը նրան պետք է հաշվեգրի նաև  իր 
տնային տնտեսության մարդահամարի հարցաթերթում` 
լրացնելով նաև բացակայության վերաբերյալ 
համապատասխան  հարցերը: 
Օրինակ` Լ. Խաչիկյանը մշտապես բնակվում է ՀՀ Արարատի 
մարզի Վարդաշատ գյուղում, բայց հոկտեմբերի 11-ին մեկնել 
է Գյումրի` ազգականներին այցելության, որտեղ մնացել է 
մինչև հոկտեմբերի 15-ը: Հոկտեմբերի 15-ին վերադարձել է 
Վարդաշատ գյուղ  և իր տանը հանդիպել հաշվարարին: 

Եթե Լ. Խաչիկյանը չունի տեղեկանք մարդահամարն 
անցնելու մասին, ապա Վարդաշատ գյուղի հաշվարարը նրա 
համար պետք է կազմի «Հսկիչ թերթ» և տա «Տեղեկանք»: 
Հսկիչ թերթում առաջին հասցեն լրացնելուց հետո 
հաշվարարը «2011թ. հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի կեսգիշերին 
գտնվել է տվյալ հասցեում» հարցում պետք է նշի «Ոչ», իսկ          
բ) «Հսկիչ թերթի կազմման հետ մեկտեղ ներառված է 
մարդահամարի հարցաթերթում` բացակայության մասին 
նշումով»` «Այո»  պատասխանի  վանդակները: 

Այս օրինակում հսկիչ թերթի հասցեամասում և 2-րդ 
հարցում լրացվում է Վարդաշատ գյուղի հասցեն, իսկ հսկիչ 
թերթի հակառակ էջին` հասցեի համար առանձնացված 
մասում, Գյումրի քաղաքի հասցեն: Լ. Խաչիկյանը Գյումրիում 
պետք է հաշվեգրվի որպես ժամանակավոր ներկա,  իսկ  
Վարդաշատ գյուղում  պետք է հաշվեգրվի նաև  իր տնային 
տնտեսության մարդահամարի հարցաթերթում` լրացնելով 
նաև բացակայության վերաբերյալ համապատասխան 
հարցերը: 
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33. Եթե որևէ անձի համար հսկիչ թերթը կազմվում է իր 
մշտական բնակավայրից դուրս, ապա հսկիչ թերթը կազմելու 
վայրում նրա համար մարդահամարի հարցաթերթ չի 
լրացվում: 
Օրինակ 1. Դ. Պողոսյանը մշտապես բնակվում է Դիլիջան 
քաղաքում, հոկտեմբերի 14-ին մեկնել է գործուղման քաղաք 
Վանաձոր (մարդահամարի կրիտիկական պահից հետո) և 
հոկտեմբերի 16-ին այնտեղ հանդիպել է հաշվարարին: Դ. 
Պողոսյանը Դիլիջան քաղաքում պետք է հաշվեգրվի որպես 
մշտապես ներկա (մարդահամարի կրիտիկական պահին 
եղել է իր տանը): Բայց քանի որ նա տեղեկանք չունի 
մարդահամարն անցնելու մասին, ապա Վանաձոր քաղաքի 
հաշվարարը պարտավոր է Դ. Պողոսյանի համար կազմել 
«Հսկիչ թերթ» և տալ «Տեղեկանք»: Վանաձոր քաղաքում         
Դ. Պողոսյանի համար հաշվարարը մարդահամարի 
հարցաթերթ չի կազմում, իսկ հսկիչ թերթում առաջին 
հասցեից հետո ա)` «2011թ. հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի 
կեսգիշերին գտնվել է տվյալ հասցեում» և բ)` «հսկիչ թերթի 
կազմման հետ մեկտեղ ներառված է մարդահամարի 
հարցաթերթում` բացակայության մասին նշումով», 
կետերում  նշվում է  «Ոչ»  պատասխանի  վանդակները: 

Այս օրինակում հսկիչ թերթի դիմային էջի 
հասցեամասում գրվում է Վանաձոր քաղաքի հասցեն, իսկ   
2-րդ հարցում և հսկիչ թերթի հակառակ էջում հասցեների 
համար առանձնացված մասում` Դիլիջան քաղաքի հասցեն: 
Օրինակ 2. Գ. Մաթևոսյանը, ով մշտապես բնակվում է 
Եղեգնաձոր քաղաքում, հոկտեմբերի 9-ի առավոտյան 
անձնական գործով մեկնել է ք. Թալին, որտեղ մնացել է մինչև 
հոկտեմբերի 14-ը, իսկ հոկտեմբերի 14-ին մեկնել է գյուղ 
Եղվարդ (ՀՀ Սյունիքի մարզ) և այնտեղ հանդիպել 
հաշվարարին: 
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Գ. Մաթևոսյանը գյուղ Եղվարդ է եկել մարդահամարի 
կրիտիկական պահից (հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի 
կեսգիշերից)  հետո և քանի որ չունի մարդահամարն 
անցնելու մասին տեղեկանք, Եղվարդ գյուղի հաշվարարը 
պետք է նրա համար կազմի հսկիչ թերթ և տա տեղեկանք: 
Գյուղ Եղվարդում Գ. Մաթևոսյանի համար մարդահամարի 
հարցաթերթ չպետք է լրացվի, իսկ հսկիչ թերթի     ա) «2011թ. 
հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի կեսգիշերին գտնվել է տվյալ 
հասցեում»  և  բ)  «հսկիչ  թերթի  կազմման  հետ  մեկտեղ 
ներառված է մարդահամարի հարցաթերթում` 
բացակայության մասին նշումով» կետերում պետք է նշի «Ոչ» 
հուշման վանդակները: 
Քանի որ Գ. Մաթևոսյանը մարդահամարի հաշվառման 
պահին եղել է ք.Թալինում, ապա նա Թալին քաղաքում պետք 
է հաշվեգրվի որպես ժամանակավոր ներկա, իսկ Եղեգնաձոր 
քաղաքում, որն իր մշտական բնակավայրն է, պետք է 
ներառվի իր տնային տնտեսության մարդահամարի 
հարցաթերթում` լրացնելով նաև բացակայության 
վերաբերյալ համապատասխան հարցերը: 

Հսկիչ թերթի առաջին հասցեամասում հաշվարարը պետք 
է գրի Եղվարդ  գյուղի (որտեղ լրացվել է հսկիչ թերթը) 
հասցեն, 2-րդ հարցում` Եղեգնաձոր քաղաքի մշտական 
բնակության վայրի հասցեն, իսկ հակառակ էջի 
առանձնացված գոտում` Թալին քաղաքի (որտեղ պետք է 
հաշվեգրվի  որպես ժամանակավոր ներկա) հասցեն: 

34. Յուրաքանչյուր հաշվարար իր լրացրած հսկիչ 
թերթերը համարակալում է հաշվային տեղամասի 
սահմաններում` հերթական համարակալմամբ, և իր 
հուշատետրի 2-րդ աղյուսակում համապատասխան 
նշումներ է կատարում տվյալ տան տողում, որտեղ  կազմվել 
են հսկիչ թերթերը: 
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35. Հարցման ժամանակ հաշվարարը պետք է ճշտի, թե 
արդյոք տնային տնտեսության անդամներից որևէ մեկն ունի 
մեկից ավել բնակարան, տուն, առանձնատուն և այլն 
(բացառությամբ ընդհանուր դրույթների 16-րդ կետի 
ենթակետերում թվարկված դեպքերի): Եթե նշվի, որ որևէ 
մեկն ունի մեկից ավելի  բնակարան/տուն, ապա պետք է 
պարզել, թե  որտեղ  պետք է հաշվեգրել տվյալ  անձին:  

36. Մեկից ավել տուն/բնակարան ունեցող անձանց 
համար հաշվեգրման վայրը պարզելուց հետո, 

1)  եթե ընտրվում է տվյալ տունը, որտեղ նա հանդիպել 
է հաշվարարին, ապա տվյալ անձի վերաբերյալ 
տեղեկությունները մարդահամարի հարցաթերթում 
լրացնելու հետ մեկտեղ հաշվարարը  նրա վերաբերյալ 
լրացնում է «Հայաստանի Հանրապետությունում               
2011 թվականի մարդահամարի անցկացման ձև թիվ 6 
վերահսկիչ փաստաթուղթ» ձևաթուղթը (տե'ս  էջ  106) և 
տալիս է մարդահամարն անցնելու մասին տեղեկանք: 
Վերահսկիչ փաստաթղթում լրացվում են տվյալ անձի երկու 
բնակարանի/տան հասցեները. դիմային էջում` մշտական 
բնակության հասցեն (մարզ, տարածաշրջան, համայնք, 
բնակավայր, փողոց և այլն), որտեղ տվյալ անձն անցել է 
մարդահամար, իսկ հակառակ էջում` նրա կողմից նշված 
մյուս տան/ բնակարանի հասցեն, որտեղ տվյալ անձին պետք 
չէ հաշվառել: Եթե անձն ունի 3 և ավել տուն/բնակարան, 
ապա վերահսկիչ փաստաթուղթ կազմվում է դրանցից 
յուրաքանչյուրի համար: Ընդ որում, վերահսկիչ 
փաստաթուղթ պետք է լրացվի տնային տնտեսության բոլոր 
այն անդամների համար, ովքեր  ունեն մեկ այլ բնակարան և 
նրանց չպետք է հաշվառել մյուս տանը/բնակարանում: 
Հետագայում` վերահսկիչ փաստաթղթերի մարման 
գործընթացում, դրանք հիմք են հանդիսանալու այդ անձանց 
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հաշվեգրման գործառույթը կանոնակարգելու համար, 
որպեսզի բացառվի  այդ անձանց կրկնակի հաշվառումը: 

2)  եթե հաշվեգրման վայրը չի համընկնում անձի տվյալ 
հասցեի հետ, որտեղ նրան հանդիպել է հաշվարարը, և անձը 
չունի «Տեղեկանք» մարդահամարն անցնելու մասին, ապա 
նրա համար հաշվարարը կազմում է «Հսկիչ թերթ» և տալիս է 
«Տեղեկանք» մարդահամարն անցնելու մասին: 
Օրինակ` Ս. Սահակյանը հաշվառված (գրանցված) է իրեն 
պատկանող Արտաշատ քաղաքի «Ա» հասցեում, սակայն 
փաստացի իր տնային տնտեսության  (կնոջ, տղայի, 
զոքանչի) հետ բնակվում է Արտաշատ քաղաքի «Բ» 
հասցեում` զոքանչին պատկանող բնակարանում: «Ա» հասցե 
այցելած հաշվարարը, պարզելով, որ Ս. Սահակյանն ունի ևս 
մեկ բնակարան, որտեղ գրանցված չէ, սակայն սովորաբար 
բնակվում է իր տնային տնտեսության հետ,  Ս. Սահակյանին 
չի հաշվեգրում «Ա» հասցեում, սակայն նրա համար կազմում 
է «Հսկիչ թերթ» և տալիս է «Տեղեկանք» մարդահամարն 
անցնելու մասին, քանի որ նա չունի տեղեկանք 
մարդահամարն անցնելու մասին: Հսկիչ թերթի առաջին 
հասցեամասում հաշվարարը պետք է լրացնի Արտաշատ 
քաղաքի «Ա» հասցեն (որտեղ լրացվել է հսկիչ թերթը), իսկ     
ա) «2011թ. հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի կեսգիշերին գտնվել է 
տվյալ հասցեում» և բ) «հսկիչ թերթի կազմման հետ մեկտեղ 
ներառված է մարդահամարի հարցաթերթում` 
բացակայության մասին նշումով» կետերում պետք է նշի «Ոչ» 
հուշման վանդակները, իսկ հսկիչ թերթի 2-րդ հարցում և 
հակառակ էջի առանձնացված գոտում (որտեղ նա պետք է 
հաշվեգրվի)` Արտաշատ քաղաքի «Բ»` մշտական 
բնակության վայրի հասցեն: 

37. Կազմված վերահսկիչ փաստաթղթերը հաշվարարը 
համարակալում է հաշվային տեղամասի սահմաններում` 
միասնական հերթական համարներով և լրացմանը 
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զուգընթաց դրանք հանձնում իր տեղամասային  հրահանգիչ-
հսկիչին: Հաշվարարն իր հուշատետրի 2-րդ աղյուսակի 
համապատասխան  տան  տողում նշում է կատարում, թե 
քանի վերահսկիչ փաստաթուղթ է լրացրել: Հետագայում, 
լրացված վերահսկիչ փաստաթղթերը` ըստ երկրորդ հասցեի 
ստուգվում են և մարվում, որպեսզի բացառվի  մեկից ավելի 
տուն/բնակարան ունեցող անձանց կրկնակի հաշվառումը 
կամ հաշվառումից նրանց բացթողումը: 

38. Մարդահամարի հաշվեգրման աշխատանքների 
ավարտից հետո,  հոկտեմբերի 22-ից մինչև հոկտեմբերի 26-ը 
ներառյալ, անց է կացվում ընտրանքային վերահսկիչ 
շրջագայություն (շրջայց): Վերահսկիչ շրջագայությունն 
անցկացվում է բոլոր հաշվային տեղամասերում` դրանցից 
յուրաքանչյուրում ընդգրկելով նախապես ընտրված բնակելի 
շինությունների ¥բնակարանների¤ 10%-ը:  

39. Վերահսկիչ շրջագայության նպատակն է` 
1) ստուգել, թե արդյոք չկան բացթողումներ կամ 

սխալմամբ հաշվեգրված անձինք, 
2) ստուգել և ըստ անհրաժեշտության ճշգրտել 

բացակայության կամ ժամանակավոր գտնվելու մասին 
գրառումները: 

40. Հաշվարարը վերահսկիչ շրջագայությունն անց է 
կացնում  հրահանգիչ-հսկիչի հետ միասին` համատեղ 
այցելելով նախապես ընտրված բնակելի միավորներ: Ընդ 
որում, յուրաքանչյուր հաշվարար վերահսկիչ 
շրջագայությունն իրականացնում է ոչ թե իր, այլ հրահանգիչ-
հսկիչի կողմից որոշված հաշվային տեղամասում: 

41. Վերահսկիչ շրջագայության ժամանակ հրահանգիչ-
հսկիչը հաշվարարի հետ միասին ստուգում է, թե արդյոք 
տվյալ տանը բնակվող տնային տնտեսության բոլոր 
անդամներն են հաշվեգրվել` ներառյալ հոկտեմբերի  12-ից 
հետո եկածները: 
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42. Տվյալ տնային տնտեսությունում մարդահամարի 
ժամանակ հաշվառման ենթակա, բայց հաշվարարի կողմից 
բաց թողնված անձանց վերաբերյալ մարդահամարի 
հարցաթերթով պահանջվող տվյալները հաշվարարը 
(հրահանգիչ-հսկիչը) գրառում է տվյալ տնային 
տնտեսության համար նախատեսված մարդահամարի 
հարցաթերթում:  

43. Վերահսկիչ շրջագայության ժամանակ հաշվառման 
ենթակա, սակայն մարդահամարն անցնելու վերաբերյալ 
«Տեղեկանք» չունեցող անձանց համար, ըստ 
անհրաժեշտության, կազմվում է «Հսկիչ թերթ», «Վերահսկիչ 
փաստաթուղթ»: 

III. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ 

44. Մարդահամարի հաշվառման միավոր է հանդիսանում  
տնային տնտեսությունը, որի միջոցով իրականացվում է 
բնակչության հաշվեգրումը, այսինքն` յուրաքանչյուր տնային 
տնտեսության համար լրացվում է մարդահամարի առանձին 
հարցաթերթ: Տնային տնտեսություններն ըստ իրենց 
կառուցվածքի  կարող են լինել  անհատական և խմբային 
(ինստիտուցիոնալ): 

45. Անհատական տնային տնտեսություն է համարվում.  
1) մեկ անձից բաղկացած տնային տնտեսությունը, 

այսինքն` անձ, ով  բնակվում է  առանձին բնակելի 
միավորում կամ դրա մի մասում և ինքնուրույն ապահովում է 
իր բոլոր կենսական կարիքները` ընդհանուր տնտեսություն 
վարելու համար տվյալ բնակելի միավորում բնակվող այլ 
անձանց հետ չմիավորելով  իր միջոցները, կամ 

2) առանձին բնակելի միավորում  կամ դրա մի մասում, 
կամ մի քանի շինություններում համատեղ բնակվող 2 և ավել 
անձանցից բաղկացած տնային տնտեսությունը, որի 
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անդամներն իրենց կենսական կարիքներն ապահովում են 
ընդհանուր տնտեսություն վարելով` ամբողջությամբ կամ 
մասամբ միավորելով իրենց միջոցները: Այդ անձինք կարող 
են կապված լինել ազգակցական կամ ամուսնական կապով, 
կամ չլինել ազգական, կամ և' մեկը, և' մյուսը:  

45.1. Հաշվեգրման ընթացքում պետք է նկատի ունենալ, որ. 
ա. առանձին անձանց մոտ բնակտարածություն 

վարձակալած անձինք  բնակելի միավորի սեփականատիրոջ 
տնային տնտեսության կազմի մեջ չեն մտցվում, այլ 
հաշվեգրվում են որպես առանձին տնային 
տնտեսություններ, այսինքն` նրանց համար  կազմվում է 
մարդահամարի առանձին հարցաթերթ, 

բ. հանրակացարաններում, հյուրանոցներում, առող-               
ջարաններում և հանգստյան տներում մշտապես բնակվող 
անձինք հաշվեգրվում են որպես ինքնուրույն տնային 
տնտեսություններ, 
գ.  սպասարկող անձնակազմ հանդիսացող անձինք, ովքեր 

բնակվում են այն նույն հիմնարկներում/կազմակերպություն-
ներում,  որտեղ աշխատում են (օրինակ, մանկական 
խնամատարական կազմակերպություններում, գիշերօթիկ 
դպրոցներում և այլն), հաշվեգրվում են որպես առանձին 
տնային տնտեսություններ, բացառությամբ սույն հրահանգի 
ընդհանուր  դրույթներում նշված այն դեպքի, երբ հարցվողն 
ապրում է իր աշխատատեղի հանրակացարանում, իսկ 
հանգստյան  և ազատ օրերին մեկնում է այլ բնակավայրում 
բնակվող իր տնային տնտեսության մոտ, 

   դ. մշտական բնակատեղ չունեցող անձ/ինք 
(անօթևաններ, թափառաշրջիկներ) նույնպես  հաշվեգրվում 
են որպես առանձին տնային տնտեսություններ: 

45.2. Բնակելի միավոր է  համարվում մեկ տնային 
տնտեսության անդամների բնակության համար 
նախատեսված, կառուցվածքային առումով առանձին և 
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անկախ բնակատեղը, կամ ապրելու համար չնախատեսված, 
բայց մարդահամարի ժամանակ որպես այդպիսին 
օգտագործվող կացարանը: Բնակելի միավորը կարող է լինել 
զբաղեցված կամ չզբաղեցված (դատարկ), շարժական կամ 
հանպատրաստից ստեղծված, ինչպես նաև մարդահամարի 
պահին տնային տնտեսության անդամների կողմից 
օգտագործվող ցանկացած տարածք` անկախ օգտագործման 
ժամկետից և հնարավորություններից: 

Հետևաբար, բնակելի միավորը կարող է իրենից 
ներկայացնել. 

ա. զբաղեցված կամ չզբաղեցված տուն, բնակարան, 
առանձին սենյակ կամ սենյակների խումբ, 

բ.  խրճիթ, ավտոմեքենայի բնակեցված կցորդ կամ մեկ այլ 
ծածկ, որը մարդահամարի հաշվառման պահին կարող է 
զբաղեցված լինել որպես բնակելի միավոր, 

 գ. հյուրանոցում, հանրակացարանում, ճամբարում և 
այլուր  առանձին հարմարեցված բնակարան, սենյակ կամ մի 
քանի սենյակներ: 

45.3. Բնակելի միավորը նախատեսված է մեկ տնային 
տնտեսության բնակության համար, սակայն լինում են 
դեպքեր, երբ այն զբաղեցնում են երկու և ավելի տնային 
տնտեսություններ, հետևաբար, նման բնակելի միավորում 
կարող են լրացվել մեկից ավել հարցաթերթեր:  

46. Խմբային (ինստիտուցիոնալ) տնային տնտեսություն 
են կազմում այն անձինք, ովքեր մշտապես բնակվում են 
մանկատներում, տարեցների և հաշմանդամների 
սոցիալական սպասարկման կազմակերպություններում, 
գիշերօթիկ դպրոցներում, հատուկ նշանակության 
դպրոցներում (օրինակ` երկկողմանի կամ միակողմանի 
ծնողազուրկ երեխաների գիշերօթիկներում), կրոնական 
կազմակերպություններում (օրինակ` մենաստաններում), 
քրեակատարողական հիմնարկներում, այսինքն` կազմում 
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են համատեղ բնակվող բնակչության խմբեր և սովորաբար 
ենթարկվում են ընդհանուր կանոնների և սնվում են 
համատեղ: 

Խմբային (ինստիտուցիոնալ) տնտեսություններով 
բնակվող բնակչության համար մարդահամարի առանձին 
հարցաթերթ է կազմվում ինստիտուցիոնալ հիմնարկի/ 
կազմակերպության յուրաքանչյուր սենյակի (խցի) համար: 
Ընդ որում, նրանց կազմի մեջ չեն ներառվում սպասարկող 
անձնակազմի տնային տնտեսությունները, անգամ եթե 
նրանք մշտապես բնակվում են տվյալ 
հիմնարկում/կազմակերպությունում: 

47. Հաշվարարը պարտավոր է մարդահամարի 
հարցաթերթի հարցերն ուղղել հարցվողին անվանական 
(անունը)` ճիշտ այնպես, ինչպես դրանք գրված են 
հարցաթերթում: Մարդահամարի հարցաթերթում բոլոր 
գրառումները պետք է կատարվեն գնդիկավոր գրիչով: Այն 
հարցերը, որոնք ունեն հնարավոր մի քանի պատասխաններ, 
բերված են տվյալ հարցի համար նախատեսված սյունակից 
ուղղորդված սլաքի ուղղությամբ տեղակայված վանդակում: 
Հարցերի պատասխանները լրացվում են բառեր կամ թվեր 
(հնարավոր պատասխանի համապատասխան ծածկագիրը) 
գրելով: 

48. Հարցաթերթի բոլոր հարցերի պատասխանները 
հաշվարարը պետք է լրացնի միայն տվյալ հարցի համար 
նախատեսված սյունակի սպիտակ (անգույն) հատվածում: 

49. Մուգ գույնով առանձնացված գոտիներում 
գրառումներ կատարել չի թույլատրվում, քանի որ դրանք 
նախատեսված են հարցաթերթի հետագա մշակման 
(ծածկագրման)  համար: 

50. Մարդահամարի հարցաթերթի ոչ ճիշտ լրացված 
գրառման վրա պետք է խնամքով մեկ գիծ քաշել  և գրել 
ճիշտը: 
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  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
1.  Հասցեամաս 
2. Անհատական հարցեր 
3. Տնային տնտեսության բնակության և բնակարանային 
պայմանների վերաբերյալ  հարցեր 
4. Տնային տնտեսության գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու 
վերաբերյալ հարցեր 
5.  Տնային տնտեսությանն ուղղված այլ  հարցեր 

