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Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի  նախապատրաստման  
և անցկացման Արագածոտնի  մարզային  հանձնաժողովի նիստի 

 
Ք. Աշտարակ                                                                              02 .08.2011թ. ժ.16 00 

 
Մասնակցում  էին` ՀՀ 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստման և 

անցկացման  Արագածոտնի մարզային հանձնաժողովի  անդամները:  
 
Ներկա էին` Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) նախագահ Ստեփան Մնացականյանը և ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակիցներ, այդ թվում` մարզային գործակալությունից:       

 
Հրավիրված էին` Արագածոտնի  մարզի բոլոր համայնքների ղեկավարները:    
 
Օրակարգում  ներառված  էին  հետևյալ հարցերը. 

 
1. Մարդահամարի կարևորությունը: 
2. Մարդահամարի նախապատրաստման աշխատանքների ընթացքը: 
3. Մարզային հանձնաժողովների և համայնքապետերի կողմից ցուցաբերվելիք 

օժանդակության մասին. 
   ա)  հաշվարարների թեկնածուների ներկայացում 
    բ) գյուղապետարանների, դպրոցների, մանկապարտեզների, ամբուլատոր 
պոլիկլինիկաների շենքերում ժամանակավոր` մինչև 1.5 և 2.5 ամիս տևողությամբ 
սենյակների տրամադրման մասին: 
4. Այլ հարցեր  (հարց ու  պատասխան): 

 
Բացման  խոսքով հանդես եկավ նիստը նախագահող` ՀՀ Արագածոտնի մարզպետ, 

ՀՀ 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման Արագածոտնի 
մարզային հանձնաժողովի  նախագահ  պարոն  Սարգիս  Սահակյանը:                

          Նա ողջունեց նիստի մասնակիցներին և առաջարկեց աշխատանքային 
քննարկումները կազմակերպել համաձայն ՀՀ ԱՎԾ   կողմից  ներկայացված 
օրակարգի:  Օրակարգում ընդգրկված հարցերը ներկայացնելու համար նա խոսքը 
տվեց ՀՀ ԱՎԾ  նախագահ  պարոն Ս. Մնացականյանին: 

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

Օրակարգի բոլոր հարցերն ըստ հերթականության ներկայացվեց պ-ն 
Ս.Մնացականյանի կողմից` համակարգչային ներկայացմամբ համառոտագիր 
տեքստային և սխեմատիկ պատկերների միջոցով (համակարգչային 
ներկայացմամբ  համառոտագիրը` 13  պատկեր,  կցվում է): 

Նրա կողմից  հատուկ առանձնացվեցին ռիսկեր պարունակող այն  
հիմնախնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ մարդահամարի 
նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման շրջանակում: 
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Մարդահամարի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում                
Ս. Մնացականյանի և Ս. Սահակյանի  կողմից  հատուկ  կարևորվեցին և 
առանձնացվեցին մարզում հասցեային տնտեսության կարգավորմանն ուղղված 
աշխատանքներին վերաբերող հարցերը:  

Մեկ անգամ ևս կարևորելով մարդահամարի ժամանակավոր ներգրավվող 
աշխատողների ընտրության հարցը, Ս. Մնացականյանը խնդրանքով դիմեց բոլոր 
համայնքների ղեկավարներին` մինչ ս. թ. սեպտեմբերի 10-ը  ՀՀ ԱՎԾ  
Արագածոտնի մարզային գործակալություն ներկայացնել հաշվարարների 
թեկնածուներ համայնքների բնակիչների շրջանից, այդ թեկնածուների 
վերաբերյալ ներկայացված պահանջներին համապատասխան: 

Ս.  Սահակյանի  և Ս. Մնացականյանի կողմից հորդոր  հնչեց ներկաներին 
անկաշկանդ հնչեցնել ցանկացած հարց:  Համայնքապետերի և ներկաների 
հարցերին պատասխանեցին Ս. Մնացականյանը և Կ. Կույումջյանը: Հնչեցված 
հարցերը  վերաբերում էին`  

