
 

 

 

 

 

                         
       Ձև   թիվ   1 – SSԿԱՀ 

Հաստատված է ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2017թվականի 

           նոյեմբերի    13-ի թիվ 30-Ա  որոշմամբ 
 

 ԿԵՆՍԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ԱՄԲՈՂՋԱՑՎԱԾ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ     

 

 
Հարցաթերթի համարը 

 
 

Տնային տնտեսության  
հերթական համարը 

 
 
   Ուսումնասիրության  ժամանակահատվածը  ամիս  2018թ.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                           
 
                          Բնակավայր      
 

                        անվանում                             կոդ 
                                                                      
  
            Մարզ  
 
                                                                  անվանում       կոդ          
 

 

 
 
 

Հարցազրույցի ամսաթիվը 
 

 

    

                  I այց                       II այց                   III այց                     IV այց                       V այց

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԿՈՄԻՏԵ 

Տվյալները կօգտագործվեն բացառապես 
վիճակագրական վերլուծության համար 
և հրապարակման ենթակա չեն 

   

 

  

    

   

Հարցազրուցավարի համարը        
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          Բաժին Ա   

 

ՏՆԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿԸ 
Աղյուսակ 1 

Անդա

մի հ/հ 
Անունը Սեռը 

 

1. արա-

կան 

2. իգա-

կան 

 

Ազգակցական 

կապը  տնային 

տնտեսության 

գլխավորի հետ 

 
1.գլխավորը 

2.կինը/ամուսինը 

3.աղջիկը/տղան 

4.հարսը/փեսան 

5.թոռը 

6.մայրը / հայրը/       

   զոքանչը/աները 

   սկեսուրը/ 

   սկեսրայրը  

7. այլ   ազգական 

8. ոչ ազգական  

 

Ծննդյան 

ամիսը և 

տարեթիվը 

Ամուսնական 

կարգավիճակը 

(15տարեկանից) 
 

1.ամուսնացած     

(գրանցված) 

2.երբեք 

չամուսնացած  

3.այրի 

4.ամուսնալուծված 

/բաժանված 

(ապրում  են 

առան-ձին )    

5. ապրում են հա-

մատեղ (առանց 

գրանցման) 

 

 

Ծննդավայրը 

 

 
 

1. Երևան 

2. քաղաք 

Հայաստանում 

3. գյուղ Հայաս-

տանում 

4. Ռուսաստան 

5. ԱՊՀ-ի այլ 

երկիր  

6. Եվրոպայի 

որևէ երկիր 

7. ԱՄՆ և 

Կանադա 

8. Այլ......  (նշել) 

 

 

 

Քաղաքացիութ

-յան երկիրը  

 
  
1. ՀՀ 

2.ՌԴ 

3.Վրաստան 

4.Ուկրաինա  

5.Իրան 

6.ԱՄՆ 

7.Այլ......  (նշել) 

Եթե հետա-

զոտվող ամ-

բողջ ամսվա 

ընթացքում  

տնային տըն-

տեսությու-

նում կան 

բացակա ան-

դամներ, ապա 

իրենց տողով 

նշել. 

 
1. մինչև 3 ամիս 

2. 3 և ավելի  

ամիս 

Երկրից կամ 

բնակավայրից 

բացակայության 

հիմնական      

պատճառը 
 

1. աշխատանք  (այդ   

թվում` սեզոնային)  

2. ընտանեկան 

(ընտանիքի միավորում, 

ամուսնություն և այլն) 

3. բնակություն 

4. մասնավոր այց  

5. զբոսաշրջություն 

6. ուսում / վերա-

պատրաստում 

7. գործնական 

8. բուժում / առողջական 

9.այլ…(նշել) 

 

Ո՞րն է Ձեր կրթական 

մակարդակը  

(6 տարեկանից) 
 

1.  չունի տարրական և գրաճանաչ չէ 

2. չունի տարրական, բայց գրաճանաչ 

է 

3. տարրական 

4. հիմնական 

5. միջնակարգ 

6. նախնական  մասնագիտական 

(արհեստագործական)          

7. միջին մասնագիտական       

(տեխնիկում, քոլեջ) 

8. բարձրագույն (բակալավր/ 

մագիստրոս) 