1. ՀԱՍՑԵԱՄԱՍԻ  ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

Հաշվարարը  մարդահամարի հարցաթերթի լրացումը 
սկսում է հասցեամասից: Առաջին հերթին նա լրացնում է 
բնակելի միավորի և մարդահամարի հարցաթերթի 
համարները, որոնք պետք է հաշվային տեղամասի 
սահմանում համարակալվեն միասնական հերթական 
համարներով: Հարցաթերթի անհատական տվյալների 
լրացման բաժինը նախատեսված է 7 մարդու համար 
(տողերը մեկ հարցաթերթում), և եթե որևէ տնային 
տնտեսությունում բնակվողների թվաքանակը  գերազանցում 
է 7-ից, ապա հարցաթերթի նույն համարով կազմվում է 
անհրաժեշտ քանակով երկու և ավել հարցաթերթեր: Առաջին 
հարցաթերթի վրա` համարից հետո, պետք է գրվի «Ա» տառը, 
երկրորդի վրա`«Բ», օրինակ` Հարցաթերթ  N 21 Ա, 
Հարցաթերթ  N 21 Բ և այդպես շարունակ: Ընդ որում, նման 
դեպքերում հարցաթերթի հասցեամասի բոլոր տվյալները 
լրացվում են կազմված բոլոր հարցաթերթերի վրա:  

Եթե մեկ բնակելի միավորում բնակվում են մեկից ավելի 
տնային տնտեսություններ, ապա նրանց համար կազմված 
հարցաթերթերի համարները պետք է փոխվեն (այսինքն` 
ունենան իրար հաջորդող համարներ), իսկ բնակելի 
միավորի  հերթական  համարները  պետք  է  լինեն  նույնը:  
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Հասցեամասում հաշվարարը լրացնում է նաև 
մարդահամարի, հրահանգչական և հաշվային  տեղամասերի  
համապատասխան համարները, որոնք նրան նախապես 
հայտնում է հրահանգիչ-հսկիչը: Այնուհետև լրացնում է 
մարզի, տարածաշրջանի, համայնքի, բնակավայրի 
անվանումները, ինչպես նաև տվյալ տնային տնտեսության 
հասցեն (պողոտա, փողոց, նրբանցք, տան/շենքի, 
բնակարանի  համարները) և հեռախոսի համարը:  

Եթե մարդահամարի հարցաթերթը կազմվում է 
հիմնարկում/կազմակերպությունում, ապա հարցաթերթի 
հասցեամասի «Կազմակերպության  անվանումը»  տողում 
պետք է գրառել դրա ամբողջական անվանումը, օրինակ` 
«Արմենիա» առողջարան, «Կոնգրես» հյուրանոց և այլն: 

2.  ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԵՐԻ  ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

Եթե տնային տնտեսությունը բաղկացած է 8 և ավել 
անձանցից, այսինքն կազմվել է մեկից ավելի հարցաթերթ, 
ապա այն լրացնելիս հաջորդ հարցաթերթի հերթական 
համարակալման համար նախատեսված Ա սյունակում 
պետք է ճշգրտել համարակալման հաջորդականությունը: 
Տնային տնտեսությունում հաշվեգրման ենթակա 
յուրաքանչյուր անձի վերաբերյալ անհատական 
տեղեկությունները լրացվում են այդ անձի անվանը 
համապատասխանող տողով: 



 33

Հ Ա Ր Ց  1. 
ԹՎԱՐԿԵՔ  ԽՆԴՐԵՄ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ՊԱՀԻՆ  ՁԵՐ  ՏՆԱՅԻՆ  
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԱՆԴԱՄ(ՆԵՐ)Ի  (ՆԵՐԿԱ  ԵՎ ԲԱՑԱԿԱ), 

ԻՆՉՊԵՍ  ՆԱԵՎ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ  ՆԵՐԿԱ  ԳՏՆՎՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ 
ԱԶԳԱՆՈՒՆ, ԱՆՈՒՆ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆԸ 

Հաշվարարն անվանական գրառում է տվյալ տնային 
տնտեսությունում բնակվող, հաշվառման ենթակա բոլոր 
անձանց (ներառյալ բացակաների), ինչպես նաև հաշվառման 
(կրիտիկական) պահի դրությամբ տվյալ տնային 
տնտեսությունում չբնակվող, սակայն ժամանակավոր  
ներկա  գտնվող(ներ)ի վերաբերյալ տվյալները: 

Յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում առաջինը 
պետք է գրառվի տնային տնտեսության անդամների կողմից 
որոշված չափահաս անդամներից մեկի անվանական 
տվյալները,  այնուհետև`  մնացածներինը:  

Ընդ որում, անհրաժեշտ է պահպանել տնային 
տնտեսության անդամների տվյալների գրառման հետևյալ  
հաջորդականությունը. 

1) ամուսնական զույգի` ամուսնու և կնոջ վերաբերյալ 
տվյալները գրվում են իրարից  հետո, 

2) զավակների (ներառյալ չամուսնացած մեծահասակ 
երեխաների), ինչպես նաև խնամակալության տակ գտնվող 
երեխաների տվյալները գրվում են իրենց ծնողներից/ 
խնամակալներից  հետո, 

3)  եթե տնային տնտեսությունը բաղկացած է մեկից ավել 
ամուսնական զույգերից, ապա սկզբում գրվում է մեկ 
ամուսնական զույգի և նրա զավակների, իսկ հետո` երկրորդ 
զույգի ու նրա զավակների վերաբերյալ  տվյալները  և 
այդպես  շարունակ,    

4) տնային տնտեսության առաջինը գրված անդամի  հետ 
ազգակցական կապ չունեցող տնային տնտեսության 
անդամ(ներ)ի  վերաբերյալ տվյալները   գրվում  են  վերջում: 
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Եթե տնային տնտեսությունը բաղկացած է 3 կամ 4 
սերնդի ներկայացուցիչներից, ապա հաշվարարը կարող է 
խորհուրդի կարգով առաջարկել տնային տնտեսությունում 
որպես առաջին անձ ընտրել միջին սերնդի ներկայացու-
ցիչներից, որպեսզի ազգակցական կապերը շատ խճճված  
չլինին: 
Օրինակ. «Ա» բնակարան (տուն) այցելած հաշվարարին 
քաղաքացի Լ. Ավագյանը տեղեկացրել է, որ իրենց բնա-
կարանում (տանը) բնակվում է մեկ տնային տնտեսություն 
հետևյալ կազմով. ինքը` Ավագյանը, իր մայրը, կինը, 
ամուսնացած տղան, չամուսնացած աղջիկը, հարսը, թոռը, 
ամուսնալուծված քույրը: Հոկտեմբերի 4-ից Սյունիքի մարզից 
իրենց հյուրընկալվել է կնոջ մորաքույրը: Ցուցակում որպես 
առաջին անձ  գրառվելու համար մատնանշվել է Լ. 
Ավագյանը:  
Այս  դեպքում  հաշվարարը տ/տ անդամներին պետք է 

գրառի հետևյալ  հաջորդականությամբ. 
Առաջինը  գրվում  է  Ավագյանի անվանական տվյալները 

այնուհետև նրա կնոջ,              
                              աղջկա 

առաջին ամուսնական զույգի 
և նրա չամուսնացած զավակի 

տղայի,  
տղայի կնոջ (Ավագյանի 
հարսի),  
տղայի աղջկա (Ավագյանի 
թոռնուհու) 

երկրորդ ամուսնական զույգի 
և նրա  զավակի 

Ավագյանի մոր, 
Ավագյանի  քրոջ 

ծնողներից մեկի, իր 
չամուսնացած  զավակի 

կնոջ մորաքրոջ ոչ ազգականի 

Տնային տնտեսության անդամների  անվանական տվյալ-
ները գրառելուց հետո հաշվարարը տվյալ սյունակի ներ-
քևում տեղադրված «ընդամենը» վանդակում լրացնում է 
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տնտեսությունում հաշվեգրվածների ընդհանուր թվաքա-
նակը:  

Եթե տնային տնտեսության անդամների թվաքանակը           
7-ից ավել է, և կազմվել են մեկից ավել  հարցաթերթեր, ապա 
հաշվեգրվածների հանրագումարը «ընդամենը» վանդակում 
լրացվում է կազմված վերջին հարցաթերթում:   

Հ Ա Ր Ց  2. 
ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ՊԱՀԻՆ` ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 11-Ի 

ԼՈՒՅՍ 12-Ի 00 00 ԺԱՄԻՆ, (անունը)  ԵՂԵԼ  է`  
ՄՇՏԱՊԵՍ  ՆԵՐԿԱ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ  ՆԵՐԿԱ,  ԲԱՑԱԿԱ 

Այս հարցի պատասխանը լրացնելու համար հաշվարարը 
տնային տնտեսության անդամների  ցուցակում գրված 
յուրաքանչյուր անդամի  համար  պարզում  է,  թե. 

1) ով է հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի գիշերը ներկա եղել 
տանը և ենթակա է հաշվեգրման  որպես «մշտապես ներկա», 
այդ դեպքում հնարավոր պատասխաններից գրառելով դրան 
համապատասխանող (նույնականացման) «1» ծածկագիրը, 

2) տվյալ տանը (շինությունում) սովորաբար չբնակ-
վողներից ով է հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի գիշերը ներկա 
եղել այդտեղ և ենթակա է հաշվեգրման որպես  «ժամանակա-
վոր ներկա»`գրառելով դրան համապատասխանող «2»  
ծածկագիրը, 

3) ով հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի գիշերը տանը չի եղել և 
ենթակա է հաշվեգրման որպես «բացակա»` գրառելով դրան 
համապատասխանող  «3»  ծածկագիրը:   

Հարցման ժամանակ տնային տնտեսության անդամներից 
որևէ մեկի բացակայության դեպքում հաշվարարը 
մարդահամարի հարցաթերթում նրան վերաբերող 
անհատական հարցերի պատասխանները կարող է գրառել 
տնային տնտեսության մյուս անդամների կողմից տրված 
տեղեկությունների հիման վրա, եթե նրանք կարող են 
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սպառիչ պատասխաններ տալ մարդահամարի հարցաթերթի 
բոլոր հարցերին:  

Եթե տնային տնտեսության բացակա անդամ(ներ)ի 
մասին հնարավոր չէ լիարժեք տեղեկություններ ստանալ, 
ապա հաշվարարը մարդահամարի հարցաթերթում պետք է 
գրի բացակայող անդամի ազգանուն, անուն, հայրանունը և 
նրան անձամբ հարցում կատարի կրկնակի այցելության 
ժամանակ: Խնամակալության տակ գտնվող անձանց 
վերաբերյալ անհատական տվյալները հայտնում են  նրանց 
խնամակալները: 

Տվյալ շինությունում հաշվեգրման ենթակա, սակայն 
մարդահամարի հաշվառման ժամանակահատվածում 
(հոկտեմբերի 12-21-ը) ամբողջ կազմով բացակայող տնային 
տնտեսությունների վերաբերյալ տեղեկությունները հաշվա-
րարը պետք է ստանա հարևաններից, համատիրություննե-
րից, հավատարմագրային և լիազորագրային կառավարիչ-
ներից, գյուղապետարաններից և հնարավոր այլ 
աղբյուրներից:   

Այդպիսի դեպքերի մասին հաշվարարը տեղյակ է պահում 
հրահանգիչ-հսկիչին, որպեսզի ստանա նրա աջակցությունը 
և համապատասխան նշում է կատարում հարցաթերթի 
դիմային էջում (օրինակ` տվյալները ստացվել են 
հարևաններից կամ համատիրությունից և այլն) և իր 
հուշատետրի  2-րդ  աղյուսակի համապատասխան  տողում:  

Մարդահամարի հարցաթերթի 3-րդ և 4-րդ հարցերի 
պատասխանները լրացվում են միայն ժամանակավոր ներկա 
կամ  բացակա  անձանց համար, ում վերաբերյալ 2-րդ  հարցի  
պատասխանում  գրվել է  «2»  կամ  «3» ծածկագրերից մեկը: 
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Հ Ա Ր Ց  3. 
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՄ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ  ՆԵՐԿԱ  

ԳՏՆՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ 
Ո՞ՐՔԱՆ  Է  (անունը)  ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՄ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ  ՆԵՐԿԱ  ԳՏՆՎԵԼՈՒ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 
(ամիսների թիվը) 

Բացակայող կամ ժամանակավոր ներկա գտնվող անձի 
համար հաշվարարը պարզում է հաշվառման պահի 
դրությամբ  տվյալ անձի բացակայելու կամ ժամանակավոր 
ներկա գտնվելու տևողությունն ամիսներով: 
Օրինակ` եթե տնային տնտեսության անդամներից որևէ 
մեկի բացակայությունը 3 տարի է, ապա այդ անձի անվան  
տողով`  3-րդ   սյունակում, անհրաժեշտ է գրել  «36» (=3x12), 
իսկ եթե հյուրընկալված անձի ժամանակավոր ներկա 
գտնվելու տևողությունը հաշվառման պահի դրությամբ 3 
ամիս է, ապա` «03»: 

Մինչև մեկ ամիս բացակայող և հաշվառման ենթակա 
անձի համար  3-րդ հարցի պատասխանում գրվում  է  «01»:  

Հաշվառման պահի դրությամբ 8 տարի 3 ամիս և ավել 
ժամկետով բացակայող անձանց համար բացակայության 
տևողությունը նշվում է «99», նույնիսկ եթե նրա 
բացակայության   տևողությունը  10  և  ավել  տարի է: 

Հ Ա Ր Ց  4. 
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՄ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ  ՆԵՐԿԱ 

ԳՏՆՎԵԼՈՒ  ԴԵՊՔՈՒՄ.   
Ո՞ՐՆ  Է (անունը) ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՏՃԱՌԸ,  

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ  ՆԵՐԿԱ  ԳՏՆՎԵԼՈՒ  ԴԵՊՔՈՒՄ` ՆՊԱՏԱԿԸ 

4-րդ հարցի համար սյունակից ուղղորդված սլաքի 
ուղղությամբ տեղակայված վանդակում առկա են դրա 
պատասխանի հնարավոր տարբերակներ` աշխատանք, 
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անձնական/ընտանեկան հանգամանք, ուսում, հյուր,  
գործուղում,  զբոսաշրջիկ  և  այլ: 

Հարցի պատասխանն անհրաժեշտ է ընտրել  բերված 
հուշումներից և դրան համապատասխանող թվային 
ծածկագիրը գրել 4-րդ սյունակի տվյալ անձի համար 
նախատեսված  տողում: 

Հ Ա Ր Ց  5. 
ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ՊԱՀԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 

ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ  ԱՆՁԻ  ՀԱՄԱՐ  ՆՇԵԼ ԳՏՆՎԵԼՈՒ  ՎԱՅՐԸ   

Եթե բացակայողը մարդահամարի հաշվառման պահին 
գտնվում է Հայաստանից դուրս, ապա    5-րդ հարցի համար 
նախատեսված սյունակի համապատասխան տողում գրվում 
է այն երկրի անվանունը, որտեղ անձը գտնվում է, իսկ  
Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու դեպքում` ՀՀ 
մարզի անվանումը: 

Հ Ա Ր Ց  6. 
ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ   ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ՊԱՀԻՆ   

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ  ՆԵՐԿԱ  ԳՏՆՎՈՂ  ԱՆՁԻ  ՀԱՄԱՐ`  
Ո՞ՐՏԵՂ  Է  ՍՈՎՈՐԱԲԱՐ  ԲՆԱԿՎՈՒՄ  (անունը)  

Ժամանակավոր ներկա հաշվեգրված անձի համար 6-րդ 
հարցի պատասխանը (մշտական բնակության վայրի) 
լրացնելու համար նախատեսված է երկու տող: 

• Եթե անձը մշտապես բնակվում է Հայաստանի 
Հանրապետությունում, ապա  այս հարցի պատասխանի 
համար նախատեսված առաջին տողում գրվում է մարզի, 
իսկ երկրորդում` բնակավայրի անվանումը:  

Օրինակ`   
Արագածոտն
գ. Օշական 
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• Եթե ժամանակավոր ներկա գտնվող անձի մշտական 
բնակության վայրը Հայաստանից դուրս է, ապա առաջին 
տողում գրվում է երկրի անվանումը, որտեղ տվյալ անձը 
մշտապես բնակվում է, իսկ երկրորդ տողը չի լրացվում: 

Օրինակ`  
Վրաստան 

 
Հ Ա Ր Ց  7 (ա, բ). 

«Սյունակ 7ա»  
Ի՞ՆՉ  ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆ (ԽՆԱՄԻԱԿԱՆ) ԿԱՊԻ ՄԵՋ Է  (անունը) 
ՏՆԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԱՌԱՋԻՆԸ  ԳՐՎԱԾ  ԱՆՁԻ  ՀԵՏ 

Այս հարցի պատասխանը լրացնելու համար հաշվարարն 
օգտվում է «7ա» հարցի համար նախատեսված սյունակից 
ուղղորդված սլաքի ուղղությամբ առկա վանդակում 
ներկայացված հնարավոր պատասխանների հուշումներից և 
դրան համապատասխանող թվային ծածկագիրը գրում է 
տվյալ անձի համար նախատեսված տողում:  

Տնային տնտեսությունում առաջինը գրված անձի համար 
գրվում է «01» ծածկագիրը, իսկ տնային տնտեսության մյուս 
անդամների համար  գրվում է նրա հետ տվյալ անձի 
ազգակցական կապին համապատասխանող ծածկագիրը` 
ըստ բերված հուշումների:  
Օրինակ` եթե հարցվողը հանդիսանում է տնային 
տնտեսությունում առաջինը գրված անձի աղջիկը, ապա 
անհրաժեշտ է գրել «Դուստրը, որդին» հուշման տարբերակին 
համպատասխանող «03» ծածկագիրը: Եթե երեխան տվյալ 
տնային տնտեսությունում գտնվում է առաջինը գրված անձի 
խնամակալության տակ, ապա նրա համար գրվում է այդ 
կապին համապատասխանող «04» ծածկագիրը: 

Եթե հարցվողի ազգակցական կամ խնամիական  կապը 
տնային տնտեսությունում առաջինը գրված անձի  հետ այլ է, 
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քան «02»-«10» ծածկագրերով թվարկվածները (օրինակ` 
եղբորորդին կամ քենին), ապա գրվում է «Այլ ազգական» 
հուշման ծածկագիրը` «11», որի հնարավոր դեպքերը 
ներկայացված են աղյուսակում` 

Խնամիական կապը որոշելու առանձին դեպքեր 

Աներձագ կնոջ եղբայր 
Տեգր ամուսնու եղբայրը 
Տալ  ամուսնու քույրը 
Քենի կնոջ քույրը 
Քենակալ (բաջանաղ) քենու ամուսինը 

Ծոռը (թոռան երեխան) և կոռը (թոռան թոռը)  համարվում 
են այլ ազգական: 

Տնային տնտեսությունում առաջինը գրված անձի հետ 
ազգակցական կամ խնամիական կապ չունեցող անձի 
համար անհրաժեշտ է գրել «Ոչ ազգական» տարբերակին  
համապատասխանող «12» ծածկագիրը: 

«Սենյակակից»` «13», հուշման ծածկագիրը գրվում է 
մշտապես համատեղ տարեցների և հաշմանդամների 
սոցիալական սպասարկման կազմակերպություններում, 
մանկատներում, մասնագիտական ուղղվածության 
հիվանդանոցներում, մենաստաններում (ինստիտուցիոնալ 
բնակչություն)  բնակվող բոլոր անձանց համար: 
«Սյունակ 7բ» 

Նշել մոր (հոր) հերթական համարն ըստ  «Ա» սյունակի 
Տնային տնտեսությունում ծնողների հետ բնակվող 

յուրաքանչյուր անձի համար (անկախ տարիքից, ինչպես նաև 
ամուսնական կարգավիճակից) «7բ» սյունակում հաշվարարը  
գրում է հարցաթերթի «Ա» սյունակում այդ անձի մոր 
(հարազատ կամ խորթ) անվանը համապատասխանող 
հերթական համարը: 
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Այն դեպքում, երբ տնային տնտեսության կազմում տվյալ 
անձի մայրը թվարկվածների մեջ չէ, սակայն այդ  ցանկում է  
հայրը,  գրվում է հոր հերթական համարը:  

Եթե տնային տնտեսության կազմում չեն տվյալ անձի ոչ 
մայրը, ոչ հայրը, ապա այս սյունակը  չի լրացվում: 

Հ Ա Ր Ց  8. 
Ո՞ՐՆ  Է  (անունը)  ՍԵՌԸ 

Արական սեռի անձանց համար համապատասխան 
սյունակում գրվում է «1», իսկ իգական սեռի անձանց` «2» 
ծածկագրերը: 

Հ Ա Ր Ց  9 (ա, բ, գ, դ). 
Ո՞ՐՆ  Է (անունը)  ԾՆՆԴՅԱՆ  ՕՐԸ, ԱՄԻՍԸ, ՏԱՐԵԹԻՎԸ 

Այս հարցի պատասխանի լրացման համար 
նախատեսված է 4 սյունակ:  «9ա» սյունակում գրվում է 
ծննդյան օրը, «9բ»-ում` ամիսը և «9գ»-ում` տարեթիվը: 
Օրինակ, եթե հարցվողը ծնվել է 1954թ. օգոստոսի 25-ին, 
ապա «9ա» սյունակում անհրաժեշտ է գրել 25,              
«9բ»  սյունակում`  08,   իսկ «9գ»  սյունակում`  1954: 
 

9ա 9 բ 9գ 
2  5 0  8 1 9 5 4 

Սյունակ «9 դ»- ում`  Տարիքը` լրացած տարիներով  
Ծննդյան տարեթիվը գրելուց հետո, առանց լրացուցիչ 

հարցման, օգտվելով «Ծննդյան հայտնի տարեթվով տարիքը` 
լրացած տարիներով որոշելու օժանդակ աղյուսակից» (տե'ս 
հավելված 1, էջ 109) հաշվարարը որոշում է անձի տարիքը 
լրացած տարիներով և գրում «9դ» սյունակում:  

Վերը բերված օրինակի դեպքում գրվում է «57»: Ընդ որում, 
պետք է ուշադրություն դարձնել, որ վերոհիշյալ օժանդակ 
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աղյուսակի առաջին սյունակում գրված է հունվարի 1-ից 
մինչև հոկտեմբերի 11-ը ծնվածների տարիքն ըստ 
համապատասխան տարեթվերի, իսկ երկրորդում` 
հոկտեմբերի  12-ից մինչև դեկտեմբերի  31-ը  ծնվածներինը:  

Մեկ տարեկանը չլրացած երեխայի համար «9դ» 
սյունակում գրվում  է  «0»: 

Ուշադրություն` մարդահամարի հարցաթերթի «Տնային 
տնտեսությանը տրվող այլ հարցեր» բաժնում նախատեսված 
է վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնային տնտեսությունում 
արձանագրված ծնունդների վերաբերյալ հարց, որը 
պարտադիր պետք է լրացվի այն տնային տնտեսությունների 
համար, ում կազմում կան մինչև մեկ (0) տարեկաններ: 

Հ Ա Ր Ց  10. 
Ո՞ՐՆ  Է  (անունը) ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԸ 

10-րդ հարցի պատասխանի լրացման համար 
նախատեսված է երկու տող: 