• մարդահամարի ժամանակավոր ներգրավվող աշխատողների 
աշխատավարձի չափերին,   

• աշխատողների համար սահմանված աշխատանքային նորմաների 
չափերին: 

Հանդիպման վերջում ՀՀ ԱՎԾ նախագահը  բոլորի ուշադրությունը հրավիրեց               
ՀՀ 2011թ. մարդահամարի հարցաթերթի դիմային էջում տեղակայված Ուղերձի 
տեքստին, որտեղ  մեջբերվում է <<Մարդահամարի մասին>> ՀՀ օրենքից առ այն, որ 
անհատական բնույթի  տվյալները գաղտնի են և հրապարակման ենթակա չեն, և 
անգամ չեն կարող որպես ապացույց օգտագործվել դատական, դատաքննչական և 
այլ մարմինների կողմից և որ մարդահամարի վերջնական արդյունքները կարող են 
օգտագործվել  և հրապարակվել միայն ամփոփված և խմբավորված տեսքով,  ինչը 
միտված է հարցվողների անկաշկանդ պատասխանների համար պայմաններ 
ապահովելուն: 
     Մարզպետը շնորհակալություն հայտնեց Ս. Մնացականյանին  մարդահամարի 
կարևորության, նշանակության, դրա նախապատրատման, կազմակերպման 
գործընթացների և դրանցում  մարզի կառույցների և համայնքապետերի  անելիքների 
մասին հանգամանալից իրազեկման  և հարցերին պատասխանելու համար և ևս մեկ 
անգամ հավաստեց, որ Արագածոտնի մարզում այս կարևոր միջոցառումը կանցնի 
պատշաճ  մակարդակով: 
 
 
 

 



ՀՀ 2011թ. մարդահամարի
նախապատրաստման և անցկացման

Արագածոտնի մարզային
հանձնաժողովի նիստ

02.08.2011թ.

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան



Օրակարգային հարցեր

• Մարդահամարի կարևորությունը
• Մարդահամարի նախապատրաստման

աշխատանքների ընթացքը
• Մարզային հանձնաժողովների և համայնքապետերի

կողմից ցուցաբերվելիք օժանդակության մասին.
• ա) հաշվարարների թեկնածուների ներկայացում
• բ) գյուղապետարանների, դպրոցների, 

մանկապարտեզների, ամբուլատոր պոլիկլինիկաների
շենքերում ժամանակավոր` մինչև 1.5 և 2.5 ամիս
տևողությամբ սենյակների տրամադրման մասին

• Այլ հարցեր



Ի՞նչ է մարդահամարը.

• Մարդահամարը հատուկ կազմակերպված
վիճակագրական հետազոտություն է, որ տալիս է
հասարակության վիճակագրական պատկերը և
դրանում տեղի ունեցող փոփոխությունները: 

• Այն` սահմանված ժամկետի դրությամբ տվյալ
երկրում կամ դրա հստակ սահմանազատված
մասում գտնվող բոլոր անձանց վերաբերյալ
ժողովրդագրական, տնտեսական և սոցիալական
տվյալների հավաքագրման, մշակման, 
վերլուծության, հրապարակման կամ այլ
ճանապարհով տարածման ողջ գործընթացն է:



Մարդահամարի նպատակը
• Մարդահամարը վեր է հանում փաստեր, որոնք էական

նշանակություն ունեն պետական քաղաքականության մշակման, 
պլանավորման և կառավարման համար: 

• Երկրի տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական
պայմանների որոշման և գնահատման, ինչպես նաև երկրի և նրա
բնակչության բարեկեցության բարձրացմանն ուղղված հիմնավոր
ռազմավարության և ծրագրերի մշակման համար անհրաժեշտ են
բնակչության թվաքանակի, տեղաբաշխման և նրա
բնութագրիչների վերաբերյալ տվյալներ: 

• Մարդահամարի արդյունքներն օգտագործվում են կրթության ու
գրագիտության, զբաղվածության ու աշխատուժի, ընտանիքի
չափերի պլանավորման, բնակարանային շինարարության, 
գյուղական վայրերի զարգացման, ուրբանիզացիայի, սոցիալական
ապահովության և այլ բնագավառների ռազմավարությունների և
ծրագրի մշակման, կառավարման և գնահատման համար:



Մարդահամարների նշանակությունը.