9. հետբուհական  (ասպիրանտուրա,    

օրդինատուրա, ինտերնատուրա)    

 
     ամիս տարի     

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 1 Բաժին Ա   

ՏՆԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿԸ 
  (շարունակություն) 

Ա.2. Ձեր տնային տնտեսությունում կա՞ն անձինք, որոնք պատկանում են աղյուսակ 2-ում նշված 

սոցիալական խմբերին: Եթե այո, գրանցեք նրանց պատկանելիությունն այդ խմբերին՝ նշելով համապատասխան 

խմբի կոդը: Թույլատրվում է 4 պատասխան: 

Աղյուսակ 2 

Ա.3. Ձեր տնային տնտեսությունում կա արդյո՞ք երեխա, որը ստանում է խնամք կամ հաճախում է հետևյալ 

հաստատություններից մեկը   (մանկատուն, երեխայի խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն, 

երեխաների աջակցության կենտրոն, հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություն, երեխաների 

խնամքի ցերեկային հաստատություն) 

                                            Այո  1.                    Ոչ    2. 

Ա.4.Ձեր տնային տնտեսությունում կա արդյո՞ք տարեց անձ, որը բնակվում է խնամքի շուրջօրյա 

հաստատությունում (տուն ինտերնատ), հաճախում է սոցիալական հոգածության կենտրոն կամ օգտվում է տնային 

պայմաններում տրամադրվող սոցիալական սպասարկման ծառայություններից, 

   Այո  1.                    Ոչ    2. 

Անդամի 

համարը  
Սոցիալական խմբեր 

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք՝ 

1. I  խմբի 

2. II  խմբի  

3. III  խմբի  

4. Հաշմանդամ երեխա (մինչև 18 տարեկան) 

Կենսաթոշակառուներ 

աշխատանքային ՝ 

5. տարիքային  

6. արտոնյալ պայմաններով 

7. երկարամյա  ծառայության 

8. հաշմանդամության 

9. կերակրողին կորցնելու դեպքում 

10. մասնակի 

սոցիալական նպաստառուներ 

11. ծերության 

12. հաշմանդամության 

13. կերակրողին կորցնելու դեպքում 

զին. ծառայության՝ 

14. երկարամյա ծառայության 

15. հաշմանդամության 

16. կերակրողին կորցնելու դեպքում 

Երեխաներ ՝ 

17. միակողմանի ծնողազուրկ (մինչև 21 տարեկան) 

18. միայնակ մոր (մինչև 18 տարեկան) 

19. ամուսնալուծված անձի (մինչև 18 տարեկան) 

20. առանց ծնողական խնամքի մնացած (մինչև 21 

տարեկան) 

Այլ խմբեր՝  

21. հղի կին (12 շաբաթական և ավելի ժամկետով) 

22. ուսանող (մինչև 23 տարեկան) 

23. գրանցված գործազուրկ 

24. գրանցված գործազուրկ, որի տարիքային 

կենսաթոշակի իրավունքի համար մնացել է ոչ ավել քան 

5 տարի  

25. միայնակ (անժառանգ) չաշխատող կենսաթոշակառու 

1 2 3 4 

1     

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 1                       Բաժին Բ 
 

   ՄԻԳՐԱՑԻԱ    
 
 

          Հարցազրուցավարին . Լրացվում է տնային տնտեսության բոլոր անդամների համար 
 

Աղյուսակ 1   

* Տես   Հավելված 1  
  Բացակա անդամների համար (բաժին Ա, աղ.1, սյուն 8-ում նշված է 1 կամ 2) հարցումն այստեղ 
ավարտվում է 

Տ/Տ 

անդ

ամի 

հ/հ 

 

2017թ. ընթացքում  

արդյո՞ք 

մեկնել/ժամանել է  

բնակության մեկ  

այլ մարզ/ից  

կամ երկիր/ից 

 