Եթե հարցվողը ծնվել է Հայաստանի 
Հանրապետությունում, ապա հարցի պատասխանի 
գրառման  համար  նախատեսված առաջին տողում գրվում է  
ՀՀ  համապատասխան մարզի անվանումը (օրինակ` Վայոց 
ձոր, Շիրակ և այլն), իսկ երկրորդ տողում`               
համապատասխան  բնակավայրի անվանումը: 
Օրինակ`  

Վայոց Ձոր 

ք. Վայք 

Եթե հարցվողը ծնվել է արտերկրում, ապա առաջին 
տողում գրվում է  տվյալ երկրի անվանումը (օրինակ` 
«Վրաստան», «Ռուսաստան», «Հունաստան», «ԱՄՆ» և այլն), 
իսկ երկրորդ տողը չի լրացվում:  
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Հ Ա Ր Ց  11. 
Ո՞ՐՆ  Է  (անունը)  ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ  ԵՐԿԻՐ(ՆԵՐ)Ը 

11-րդ հարցի պատասխանի լրացման համար 
նախատեսված է երկու տող: Եթե անձն ունի միայն մեկ 
երկրի քաղաքացիություն, ապա լրացվում է միայն առաջին 
տողը: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 
համար առաջին տողում գրվում է Հայաստան (կամ  ՀՀ), իսկ 
այլ երկրների քաղաքացիների համար` այն պետության 
անվանումը, որի քաղաքացին նրանք հանդիսանում են, 
օրինակ` «Գերմանիա», «Ռուսաստան»,  «Լիբանան»  և  այլն:  

Երկու քաղաքացիություն ունեցող անձանց համար 
լրացվում են նախատեսված երկու տողերը:  

Այլ երկրների քաղաքացիներին Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիություն շնորհվելու դեպքում 
առաջին տողում նշվում է այն երկրի անվանումը, որի 
քաղաքացին նրանք հանդիսանում էին, իսկ երկրորդ 
տողում` Հայաստանի Հանրապետություն:  

Երկքաղաքացիություն (բացի ՀՀ-ից) ունեցող 
օտարերկրացիների համար  քաղաքացիության երկրների 
գրառման հաջորդականությունը` ըստ 1-ին և 2-րդ տողերի, 
կատարվում է ըստ հարցվողի հայեցողության:  

Այն անձանց համար, ովքեր չունեն քաղաքացիություն, 
առաջին տողում  պարտադիր գրվում է «Չունի»: 

Եթե տնային տնտեսության կազմում կլինեն մինչև 18 
տարեկան երեխաներ, որոնք չունեն քաղաքացիությունը 
հաստատող փաստաթուղթ (ծննդյան վկայական, 
անձնագիր), ապա նրանց քաղաքացիությունը որոշում են 
ծնողները: 
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Հ Ա Ր Ց  12. 
Ի՞ՆՉ  ԱԶԳՈՒԹՅԱՆ Է (անունը) ԻՐԵՆ ԴԱՍՈՒՄ 

Այս հարցի պատասխանը լրացնելու համար հաշվարարն 
օգտվում է 12-րդ հարցի համար նախատեսված սյունակից 
ուղղորդված սլաքի ուղղությամբ առկա վանդակում` որպես 
հնարավոր պատասխաններ թվարկված  ազգությունների 
ցանկից և դրան համապատասխանող թվային ծածկագիրը 
գրում տվյալ անձի համար նախատեսված տողում: Եթե 
հարցվողի ազգությունը թվարկված ցանկում ներառված չէ, 
ապա հարկ է գրառել «Այլ» հուշմանը համապատասխանող 
«14» ծածկագիրը:  
Օրինակ` ազգությամբ հայ հարցվողի համար 
համապատասխան  տողում  նշվում  է «01», վրացի հարցվողի 
համար` «10» և այլն: 

Այս հարցի պատասխանների ցանկում նախատեսված է 
նաև «15» ծածկագիրը` «Հրաժարվում է պատասխանել», այն 
անձանց համար, ովքեր կհրաժարվեն դրան պատասխանել: 

Երեխաների ազգությունը որոշվում է ծնողների կողմից:  

Հ Ա Ր Ց 13 (ա, բ). 
Ո՞ՐՆ  Է  (անունը)  ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒՆ ԵՎ  ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱԶԱՏ 

ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄ  Է  ՈՐԵՎԷ  ԱՅԼ  ԼԵԶՎԻ  

13-րդ հարցը, որը բաղկացած է երկու մասից, և  
պատասխանների լրացման համար նախատեսված է 2 
սյունակ, ունի հնարավոր պատասխանների միևնույն ցանկը,  
որը տեղակայված է հարցի համար նախատեսված սյունակից 
ուղղորդող սլաքի ուղղությամբ առկա վանդակում: 

Հաշվարարը հարցաթերթում տվյալ անձի համար 
նախատեսված տողի «13ա»  սյունակում հարցվողի 
մատնանշմամբ գրում է անձի մայրենի լեզվին 
համապատասխանող ծածկագիրը` օգտվելով որպես 
հնարավոր պատասխաններ թվարկված լեզուների ցանկից: 
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Եթե հարցվողը դժվարանում է նշել իր մայրենի լեզուն, 
ապա պետք է գրել այն լեզուն, որին նա բոլորից ավելի լավ է 
տիրապետում կամ որը սովորաբար օգտագործում է իր 
ընտանիքում: 

Դեռևս խոսել չկարողացող երեխաների մայրենի լեզուն 
որոշվում է ծնողների կողմից: Խուլերի և համրերի մայրենի 
լեզուն համարվում է այն լեզուն, որով նրանք կարդում և 
գրում են, կամ որը գործածվում է նրանց տնային 
տնտեսությունում, կամ որով նրանք առավելապես շփվում 
են այլ անձանց հետ:  

Հաշվարարը հարցաթերթում տվյալ անձի համար 
նախատեսված տողի «13բ»  սյունակում գրում է այն լեզվի 
թվային ծածկագիրը, որին,  բացի իր մայրենի լեզվից, անձն 
ազատ տիրապետում է, այսինքն` կարող է տվյալ լեզվով 
կարդալ, գրել և ազատ խոսել, կամ միայն ազատ խոսել: Եթե 
հարցվողը ազատ տիրապետում է մեկից ավելի լեզուների, 
ապա «13բ» սյունակում պետք է գրել միայն մեկ լեզվին հա-
մապատասխանող ծածկագիրը, որին նախապատվություն 
կտա հարցվողը: 

Եթե հարցվողը չի ցանկանում պատասխանել, թե որն է 
համարում իր մայրենի լեզուն, ապա նախատեսված  առաջին 
սյունակում նշում է «Հրաժարվում է պատասխանել» 
տարբերակին համապատասխանող  «19» ծածկագիրը: 

Եթե հարցվողը բացի մայրենի լեզվից ոչ մի այլ լեզվի չի 
տիրապետում «13բ», սյունակում  նշվում է «Չի 
տիրապետում»  տարբերակին համապատասխանող  «20»  
ծածկագիրը:  
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Հ Ա Ր Ց  14. 
ՀԱՄԱՐՈՒՄ  Է ԱՐԴՅՈՔ  (անունը)  ԻՐԵՆ  ՈՐԵՎԷ  ԿՐՈՆԻ, 

ԵԿԵՂԵՑՈՒ  ԿԱՄ  ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ  ՀԵՏԵՎՈՐԴ 

Յուրաքանչյուր ոք ինքն է որոշում իր կրոնական 
դավանանքը, հետևաբար հաշվարարը պետք է այս հարցի 
պատասխանը հնարավորինս անհատապես պարզի 
յուրաքանչյուր  հարցվողից:  

Այն լրացնելու համար հաշվարարն օգտվում է 14-րդ 
հարցի համար նախատեսված սյունակից ուղղորդող սլաքի 
ուղղությամբ առկա վանդակում որպես հնարավոր 
պատասխաններ թվարկված կրոնական ուղղությունների 
ցանկից և դրան համապատասխանող թվային ծածկագիրը 
գրում տվյալ անձի համար նախատեսված տողում: 

Եթե անձը իրեն համարում է կրոնական որևէ ուղղության 
հետևորդ, ապա հաշվարարը գրում է 14-րդ  հարցի 
պատասխանների ցանկում թվարկված «01»-«16» 
ծածկագրերից որևէ մեկին համապատասխանող նիշը` ըստ 
ստացված պատասխանի.  

«01»` Հայ Առաքելական, ծածկագիրը գրվում է այն 
անձանց համար, ովքեր իրենց համարում  են Հայ 
Առաքելական  եկեղեցու  հետևորդներ: 

«02»` Կաթոլիկ, ծածկագիրը գրվում է այն անձանց 
համար, ովքեր կնշեն, որ դավանում են կաթոլիկ 
ուղղությանը: 

«03»` Ուղղափառ, ծածկագիրը գրվում է այն անձանց 
համար, ովքեր իրենց համարում են ուղղափառ  
ավանդույթի` Ռուս Ուղղափառ, Վրացական Ուղղափառ, 
Հույն Օրթոդոքս և այլ ուղղափառ եկեղեցիների  հետևորդներ: 

«04»` Նեստորական (ասորի),  ծածկագիրը գրվում է այն 
անձանց համար, ովքեր կնշեն, որ հանդիսանում են արևելքի 
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մեկ այլ քրիստոնեական` նեստորական ուղղության 
հետևորդներ: 

«05»` Ավետարանական, «06»` Եհովայի վկա, «07»` 
բողոքական, «08»` Մորմոն, «09»` Մոլոկան, ծածկագրերը 
համապատասխանաբար գրվում է այն անձանց համար, 
ովքեր կնշեն, որ հանդիսանում են թվարկված 
ուղղություններից որևէ մեկի հետևորդը:  

«10»` Շար-ֆադինական (եզդի)  ծածկագիրը գրվում է 
այն անձանց համար, ովքեր կնշեն,  որ  դավանում են նշված 
ուղղությանը: 

Թվարկված կրոնական ուղղությունների ցանկում 
ներկայացված են նաև «11»` Հեթանոսական, «12»` 
Մահմեդական, «13»` Հուդայական ծածկագրերը, որոնք 
պետք է գրվեն այն անձանց համար, ովքեր կնշեն, որ 
հանդիսանում են համապատասխանաբար այդ  ուղղության  
հետևորդներ:   

«14»` Կրիշնյա գիտակցություն կամ Հարե կրիշնյա, 
«15»` ՏՄ (Տրանսցենտրալ մեդիտացիա) ծածկագրերը կգրվեն 
այն անձանց համար, ովքեր կնշեն, որ հանդիսանում են 
համապատասխան ուղղություններից որևէ մեկի 
հետևորդներ: 

«16»` Այլ, ծածկագիրը գրվում է այն անձանց համար, 
ովքեր կնշեն կրոնական այլ ուղղություն, որը թվարկված չէ 
ցանկում: 

«17»` Չի համարում, ծածկագիրը գրվում է այն անձանց 
համար, ովքեր կպատասխանեն, որ իրենք ոչ մի հավատքի 
չեն հարում կամ չեն դավանում  (այդ թվում` «աթեիստները»): 

Երեխաների կրոնական դավանանքը որոշվում է 
ծնողների կողմից: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հարցադրման 
ձևաչափը, լինելով խիստ անձնական, կարող է ցանկալի 
չլինել որոշ անձանց համար, անգամ հնարավոր է, որ ոմանք 
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ընդհանրապես հրաժարվեն պատասխանել այս հարցին 
այդպիսի դեպքերի համար նախատեսված է`  

«18»` Հրաժարվում է պատասխանել,  ծածկագիրը: 

Հ Ա Ր Ց  15. 
ԱՐԴՅՈՔ (անունը) ԾՆՆԴՅԱՆ ՕՐՎԱՆԻՑ ԱՆԸՆԴՀԱՏ Է 

ԲՆԱԿՎՈՒՄ ՏՎՅԱԼ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ  

Եթե անձը ծննդյան օրվանից անընդհատ բնակվում է 
տվյալ բնկավայրում, ապա 15-րդ  հարցում հաշվարարը 
գրում է «Այո» պատասխանին համապատասխանող «1» 
ծածկագիրը: 
Ընդ  որում  բնակվելու  անընդհատությունը  չի  խախտվում` 

ա. միևնույն տարածքի (նախկին վարչական շրջանի)  
սահմաններում մի գյուղական բնակավայրից մյուսը 
տեղափոխվելու դեպքում (օրինակ` անձը Արագածոտնի 
մարզի Ապարանի տարածաշրջանի Ծաղկաշեն գյուղից 
տեղափոխվել է նույն տարածաշրջանի Հարթավան գյուղ): 

բ. քաղաքի/գյուղի սահմանում հասցեափոխության 
դեպքում, 

գ.  տվյալ բնակավայրից ժամկետային զինծառայության և 
արտերկիր կարճաժամկետ (մինչև 1 տարի) գործուղման 
մեկնելու  դեպքում, 

դ. 1 տարուց պակաս ժամկետով` տվյալ բնակավայրից 
բոլոր այն մեկնումների դեպքում, որոնք կապված չեն 
մշտական բնակավայրը փոխելու հետ (ծառայողական 
գործուղումներ, մեկնումներ հանգստի, հարազատների, 
բարեկամների  և ծանոթների մոտ և այլն): 

Մնացած բոլոր դեպքերում, այդ թվում` միևնույն 
տարածքի (նախկին վարչական շրջանի) սահմաններում 
գյուղական բնակավայրից քաղաք, կամ հակառակը 
(օրինակ` Մուղնի գյուղական բնակավայրից ք. Աշտարակ, 
կամ Աշտարակ քաղաքից Օշական գյուղ), ինչպես նաև մի 
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քաղաքից մեկ այլ քաղաք, օրինակ` Արարատի մարզի 
Արարատի տարածաշրջանի Վեդի քաղաքից` Արարատ 
քաղաք, կամ Արմավիրի մարզի Արմավիրի տարածաշրջանի 
Արմավիր քաղաքից` Մեծամոր և այլն, 
տեղափոխությունները խախտում են տվյալ բնակավայրում 
բնակվելու  անընդհատությունը: 

Բնակվելու անընդհատությունը կախված չէ գրանցման 
առկայությունից և դրա բնույթից (մշտական կամ 
ժամանակավոր) և այդ նույն բնակավայրի սահմաններում 
հասցեն  փոխելուց: 

Եթե անձը ծննդյան օրվանից անընդհատ չի բնակվում 
տվյալ բնկավայրում, ապա այդ դեպքում գրվում է «Ոչ»-ին 
համապատասխանող  «2»  ծածկագիրը: 

Ուշադրություն`  
•  15-րդ հարցի «Այո»` «1»,   պատասխանի դեպքում   
      պետք է անցում կատարել 20-րդ հարցին, 
•  «Ոչ»` «2»,   պատասխանի դեպքում  անցում է կատար-
վում հաջորդող 16, 17, 18, 19-րդ հարցերի լրացմանը: 

Հ Ա Ր Ց  16. 
ՏԱՐԵԹԻՎԸ, ՈՐԻՑ  ՍԿՍԱԾ (անունը)  ԱՆԸՆԴՀԱՏ  

ԲՆԱԿՎՈՒՄ  Է  ՏՎՅԱԼ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ 

Այս հարցի համար նախատեսված սյունակում գրվում է 
տարեթիվը (օրինակ` 1946, 1981, 2000 և այլն), որից սկսած 
հարցվողն անընդհատ բնակվում է տվյալ մարզի քաղաքային 
կամ գյուղական բնակավայրում: Տվյալ բնակավայրից այլ 
բնակավայր մշտական բնակության մեկնած անձանց համար, 
ովքեր նորից ետ են վերադարձել, նշվում է վերադառնալու 
տարեթիվը, որից սկսած նրանք անընդհատ բնակվում են այդ 
բնակավայրում:  
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Հ Ա Ր Ց  17. 
Ո՞ՐՆ  Է  (անունը)  ՆԱԽՈՐԴ  ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ՎԱՅՐԸ 

Եթե հարցվողի նախորդ բնակության վայրը եղել է 
Հայաստանի տարածքում, ապա հարցի պատասխանի 
գրառման համար նախատեսված առաջին տողում գրվում է 
ՀՀ համապատասխան մարզի  (Արմավիր, Սյունիք և այլն), 
իսկ երկրորդ տողում` ՀՀ համապատասխան  բնակավայրի 
անվանումները:  
Օրինակ` 

Կոտայք 

գ. Բուժական 

Արտերկրից եկածների համար (այդ թվում` ԱՊՀ 
երկրներից) լրացվում է այն երկրի անվանումը, որտեղ 
նախկինում (մինչև տվյալ բնակավայր տեղափոխվելը) 
բնակվել է հարցվողը: 

Հ Ա Ր Ց  18. 
Ի՞ՆՉ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻՑ  Է ԵԿԵԼ (անունը) 

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ,  ԹԵ՞ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 

Եթե հարցվողի նախորդ բնակության վայրը եղել է  
քաղաքային  համայնք, ապա նշվում է «1», իսկ  գյուղական 
համայնքից եկողների համար նշվում է «2» ծածկագիրը: 

Հ Ա Ր Ց  19. 
Ո՞ՐՆ  Է  (անունը) ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ ՓՈԽԵԼՈՒ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌԸ 
19-րդ հարցի պատասխանների հնարավոր 

տարբերակները  նշված են սյունակից ուղղորդող սլաքի 
ուղղությամբ տեղադրված վանդակում: 

«1»` Այլ երկրներից պատերազմական գործուղություն-
ների հետևանքով, ծածկագիրը գրվում է այն անձանց համար, 
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ում մշտական բնակավայրը փոխելու հիմնական պատճառը 
հանդիսացել է տվյալ երկրում ծավալված պատերազմական 
գործողությունները, ինչպես նաև համատարած 
բռնությունները, մարդու իրավունքի զանգվածային 
խախտումները: 

«2»` Այլ երկրներից բռնությունների և հալածանքի 
վտանգի հետևանքով, գրվում է ռասսայական, ազգային, 
կրոնական պատկանելիության, սոցիալական որևէ խմբին 
անդամակցության կամ  քաղաքական հայացքների համար 
հալածանքի ենթարկվելու հիմնավոր վախի հետևանքով այլ 
երկրներից ՀՀ տեղափոխված անձանց համար: 

«3»` Ընտանեկան,  ծածկագիրը  գրվում է  այն անձանց 
համար, ովքեր բնակության վայրը փոխել են  իրենց 
ընտանիքի հետ վերամիավորվելու կամ ընտանիք կազմելու 
նպատակով: 

«4»` Հայրենադարձություն, ծածկագիրը գրվում է այն 
անձանց համար, ովքեր մշտական բնակության վայրը փոխել 
են իրենց հայրենիք վերադառնալու նպատակով: 

«5»` Այլ, ծածկագիրը գրվում է այն անձանց համար, 
ովքեր նշել են բնակության վայրը փոխելու այլ պատճառներ, 
քան վերը թվարկվածները: 

Հ Ա Ր Ց  20. 
Ո՞ՐՆ  Է  (անունը) ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ  ՄԻՋՈՑԻ   

ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐԸ 

Այս հարցադրումը սկսելուց առաջ հաշվարարը 
հարցվողին է տալիս  «Գոյության միջոցի աղբյուրի ցանկով 
քարտը»` հարցի պատասխանների հնարավոր 
տարբերակներով, որից հարցվողն ավելի հեշտությամբ է 
ընտրում իր պատասխանը: Ստացված պատասխանի հիման 
վրա հաշվարարը գրում է  ընտրված պատասխանին 
համապատասխանող ծածկագիրը:  
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«01»` Վարձու աշխատանք, ծածկագիրը գրվում է  այն 
անձանց համար, ում գոյության միջոցի հիմնական աղբյուրը 
դրամական արտահայտությամբ (կամ բնաիրային 
փոխհատուցմամբ) աշխատավարձն  է կամ դրան համարժեք 
այլ միջոցները, կամ եկամտաբեր զբաղմունքը` անկախ 
գործունեության դիմաց  վարձատրման կամ եկամտի 
ստացման  ժամկետից: 

«02»` Ինքնազբաղվածություն գյուղացիական տնտեսութ-
յունում, ծածկագիրը գրվում է այն անձանց համար, ում 
գոյության միջոցի հիմնական աղբյուրը ձևավորվում է 
գյուղացիական տնտեսությունում (ներառյալ տնամերձ 
հողամասը) գյուղատնտեսական աշխատանքով (բուսա-
բուծություն և/կամ անասնաբուծություն) զբաղվածությունից: 
Այս աղբյուրը նշվում է ոչ միայն վաճառքի և/կամ 
փոխանակության նպատակով գյուղատնտեսական 
արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվածների համար, այլ 
նաև այն անձանց, ովքեր  արտադրում են սեփական 
տնտեսությունում օգտագործելու համար, եթե այդ 
գործունեությունն էական ներդրում է ապահովում տնային 
տնտեսության ընդհանուր սպառման մեջ: 

«03»` Ինքնազբաղվածություն այլ ոլորտներում,  
ծածկագիրը գրվում է այն անձանց համար, ում գոյության 
միջոցը ձևավորվում է տնտեսության այլ ոլորտներում 
(բացառությամբ գյուղացիական)  գործունեության  
արդյունքում:   

«04»` Եկամուտ սեփականությունից, ծածկագիրը գրվում է 
այն  անձանց համար,  ում գոյության միջոցի հիմնական 
աղբյուրը  ձևավորվում է. 