• Մարդահամարի կարևորությունը մեծ է նաև գործարարների և
կազմակերպությունների համար` ձեռնարկատիրության, 
արդյունաբերության և աշխատուժի գնահատման բնագավառներում: 

• Ապրանքների և ծառայությունների աճող տեսականու սպառողական
պահանջարկի հիմնավոր գնահատումը կախված է երկրի առանձին
շրջանների բնակչության թվաքանակի և նրա սեռա-տարիքային
կազմի վերաբերյալ ճշգրիտ տվյալների առկայությունից, քանի որ այս
բնութագրիչները մեծ ազդեցություն ունեն կացարանների, տնային
օգտագործման իրերի, պարենային ապրանքների, հագուստի, 
հանգստի հնարավորությունների, բժշկական նշանակության
ապրանքների և այլնի պահանջարկի վրա: 

• Բացի դրանից, տեղական աշխատուժի առկայությունը` 
արտադրության, ապրանքների և ծառայությունների տեղաբաշխման
համար, մեծ նշանակություն կունենա ձեռնարկության
տեղադրությունը և կազմակերպման կառուցվածքը որոշելու համար:



Մարդահամարների հիմնական
առավելությունը

• Մարդահամարի առավելությունը բնակչությանն առնչվող տվյալների այլ
աղբյուրներից կայանում է նրանում, որ այն եզակի հնարավորություն է
տալիս` ա/միասնական ծրագրով, բ/ողջ բնակչության, այդ թվում` 
աշխարհագրական փոքր տարածքների և բնակչության փոքրաթիվ
խմբերի կտրվածքով, գ/միաժամանակյա տեղեկություններ
հավաքագրելու,  ըստ դ/յուրաքանչյուր մարդու, ե/հավասարաչափ
ժամանակահատվածներում, այն է`  ստանալ հաշվառված
հատկանիշների առավել համադրելի և ամբողջական համակցություն:

• Մարդահամարի հաշվառումն անցկացվում է հատուկ պատրաստված
աշխատողների` հաշվարարների կողմից բնակչության հարցման և
պատասխանները (ստացված տեղեկությունները) մարդահամարի
հարցաթերթում գրանցելու միջոցով, ըստ բնակության վայրի, ներառյալ
ժամանակավոր բնակության, այսինքն ըստ այն տան, բնակարանի, 
որտեղ հարցվողը կգտնվի մարդահամարի պահին:



Հիմնական միջոցառումները
1. Քաղաքներում և խոշոր գյուղերում (5000+)

• սխեմատիկ հատակագծերի պատրաստում (1:2000 մասշտաբով),
• հասցեային տնտեսության կարգավորում,
• տների/շինությունների ցուցակների կազմում (ցուցակագրողների միջոցով)
2. Գյուղական բնակավայրերի , դրանց տարածքում գտնվող այլ

բնակատեղերի և տնային տնտեսությունների ցուցակների կազմում:
3. 2011թ. Մարդահամարի անցկացման կազմակերպական պլանների

կազմում:
4.     Մարդահամարի ծրագրի մշակում, քննարկում և հաստատում
5.     Մարդահամարի նյութերի մեքենայական մշակման ծրագրային

փաթեթների պատրաստում
6.      Մարդահամարի նախապատրաստման, անցկացման և նյութերի

մշակման մեթոդական և հրահանգչական փաստաթղթերի մշակում, 
հաստատում և տպագրություն

7.     Բնակչության առանձին խմբերի` զինծառայողների, քննչական
մեկուսարաններում գտնվող, քրեակատարողական հիմնարկներում
պատիժը կրող անձանց, հյուպատոսական և դիվանագիտական
հիմնարկների անձնակազմերի հաշվառման կարգերի մշակում
համապատասխան լիազոր մարմինների հետ համատեղ: 