ա. իրենց դրամական ավանդների, վարկերի 
տրամադրման, փոխառությունների օգտագործման և այլնի 
դիմաց ստացված եկամտից, 
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բ. իրացված բաժնետոմսերի փոխարժեքի տարբերութ-
յունից և նման այլ ձևերով ստացված շահաբաժիններից, 

գ.  վարձակալության տրված հողամասի,  գույքի (անշարժ 
և շարժական)  դիմաց  ստացված եկամտից` վարձավճարի  
ձևով, 

դ.   բնաիրային (ոչ դրամական) ձևով ստացված եկամտից:  
«05»` Վարկերի, խնայողությունների օգտագործում և 

կապիտալի (այդ թվում նաև գույքի) վաճառք (իրացում), 
ծածկագիրը  գրվում  է այն անձանց համար, ում համար  
գոյության միջոցի աղբյուր է  հանդիսանում վարկերի 
(սպառողական)  օգտագործումը, ակտիվների վաճառքը կամ  
խնայողությունների օգտագործումը:   

«06»` Կենսաթոշակ, ծածկագիրը գրվում է այն անձանց 
համար, ում գոյության միջոցի հիմնական աղբյուրը 
հանդիսանում է կենսաթոշակը (սոցիալական, 
ապահովագրական և զինծառայության հետ կապված)` 
տարիքային, հաշմանդամության (ընդհանուր 
հիվանդությունների, աշխատանքային խեղման և 
մասնագիտական հիվանդության հետևանքով), կերակրողին 
կորցնելու (մեկ կամ երկու), երկարամյա ծառայության  և 
արտոնյալ պայմաններով (4 և ավել երեխա ունեցող մայրերի, 
մանկուց հաշմանդամ երեխա խնամող մայրերի),  
զինծառայության հետ կապված հաշմանդամ 
կենսաթոշակառուներին (զինծառայության ժամանակ  
հաշմանդամ դարձած, հայրենական պատերազմի 
հաշմանդամներ և նրանց հավասարեցված անձինք, զոհված 
զինծառայողների գծով կենսաթոշակ ստացող ընտանիքների, 
ներառյալ  պատերազմում):  

Կերակրողին կորցնելու դեպքում երեխաներին 
նշանակված կենսաթոշակը նշվում է երեխաների, այլ ոչ թե 
մոր կամ հոր համար, եթե նույնիսկ նրանք համարվում են 
այդ կենսաթոշակը ստացողները, իսկ ընտանիքի համար 
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նախատեսված կենսաթոշակը գրվում է այն անձի համար, ով 
ստանում է այն (օրինակ` զոհված զինծառայողների  
ընտանիքին նշանակված կենսաթոշակը): 

«07»` Նպաստ պետական մարմնից, ծածկագիրը գրվում 
է  այն անձանց համար, ում գոյության միջոցի աղբյուրը 
հանդիսանում է պետության կողմից նշանակված նպաստի 
ցանկացած տեսակը (օրինակ`  ընտանեկան նպաստ, 
գործազրկության, երեխայի խնամքի նպաստ, Զոհված` 
Հայաստանի ազգային հերոսի կամ «Մարտական խաչ» 
շքանշանով հետմահու պարգևատրված ընտանիքի նպաստ, 
մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ): 

«08»` Նպաստ ոչ պետական աղբյուրից, ծածկագիրը 
գրվում է  այն անձանց համար, ում գոյության միջոցի 
աղբյուրը հանդիսանում է ոչ պետական որևէ աղբյուրից 
ստացվող նպաստը: 

«09»` Կրթաթոշակ, ծածկագիրը գրվում է կրթաթոշակ 
ստացող սովորողներին` անկախ նրանից այն նշանակված է 
պետության, գործատուի,  թե այլ բարեգործական 
կառույց(ներ)ի կողմից: 

«10»`Պետական ապահովության (պահպանության) 
ներքո, ծածկագիրը նշվում է պետության լրիվ խնամքի տակ 
գտվող և խնամակալական կազմակերպություններում 
(ծերանոցներ և մանկատներ), գիշերօթիկ դպրոցներում 
սովորողների, ինչպես նաև պետական ապահովության տակ 
գտնվող այլ անձանց  համար (օրինակ` զորամասերում, 
ազատազրկման  վայրերում գտնվող): 

«11»` Ոչ պետական բարեգործական հասարակական 
կազմակերպությունների ապահովության ներքո,  
ծածկագիրը նշվում է  բնակչության սոցիալական  
պաշտպանության, բարեգործական հասարակական 
կազմակերպություններում շուրջօրյա խնամքի տակ գտնվող  
անձանց համար: 
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«12»` Դրամական օգնություն պետական աղբյուրից, 
ծածկագիրը գրվում է այն անձանց համար, ում գոյության 
միջոցի հիմնական աղբյուրը պետական (այդ թվում` 
համայնքային) աղբյուրներից ստացված դրամական 
օգնությունն է` աշխատանքի հետ առնչություն չունեցող 
հանգամանքներով  պայմանավորված, ինչպես նաև  
հեղինակային  վարձատրությունը (բացի ռոյալթիներից): 

«13»` Դրամական օգնություն արտերկրում բնակվող 
հարազատներից, բարեկամներից, ծանոթներից, ծածկագիրը 
գրվում է այն անձանց համար, ում գոյության միջոցի 
հիմնական աղբյուրն արտերկրում (այդ թվում նաև ԱՊՀ 
երկրներում) բնակվող հարազատներից, բարեկամներից, 
ծանոթներից պարբերաբար ստացվող անհատույց 
դրամական միջոցներն են: 

«14»` Դրամական օգնություն Հայաստանում բնակվող 
հարազատներից, ծածկագիրը գրվում է այն անձանց համար, 
ում գոյության միջոցի աղբյուրը Հայաստանում բնակվող իր 
հարազատի կողմից տրամադրված դրամական միջոցն է: 

«15»` Խնամքի տակ, ծածկագիրը գրվում է տնային 
տնտեսության այն անդամ(ներ)ի  համար, ովքեր ապրում են 
տնային տնտեսության մյուս անդամների, ազգականների 
կամ այլ անձանց դրամական միջոցներով, կամ նրանց 
կողմից տրամադրված բնամթերքով: Նաև նրանց համար, ում  
նշանակված է ալիմենտ, ընդ որում, եթե ալիմենտը 
նշանակված է անչափահաս երեխա(ներ)ի համար, սակայն 
այն վճարվում է նրա/նց մորը կամ հորը, ապա ծածկագիրը 
նշվում է երեխա(ներ)ի համար, այլ ոչ թե մոր կամ հոր: 

«16»` Այլ աղբյուր, ծածկագիրը գրվում է միայն այն 
անձանց համար, ում գոյության միջոցի աղբյուրը վերը 
թվարկված չէ: 
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Հ Ա Ր Ց  21. 
Ո՞ՐՆ  է  (անունը)  ԿՐԹԱԿԱՆ  ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ, 

ԳԻՏԱԿԱՆ  ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

ԱՅՍ ՀԱՐՑԸ ՏՐՎՈՒՄ Է 6 ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԱՆՑ, ԵՎ ԳՐՎՈՒՄ Է 
ՀԱՐՑՎՈՂ ԱՆՁԻ` ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՊԱՀԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍՏԱՑԱԾ 
ԱՄԵՆԱԲԱՐՁՐ   ԿՐԹԱԿԱՆ  ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ  

«01»` Չունի տարրական  կրթություն, ծածկագիրը 
գրվում է 6 և բարձր տարիքի (ինչպես սովորող, այնպես էլ 
չսովորող) տարրական կրթություն չունեցող, սակայն որևէ 
լեզվով գրել, կարդալ կամ միայն կարդալ (թեկուզ ոչ վարժ) 
իմացող անձ(անց)ի համար, ինչպես նաև նրան/ց` ով/քեր 
կարող է/են միայն կարդալ, սակայն գրել չի/չեն կարող, կամ 
կարող է/են գրել կամ կարդալ միայն սովորած ծիսական 
արտահայտությունը: 

«02»` Տարրական կրթություն, ծածկագիրը  գրվում է 
տարրական դասընթացը կամ տարրական դպրոցն 
ավարտածների համար: 

«03»` Հիմնական կրթություն, ծածկագիրը  գրվում է 
հիմնական հանրակրթական դպրոցն ավարտած և 
համապատասխան ավարտական վկայական ստացած 
անձանց համար: 

«04»` Միջնակարգ կրթություն, ծածկագիրը   գրվում է 
միջնակարգ հանրակրթական դպրոց (այդ թվում` առանձին 
առարկաների խորացված ուսուցմամբ), վարժարան, 
գիմնազիա և միջնակարգ հանրակրթական ուսումնական 
ծրագրեր իրականացնող այլ ուսումնական 
հաստատություններ ավարտածների համար: 

«05»` Նախնական մասնագիտական (արհեստագործա-
կան), ծածկագիրը գրվում է հիմնական ընդհանուր/ 
հանրակրթական և միջնակարգ ընդհանուր/հանրակրթական  
կրթության հիմքի վրա նախնական մասնագիտական 
կրթություն ստացած (արհեստագործական, պրոֆտեխնիկա-



 57

կան, ճյուղային պրոֆեսիոնալ, տեխնիկական 
ուսումնարաններ ավարտած) և համապատասխան 
ավարտական վկայական ստացած անձանց համար: 

«06»`  Միջին մասնագիտական, ծածկագիրը  գրվում է 
տեխնիկում, քոլեջ կամ դրանց հավասարեցված այլ 
պետական և ոչ պետական միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատություն (մանկավարժական, 
բժշկական ուսումնարան և այլն) ավարտած և միջին 
մասնագիտական որակավորում և համապատասխան 
ավարտական վկայական ստացած անձանց համար: 

«07»` Բարձրագույն մասնագիտական (բակալավր, 
դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս), ծածկագիրը 
գրվում է պետական և ոչ պետական բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություն` համալսարան, ինստիտուտ, 
ակադեմիա, կոնսերվատորիա, ավարտածների համար: 
«Բարձրագույն մասնագիտական» գրվում է բակալավրի, 
դիպլոմավորված մասնագետի և մագիստրոսի աստիճան 
ստացած անձանց   համար: 

«08»` Հետբուհական մասնագիտական, ծածկագիրը  
գրվում է ասպիրանտուրա, ինտերնատուրա և օրդինատուրա 
ավարտած և համապատասխան ավարտական վկայական 
ստացած անձանց համար: 

Գիտական աստիճան ստացած անձանց համար գրվում 
է  «09»` Գիտության թեկնածու, կամ «10»` Գիտության  
դոկտոր, հուշումներից մեկին համապատասխանող 
ծածկագիրը: 

Արտերկրում կրթություն ստացածների համար գրվում է 
թվարկված կրթական այն մակարդակի ծածկագիրը, որը 
համապատասխանում է իրենց ստացած ավարտական 
վկայականին: 

Ընդհանուր հանրակրթական, տարրական և 
տարրականից ցածր կրթական մակարդակները որոշելիս 
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անհրաժեշտ է օգտվել միջնակարգ (լրիվ) հանրակրթական 
կրթություն չստացած անձանց կրթական մակարդակը 
որոշելու (ավարտած դասարանների թվով զուգորդած)  
«օժանդակ  աղյուսակից» (տե'ս  հավելված  2,  էջ 111): 

Հեռակա և դրսեկային  կրթական ծրագրեր 
իրականացնող ուսումնական հաստատություններ 
ավարտելը, ինչպես նաև էքստեռնատը հավասարեցվում է 
համապատասխան ուսումնական հաստատություն (կամ 
համապատասխան ուսումնական ծրագրեր)  ավարտելուն: 

Ընդհանուր կրթություն չտվող ուսումնական 
հաստատություններում սովորողների և ավարտածների 
համար (օրինակ` վերապատրաստման և վերաորակավոր-
ման դասընթացներ և այլն) նշվում է այն կրթությունը, որը 
նրանք ստացել են մինչ այդ դասընթացներ հաճախելը: 

Հ Ա Ր Ց 22. 
ՏԱՐՐԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  ՉՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ 

(անունը) ԳՐԱՃԱՆԱՉ  Է  

Տարրական կրթություն չունեցողների, այսինքն` այն 
անձանց, ում համար 21-րդ հարցում լրացվել է «Չունի 
տարրական կրթություն» հուշմանը համապատասխանող 
«01» ծածկագիրը, հաշվարարը հարցնում է` արդյոք տվյալ 
անձը գրաճանաչ է: 

Գրաճանաչ են համարվում այն անձինք, ովքեր կարող են 
որևէ լեզվով կարդալ և հասկանալ կարդացածի իմաստը և 
գրավոր նկարագրել իրենց առօրյա կյանքի որևէ պարզ 
իրողություն: Այսինքն` այն անձինք, ովքեր կարող են կարդալ 
և գրել միայն թվեր ու իրենց անունը,  համարվում են 
անգրագետ: Նույն կերպ, եթե անձը կարող է միայն կարդալ, 
սակայն գրել չի կարող, կամ անձը, ով կարող է գրել կամ 
կարդալ միայն սովորած ծիսական արտահայտությունը ևս 
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գրագետ չի համարվում: Այս հարցին «Այո» պատասխանի 
դեպքում գրվում է  «1», «Ոչ»-ի դեպքում` «2» ծածկագիրը: 

Հ Ա Ր Ց  23. 
ԱՐԴՅՈ՞Ք (անունը)  ՍՈՎՈՐՈՒՄ  Է ՈՐԵՎԷ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
Եթե անձը նշում է, որ սովորում է որևէ ուսումնական 

հաստատությունում, ապա հաշվարարը գրում է 23-րդ  
հարցի պատասխանների ցանկում թվարկված «1»-«7» 
ծածկագրերից որևէ մեկին համապատասխանող նիշը` ըստ 
ստացված պատասխանի:  

Ցերեկային, հեռակա և դրսեկային ուսուցմամբ կրթական 
ծրագրով (ինչպես պետական, այնպես էլ ոչ պետական 
ուսումնական հաստատություններում) սովորողների 
համար, անկախ նրանից` սովորում են նրանք 
արտադրությունից կտրված կամ առանց կտրվելու, գրվում է 
պատասխանների համար առաջարկված հուշումներից որևէ 
մեկին համապատասխանող նույնականացման  ծածկագիրը: 

«1»` Տարրական դպրոց, ծածկագիրը գրվում է 1-4-րդ 
դասարաններում սովորողների համար: 

«2»` Միջին դպրոց, ծածկագիրը գրվում է 5-9-րդ 
դասարաններում սովորողների համար: 

«3»` Ավագ դպրոց, ծածկագիրը գրվում է 10-12-րդ 
դասարաններում սովորողների համար: 

«4»`Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), 
ծածկագիրը  գրվում է հիմնական  և միջնակարգ (լրիվ) 
ընդհանուր հանրակրթական կրթության հիմքի վրա 
նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրեր 
իրականացնող (արհեստագործական, պրոֆտեխնիկական, 
ճյուղային պրոֆեսիոնալ)  ուսումնական հաստատություն-
ներում, քրեակատարողական կենտրոններում   սովորող-
ների   համար:  
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«5»` Միջին մասնագիտական, ծածկագիրը  գրվում է 
պետական և ոչ պետական տեխնիկումներում, քոլեջներում և 
դրանց հավասարեցված միջին մասնագիտական կրթական 
ծրագրեր իրականացնող այլ միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատություններում (մանկավարժական, 
բժշկական, տնտեսագիտական քոլեջ և այլն) սովորողների  
համար: 

«6»` Բարձրագույն մասնագիտական, ծածկագիրը  գրվում 
է պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում (ինստիտուտներում, ակադեմիա-
ներում, համալսարաններում, կոնսերվատորիայում և դրանց 
հավասարեցված բարձրագույն մասնագիտական կրթական 
ծրագրեր իրականացնող այլ ուսումնական 
հաստատություններում)  սովորողների համար: 

«7»` Հետբուհական մասնագիտական, ծածկագիրը գրվում 
է ուսումնական կենտրոններում` ԲՈՒՀ-երի, գիտական 
հիմնարկների ասպիրանտուրայում, ինտերնատուրայում 
համապատասխան կրթական ծրագրերով, ինչպես նաև  
դոկտորանտի ծրագրով սովորող  անձանց  համար: 

Եթե 6 և  բարձր տարիքի անձը չի սովորում որևէ 
ուսումնական հաստատությունում, ապա այդ դեպքում 
գրվում է «Չի սովորում» տարբերակին համապատասխանող  
«8» ծածկագիրը:  

Հ Ա Ր Ց 24 (ա,բ). 
Ո՞ՐՆ  Է (անունը)  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

ՀԱՐՑԸ  ԼՐԱՑՎՈՒՄ Է 15 ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԱՆՑ  ՀԱՄԱՐ 

«Սյունակ 24 ա»  Ամուսնական կարգավիճակը 
24-րդ հարցի պատասխանի լրացման համար 

նախատեսված  է  2 սյունակ, և հաշվարարն, օգտվելով 
հարցի համար նախատեսված սյունակից ուղղորդող սլաքի 
ուղղությամբ առկա վանդակում որպես հնարավոր 
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պատասխաններ թվարկված ամուսնական կարգա-
վիճակների ցանկից, համապատասխան թվային ծածկագիրը 
գրում է տվյալ անձի համար նախատեսված տողի «24ա» 
սյունակում: 

«1»`  Երբևէ չամուսնացած, ծածկագիրը գրվում է այն 
անձանց համար, ովքեր կնշեն, որ երբևէ ամուսնացած չեն 
եղել: 

«2»` Ամուսնացած (գրանցված), ծածկագիրը գրվում է այն 
անձանց համար, ովքեր մարդահամարի պահին 
ամուսնացած են, և նրանց ամուսնությունը գրանցված է 
քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 
մարմիններում  (այսուհետև`  ՔԿԱԳԳ,  նախկինում`  զագս): 

«3»` Ամուսնացած փաստացի (առանց գրանցման), 
ծածկագիրը գրվում է այն անձանց համար, ովքեր փաստացի 
ամուսնացած են, սակայն նրանց ամուսնությունը գրանցված 
չէ ՔԿԱԳԳ-ում: 

«4»` Միայն եկեղեցու կանոնական ծեսով իրագործած 
ամուսնություն, ծածկագիրը գրվում է այն անձանց համար, 
ում ամուսնությունը գրանցված է միայն Հայաստանյաց 
առաքելական սուրբ եկեղեցու կողմից իրագործված ծեսով: 
Եթե ամուսնությունը գրանցվել է ոչ միայն եկեղեցու, այլ նաև   
ՔԿԱԳԳ մարմնի կողմից, ապա պետք է նշել «2» ծածկագիրը: 

«5»` Այրի/կնակորույս, ծածկագիրը  գրվում է այն անձանց 
համար, ում ամուսնությունը (անկախ նրանից 
ամուսնությունը գրանցված է եղել ՔԿԱԳԳ-ում, թե ոչ) 
դադարել է ամուսիններից մեկի մահվան հետևանքով, և 
նրանք նոր ամուսնական կապի մեջ չեն մտել: 

 «6»` Ամուսնալուծված (գրանցված),  ծածկագիրը  գրվում է 
այն անձանց համար, ում ամուսնությունը գրանցված է եղել 
ՔԿԱԳԳ-ում և/կամ եկեղեցու կանոնական ծեսով, սակայն 
հաշվառման պահի դրությամբ այդ անձինք ամուսնալուծված 
են, և այդ փաստը  ևս  գրանցված է ՔԿԱԳԳ մարմնի կողմից 
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կամ հռչակած է Հայաստանյայց առաքելական սուրբ 
եկեղեցու կողմից: 

«7»` Բաժանված փաստացի (առանց գրանցման),  ծածկա-
գիրը գրվում է այն անձանց  համար, ովքեր, որպես 
ամուսիններ, փատացի ապրում են իրարից առանձին, բայց 
նրանց բաժանությունը  գրանցված չէ   ՔԿԱԳԳ մարմինների 
կողմից: 
«Սյունակ 24բ» 
Նշել ամուսնու/կնոջ հերթական համարը  «Ա» սյունակից 

Այս հարցի պատասխանը հաշվարարը  լրացնում է 
առանց լրացուցիչ հարցման` միայն ամուսնացած անձանց 
համար: Յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում` 
ամուսնու համար «24բ» սյունակում գրվում է կնոջ, իսկ կնոջ 
համար` ամուսնու հերթական համարը, որը նշված է 
մարդահամարի հարցաթերթի «Ա» սյունակում: 

Հ Ա Ր Ց 25 (ա,բ) 
ԱՅՍ  ՀԱՐՑԸ  ՏՐՎՈՒՄ  Է ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՅՆ 15 ԵՎ 
ԲԱՐՁՐ  ՏԱՐԻՔԻ  ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ` ԱՆԿԱԽ 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻՑ 

ԻԳԱԿԱՆ   ՍԵՌԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ  ՆՇԵԼ 
25-րդ հարցի պատասխանի լրացման համար 

նախատեսված է 2 սյունակ:   
«Սյունակ 25ա» 
Նշել  կենդանածին   երեխաների  քանակը 

15 և բարձր տարիքի իգական սեռի ներկայացուցիչների 
համար  (անկախ մարդահամարի պահին նրանց 
ամուսնական կարգավիճակից) անհրաժեշտ է հարցնել և 
«25ա» սյունակի համապատասխան տողում գրել 
կենդանածին երեխաների ընդհանուր թվաքանակը 
(չհաշվելով մեռելածինները), անկախ նրանից` բոլոր 
երեխաները հաշվառման պահին ողջ են, թե  ոչ, և գտնվում 
են արդյոք նրանք տվյալ տնային տնտեսության  կազմում, թե 
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ապրում են առանձին: Ընդ որում, որդեգրած և 
խնամակալված երեխաները, ինչպես նաև ամուսնու նախկին 
ամուսնությունից ունեցած երեխաները, տվյալ կնոջ 
ծննդաբերած երեխաների թվաքանակի մեջ չեն ներառվում:   
Եթե իգական սեռի ներկայացուցիչը  չունի կենդանածին 
երեխա, ապա «25ա»  սյունակում անհրաժեշտ է գրել  «0»:  
«Սյունակ 25բ» 
Նշել, թե կենդանածին երեխաներից  քանիսն  են  ողջ 

   Կնոջ կենդանածին երեխաների ընդհանուր 
թվաքանակից «25բ» սյունակի համապատասխան տողում 
գրվում է մարդահամարի հաշվառման պահի դրությամբ 
տվյալ կնոջ ողջ երեխաների թվաքանակը: 
Եթե նրա ծնած երեխաներից մարդահամարի պահին ոչ մի 

երեխա ողջ չի մնացել, ապա գրվում է` «0»: 
Եթե «25ա» սյունակում գրվել է «0», ապա «25բ»-ում առանց 

հարցման ևս պետք է գրվի «0»: 

26- 33  ՀԱՐՑԵՐԸ ԼՐԱՑՎՈՒՄ ԵՆ 15-75 (ներառյալ)  ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ 
ՀԱՄԱՐ  

Հ Ա Ր Ց  26. 
ԱՐԴՅՈՔ  (անունը)  ՈՒՆԵ՞Ր  ԱՇԽԱՏԱՆՔ  ԿԱՄ  ԵԿԱՄՏԲԵՐ 
ԶԲԱՂՄՈՒՆՔ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ՊԱՀԻՑ  ՄԵԿ 

ՇԱԲԱԹ  ԱՌԱՋ` ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ  4-11-Ը  (ՆԵՐԱՌՅԱԼ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ  ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ) 

«Այո» պատասխանին համապատասխանող «1» 
ծածկագիրը գրվում է այն անձանց համար, ովքեր  2011թ. 
հոկտեմբերի   4-11-ը` 
      1) կատարել են վարձու կամ ոչ վարձու աշխատանք, 
անկախ այն հանգամանքից` աշխատանքը եղել է մշտական, 
սեզոնային կամ ժամանակավոր, մեկանգամյա կամ 
պատահական, նույնիսկ եթե այդ աշխատանքի 
տևողությունը կազմել է ընդամենը  մեկ ժամ, 
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2) աշխատել են ընտանիքի կամ տնային տնտեսության 
անդամին (ազգականին, բարեկամին) պատկանող ընտանե-
կան կազմակերպությունում (տնտեսությունում)` օժանդա-
կելու, օգնելու նպատակով և չեն ստացել դրամական և/կամ 
բնաիրային փոխհատուցում, 

3) զբաղված են եղել տնային կամ գյուղացիական տնտե-
սությունում, իսկ արտադրված արտադրանքը նախատեսված 
է եղել լրիվ կամ մասնակի իրացման, կամ սեփական վերջ-
նական սպառման համար, եթե վերջինս նշանակալի մաս-
նաբաժին է կազմել տնային տնտեսության սպառման մեջ, 

4)  գտնվել են զինվորական ծառայության մեջ, այդ թվում` 
ժամկետային,  

5) ծառայություն են մատուցել այլ անձանց տնային 
տնտեսությունում (տան մաքրություն, լվացք, երեխայի և 
մեծահասակների խնամք և այլ աշխատանք),  

6) տարբեր պատճառներով ժամանակավորապես բացա-
կայել են աշխատանքից` պահպանելով  պաշտոնական  
կապն աշխատավայրի հետ: 
Աշխատանքից ժամանակավորապես բացակայություն է 
համարվում` 
ա. հիվանդությունը,  վնասվածքը կամ ընտանիքի  հիվանդ 

անդամի խնամքը, 
բ. հերթական կամ լրացուցիչ արձակուրդը,  գործատուի 

նախաձեռնությամբ հարկադիր արձակուրդը (պարապուր-
դը), ինչպես վճարվող, այնպես էլ չվճարվող, հղիության կամ 
հետծննդյան արձակուրդը, մինչև 3 տարեկան երեխայի 
խնամքի համար օրենքով սահմանված արձակուրդը, 
ուսումնական կամ մասնագիտական վերապատրաստման 
հետ  կապված  արձակուրդը, 
գ. առանձնահատուկ բնույթի աշխատանքը, 
դ. սեզոնային աշխատանքը, 
ե.  գործադուլը: 
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Եթե ուսանողը, կենսաթոշակառուն կամ տնային 
տնտեսություն վարողը 2011թ. հոկտեմբերի 4-11-ը կատարել 
է որոշակի աշխատանք կամ ունեցել է եկամտաբեր 
զբաղմունք, ապա  նա ևս համարվում է զբաղված, ում  
համար ևս պետք է նշել «Այո» պատասխանին 
համապատասխանող «1» ծածկագիրը: 

    Ոչ` «2», ծածկագիրը գրվում է 2011թ. հոկտեմբերի 4-11-ը 
աշխատանք կամ եկամտաբեր զբաղմունք չունեցող անձանց 
համար,  ինչպես նաև. 

1) իր տնային տնտեսությունում զբաղված (տան 
մաքրությամբ, լվացքով, երեխայի դաստիարակությամբ, 
մեծահասակների խնամքով և այլն) անձանց, 

2) հասարակական կամ կամավոր սկզբունքներով` առանց 
վարձատրության, առանձին անձանց կամ բարեգործական 
ընկերություններին ծառայություններ մատուցած անձանց, 

3) որևէ կազմակերպության կամ ընկերության 
արժեթղթերին  տնօրինող, սակայն դրա տնտեսական 
գործունեությանը չմասնակցող անձանց, 

4)  մուրացկանությամբ զբաղվող անձանց համար 
(նույնիսկ եթե այն եկամտաբեր է): 

Հ Ա Ր Ց  27. 
Ո՞ՐՆ  Է (անունը) ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐԻ` 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ, ՀԻՄՆԱՐԿԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ) 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍԱԿԸ  

(ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ  
ԿԱՄ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ) 

ԵՎ/ԿԱՄ ԴՐԱ  ԼՐԻՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
 

Այս հարցի պատասխանը լրացվում է 2011թ. 
հոկտեմբերի 4-11-ը աշխատանք կամ եկամտաբեր  
զբաղմունք ունեցած  անձանց  համար (ում 26-րդ հարցում  
նշվել է  «1»):  
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Մեկից ավել աշխատանք ունենալու, կամ 
գործունեություն ծավալելու դեպքում հիմնական է 
համարվում այն աշխատանքը, գործունեությունը, որում 
հարցվողը շաբաթվա ընթացքում սովորաբար աշխատել է 
առավելագույն ժամեր կամ ստացել է առավելագույն 
եկամուտ: 

Այն  անձանց համար, ովքեր 2011թ.  հոկտեմբերի 4-11-ը 
փոխել են իրենց հիմնական  աշխատավայրը, գրվում է 
վերջին աշխատավայրում թողարկված հիմնական 
արտադրանքի  կամ մատուցվող ծառայության տեսակը: 

Անհրաժեշտ է հարցվողի աշխատավայրում թողարկված 
հիմնական արտադրանքի («Հացի, հրուշակեղենի 
արտադրություն») կամ մատուցվող ծառայության տեսակը 
(«Կոշիկի նորոգում», «Ավտոմեքենաների նորոգում») 
նկարագրել հստակ, հնարավորինս մանրամասն, որպեսզի 
հարցաթերթի հետագա  մշակման  ժամանակ  բառերով  
գրվածը   հնարավոր  լինի  ծածկագրել, այլ ոչ թե գրել անձի 
կողմից կատարված աշխատանքը:   
Օրինակ` Ցեմենտի  գործարանում  որպես բուժաշխատող 
կամ ավտոմեքենայի  վարորդ աշխատած  անձի համար 
պետք  է  գրել   «Ցեմենտի  արտադրություն»:  

Թողարկված արտադրանքը կամ մատուցված 
ծառայությունը նկարագրել  հնարավորինս մանրամասն, 
որպեսզի հարցաթերթի հետագա  մշակման  ժամանակ  
բառերով գրվածը  հնարավոր լինի  ծածկագրել:  
Օրինակ` գրել ոչ թե «Առևտուր», այլ «Հացաբուլկեղենի, 
խմորեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված 
խանութում», կամ գրել ոչ թե  «Բենզինի առևտուր», այլ 
«Բենզինի առևտուր բենզալցման կայանում»: 
Ուշադրություն: Չի կարելի օգտագործել կրճատումներ ու 
հապավումներ, բացառությամբ շատ հանրահայտների` 
Արմենթել, Վիվասել, Արմավիա և այլն, իսկ չի կարելի գրել, 
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օրինակ` «Հասմիկ» ՓԲԸ, քանի որ այդ անվանումով 
հնարավոր չէ որոշել դրա տնտեսական գործունեության 
տեսակը: 

Հատուկ ուշադրության են արժանի կրթության և 
առողջապահության ոլորտները,  որոնց պարագայում 
պարտադիր պետք է նշել նաև կրթության և 
առողջապահության  այն  ենթաոլորտը, որտեղ աշխատում է 
անձը: Օրինակ` մանկապարտեզում աշխատած անձի 
համար գրել ոչ թե «Կրթություն», այլ` «Նախադպրոցական 
կրթություն», կամ  դպրոցի տարրական դասարաններում 
դասավանդողների համար պետք է գրել «Տարրական 
կրթություն», իսկ առողջապահության համակարգի համար 
անհրաժեշտ է մանրամասնել, թե գործուներությունը 
հիվանդանոցում է, ամբուլատոր պոլիկլինիկայում, թե շտապ 
բուժօգնության կայանում: 

1) Եթե անձն  աշխատում է  խոշոր  կազմակերպութ-
յունում, որը բաղկացած է մի քանի տարաբնույթ 
տնտեսական գործունեություն ծավալող կառուցվածքային 
ստորաբաժանումներից, ապա պետք է նշել այն 
ստորաբաժանման գործունեության տեսակը, որում նա 
զբաղված  է  եղել  (աշխատել է):  
Օրինակ` «Գրանդ քենդի» համատեղ ձեռնարկություն     
ՍՊԸ-ում «Գրանդ քենդի» քաղցրավենիքի մանրածախ 
առևտրի խանութում աշխատած անձի համար տնտեսական 
գործունեության տեսակը  գրվում է «Մանրածախ առևտուր 
մասնագիտացված խանութում», այլ  ոչ թե «արտադրություն»:  

Այն դեպքում, երբ հարցվողն այդպիսի 
կազմակերպության  գործատուն  է,  նրա  համար պետք է 
նշել գործունեության այն տեսակը, որի հասույթն 
ամենամեծն է ընդհանուրի մեջ, կամ որն ինքը կհամարի  
հիմնական: 
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2)  Այն անձանց համար, ովքեր աշխատել են որևէ 
տնտեսական միավորի կառուցվածքային ստորաբաժա-
նումում, որի գործունեությունը և/կամ մատուցվող  
ծառայությունն իր  բնույթով տարբերվում է 
կազմակերպության հիմնական գործունեությունից, սակայն 
միտված է հիմնական գործունեությանն օժանդակելուն, 
ապա գրվում է տնտեսական միավորի հիմնական 
գործունեությունը:  

Օրինակ` ծխախոտի  գործարանի ճաշարանում 
աշխատած անձի համար գրվում է «Ծխախոտի 
արտադրություն»,  այլ  ոչ թե «Ճաշարանի  գործունեություն»:  
Հիվանդանոցի լվացքատանն աշխատած անձի համար պետք 
է գրել հիվանդանոցի գործունեությունը, այլ  ոչ  թե  
լվացքատան: 
Արտադրական կազմակերպությունում տեխնիկական 

անվտանգության ծառայություն մատուցած անձի համար 
գրվում է տվյալ կազմակերպության, այլ ոչ թե տեխնիկական 
սպասարկում իրականացնելու  գործունեությունը: 

3) Կրոնական կազմակերպության կրոնական 
սպասավորների և կրոնական գործունեությամբ 
զբաղվածների համար գրվում է «Կրոնական 
գործունեություն»: 

Կրոնական կազմակերպությունում ոչ կրոնական 
գործունեություն իրականացրած անձանց համար 
գործունեության տեսակը գրվում է` ելնելով արտադրվող 
արտադրանքի կամ մատուցվող ծառայության տեսակից: 
Օրինակ` կրոնական կազմակերպությունների  թերթերի և 
ամսագրերի հրատարակությամբ զբաղված անձանց համար 
գրվում է «Թերթերի և ամսագրերի հրատարակում»: 

4) Եթե հարցվողն անհատ-ձեռնարկատեր է, ապա 
անհրաժեշտ է գրել գործունեության լրիվ անվանումը, որով 
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նա զբաղված է եղել: Օրինակ`‹‹Տաքսու գործունեություն››, 
«Վարսահարդարման ծառայություն»: 

5) Եթե հարցվողը պետական կառավարման մարմնի 
(նախարարության, պետական ծառայության, քաղաքա-
պետարանի, գյուղապետարանի, պետական որևէ կոմիտեի 
կամ  դրա տարածքային ստորաբաժանման) աշխատակից  է,  
ապա  գրվում  նշված պետական մարմնի լրիվ անվանումը: 

6) Գյուղատնտեսությամբ  զբաղված անձանց համար 
գրվում է արտադրվող արտադրանքի տեսակը: Եթե  
բուսաբուծության բնագավառ է, նշել` «Բազմամյա (կամ ոչ 
բազմամյա) բույսերի աճեցում», «Բուսաբուծություն  և 
անասնաբուծություն»: Եթե հիմնական գործունեությունը 
անասնաբուծությունն է, նշել անասնաբուծության  կոնկրետ 
ոլորտը (խոշոր եղջերավոր, մանր եղջերավոր անասուններ, 
ոչխար, թռչուն, մեղու  և այլն): 

Իսկ եթե և բուսաբուծությունն է, և անասնաբուծությունը, 
ապա նշել` «Խառը գյուղատնտեսություն»: 

Որսորդությունը, անտառտնտեսությունը, փայտամթե-
րումները, վայրի բույսերի և անտառամթերքի հավաքումը, 
ձկնորսությունը, ձկնաբուծությունը և գյուղատնտեսության 
այլ  ենթաոլորտներն  անհրաժեշտ է նշել առանձին: 

7) Եթե հարցվողը կատարել է վարձու աշխատանք 
ընտանեկան ձեռնարկությունում, ապա պետք է նշել 
ընտանեկան ձեռնարկության թողարկած հիմնական 
արտադրանքի կամ մատուցած ծառայության տեսակը:  
Օրինակ` եթե ընտանեկան ձեռնարկությունը զբաղված է 
հացամթերքի արտադրությամբ, որտեղ հարցվողն 
աշխատում  է որպես աման լվացող, ապա նրա համար 
գործունեության տեսակը պետք է նշել` «Հացամթերքի 
արտադրություն», այլ  ոչ  թե   «Ամանեղենի  լվացում»: 

8) Եթե հարցվողը ծառայություններ է մատուցել 
մասնավոր տնային տնտեսությունում (անհատական 
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սպասարկում), այն է`  բնակարանի մաքրում, երեխայի, 
հիվանդի խնամք, կերակրի պատրաստում և այլն, ապա նրա 
համար պետք է գրել «Տնային տնտեսության սպասարկում»: 

Բացառություն են կազմում մասնավոր տնային 
տնտեսությունների համար  ծառայությունների մատուցում 
իրականացնող կազմակերպություններում աշխատածները, 
ինչպիսիք են` կանաչապատման, պատրաստի սննդի 
մատակարարմամբ  և նմանատիպ այլ  գործունեություն 
ծավալող կազմակերպությունները: Նման դեպքերում նշվում  
է տվյալ կազմակերպության գործունեության տեսակը: 

9) Եթե հարցվողը հիմնարկի, կազմակերպության 
արհեստակցական միության (բայց ոչ կազմակերպության)  
ազատված աշխատակից է, ապա  գործունեության տեսակը 
գրվում է` «Արհեստակցական  միության գործունեություն»: 

10) Ժամկետային զինծառայողների համար գրվում է` 
«Պաշտպանության գործունեություն»: 

Հ Ա Ր Ց  28. 
Ո՞ՐՆ  է (անունը)  ԶԲԱՂՄՈՒՆՔԸ, ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԸ  ԿԱՄ 

ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ  

2011թ. հոկտեմբերի 4-11-ը աշխատանք կամ 
եկամտաբեր զբաղմունք ունեցած բոլոր անձանց համար         
(ում համար 26-րդ հարցում նշված է «Այո»-ին 
համապատասխանող «1» ծածկագիրը) գրվում է նրանց 
զբաղմունքի, զբաղեցրած պաշտոնի կամ կատարած 
աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունն  այն 
աշխատավայրում,  որը  նշված է  27-րդ հարցում: 

1) Եթե հարցվողն ունեցել է մեկից ավել աշխատանք և 
դիտարկվող ժամանակահատվածում ժամանակավորապես 
բացակայել է հիմնական աշխատավայրից, ապա 
զբաղմունքի, զբաղեցրած պաշտոնի կամ կատարած 
աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկություններն անհրաժեշտ է 
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լրացնել ըստ հիմնական աշխատավայրի (գործունեության)` 
ըստ  27-րդ հարցի:  

2) Զբաղմունքը և(կամ) զբաղեցրած պաշտոնը պետք է  
գրել մանրամասն` նշելով կատարած աշխատանքի բնույթը: 
Չպետք է գրել, օրինակ, «Վարիչ», «Մեքենավար», 
«Օպերատոր» և այլն (քանի որ  դրանցից շատերն ունեն 
միևնույն անվանումը, սակայն  պատկանում են 
գործունեթյան տարբեր ոլորտների), այլ պետք է գրել. 
«Գրադարանի վարիչ», «Մանկապարտեզի վարիչ», 
«Էլեկտրաքարշի մեքենավար», «Համակարգչի օպերատոր» և 
այլն: 

3) Այն դեպքում, երբ պաշտոնի անվանումը, օրինակ` 
«Առաջին կարգի  մասնագետ» թույլ չի տալիս անմիջապես 
որոշել զբաղմունքը, անհրաժեշտ է համառոտ բնութագրել 
կատարած աշխատանքը, օրինակ` «Վիճակագրական 
տեղեկատվության հավաքագրում, ամփոփում», 
«Համակարգչային  ծրագրավորող», «Ավագ դպրոցների 
աշխատանքները համակարգող տեսուչ» և այլն: 

4) Սեփական կազմակերպությունում (բիզնեսում) 
(առանց վարձու  աշխատողների ներգրավման կամ 
ժամանակ առ ժամանակ  ներգրավելով) աշխատող  անձանց 
համար գրվում է  կատարած աշխատանքի, կամ արհեստի 
անվանումը, օրինակ` «Ատամնաբույժ»,  «Դերձակ»  և այլն, 
իսկ եթե սեփական կազմակերպությունում (բիզնեսում) անձը 
մշտապես  ներգրավում է վարձու  աշխատողներ, այսինքն 
հանդիսանում է գործատու, անկախ այն հանգամանքից, որ 
հնարավոր է, որ ինքը ևս մասնակից է լինում այդ 
գործունեությանը, նման   դեպքում գրվում է` «Տնօրեն»: 

5) Որակավորում չպահանջող  տարբեր աշխատանք-
ներով զբաղված անձանց համար (բացի 
գյուղատնտեսությունից) նաւյնպես  անհրաժեշտ է գրել 
կատարած աշխատանքի մանրամասն նկարագիրը: 
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6) Եթե հարցվողը վարում է գյուղացիական 
տնտեսություն  և զբաղված է գյուղատնտեսական մթերքների 
արտադրությամբ, ապա պետք է նշել, օրինակ` «Զբաղված է 
դաշտային և բոստանային մշակաբույսերի աճեցմամբ» կամ 
«Զբաղված է թռչնի մսի, ձվի արտադրությամբ» և այլն, նշելով 
նաև` այն նախատաեսված է սեփական սպառման, վաճառքի, 
թե այլ նպատակի համար:   

7) Եթե հարցվողը կատարել է  տարբեր 
գյուղատնտեսական աշխատանքներ և  դրանք հնարավոր չէ  
միմյանցից  հստակ սահմանազատել, ապա գրվում է` 
«Զբաղված է անասնաբուծությամբ»,  «Զբաղված է 
բուսաբուծությամբ» կամ  «Զբաղված է անասնաբուծությամբ 
և  բուսաբուծությամբ»: 

8) Ընտանիքի անդամին կամ ազգականին պատկանող 
կազմակերպությունում կամ գյուղացիական տնտեսությու-
նում առանց վարձատրության  աշխատող անձանց համար 
գրվում է այն զբաղմունքը  կամ կատարած աշխատանքը, 
որով նրանք զբաղված են եղել  ժամանակի մեծ մասը:  
Օրինակ` եթե ընտանիքի անդամն իրենց սեփական 
խանութում ժամանակի մեծ մասը զբաղվում է վաճառքի 
համար նախատեսված  ապրանքների բեռնաթափմամբ, 
ապա գրվում է` «բեռնակիր»: 

9) Ժամկետային զինծառայողների համար գրվում է` 
«Գտնվում է ժամկետային զինծառայության մեջ»: 

Հ Ա Ր Ց  29. 
Ո՞ՐՆ  է (անունը)  ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

Հարցը լրացվում է անձի զբաղվածության կարգավիճա-
կին համապատասխանող թվային ծածկագիրը գրառելով: 

«1»` Վարձու աշխատող, նշվում է այն անձանց համար, 
ովքեր աշխատել են գործատուի հետ կնքած պայմանագրի, 
աշխատանքի ընդունվելու հրամանի կամ ձեռք բերված 
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որոշակի գրավոր կամ բանավոր համաձայնության հիման 
վրա և ստացել են դրամական և/կամ բնաիրային 
փոխհատուցում` աշխատավարձ և դրան հավասարեցված 
այլ միջոցներ:  

Տնօրենները, կառավարիչները և այլ ղեկավար 
պաշտոններ զբաղեցրած անձինք, ովքեր  ստացել են 
աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ միջոցներ, այլ ոչ 
թե եկամուտ գործունեությունից, համարվում են վարձու 
աշխատողներ, թեև  կարող են և հաճախ էլ կատարում են 
նույն գործառույթները,  ինչ   գործատուն: 

«2»` Գործատու, համարվում են այն անձինք, ովքեր 
ինքնուրույնաբար կամ մեկ կամ մի քանի գործընկերների 
հետ միասին ղեկավարել են սեփական բիզնեսը և մշտապես 
վարձում են մեկ կամ ավելի  աշխատողներ:   

«3»` Ինքնազբաղված գյուղացիական տնտեսությունում, 
այն անձինք են, ովքեր զբաղված են գյուղացիական 
տնտեսությունում եկամտաբեր գործունեությամբ, 
ինքնուրույն` առանց աշխատողների ներգրավման, կամ եթե 
նույնիսկ ներգրավում են աշխատողներ, ապա  այն չի կրում 
մշտական բնույթ  (օրինակ` սեզոնային աշխատանքների 
եռուն շրջանում ժամանակավորապես կարող է ներգրավել 
վարձու աշխատուժ): 

«4»` Ինքնազբաղված այլ գործունեությամբ  սեփական 
գործ ունեցած այն անձինք են, ովքեր ինքնուրույն զբաղված 
են եղել եկամտաբեր ոչ գյուղատնտեսական 
գործունեությամբ`  առանց աշխատողների ներգրավման, 
կամ եթե նույնիսկ ներգրավում են աշխատողներ, ապա  այն 
չի կրում մշտական բնույթ: 

«5»` Ընտանիքի օժանդակող անդամ, նշվում է այն 
անձանց համար, ովքեր աշխատել են ընտանիքի կամ 
տնային տնտեսության ինքնազբաղված անդամին 
(ազգականին, բարեկամին) պատկանող ընտանեկան 
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կազմակերպությունում (տնտեսությունում) օգնելու, 
օժանդակելու  նպատակով և չեն ստացել դրամական և/կամ 
բնաիրային փոխհատուցում, եթե զբաղված են եղել նույն 
գործունեությամբ, ինչով զբաղվել է  ինքնազբաղված 
անդամը: 
Օրինակ` եթե տնային տնտեսության գլխավոր անդամը 
զբաղված է անասնաբուծությամբ, իսկ նրան  օգնող 
կինը/ամուսինը`  դաշտային և բոստանային մշակաբույսերի 
աճեցմամբ, ապա երկուսի համար զբաղվածության 
կարգավիճակը կնշվի «Ինքնազբաղված գյուղացիական 
տնտեսությունում»: Եթե տնային տնտեսության գլխավոր 
անդամը և նրան օգնող կինը/ամուսինը զբաղված են 
միևնույն գործունեությամբ` օրինակ անասնաբուծությամբ, 
ապա տնային տնտեսության գլխավորի զբաղվածության 
կարգավիճակը կնշվի «Ինքնազբաղված գյուղացիական 
տնտեսությունում», իսկ կնոջը/ամուսնունը` «Ընտանիքի  
օժանդակող անդամ» հուշման տարբերակին  համապատաս-
խանող  նույնականացման  ծածկագիրը: 

«6»`Արտադրական/սպառողական կոոպերատիվի 
անդամ, համարվում են այն անձինք, ովքեր աշխատել են 
ապրանքների արտադրության և ծառայությունների 
մատուցման կոոպերատիվում  և հանդիսացել են ակտիվ 
(աշխատող) անդամ, մյուս անդամների հետ  հավասար 
իրավունքով մասնակցել են արտադրության 
կազմակերպմանը, արտադրանքի իրացմանը, կազմակեր-
պության անդամների միջև եկամուտների բաշխմանը: 

«7»` Այլ կարգավիճակ, նշվում է այն անձանց համար, 
ում զբաղվածության կարգավիճակը թվարկված 
դասակարգումներից  ոչ մեկում  հնարավոր չէ ներառել:  
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30-33-ՐԴ  ՀԱՐՑԵՐԸ  ԼՐԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԱՅՆ 
ԱՆԴԱՄ(ՆԵՐ)Ի ՀԱՄԱՐ,  ՈՒՄ ՀԱՄԱՐ  26-ՐԴ ՀԱՐՑՈՒՄ ԳՐՎԵԼ Է «ՈՉ»  
ՀՈՒՇՄԱՆԸ  ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ «2»  ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ 

Հ Ա Ր Ց  30. 
 ԱՐԴՅՈՔ (անունը) ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻՆ ՆԱԽՈՐԴՈՂ  

ՎԵՐՋԻՆ  4 ՇԱԲԱԹՆԵՐԻ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  
ՓՆՏՐԵ՞Լ Է ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

Այս հարցը լրացվում է բոլոր այն անձանց համար, ովքեր 
հոկտեմբերի 11-ին նախորդող 4 շաբաթների ընթացքում 
փնտրել են աշխատանք կամ փորձել են սկսել սեփական 
գործ,  սակայն  մինչև  հարցման  պահը  դեռևս  չեն  գտել: 

«1»`Այո, փնտրել է վճարովի աշխատանք, նշվում է այն 
անձանց համար, ովքեր փնտրել են վարձու աշխատանք: 