ՀՀ 2011թ. մարդահամարի
նախապատրաստման և անցկացման

հիմնական խնդիրները

1. Քաղաքների և խոշոր գյուղերի (5000+) հասցեային տնտեսության
կարգավորման նպատակով փողոցների անվանացույցերի, 
թաղամասերի, շենքերի և բնակարանների համարանիշերի
տեղադրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում:

2. Վարչական մարմինների կողմից բնակչության հաշվառման
գործառույթների հնարավորինս կարգավորում (հատկապես, 
համայնքներում գյուղական բնակչության հաշվառման
գրանցամատյանների համադրումը ՀՀ ոստիկանության կողմից
վարվող ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների հետ):

3. Մարդահամարի և հրահանգչական տեղամասերի համար
ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում ժամանակավոր
աշխատասենյակների (մարդահամարի տեղամասերի համար` 2,5 
ամիս, հրահանգչական տեղամասերի համար` 1.5 ամիս) 
տրամադրում:



Հաշվային
տեղամասեր

Հրահանգչական
տեղամասեր

Մարդահամարի
տեղամասեր

182

ՀՀ ԱՎԾ ք.Երևանի և
մարզային

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

ՀՀ ԱՎԾ-ի մարդահամարի վարչություն

ՀՀ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

(ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓՄԱՆ 5 ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (I-V))

1

I

III

IV

V

II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2310

115481 2 3 4 5



Հաշվարարների թեկնածուների
ներկայացում

• Համայնքապետերի հետ համատեղ, 
ժամանակավորապես ներգրավվելիք աշխատակիցների
ընդգրկման համար սահմանված ժամկետներում, 
համապատասխան որակավորում և նախորդ
մարդահամարների անցկացման փորձ ունեցող
թեկնածուների առաջադրում (բացառելով համայնքի
ֆիսկալ և քվազիֆիսկալ գործառույթներում ներգավված
անձանց):

• Աջակցել մարզերում բնակչության իրազեկման համար
զանգվածային-բացատրական աշխատանքների
իրականացմանը` մարդահամարի
նախապատրաստման և անցկացման բոլոր հիմնական
փուլերի ընթացքում:



ՀՀ 2011թ. մարդահամարի ժամանակավոր
անձնակազմը ՀՀ Արագածոտնի մարզում

/նախնական/
Աշխատանքի
տևողությունը

(ամիս)

Թվաքանակը
(մարդ )

Ցուցակագրողներ 1 27

Մարդահամարի գործերը համակարգող
տարածքային կոորդինատոր

4.5 5

Մարդահամարի տեղամասի վարիչ 2. 5 8

Մարդահամարի տեղամասի վարիչի
օգնական

2. 5 8

Հրահանգիչ-հսկիչներ 1.5 104+8

Հաշվարարներ 1 528

Ընդամենը 688



Ժամանակավոր աշխատասենյակների
պահանջարկ /նախնական/

42712Թալին

-11-1Արագած

51711Ապարան

144914Աշտարակ

2310438Արագածոտնի մարզ

այդ թվում` 
քաղաքային

Ընդամենըայդ թվում` 
քաղաքային

Ընդամենը

Հրահանգչական տեղամաս-
1.5 ամիս

Մարդահամարի
տեղամաս – 2.5 ամիս



Մարզի քաղաքների և խոշոր գյուղերի
հասցեային տնտեսության կարգավորում

• Փողոցների,թաղամասերի
անվանատախտակների առկայության
իրավիճակը

• Շենքերի, շինությունների և
բնակարանների համարանիշների
առկայություն:



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրապետության պող.
Կառավարական տուն, 3

0010, Երևան
Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռախոս: (374 10) 524 213
Ֆաքս: (374 10) 521 921 

Պաշտոնական կայքէջեր` 
www.armstat.am

www.armstat.info
www.armdevinfo.am

E-mail:info@armstat.am