Աշխատանք փնտրելու եղանակներն են` 
զբաղվածության պետական ծառայությանը, աշխատանքի 
տեղավորման մասնավոր գործակալություններին, 
անմիջապես գործատուներին  դիմելը,  թերթերում, 
ինտերնետային կայքերում հայտարարություններ 
տեղադրելը, ծանոթների, ընկերների, բարեկամների 
օգնությանը դիմելը, աշխատանքի տեղավորման համար 
մրցույթների  և  հարցազրույցների մասնակցելը: 

«2»` Այո, փորձել է սկսել սեփական գործ, նշվում է այն 
անձանց համար, ովքեր սեփական գործ սկսելու նպատակով 
փորձել են ձեռք բերել ֆինանսական միջոցներ, վարկ` 
սեփական գործ հիմնելու համար,  դիմել են պետական 
լիազոր մարմիններին` թույլտվություն ստանալու համար,  
փնտրել են տարածք, նախադրյալներ, մեքենաներ, 
սարքավորումներ սեփական գործ հիմնելու համար:  

«3»` Ոչ, նշվում է այն անձանց համար, ովքեր  
աշխատանք չեն փնտրել: 
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31  ԵՎ  32-ՐԴ ՀԱՐՑԵՐԸ ԼՐԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔ   ՓՆՏՐՈՂ(ՆԵՐ)Ի 
ՀԱՄԱՐ (ում համար 30-րդ հարցում նշվել է «1») 

Հ Ա Ր Ց  31. 
ԱՐԴՅՈ՞Ք (անունը)  ԱՌԱՋԻՆ  ԱՆԳԱՄ  Է               

ՓՆՏՐՈՒՄ  ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

Այն անձանց համար, ովքեր աշխատանք փնտրում են 
առաջին անգամ համապատասխան վանդակում նշվում է     
«1», իսկ նրանք, ովքեր առաջին անգամ չէ, որ փնտրում են 
աշխատանք, նշվում  է «2»: 

Հ Ա Ր Ց  32. 
ԵԹԵ ԱՌԱՋԱՐԿՎԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ,  

ԱՐԴՅՈ՞Ք (անունը) ՊԱՏՐԱՍՏ  Է  ԱՆՑՆԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ԱՌԱՋԻԿԱ  2  ՇԱԲԱԹՎԱ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

Այն անձանց համար, ովքեր փնտրում  են աշխատանք 
և համապատասխան աշխատանքի առաջարկի դեպքում 
պատրաստ են  անցնել աշխատանքի առաջիկա երկու  
շաբաթների ընթացքում, գրվում է «Այո» հուշմանը 
համապատասխանող «1» ծածկագիրը, իսկ նրանց համար, 
ովքեր նույն ժամանակահատվածում չեն կարող անցնել 
աշխատանքի` որևէ պատճառով պայմանավորված, գրվում է 
«Ոչ» հուշմանը համապատասխանող «2»  ծածկագիրը: 

33-ՐԴ ՀԱՐՑԸ ԼՐԱՑՎՈՒՄ  Է  ԱՇԽԱՏԱՆՔ   ՉՓՆՏՐՈՂ(ՆԵՐ)Ի ՀԱՄԱՐ 
(ում համար 30-րդ հարցում նշվել է  «3») 

Հ Ա Ր Ց  33. 
Ո՞ՐՆ  Է  (անունը) ԱՇԽԱՏԱՆՔ  ՉՓՆՏՐԵԼՈՒ  ՊԱՏՃԱՌԸ 

Աշխատանք չփնտրող անձանց համար  (ում համար    
30-րդ հարցում նշվել է «Ոչ» տարբերակին 
համապատասխանող «3» ծածկագիրը) պետք է գրել 33-րդ 
սյունակին համապատասխանող վանդակում թվարկված 
պատճառներից որևէ  մեկին համապատասխանող 
ծածկագիրը: 
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ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐ 
«Բ, Գ, Դ»  ԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ՉԵՆ ԼՐԱՑՎՈՒՄ  

ԱՄԲՈՂՋ ԿԱԶՄՈՎ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ՏՆԱՅԻՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ 

Տնային տնտեսության անդամների վերաբերյալ 
անհատական հարցերի լրացումից հետո մարդահամարի 
հարցաթերթում նախատեսված են նաև հարցեր` ուղղված 
տնային տնտեսության բնակարանային պայմաններին, 
գյուղատնտեսությամբ զբաղվելուն, ինչպես նաև տնային 
տնտեսությունում վերջին 12 ամիսների ընթացքում 
արտերկրում գտնվող բարեկամներից, ծանոթներից և 
ազգականներից դրամական միջոցներ ստանալուն ու վերջին 
12 ամիսների ընթացքում տնային տնտեսությունում տեղ 
գտած ծնունդների և մահվան  դեպքերի գրանցված լինելուն: 

Եթե մեկ տնային տնտեսության համար լրացվել են 
մեկից ավել հարցաթերթեր, ապա նշված բաժինները 
լրացվում են միայն վերջին  հարցաթերթում: 

ԲԱԺԻՆ Բ. ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ  

Այս բաժնի Բ.1-Բ.4 և Բ.7-Բ.15 հարցերի համար 
առաջարկված պատասխանների տարբերակներից պետք է 
ընտրվի միայն մեկը` գծանշելով այդ տարբերակի դիմաց 
տեղադրված փոքրիկ վանդակը, իսկ Բ.5 և Բ.6 հարցերի 
պատասխանները լրացվում են դրանց պահանջներին 
համապատասխան   թվեր  գրելով: 

Հ Ա Ր Ց   Բ. 1. 
ՈՒ՞Մ  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ  Է ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ 

ԲՆԱԿԵԼԻ  ՄԻԱՎՈՐԸ 
«Տվյալ տնային տնտեսության անդամի» հուշումը 

գծանշվում է այն դեպքում, երբ բնակելի միավորը 
սեփականության  իրավունքով պատկանում է տվյալ տնային 
տնտեսության որևէ անդամին   կամ  անդամներին: 
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«Պետության» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ 
բնակելի միավորը հանդիսանում է պետական 
սեփականություն: 

«Համայնքի» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ 
բնակելի միավորը հանդիսանում է համայնքի 
սեփականություն: 

«Իրավաբանական անձի»  հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ բնակելի միավորը պատկանում է 
իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող որևէ 
կազմակերպության, տնտեսական ընկերակցության, 
ընկերության, հասարակական միավորումների,  
հիմնադրամների: 

«Այլ անձ/անց/ի» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ 
բնակելի միավորը սեփականության իրավունքով 
պատկանում է ոչ թե տվյալ տնային տնտեսության որևէ 
անդամին, այլ մեկ ուրիշին: 

«Անօթևան» հուշումը գծանշվում է անօթևանների համար 
կազմված հարցաթերթում: 

Հ Ա Ր Ց  Բ.2. 
ԲՆԱԿԵԼԻ  ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍԱԿԸ 

«Բնակելի տուն (առանձնատուն)» հուշումը գծանշվում է 
այն դեպքում, երբ մեկ տնային տնտեսությունը բնակվում է 
մեկ ամբողջ բնակելի տան (առանձնատան) մեջ` անկախ 
դրա սեփականության  ձևից: 
Բնակելի տուն է համարվում բնակավայրի տարածքում 

առանձին հողամասի վրա կառուցված, առանձին փոստային 
համար ունեցող, բնակելի, օժանդակ և կոմունալ 
հարմարություններով, իր տնտեսական շինություններով 
կառույցը: 
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«Բնակելի տան մի մաս» հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ տնային տնտեսությունը զբաղեցնում է մեկ 
ամբողջ բնակելի տան (շինության)  միայն մի մասը: 

«Բազմաբնակարան շենքի բնակարան» հուշումը 
գծանշվում է այն դեպքում, երբ տնային տնտեսությունը 
բնակվում է առանձին բնակարանում: 

Բնակարան համարվում է բազմաբնակարան շենքում 
ֆիզիկական անձանց բնակության համար նախատեսված և 
իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող 
լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված կամ 
համարակալված տարածք (շինություն): 

«Բազմաբնակարան շենքի բնակարանի մաս» հուշումը 
գծանշվում է այն դեպքում, երբ տնային տնտեսությունը 
զբաղեցնում է բազմաբնակարան շենքի բնակարանի միայն 
մի մասը: 

Ընդ որում, եթե տնային տնտեսությունը բնակվում է 
բնակելի տանը կամ  բնակարանում, սակայն զբաղեցնում է 
տան կամ բնակարանի տարածության միայն մի մասը, իսկ 
մնացած մասը տալիս է վարձով, ապա համարվում է, որ այդ 
տնային տնտեսությունն ապրում է բնակելի  տանը կամ  
բնակարանում, և գծանշումը կատարվում է դրան 
համապատասխան: 

«Այգետնակ»  հուշումը  գծանշվում է այն դեպքում, երբ  
տնային տնտեսությունը բնակվում է այգետնակում: 
Այգետնակը այգեգործական զանգվածում առանձին 
հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական 
շինություններով  կառույց է: 

«Տնակ/ժամանակավոր կացարան» հուշումը գծանշվում է 
այն դեպքում, երբ տնային տնտեսությունը բնակվում է 
տնակում, վագոնում, վագոն-բնակարանում և 
ժամանակավոր կացարան հանդիսացող  նմանատիպ  այլ  
կառույցում: 
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«Համատեղ բնակության (ինստիտուցիոնալ) շինություն» 
հուշումը գծանշվում է տարեցների և հաշմանդամների 
սոցիալական սպասարկման կազմակերպություններում, 
մանկատներում, գիշերօթիկ դպրոցներում մշտապես 
բնակվողների համար (բացի սպասարկող անձնակազմից), 
ինչպես նաև մենաստաններում, զորանոցներում, 
քրեակատարողական հիմնարկներում և նմանատիպ այլ 
հաստատություններում բնակվող խմբային տնային 
տնտեսությունների  համար: 

«Հանրակացարան» հուշումը գծանշվում է  այն դեպքում, 
երբ տնային տնտեսությունը բնակվում է 
հանրակացարանում (անկախ կառույցի տիպից` 
բնակարանային, ընդհանուր միջանցք, ինչպես նաև նրանից, 
թե զբաղեցնում է արդյոք մեկ սենյակ, սենյակի մի մասը կամ 
միայն մահճակալ): 

Հանրակացարանային տիպի բնակելի կառույցների 
շարքին են դասվում այն տները, որոնցում շինությունների և 
օգտակար տարածության ամբողջ կամ մեծ մասը 
նախատեսված և կահավորված են ընդհանուր սենյակներում 
համատեղ բնակվող, որպես կանոն միմյանց հետ 
ազգակցական հարաբերություններով չկապված, բայց 
բարեկարգման և սարքավորումների բոլոր տեսակները 
(հանգստյան սենյակներ, պարապմունքների համար 
սենյակներ, խոհանոցներ, լոգասենյակներ, սանիտարական 
սենյակներ և այլն) համատեղ օգտագործող անձանց համար: 

«Այլ` բնակության համար հարմարեցված շինություն» 
հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ տնային 
տնտեսությունը բնակվում է մշտական բնակության համար 
չնախատեսված շինությունների` հյուրանոցի, հանգստյան 
տան, մոթելի, վարչական շենքի  և այլ հարմարեցված 
սենյակներում: 
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Հ Ա Ր Ց   Բ.3. 
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ   ՀԱՆՁՆՄԱՆ    ՏԱՐԵԹԻՎԸ 

Գծանշվում է որպես պատասխան առաջարկված              
ժամանակահատվածներից որևէ մեկին համապատասխա-
նող վանդակը: Ընդ որում, տան կառուցման 
ժամանակաշրջանը որոշելիս հաշվի է առնվում այն 
տարեթիվը, երբ տունը (շինությունը) շահագործման է 
հանձնվել: 

Բազմաբնակարան շենքերում բնակվող տնային 
տնտեսությունների  հարցաթերթերի Բ.3, Բ.4 և Բ.6 հարցերի 
պատասխանները լրացնելիս պետք է օգտվել տվյալ շենքի 
համար լրացված «Ձև թիվ 1-բնակբնութագիր»  պետական 
վիճակագրական դիտարկման հարցաթերթում առկա 
տեղեկատվությունից: 
Օրինակ` եթե շինության  շինարարությունը սկսվել է 1979թ. 
և ավարտվել է 1981թ., ապա գծանշվում է ավարտվելու 
տարեթվին «1981-1990թթ». համապատասխանող հուշումը:  
Անգամ շինության վերակառուցման, վերնաշենքի 
կառուցման կամ ընդլայնման դեպքում շահագործման 
հանձնելու տարին համարվում է դրա սկզբնական 
կառուցման  տարին: 

Հ Ա Ր Ց   Բ.4. 
ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՐՏԱՔԻՆ  ՊԱՏԵՐԻ  ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԸ 

«Քար, աղյուս» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ 
տունը կառուցված է քարից կամ աղյուսից: 

«Պանելային» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ 
տունը(շինությունը)  կառուցված է պանելներից: 

«Մոնոլիտ»   հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ 
տունը (շինությունը)  կառուցված է միաձույլ երկաթբետոնյա 
պատերից: 
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«Փայտ» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ տան 
(շինությունը) պատերը փայտից են (քառակող կամ տաշած) 
կամ փայտյա ամբողջական հավաքովի պանելներից, ինչպես 
նաև այն դեպքում, երբ փայտյա տունը երեսպատված է 
աղյուսով: 

«Խառնակազմ նյութ» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, 
երբ առաջին հարկը (տան կեսը կամ մի մասը) կառուցված է 
աղյուսից կամ քարից, իսկ երկրորդ հարկը (կեսը կամ միայն 
մի մասը)` փայտից: 

Եթե տան պատերը կառուցված են մի քանի տեսակի 
նյութերից, ապա դրանք անհրաժեշտ է վերագրել 
որմնանյութի այն խմբին, որոնք տվյալ կառույցում 
գերակշռում են: 

«Այլ շինանյութ» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ 
շինության արտաքին պատերում թվարկված շինանյութերը 
բացակայում են: 

Հ Ա Ր Ց  Բ.5. 
ՏՆԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ                    

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
   Սենյակը` տան, բնակարանի, հանրակացարանի մի մաս 

է, որը մյուս մասերից անջատված է խուլ պատերով և 
միջնորմներով և նախատեսված է բնակվելու, հանգստի, 
արտադասարանային պարապմունքների համար 
(հանրակացարաններում, մանկատներում և այլն): 
Ձեղնահարկերը, կիսավերնահարկերը, տաքացվող 
պատշգամբները և ծածկապատշգամբները (վերանդա), 
որոնք սարքավորված են և պիտանի են ամբողջ տարվա 
ընթացքում ապրելու համար, համարվում են սենյակներ: 
Բնակելի սենյակների թվի մեջ չեն մտցվում խոհանոցները, 
նախասրահները, միջանցքները, լոգասենյակները, 
մառանները, նկուղները, բնակարանի ու       
հանրակացարանի օժանդակ այլ շինությունները: 
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Եթե 3  սենյակից բաղկացած մեկ բնակելի միավորում 
համատեղ բնակվում են երկու տնային տնտեսություններ, 
որոնցից յուրաքանչյուրը զբաղեցնում է 1-ական ննջասենյակ, 
իսկ 3-րդ սենյակը համատեղ  օգտագործման համար է, ապա 
յուրաքանչյուր տնային տնտեսության համար կազմված 
հարցաթերթի տնային տնտեսության բնակարանային 
պայմանները բաժնի 5-րդ հարցում լրացվում է  2  թիվը: 

Ընդ որում, նման դեպքում հարկ է հիշել, որ երկու 
տնային տնտեսությունների համար կազմված առանձին 
հարցաթերթերի հասցեամասում բնակելի միավորի 
հերթական համարը պետք է նույնը լինի, իսկ հարցաթերթի 
հերթական համարը` տարբեր: 

Այն դեպքում, երբ տնային տնտեսությունը զբաղեցնում 
է բնակելի սենյակի  մի մասը, ապա գրվում է  «1»: 

Հ Ա Ր Ց   Բ.6. 
ԲՆԱԿԵԼԻ  ՄԻԱՎՈՐԻ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՌ.Մ 

Գրառվում է տվյալ բնակելի միավորի ընդհանուր 
մակերեսի չափը` քառակուսի մետրերով, առանց 
տասնորդական նիշերի: Գրառումը կատարվում է թվերով` 
(օրինակ` 5,  13,  44 կամ 105 և այլն) դրա համար 
հատկացված հատուկ վանդակում: 

Բնակելի տան (առանձնատան), առանձին կամ 
ընդհանուր (կոմունալ) բնակարանի ընդհանուր մակերեսը 
որոշվում է բոլոր բնակելի սենյակների և օժանդակ 
շինությունների (խոհանոցների, նախասենյակների, 
լոգարանների կամ ջրացնցուղների, մառանների) 
մակերեսների հանրագումարով` ներառյալ կառուցված 
պահարանների, նախասրահների, ներբնակարանային 
միջանցքների մակերեսը: 

Հանրակացարաններում և կոմունալ բնակարաններում 
բնակվողներին բաժին ընկնող ընդհանուր մակերեսը 
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որոշվում է որպես տնային տնտեսության կողմից 
զբաղեցրած բնակելի մակերեսի և հանրակացարանի 
օժանդակ շինությունների ամբողջ մակերեսից նրանց բաժին 
ընկնող մասի գումարով: 

Հանրակացարանների համար օժանդակ 
շինությունների մակերեսից մեկ մարդուն բաժին ընկնող 
մակերեսի չափը որոշվոմ է տվյալ հանրակացարանի 
օժանդակ շինությունների ամբողջ մակերեսը 
մահճակալ/տեղերի  թվի  վրա  բաժանելու միջոցով: 
Օրինակ` եթե հանրակացարանի օժանդակ շինությունների 
մակերեսը կազմում է 506 քառ.մ., իսկ մահճակալ/ տեղերի 
թիվը հավասար է 103-ի, ապա մեկ մարդուն բաժին է ընկնում 
օժանդակ շինությունների 5 քառ.մ. (4,913 քառ. մ, որը 
կլորացվում է): 

Ընդհանուր մակերեսի մեջ չի ներառվում 
աստիճանավանդակների, նախասրահների, սրահների, 
նախամուտքերի, դուրս ցցված կառուցվածքային  տարրերի և 
ջեռուցիչ վառարանների զբաղեցրած, չտաքացվող կից 
կառուցված շինությունների (պատշգամբ, ծածկապատշգամբ, 
ձեղնահարկ, սյունազարդ պատշգամբ, կիսավերնահարկ), 
առանձնացված ամառային խոհանոցների, լոգասենյակների, 
ցախատների, տաղավարների և այլնի մակերեսը: 

Հանրակացարանների, տարեցների և հաշմանդամների 
սոցիալական սպասարկման կազմակերպություններում, 
մանկատներում, գիշերօթիկ դպրոցներում բնակելի միավորի 
ընդհանուր մակերեսի մեջ չեն ներառվում նաև պարետների 
և սպասարկող անձնակազմի ծառայողական սենյակների, 
դաստիարակների սենյակների և կենցաղ սպասարկման 
(ընդունման կետ, վարսավիրանոց, առևտրի կրպակ), 
զանգվածային միջոցառումների համար նախատեսված 
շինությունների (սպորտային դահլիճ), բժշկական կետի 
մակերեսը: 
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Բնակելի մակերեսի մեջ ներառվում է տնային 
տնտեսության կողմից զբաղեցրած բնակելի բոլոր 
սենյակների մակերեսը` չհաշված ներկառուցված 
պահարանների մակերեսը: Եթե տնային տնտեսությունը 
զբաղեցնում է սենյակի մի մասը, ապա անհրաժեշտ է նշել 
այն մակերեսը, որը բաժին է ընկնում տվյալ տնային 
տնտեսությանը սենյակի ընդհանուր մակերեսից: 
Օրինակ`եթե հանրակացարանում 15 քառ.մ  տարածությամբ 
սենյակում բնակվում են 3 մարդ և նրանցից յուրաքանչյուրն 
առանձին տնային տնտեսություն է, ապա նրանցից 
յուրաքանչյուրին բաժին է ընկնում 5 քառ.մ: 

Եթե տնային տնտեսությունը զբաղեցնում է բնակելի 
միավորի ընդհանուր մակերեսի միայն մի մասը, իսկ 
մնացած մասը վարձով է տալիս, ապա նշվում է տվյալ 
տնային տնտեսությանը պատկանող  բնակելի միավորի 
ընդհանուր  մակերեսի ամբողջ չափը: 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Եթե բնակելի միավորում բարեկարգվածության այս 
կամ այն տեսակը ժամանակավորապես չի գործում 
(խափանման, վերանորոգման հետևանքով կամ այլ 
պատճառով), ապա այդպիսիք համարվում են  
բարեկարգվածության տվյալ տեսակով սարքավորված: 

Հ Ա Ր Ց  Բ.7. 
ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ (հիմնական) ՀԵՌԱԽՈՍԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Բնակելի միավորում ստացիոնար (հիմնական) 
հեռախոսի առկայության դեպքում գծանշվում է «Այո» 
պատասխանին համապատասխանող վանդակը, իսկ եթե 
բնակելի միավորում հեռախոսը բացակայում է, ապա` «Ոչ»-
ին  համապատասխանող վանդակը: 
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Հ Ա Ր Ց   Բ.8. 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 «Այո» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ տվյալ 
տնային տնտեսությունն իր օգտագործման համար ունի 
համակարգիչ: 

«Ոչ» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ տվյալ 
տնային տնտեսությունը համակարգիչ չունի: 

Հ Ա Ր Ց   Բ. 9. 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԵՊՔՈՒՄ, ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՅՆ  

ՄԻԱՑՎԱԾ Է  ԻՆՏԵՐՆԵՏԻՆ 

Այն տնային տնտեսություններում, որոնցում առկա է 
համակարգիչ, այսինքն Բ8=1, անհրաժեշտ է պարզել նաև, թե 
արդյոք այն միացված է ինտերնետ ցանցին, և ստացված 
պատասխանի հիման վրա գծանշվում է «Այո, մշտապես», 
«Այո, ոչ մշտապես» և «Ոչ» հուշումներից մեկին 
համապատասխանող վանդակը: 

Հ Ա Ր Ց  Բ.10. 
ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑԸ 

«Ջեռուցման անհատական (լոկալ) համակարգ» հուշումը 
գծանշվում է այն դեպքում, երբ բնակելի միավորի ջեռուցումը 
կատարվում է ջեռուցման անհատական (լոկալ) համակարգի 
միջոցով: 

«Կենտրոնացված ջեռուցում» հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ բնակելի միավորը սարքավորված է խմբային, 
թաղամասային կամ միացյալ կաթսայատնից, ՋԷԿ-ից 
մատակարարող շոգեջեռուցմամբ: 

«Գազի վառարան» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, 
երբ բնակելի միավորը հիմնականում ջեռուցվում է գազով 
աշխատող սարքավորումով: 
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«Էլեկտրական տաքացուցիչ»  հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ բնակելի միավորը ջեռուցվում է էլեկտրական 
տաքացուցիչներով, օդորակիչներով, հատակադիր էլեկտրա-
սալիկներով և/կամ  էլեկտրական այլ սարքավորումներով: 

«Փայտով ջեռուցվող վառարան» հուշումը գծանշվում է 
այն դեպքում, երբ բնակելի միավորը ջեռուցելու համար 
որպես  հիմնական վառելիք  օգտագործվում է փայտը: 

«Աթարով ջեռուցվող վառարան» հուշումը գծանշվում է 
այն դեպքում, երբ ջեռուցման հիմնական միջոցը 
հանդիսանում  է աթարով վառվող վառարանը: 

«Այլ» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ բնակելի 
միավորի ջեռուցման համար օգտագործվում են այլ 
վառելանյութեր, բացի թվարկվածներից: 

«Չի ջեռուցվում» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ 
բնակելի միավորն ընդհանրապես չի ջեռուցվում: 

Հ Ա Ր Ց  Բ.11. 
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐԸ 

«Կենտրոնացված ջրամատակարարում բնակելի 
միավորում» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ 
ջրաբաշխիչ ծորակը գտնվում է բնակելի միավորի ներսում, 
այսինքն` այն միացված է ջրամատակարարման 
կենտրոնական ցանցին: 

«Կենտրոնացված ջրամատակարարում շենքում, բայց ոչ 
բնակելի միավորում» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, 
երբ շենքում կա ջրաբաշխիչ ծորակ, բայց ջուրը առանձին 
բնակելի միավորներին չի հասնում, և առանձին տնային 
տնտեսություններ ջրի ծորակից օգտվում են ընդհանուր 
հիմունքներով: 

«Կենտրոնացված ջրամատակարարում բակում» հուշումը 
գծանշվում է այն դեպքում, երբ բակում կա ջրաբաշխիչ 
ծորակ, բայց ջուրը չի հասնում տնային տնտեսության 
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բնակության համար նախատեսված բնակելի միավորին և 
առանձին տնային տնտեսություններ ջրի ծորակից  օգտվում  
են  բակից: 

«Բերովի/գնովի ջուր» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, 
երբ բակում կամ մոտակայքում կա ջրաբաշխիչ ծորակ, բայց 
ջուրը տուն (շենք) չի հասնում և բնակիչները ջրից օգտվում 
են հասարակական հիմունքներով կամ նրանք գնում են 
շշալցված ջրեր խանութներից: 

«Ջրակուտակման սեփական համակարգ» հուշումը 
գծանշվում է այն դեպքում, երբ տնային տնտեսության 
ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրը ջրակուտակման 
սեփական համակարգն է: 

«Գետեր/աղբյուրներ»  հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ տնային տնտեսությունը ջրից օգտվելու իր 
պահանջները բավարարում է անմիջականորեն գետերի, 
աղբյուրների ջուրն օգտագործելով: 

«Ջրհոր» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ տնային 
տնտեսությունը ջրից օգտվելու իր պահանջները 
բավարարում է անմիջականորեն ջրհորներից օգտվելով: 

«Այլ» հուշումը գծանշվում է մնացած բոլոր չթվարկված 
դեպքերի համար: 

Հ Ա Ր Ց  Բ.12. 
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ  (ԿՈՅՈՒՂԱՑՄԱՆ)  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

«Միացված է կոյուղու կենտրոնացված համակարգին» 
հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ ջրահեռացման 
համակարգը միացված է կոյուղու կենտրոնացված 
համակարգին: 

«Ունի տեղական (լոկալ) ցանց» հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ բնակելի միավորն ունի ջրահեռացման 
տեղական (լոկալ) ցանց: 
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«Այլ» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ 
օգտագործվում են ջրահեռացման այլ համակարգեր, բացի 
թվարկվածներից: 

«Չունի» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ բնակելի 
միավորը ջրահեռացման համակարգ չունի: 

Հ Ա Ր Ց  Բ. 13. 
ԼՈԳԱՍԵՆՅԱԿԻ  ԿԱՄ  ՑՆՑՈՒՂԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ  

«Այո, բնակելի միավորում»  հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ բնակելի միավորում տեղակայված է առանձին 
լոգասենյակ կամ տեղադրված է ջրացնցուղ` անկախ տաք 
ջրամատակարարման եղանակից (կենտրոնացված ձևով, 
միջբնակարանային ջրաջեռուցիչ, ներառյալ նաև 
փոքրածավալ ջեռուցիչ կաթսաները`  գազի,  փայտի):  

«Այո, շենքում, բայց ոչ բնակելի միավորում, միայն տվյալ 
տնային տնտեսության օգտագործման» հուշումը գծանշվում 
է այն դեպքում, երբ լոգարանը կամ ցնցուղը տեղակայված է 
շենքում, այլ ոչ թե տվյալ բնակելի միավորում և 
օգտագործվում է միայն տվյալ տնային տնտեսության 
կողմից: 

«Այո, շենքում, բայց ոչ բնակելի միավորում, այլ տնային 
տնտեսությունների հետ համատեղ օգտագործման»  
հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ լոգարանը կամ 
ցնցուղը տեղակայված է շենքում, այլ ոչ թե տվյալ բնակելի 
միավորում և նախատեսված է օգտագործելու այլ տնային 
տնտեսությունների հետ համատեղ: 

«Այո, շենքից դուրս, միայն տվյալ տնային տնտեսության 
օգտագործման»  հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ 
տնային տնտեսությունն օգտվում է շենքից դուրս գտնվող 
միայն տվյալ տնային տնտեսության համար նախատեսված 
լոգարանից կամ ցնցուղից: 
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«Այո, շենքից դուրս, այլ տնային տնտեսությունների հետ 
համատեղ օգտագործման» հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ տնային տնտեսությունն օգտվում է շենքից 
դուրս գտնվող, այլ տնային տնտեսությունների հետ 
համատեղ օգտագործման համար նախատեսված լոգարանից 
կամ ցնցուղից: 

«Ոչ» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ լոգասենյակ 
կամ ցնցուղ առկա չէ  ոչ բնակելի միավորում, ոչ շենքում և ոչ 
էլ շենքից դուրս:  

Հ Ա Ր Ց  Բ. 14. 
ԶՈՒԳԱՐԱՆԻ  ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 

   Ողողվող 
«Բնակելի միավորում, միայն տվյալ տնային 

տնտեսության օգտագործման» հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ բնակելի միավորը սարքավորված է կոյուղուն 
հարմարեցված ողողվող ջրամատակարարում ունեցող 
զուգարանով և այն օգտագործվում է միայն տվյալ տնային 
տնտեսության կողմից: 

«Բնակելի միավորում, այլ տնային տնտեսության հետ 
համատեղ օգտագործման» հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ բնակելի միավորը սարքավորված է կոյուղուն 
հարմարեցված ողողվող ջրամատակարարում ունեցող 
զուգարանով, և այն օգտագործվում է ոչ միայն տվյալ տնային 
տնտեսության կողմից, այլ համատեղ այլ տնային 
տնտեսությունների հետ: 

«Բնակմիավորմից դուրս, միայն տվյալ տնային 
տնտեսության համար» հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, 
երբ շենքում առկա է ողողվող զուգարան, և այն 
նախատեսված է միայն տվյալ տնային տնտեսության 
օգտագործման համար: 
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«Բնակմիավորումից դուրս, այլ տնային տնտեսության 
հետ համատեղ օգտագործման» հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ զուգարանը գտնվում է շենքից դուրս, և 
նախատեսված է ընդհանուր օգտագործման համար: 
 Չողողվող 

«Միայն տվյալ տնային տնտեսության օգտագործման»  
հուշումը գծանշվում է այն դեպքում, երբ զուգարանը 
միացված չէ կոյուղուն և դրանից օգտվում է միայն տվյալ 
տնային տնտեսությունը: 

«Համատեղ օգտագործման» հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ զուգարանը միացված չէ կոյուղուն, գտնվում է 
շենքից դուրս, և նախատեսված է ընդհանուր օգտագործման 
համար: 

«Այլ» հուշումը գծանշվում է մնացած բոլոր չթվարկված 
դեպքերի համար: 

«Չունի» հուշումը գծանշվում է, եթե տվյալ տնային 
տնտեսությունը չունի զուգարան: 

Հ Ա Ր Ց Բ. 15. 
Ի՞ՆՉՊԵՍ  Է  ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ  ԱՂԲԱՀԱՆՈՒՄԸ 

   Շենքի աղբատար խողովակով 
«Կանոնավոր հեռացվող» հուշումը գծանշվում է այն 

դեպքում, երբ աղբը թափվում է տվյալ շենքի աղբատար 
խողովակը, և աղբահանումը կատարվում է ամեն օր` 
կանոնավոր: 

«Անկանոն հեռացվող»  հուշումը գծանշվում է այն 
դեպքում, երբ աղբը թափվում է շենքի աղբատար խողովակը, 
սակայն այն հեռացվում է անկանոն` ժամանակ առ 
ժամանակ: 
    Այլ ճանապարհով 

«Թափվում է կանոնավոր հեռացվող աղբարկղը» հուշումը 
գծանշվում է այն դեպքում, երբ աղբը թափվում է շենքից 
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դուրս (անկախ հեռավորությունից) տեղադրված աղբարկղը, 
որի հեռացումը կատարվում է կանոնավոր: 

«Թափվում է անկանոն հեռացվող աղբարկղը» հուշումը 
գծանշվում է այն դեպքում, երբ աղբը թափվում է շենքից 
դուրս (անկախ հեռավորությունից) տեղադրված աղբարկղը, 
սակայն սանմաքրման ծառայության կողմից այն հեռացվում 
է անկանոն:  

«Այլ»  հուշումը գծանշվում է մնացած բոլոր չթվարկված 
դեպքերի համար, այդ թվում նաև թափվում է որտեղ 
պատահի: 

ԲԱԺԻՆ  Գ.  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ  ԶԲԱՂՎԵԼԸ 
Հ Ա Ր Ց  Գ.1. 

ՏՆԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՄՇԱԿՈՒ՞Մ Է 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՂՄԻՑ  ՏՆՕՐԻՆՎՈՂ  ՀՈՂԵՐՈՒՄ (ՍԵՓԱԿԱՆ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ 
ՏՆԱՄԵՐՁ, ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ` ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՈՎ ԿԱՄ ԱՌԱՆՑ 

ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ) ԿԱՄ  ԶԲԱՂՎՈՒ՞Մ Է 
ԿԵՆԴԱՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՄԲ, ԱՆԿԱԽ ՆՐԱՆԻՑ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ 
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՍԵՓԱԿԱՆ ՍՊԱՌՄԱՆ, 

ՎԱՃԱՌՔԻ,  ԹԵ ԱՅԼՆԻ ՀԱՄԱՐ 
«Այո» հուշումը գծանշվում է, եթե տվյալ տնային 

տնտեսությունն իր կողմից տնօրինվող հողերում` սեփական, 
ներառյալ տնամերձ, վարձակալված` վարձավճարով կամ 
առանց վարձավճարի,  

• մշակում է ցանկացած տեսակի կամ տեսակների 
գյուղատնտեսական մշակաբույսեր` ցորեն, գարի, 
տարեկան, վարսակ, հաճար, լոբի, լոլիկ, վարունգ, 
պղպեղ, սմբուկ (բադրիջան), կաղամբ, գազար, գլուխ 
սոխ, սխտոր, կերային մշակաբույսեր, պտուղ, 
հատապտուղ, խաղող և այլն,  
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• ունի վարելահող, որը չի օգտագործվել 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքի համար, 
սակայն դրանից հավաքվել է խոտ (անասնակեր), 

• զբաղվում է  կենդանաբուծությամբ` պահում է խոշոր 
եղջերավոր անասուններ, խոզեր, ոչխարներ, այծեր, 
թռչուններ, մեղուներ և այլն, անկախ գլխաքանակից և 
սեռահասակային խմբից (ներառյալ ժամանակավո-
րապես կամ վարձավճարով, ուրիշներին  պատկանող 
կենդանիները):  

Տնային տնտեսությունը համարվում է գյուղատնտե-
սությամբ զբաղվող, եթե նրա արտադրած արտադրանքը 
նախատեսված է սեփական սպառման, վաճառքի կամ 
ապրանքափոխանակման համար: 

Հակառակ դեպքում գծանշվում է «Ոչ» պատասխանին 
համապատասխանող վանդակը: 

Հ Ա Ր Ց  Գ.2. 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԸ  ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԳԼԽԱՔԱՆԱԿԸ ( ԳԼՈՒԽ) 
   «Տնտեսությանը պատկանող գյուղատնտեսական 

կենդանիների գլխաքանակը» հարցը ներառում է տնային 
տնտեսությանը պատկանող սեփական գյուղատնտեսական 
կենդանիների գլխաքանակի և տեսակների վերաբերյալ 
տվյալները, որոնք պահվում են ինչպես տնտեսությունում, 
այնպես էլ տնտեսությունից դուրս, համպատասխան 
տողերով: 

«Խոշոր եղջերավոր անասուններ, ընդամենը» տողում 
լրացվում է տնային տնտեսությանը պատկանող բոլոր 
տեսակի և սեռահասակային խմբերի  խոշոր եղջերավոր 
անասունների (կովեր, արտադրող ցուլեր, բանող եզներ, 
երինջներ, մոզիներ, հորթեր մինչև 1 տարեկան և այլն) 
գլխաքանակի հանրագումարը. 
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«որից` կովեր» տողով լրացվում է տնային 
տնտեսությանը պատկանող բոլոր կովերի գլխաքանակի 
հանրագումարը, 

«որից` գոմեշներ» տողով լրացվում է տնային 
տնտեսությանը պատկանող բոլոր գոմեշների գլխաքանակի 
հանրագումարը: 

«Խոզեր» տողում լրացվում է տնային տնտեսությանը 
պատկանող բոլոր սեռահասակային խմբերի խոզերի 
գլխաքանակի  հանրագումարը: 

«Ոչխարներ» տողով լրացվում է տնային տնտեսությանը 
պատկանող բոլոր տեսակի և սեռահասակի ոչխարների 
գլխաքանակի հանրագումարը: 

«Այծեր» տողով լրացվում է տնային տնտեսությանը 
պատկանող բոլոր տեսակի և սեռահասակի այծերի 
գլխաքանակի հանրագումարը: 

«Թռչուններ» տողով լրացվում է բոլոր տեսակի և հասակի 
թռչունների (հավեր, հնդկահավեր, բադեր, սագեր, լորեր, 
ջայլամներ և այլ թռչնատեսակներ) գլխաքանակի 
հանրագումարը: 

«Մեղվաընտանիքներ` փեթակ» տողով  լրացվում է 
մեղվաընտանիքների`  փեթակների   քանակը հատով: 

Հ Ա Ր Ց  Գ.3. 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ   
ՀՈՂԵՐԸ  (ԱՆԿԱԽ ՆՐԱՆԻՑ ՄՇԱԿՎՈՒՄ ԵՆ, ԹԵ ՈՉ) 

ՆԵՐԱՌՅԱԼ`  ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ՏՐՎԱԾԸ 
(հեկտար` 0.00 ճշտությամբ) 

«Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր» տողում 
լրացվում են տնային տնտեսությանը սեփականության 
իրավունքով պատկանող (այսուհետ` պատկանող), ներառ-
յալ վարձակալության տրված,  ընդամենը գյուղատնտեսա-
կան նշանակության բոլոր հողերի վերաբերյալ տվյալները, 
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անկախ նրանից թե տվյալ տնտեսության կողմից դրանք 
մշակվում են` գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակում 
և աճեցում, բուսաբուծական մթերքի արտադրություն, ցելեր 
և այլն, թե ոչ: 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 
գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության համար 
օգտագործվող հողերն են: Դրանց կազմի մեջ մտնում են 
վարելահողերը, բազմամյա տնկարկների (մշտական 
մշակաբույսերի) տակ գտնվող հողերը, խոտհարքները, 
արոտավայրերը: 

Չափման միավորն անհրաժեշտ է նշել  հեկտարներով  
(օրինակ`  500 քառ.մ = 0.05 հա, 600 քառ.մ  = 0.06 հա, ….            
1000 քառ. մ = 0.1 հա,  20.000 քառ.մ =2 հա): 

«Վարելահող» տողում լրացվում է տնային տնտեսությանը 
պատկանող (ներառյալ վարձակալության տրված) ընդամենը 
վարելահողի (վարելահողը գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքի համար (ներառյալ բազմամյա 
կերային մշակաբույսերի (խոտաբույսերի) ցանքերը և ցելերը) 
օգտագործվող հողատեսքն է) տվյալները: Այս տողը 
ներառում է նաև այն վարելահողը, որը տնային 
տնտեսության կողմից չի օգտագործվել գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքի համար, սակայն դրանից հավաքվել է 
խոտ (անասնակեր) կամ այնտեղ արածեցվել են 
գյուղատնտեսական կենդանիներ: 

«Բազմամյա տնկարկ» տողում լրացվում է տնային 
տնտեսությանը պատկանող (ներառյալ վարձակալության 
տրված)  ընդամենը բազմամյա տնկարկների` պտղատու 
այգիների, հատապտղանոցների և խաղողանոցների տակ 
գտնվող, անկախ նրանից  դրանք նոր են հիմնված, թե 
գտնվում են բերքատու հասակում, ինչպես նաև 
տնկարանների համար օգտագործվող հողերի  
տարածությունների  վերաբերյալ  տվյալները: 
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«Այդ թվում` պտղատու այգի և հատապտղանոց» տողում 
լրացվում է տնային տնտեսությանը պատկանող (ներառյալ 
վարձակալության տրված)  ընդամենը պտղատու այգու 
(ներառյալ տնկարանների) և հատապտղանոցի 
տարածությունների  վերաբերյալ տվյալները: 

«Այդ թվում` խաղողանոց» տողում լրացվում է տնային 
տնտեսությանը պատկանող (ներառյալ վարձակալության 
տրված)  ընդամենը խաղողանոցի (ներառյալ տնկարանների) 
տարածությունների վերաբերյալ տվյալները: 

«Բնական խոտհարք»  տողում լրացվում է տնային 
տնտեսությանը պատկանող (ներառյալ վարձակալության 
տրված)  ընդամենը բնական խոտհարքի (խոտհարքները 
խոտհնձի համար օգտագործվող հողային տարածքներն են) 
տարածությունների վերաբերյալ տվյալները: 

«Արոտավայր» տողում լրացվում է տնային 
տնտեսությանը պատկանող (ներառյալ վարձակալության 
տրված)  ընդամենը արոտավայրի (արոտավայրերը անասնի 
արածեցման համար պիտանի և խոտհարքների տակ 
չօգտագործվող բնական կամ ցանովի խոտերի տակ 
զբաղված հողերն են) տարածությունների վերաբերյալ 
տվյալները: 

«Տնամերձ հող» տողում լրացվում է տնային 
տնտեսությանը (ընտանիքին) բնակավայրի վարչական 
տարածքում բնակության համար սեփականության 
իրավունքով կամ օգտագործման այլ ձևերով (անհատույց) 
հատկացված հողի այն մասը` տարածությունը, որն 
օգտագործվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
մշակման  համար: 
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Հ Ա Ր Ց   Գ.4. 
ՏՆԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅԱՄԲ,      

ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՄԲ (ԱԿՎԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ) ԶԲԱՂՎԵԼԸ 

«Այո» նշվում է, եթե տվյալ տնային տնտեսությունը 
զբաղվում է ձկնորսությամբ, ձկանբուծությամբ (ակվա-
կուլտուրաների արտադրությամբ)` բացառելով  դեկորատիվ 
(ակվարիում) ձկնաբուծությունը:  

Ոլորտը ներառում է առափնյա կամ ներքին քաղցրահամ 
ջրերում (լճեր, գետեր, ջրամբարներ և այլն) ձկների, 
խեցեմորթերի (խեցգետին, ծովախեցգետին, օմար, մանր 
ծովախեցգետին (կրեվետկա), լանգուստ և կակղամորթերի, 
կրիաների, այլ ծովամթերքի որսը, ինչպես նաև 
ձկնաբուծությամբ, ձկների կլիմայավարժեցմամբ ու 
ձկնամելիորատիվ աշխատանքներով, նորածին 
մանրաձկների, գորտերի, մանր ծովախեցգետինների, 
ջրիմուռների և ուրիշ ուտելի ծովաբույսերի բուծմամբ և 
արտադրությամբ  զբաղվելը: 

Եթե տվյալ տնային տնտեսությունը չի զբաղվում 
ձկնորսությամբ, ձկանբուծությամբ (ակվակուլտուրաների 
արտադրությամբ), ապա գծանշվում է «Ոչ»  պատասխանին  
համապատասխանող վանդակը: 

ԲԱԺԻՆ Դ. ԱՅԼ ՀԱՐՑԵՐ 

Հ Ա Ր Ց  Դ.1. 
ԱՐԴՅՈ՞Ք  ՎԵՐՋԻՆ 12 ԱՄԻՍՆԵՐԻ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 
ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒՅՈՒՆԸ  ՍՏԱՑԵԼ Է ԱՐՏԵՐԿՐԻՑ  

ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐ     

Եթե տնային տնտեսությունը ստանում է դրամական 
միջոցներ արտերկրում  բնակվող  հարազատներից, 
բարեկամներից և ծանոթներից, ապա գծանշվում է 
հնարավոր պատասխաններից  մեկը` «1»` Այո, կանոնավոր, 

 98 

«2»` Այո, հազվադեպ, «3»` Այո, ժամանակ առ ժամանակ, 
հակառակ  դեպքում  նշվում  է` «4»  Ոչ: 

Հ Ա Ր Ց  Դ.2. 
ՎԵՐՋԻՆ 12 ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՐ ՏՆԱՅԻՆ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵԼ Է/ԵՆ ԱՐԴՅՈ՞Ք 
Հարցի նպատակն է պարզել, թե վերջին 12 ամիսների 

ընթացքում տնային տնտեսությունում քանի ծննդյան ու 
մահվան դեպքեր են տեղի ունեցել և արդյո՞ք իրականացվել է 
դրանց գրանցումը Քաղաքացիական  կացության ակտերի 
գրանցման մարմինների կողմից: 

2.1. Կենդանի ծնունդ (ներ) 
Եթե տնային տնտեսությունում վերջին 12 ամիսների 

ընթացքում տեղի է/են ունեցել կենդանի ծնունդ/ներ, այսինքն 
տնային տնտեսության անդամների կազմում կա/ն մինչև մեկ 
տարեկան երեխա/ներ, (այն է 9դ սյունակում առկա է/են 0 
տարեկան/ներ), ապա Դ.2. հարցի «2.1.Կենդանի ծնունդ/ներ» 
տողի հնարավոր պատասխաններից  գծանշվում է «Այո» 
պատասխանին համապատասխանող  վանդակը` «X» նշան 
գրելով, իսկ եթե չկա(ն) կենդանի ծնունդներ (այն է 9դ 
սյունակում առկա չէ(են) 0 տարեկան/ներ), ապա գծանշվում 
է 2.1. տողի «Ոչ» պատասխանին համապատասխանող 
վանդակը: 

Այո պատասխանի դեպքում պետք է պարզել, գրանցված 
են արդյոք ծնունդները, այսինքն` արդյոք նրա(նց) 
վերաբերյալ ՀՀ արդարադատության նախարարության 
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 
գործակալության (ՔԿԱԳԳ, նախկինում` զագս) 
տարածքային մարմիններում կազմվել է/են  «ծննդյան 
վերաբերյալ ակտ/եր»`  ծնողներին տալով  երեխայի 
«ծննդյան վկայական/ներ»:  
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Նման դեպք(եր)ը համարվում է/են  գրանցում  ստացած և 
որպես պատասխան լրացվում է «2.1.1. Այո, գրանցված է 
ՔԿԱԳ գործակալությունում» համապատասխանող 
վանդակը` գրառելով այդպիսի կենդանի ծնունդ(ներ)ի թիվը, 
օրինակ` 3, իսկ եթե կենդանի ծնունդի վերաբերյալ դեռևս 
վերոհիշյալ գրանցում(ներ)ը չի/չեն կատարվել,  ապա  որպես  
պատասխան  ընտրվում  է «2.1.2. Այո, գրանցված չէ ՔԿԱԳ 
գործակալությունում» տարբերակին համապատասխանող 
վանդակը` գրառելով չգրանցված դեպք(եր)ի թիվը: 

2.2.Մահվան դեպք(եր) 
Եթե տնային տնտեսությունում վերջին 12 ամիսների 

ընթացքում տեղի է/են ունեցել  մահվան դեպք/եր, ապա Դ.2. 
հարցի «2.2. Մահվան դեպք(եր)» տողի հնարավոր 
պատասխաններից  գծանշվում է «Այո» պատասխանին 
համապատասխանող  վանդակը` «X» նշանը գրելով, իսկ եթե 
չկան մահվան դեպքեր, ապա գծանշվում է 2.2. տողի «Ոչ» 
պատասխանին համապատասխանող վանդակը: 

«Այո» պատասխանի դեպքում պետք է պարզել` 
գրանցված են արդյոք մահվան դեպք(եր)ը, այսինքն` դրանց  
վերաբերյալ Քաղաքացիական կացության ակտերի 
գրանցման գործակալության (ՔԿԱԳ գործակալությունում, 
նախկինում` զագս) տարածքային մարմիններում լրացվել 
է/են  «մահվան վերաբերյալ ակտ/եր», և տրվել է «մահվան 
վկայական/ներ»: Տվյալ դեպք(եր)ը համարվում է/են գրանցում 
ստացած և որպես պատասխան լրացվում է` «2.2.1. Այո, 
գրանցված է ՔԿԱԳ գործակալությունում» համապա-
տասխանող վանդակը` գրառելով մահվան դեպք(եր)ի թիվը, 
օրինակ` 1  կամ  2:  Եթե  մահվան դեպք(եր)ի վերաբերյալ 
դեռևս վերոհիշյալ գրանցում(ներ)ը չի/չեն կատարվել, ապա 
որպես  պատասխան  ընտրվում  է  «2.2.2. Այո, գրանցված չէ 
ՔԿԱԳ գործակալությունում» տարբերակին համապա-
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տասխանող վանդակը` գրառելով այդպիսի չգրանցված 
դեպքերի  թիվը:  

2.2.1. և 2.2.2. պատասխաններում դեպք/երի թիվը գրելուց 
հետո պետք է անցում  կատարել մահացած(ներ)ի սեռի 
վերաբերյալ տվյալ(ներ)ի լրացմանը` յուրաքանչյուրին 
համապատասխանող վանդակ(ներ)ում գրառելով դեպքերի 
թիվը, այնուհետև նախատեսված վանդակ(ներ)ում 
(երեքական վանդակ տղամարդկանց և կանանց դեպքում) 
գրառվում է յուրաքանչյուրի տարիքը` լրացած տարիների 
թիվը մահվան ժամանակ:  

ՀԱՐՑ Դ.3.   
ՏՆԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԿԱԶՄՈՒՄ  ԿԱ/Ն  ԱՐԴՅՈՔ, 
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ  ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ  ԿԱՐԳՈՎ  ՏՐՎԱԾ, 

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁ/ԻՆՔ 
Հաշմանդամությունը` օրգանիզմի ֆունկցիաների 

կայուն խանգարումների հետևանքով առաջացած սոցիալա-
կան անբավարարություն է, որը հանգեցնում է անձի 
կենսագործունեության սահմանափակման և սոցիալական 
պաշտպանության  անհրաժեշտության:  

Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամ են 
համարվում օրենքով սահմանված կարգով իրավասու 
մարմնի կողմից հաշմանդամ ճանաչված անձիք: 
Սահմանվում է հաշմանդամության I, II, III խումբ կամ 
«հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ մինչև 18 տարեկան 
անձանց: Դրա հիման վրա քաղաքացուն տրվում է 
համապատասխան համարակալված տեղեկանք, որում 
նշվում է հաշմանդամության խումբը և ժամկետը, ինչպես 
նաև Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության  
կողմից տրված կենսաթոշակի վկայական: Մինչև 2002 
թվականը հաշմանդամություն սահմանող իրավասու 
մարմիններ են հանդիսացել բժշկաաշխատանքային 
փորձաքննական հանձնաժողովները (ԲԱՓՀ), իսկ 2002 
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թվականից առ այսօր` բժշկասոցիալական փորձաքննական 
հանձնաժողովները (ԲՍՓՀ): 

Եթե տնային տնտեսության կազմում կա/ն օրենսդրութ-
յամբ սահմանված կարգով տրված հաշմանդամության 
կարգավիճակ ունեցող անձ/ինք, ապա ընտրվում է այս 
հարցի համար նախատեսված «3.1. Այո» պատասխանը, և կից 
վանդակում նշվում է այդպիսի անձ(անց)/ի թվաքանակը: 
Այնուհետև լրացվում է այդ անձ(անց)/ի հերթական 
համար(ներ)ը` ըստ տնային տնտեսության հարցաթերթի «Ա»  
սյունակի, որի համար նախատեսված է լրացման 3 
հնարավորություն այն դեպք(եր)ի համար, երբ տնային 
տնտեսության կազմում կլինեն հաշմանդամության 
կարգավիճակ ունեցող մեկից ավել անձ/ինք: 
Օրինակ` եթե տնային տնտեսության կազմում առկա է հաշ-
մանդամության կարգավիճակ ունեցող անձ, և նրա հեր-
թական համարը տնային տնտեսության  հարցաթերթի  «Ա» 
սյունակում 4-րդն է, ապա հարցի լրացման համար նախա-
տեսված 3.1. տողի թվաքանակը վանդակում գրվում է 1 
(այսինք` կա մեկ անձ), իսկ հաջորդող 3 վանդակներից 
առաջինում` 4, քանի որ տնային տնտեսության  անդամների 
կազմում նրա հերթական համարը 4-ն  է: 

Եթե տնային տնտեսության կազմում չկա/ն 
հաշմանդամության կարգավիճակ ունեցող անձ/ինք, ապա 
3.2. կետին կից վանդակում դրվում է  X  նշան:  
Յուրաքանչյուր տնային տնտեսության համար կազմված 

հարցաթերթում այս հարցի պատասխանում պարտադիր 
պետք է որևէ նշում կատարված լինի` կամ 3.2. վանդակում 
նշագրված, կամ 3.1. և դրանից հետևող  այդ տողի մյուս 
վանդակներում`  համապատասխան  թիվ գրված: 

Երբեմն հնարավոր է անձ/ինք շփոթեն հաշման-
դամությունը զինվորական ծառայությունից հիվանդության 
պատճառով ազատման հետ կամ ընդհանրապես առկա 
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հիվանդության հետ: Հնարավոր է նաև, որ անձը նախկինում 
ունեցել է հաշմանդամի կարգավիճակ, սակայն ներկայումս 
չունի, բայց ինքն իրեն հաշմանդամ է համարում: Նման 
դեպքերում, եթե հաշվարարի մոտ կասկած է առաջանում 
անձի պատասխանի հավաստիության վերաբերյալ, կամ 
վերը նշված շփոթմունքները բացառելու տեսանկյունից, 
կարելի է լրացուցիչ հարցման միջոցով պարզել, թե արդյո՞ք  
ներկայումս քաղաքացին ստանու՞մ է հաշմանդամության 
կենսաթոշակ կամ խնդրել, որ ցույց տա հաշմանդամության 
վերաբերյալ տեղեկանքը` որով հնարավոր  կլինի  ճշտել  
հաշմանդամության  ժամկետը: 
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ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք   № 
 

Ձև թիվ  5 
 

Հաստատված է 
Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 
2011թ. հուլիսի 9-ի թիվ 36-Ա որոշմամբ 

  

 Քաղաքացի          Ծննդյան տարեթիվը                                                        

                               /Ազգանուն,անուն,հայրանուն/ 

Անցել է մարդահամար 

Հաշվարար                                  __ 
  /Անուն,ազգանուն/                 /ստորագրություն/ 
                                                                                                                                                  « » «   » 2011թ. 
Խնդրվում է սույն տեղեկանքը պահել Ձեզ մոտ  մինչև 2011թ. հոկտեմբերի 26-ը ներառյալ (մինչև վերահսկիչ 
շրջագայության ավարտը) 
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ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ 

 

ՀՍԿԻՉ ԹԵՐԹ  № 
 

Ձև թիվ  4 
 

Հաստատված է 
Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 
2011թ. հուլիսի 9-ի թիվ 38-Ա որոշմամբ 

Որտեղ է կազմվել 
Մարզ ________________________Տարածաշրջան___________________________________ 
ք.Երևան                                             Վարչական շրջան 
Համայնք _______________________Քաղաք/գյուղ__________________________________ 

Տան/շենքի համարը 
(համարի բացակայության դեպքում) ___________________________ Բնակարանի համարը________ 
Տանտիրոջ  ազգանունը 

               Կազմելու ամսաթիվը` 
ա)  2011թ. հոկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի 0000-ին 
գտնվել  է տվյալ հասցեում  (նշել)  
                                           

                                                նշել     X 

բ)  Հսկիչ թերթի կազմման հետ մեկտեղ ներառված  է 
մարդահամարի հարցաթերթում`  բացակայության  մասին 
նշումով   (նշել) 

                                                    նշել     X 

   

1.   Ազգանուն, անուն, հայրանուն  
2.  Մշտական բնակության վայրը (հասցեն)  
3.   Սեռը          Արական                            Իգական 

4.   Ծննդյան 
օրը       ամիսը      տարեթիվը                 Տարիքը` լրացած              
                                                              տարիներով 

 
5.  Ծննդավայրը  (Հայաստանի  դեպքում 
մարզը և բնակավայրը,  այլ դեպքում` 
երկիրը) 

 

6.  Ամուսնական  կարգավիճակը 

1   Երբևէ չամուսնացած               5  Այրի/ կնակորույս 

2  Ամուսնացած (գրանցված)       6   Ամուսնալուծված          
                                                                              (գրանցված)   

3  Ամուսնացած փաստացի          7  Բաժանված            
(առանց գրանցման)                                (առանց գրանցման) 

4   Միայն եկեղեցու կանոնական ծեսով  
             իրագործված ամուսնություն 

7.  Ազգությունը  
8.  Մայրենի լեզուն և այլ լեզու, որին ազատ  
     տիրապետում է 

  

9.  Քաղաքացիության երկիր(ներ)ը   

10. Կրթությունը կամ գիտական 
աստիճանը  (6 և բարձր տարիքի անձանց 
համար) 

1  Չունի տարրական կրթություն     6  Միջին մասնագիտական  

2  Տարրական կրթություն                  7  Բարձրագույն մասնագիտական 

3  Հիմնական  կրթություն                  8  Հետբուհական մասնագիտական      

4  Միջնակարգ  կրթություն               9  Գիտության թեկնածու 

5  Նախնական մասնագիտական   10  Գիտության դոկտոր                         
 

11. Տարրական կրթություն չունեցողների 
համար 

   Գրաճանաչ                            Ոչ  գրաճանաչ   

 
Մարդահամարի տեղամաս             
 
Հրահանգչական տեղամաս 
 
Հաշվային տեղամաս 

Այո     Ոչ
Այո     Ոչ 
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Հասցեն, որտեղ տվյալ անձը պետք է հաշվեգրվի որպես մշտապես կամ ժամանակավոր բնակվող 
 

 
 
 
 

Ստուգման արդյունքների մասին 
(հսկիչ թերթը կազմելիս չի լրացվում) 

 
 
 
 

Ստուգման ամսաթիվը «-------»--------------------------2011 թ.  Ստուգողի ստորագրությունը  _______________________   

12. Արդյո՞ք սովորում  է  որևէ ուսումնական 
հաստատությունում 
 

Եթե «սովորում է»,  ապա ուսումնական 
հաստատության  տեսակը 
 1   Տարրական դպրոց 
 2   Միջին դպրոց 
 3   Ավագ դպրոց 
 4   Նախնական մասնագիտական 
 5   Միջին մասնագիտական 
 6   Բարձրագույն մասնագիտական 
 7   Հետբուհական  մասնագիտական    
                                   8    Չի սովորում 

13. Ձեր գոյության միջոցի աղբյուրը 

1  Վարձու աշխատանք 
2   Ինքնազբաղվածությունը գյուղացիական                 
            տնտեսությունում 
3   Ինքնազբաղվածությունն այլ ոլորտներում 
4  Սեփականությունից  եկամուտ (գյուղացիական     
տնտեսությունից, վարձակալության դիմաց ստացված 
վարձավճարներ, տոկոսավճարներ, շահաբաժիններ) 
5  Վարկերի, խնայողությունների օգտագործում և 
կապիտալի (այդ  թվում նաև գույքի)  վաճառք   
6  Կենսաթոշակ 
7   Նպաստ  պետական  մարմնից          
8  Նպաստ   ոչ պետական աղբյուրից   
9  Կրթաթոշակ 
10  Պետական ապահովության (պահպանության) 
ներքո 
11  Ոչ պետական բարեգործական հասարակական 
կազմակերպությունների  ապահովության 
(պահպանության) ներքո 

Դրամական օգնություն   
   12  Պետական աղբյուրից 

 13  Արտերկրում բնակվող հարազատներից 
            14   Հայաստանում բնակվող հարազատներից 
15  Խնամքի տակ 
16  Այլ 

Մարզ  ________________________  Տարածաշրջան   __________________________  Համայնք _____________________ 
ք. Երևան                                          Վարչական շրջան 
Քաղաք/գյուղ _______________________  Պողոտա/փողոց/նրբանցք___________________________________________ 
Տան/շենքի համարը 
(համարի բացակայության դեպքում) ___________________________________Բնակարանի համարը_____________________ 
Տանտիրոջ ազգանունը 

        Տվյալ անձը 
ա)  նախկինում  հաշվառվել  է    №              մարդահամարի հարցաթերթում 
բ)   չի  հաշվառվել  և  ստուգումից հետո  ներառվել  է   №        մարդահամարի 
 հարցաթերթում 
գ)  չի բնակվում  նշված  հասցեում                         /նշել/   X 
դ)  այլ  դեպքեր  ________________________________/նշել/ 

Մարդահամարի տեղամաս            

Հրահանգական տեղամաս 

Հաշվային տեղամաս 
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ՀՀ  ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ 

 
ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ  ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ  № 

(լրացվում է մարդահամար անցած և մեկ այլ տուն 
(բնակարան) ունեցողի համար) 

Ձև թիվ  6 
Հաստատված է 

Հայաստանի Հանրապետության 
 վիճակագրության պետական խորհրդի 
2011թ. հուլիսի 9-ի թիվ 39-Ա որոշմամբ 

 

Մշտական բնակության հասցեն, որտեղ տվյալ անձն անցել է մարդահամար

Մարզ/ ____________________ Տարածաշրջան/__________________ 
ք. Երևան                               Վարչական շրջան 
Համայնք__________________  Քաղաք/գյուղ____________________ 

Տան/շենքի համարը  
(համարի բացակայության դեպքում) __________________________________ 
Տանտիրոջ ազգանունը 
Բնակարանի   համարը ___________ Կազմելու ամսաթիվը`   

Ազգանուն, անուն, հայրանուն 

       Սեռը                                                 Ծննդյան   

Արական                                      օրը      ամիսը    տարեթիվը                 Տարիքը` լրացած տարիներով                      

Իգական 

 
 
 

 
ՀՀ քաղաքացի _________________________________________արդեն անցել է մարդահամար 

                                                                    /Ազգանուն, անուն, հայրանուն/ 

և նրան պետք չէ հաշվառել հետևյալ հասցեում 
 

                                                          
 

 
 
 
 

 
 

Տվյալ հասցեով ստուգման արդյունքները 
(փաստաթղթի կազմման ժամանակ չի լրացվում) 

Տվյալ անձը` 
ա) N û  տան/շենքի  մարդահամարի հարցաթերթում չի հայտնաբերված 
բ) հայտնաբերված է N û  ______   տան/շենքի մարդահամարի հարցաթերթում,  
բայց ստուգումից հետո հանված է մարդահամարի  բոլոր  փաստաթղթերից 
գ) այլ դեպք 
                                                                      /նշել/ 
 
Ստուգման ամսաթիվը «--------»------------2011թ.  Ստուգողի ստորագրությունը                                              

Մարզ __________________________  Տարածաշրջան _________________________Համայնք________________ 
ք. Երևան                                                 Վարչական շրջան                            

Քաղաք/գյուղ_____________________________Պողոտա/փողոց/նրբանցք________________________________          

Տան/շենքի համարը 
(համարի բացակայության դեպքում) __________________________  Բնակարանի համարը  ________________________ 
Տանտիրոջ ազգանունը 

Մարդահամարի տեղամաս             

Հրահանգչական տեղամաս 

Հաշվային տեղամաս 

Մարդահամարի տեղամաս               

Հրահանգչական տեղամաս 

Հաշվային տեղամաս 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր 
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Հավելված  1 

ՕԺԱՆԴԱԿ  ԱՂՅՈՒՍԱԿ 
2011 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դրությամբ  

ծննդյան հայտնի տարեթվով  
տարիքը` լրացած տարիներով  որոշելու  

Այն անձանց տարիքը,         
ովքեր ծնվել են 

Այն անձանց տարիքը,          
ովքեր ծնվել են 

Ծ
նն

դյ
ա
ն 

տ
ա
րե

թի
վ 

Հունվարի      
1-ից մինչև 
հոկտեմբերի 

11-ը 

Հոկտեմբերի 
12-ից մինչև 
դեկտեմբերի 

31-ը 

Ծ
նն

դյ
ա
ն 

տ
ա
րե

թի
վ 

Հունվարի  
1-ից մինչև 
հոկտեմբերի  

11-ը 

Հոկտեմբերի  
12-ից մինչև 
դեկտեմբերի 

 31-ը 

2011 0 - 1959 52 51
2010 1 0 1958 53 52
2009 2 1 1957 54 53
2008 3 2 1956 55 54
2007 4 3 1955 56 55
2006 5 4 1954 57 56
2005 6 5 1953 58 57
2004 7 6 1952 59 58
2003 8 7 1951 60 59
2002 9 8 1950 61 60
2001 10 9 1949 62 61
2000 11 10 1948 63 62
1999 12 11 1947 64 63
1998 13 12 1946 65 64
1997 14 13 1945 66 65
1996 15 14 1944 67 66
1995 16 15 1943 68 67
1994 17 16 1942 69 68
1993 18 17 1941 70 69
1992 19 18 1940 71 70
1991 20 19 1939 72 71
1990 21 20 1938 73 72
1989 22 21 1937 74 73
1988 23 22 1936 75 74
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Այն անձանց տարիքը,        
ովքեր ծնվել են 

Այն անձանց տարիքը,          
ովքեր ծնվել են 

Ծ
նն

դյ
ա
ն 

տ
ա
րե

թի
վ 

Հունվարի      
1-ից մինչև 
հոկտեմբերի 

11-ը 

Հոկտեմբերի 
12-ից մինչև 
դեկտեմբերի 

31-ը 

Ծ
նն

դյ
ա
ն 

տ
ա
րե

թի
վ 

Հունվարի  
1-ից մինչև 
հոկտեմբերի  

11-ը 

Հոկտեմբերի  
12-ից մինչև 
դեկտեմբերի 

 31-ը 

1987 24 23 1935 76 75 
1986 25 24 1934 77 76 
1985 26 25 1933 78 77 
1984 27 26 1932 79 78 
1983 28 27 1931 80 79 
1982 29 28 1930 81 80 
1981 30 29 1929 82 81 
1980 31 30 1928 83 82 
1979 32 31 1927 84 83 
1978 33 32 1926 85 84 
1977 34 33 1925 86 85 
1976 35 34 1924 87 86 
1975 36 35 1923 88 87 
1974 37 36 1922 89 88 
1973 38 37 1921 90 89 
1972 39 38 1920 91 90 
1971 40 39 1919 92 91 
1970 41 40 1918 93 92 
1969 42 41 1917 94 93 
1968 43 42 1916 95 94 
1967 44 43 1915 96 95 
1966 45 44 1914 97 96 
1965 46 45 1913 98 97 
1964 47 46 1912 99 98 
1963 48 47 1911 100 99 
1962 49 48 1910 101 100 
1961 50 49 1909 102 101 
1960 51 50 1908 103 102 
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 Հավելված  2 
ՕԺԱՆԴԱԿ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 

Միջնակարգ (լրիվ) կրթություն չստացած անձանց 
կրթական մակարդակը որոշելու 

 (ավարտած դասարանների թվով զուգորդված) 
 

Հանրակրթական դպրոցի ո՞ր 
դասարանն է ավարտել կամ ո՞ր 

դասարանում է սովորում 

Կրթության մակարդակը 
դասարանների տվյալ 

թվին համապատասխան 

Ավարտել է` 
 •  7-ամյա դպրոց 1961թ. կամ        
ավելի վաղ 
 •  8-ամյա  դպրոց 1962-1989 թթ. 
 •  9-ամյա  դպրոց 1990-1992 թթ. 
 •  8-ամյա  դպրոց 1993 -2007թթ. 
 •  9-ամյա դպրոց  2008թ-ից սկսած 

Սովորում է` 
 
 • նախնական մասնագիտական            
(արհեստագործական) ուսում- 
նական հաստատությունում  

 (9-րդ դասարանի բազայով)  
 •  ավագ  դպրոցի  10-րդ, 11-րդ կամ 
12-րդ դասարանում  

Դուրս է մնացել` 
 

•  8-րդ դասարանից 1962թ.  կամ 
ավելի վաղ 
•  9-րդ կամ 10-րդ դասարանից 1962-
ից մինչև 1989 թթ. միջակայքում  
•  10-րդ կամ 11-րդ դասարանից 
2007/08 թ. կամ հետո 
•  նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) 
ուսումնական  հաստատությունից     
(8-րդ դասարանի բազայով) 
  

 

 
Հիմնական 

հանրակրթական 
-’’- 
-’’- 
-’’- 
-’’- 

 
      -’’- 

 
 
 

-’’- 
 
 

-’’- 
-’’- 

 
-’’- 

 
                       -’’-  
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Հանրակրթական դպրոցի ո՞ր 
դասարանն է ավարտել կամ ո՞ր 

դասարանում է սովորում 

Կրթության մակարդակը 
դասարանների տվյալ 

թվին համապատասխան 

Ավարտել է` 

•  7-րդ դասարան 1962-1971թթ.  
•  1972- 2007թթ տարրական դպրոց  
(3-րդ դասարան) 
•  4-7-րդ դասարան 
•  2008թ-ից  հետո  4-րդ դասարան   

Սովորում է` 

•  5-9-րդ դասարանում 

Դուրս է մնացել` 

•  5-9-րդ դասարանից 
•  1962/63 ուս. տարում կամ ավելի 
վաղ 4-8-րդ դասարանից 
 

 

 
 

Տարրական 
հանրակրթական 

 
-’’- 
-’’- 
-’’- 

 
                       -’’- 

 
 

-’’- 
      -’’- 

Չի ավարտել տարրական դպրոցը Չունի տարրական 
կրթություն 

 
 