1. այո, մեկնել է և                  

չի վերադարձել 

2. այո, մեկնել է և   

վերադարձել է մինչև 

3 ամիս տևողութ-

յամբ  բացակայութ-

յունից 

3. այո, մեկնել է և   

վերադարձել է 3-12 

ամիս տևողությամբ  

բացակայությունից 

4. այո, մեկնել է և   

վերադարձել 

է12ամիս և ավելի  

տևողությամբ 

բացակայությունից 

5. առաջին ան գամ է  

եկել տվյալ 

բնակավայր  

6. Նշված ժամկետից 

առաջ է մեկնել 

7. ոչ… Բաժին Գ 

Վերջին անգամ ո՞ր 

մարզ կամ երկիր է 

մեկնել կամ  ո՞ր   

մարզից կամ երկրից է 

վերադարձել 

/ժամանել (ԱՆՈՒՆԸ)  

(մարզի դեպքում նշել 

նաև սյուն 3-ը` քաղաք 

կամ գյուղ) 

1. Երևան 

2. Արագածոտն 

3. Արարատ 

4. Արմավիր 

5. Գեղարքունիք 

6. Լոռի 

7. Կոտայք 

8. Շիրակ 

9. Սյունիք 

10.Վայոց ձոր 

11. Տավուշ 

12. Ռուսաստան 

13. ԱՊՀ այլ երկիր* 

14. Եվրոպա* 

15. ԱՄՆ, Կանադա 

16. ԼՂՀ 

17. Սիրիա 

18. Վրաստան 

19. Այլ….   (նշել)  

Ո՞րն է   

(ԱՆՈՒՆԸ)-ի 

տնային տնտե-

սությունից   

վերջին անգամ 

մեկնելու կամ 

վերադառնալու/ 

ժամանելու 

տարին և ամիսը 

Որ՞ն է (ԱՆՈՒՆԸ)-ի 

վերջին մեկնման կամ 

վերադարձի / ժամանման   

հիմնական պատճառը 

 

 

1. աշխատանք  (այդ   

   թվում` սեզոնային)  

2. աշխատան¬քի որոնում 

3. ընտանեկան  

(ընտա¬նիքի միավորում, 

ամուսնություն և այլն) 

4. բնակություն 

հաստատելու 

5. մասնավոր այց 

(բարեկամներին, 

ընկերներին) 

6. զբոսաշրջություն 

7. ուսում / վերապատրաս 

տում 

8. գործնական 

9. աշխատանքի ավարտ 

10. բուժում / առողջական  

11.  պատերազմական    

  գործողություններ 

12.  այլ…….. (նշել) 

 

Վերջին 

գտնվելու 

մարզում կամ 

երկրում 

(ԱՆՈՒՆԸ) 

աշխատե՞լ է 

որպես վարձու 

աշխատող կամ 

ինքնա-

զբաղված  

 

 

1. այո 

2. ոչ սյուն 9 

Որ՞ն է (ԱՆՈՒՆԸ)-ի 

վերջին բնակության 

վայրում տնտեսա- 

կան գործունեութ-

յան հիմնական 

տեսակը, այսինքն` 

այն գործունեութ-

յունը, որի վրա 

(ԱՆՈՒՆԸ) ծախսել 

է իր ժամանակի 

մեծ մասը կամ 

ստացել է առա-

վելագույն եկամուտ 

 
 
 
 
 
 
Հարցազրուցա-
վարին. 

Նշել կոդն ըստ 

Հավելված 2-ում 

բերված 

տնտեսական 

գործունեության 

տեսակների (էջ 44)* 

Վերջին 12 

ամիսների 

ընթացքում 

(ԱՆՈՒՆԸ) 

գումար և/կամ 

ապրանք  

ուղարկե՞լ է  

 

1. այո, միայն  

ընտանիքին  

2. այո, միայն 

ընկերոջը / 

բարեկամին 

3. այո,  

ընտանիքին,  

ընկերոջը / 

բարեկամին  

4. ոչ 

 

 քաղաք -1 

գյուղ   -2 

ամիս տարե-

թիվ 

    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 1               Բաժին Գ 

          ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ  ԵՎ  ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

Ես կցանկանայի մի քանի հարց տալ Ձեր կացարանի վերաբերյալ: Կացարան ասելով ես 

նկատի ունեմ բոլոր սենյակները և առանձին շինությունները, որոնք օգտագործվում են Ձեր 

տնային տնտեսության անդամների կողմից:  

Գ. 1. Կացարանի տեսակը .   

1. բնակելի տուն (առանձնատուն)  

2. բնակարան  

3. հանրակացարան 

4. վագոն-տնակ կամ այլ ժամանակավոր  կացարան 

5. այլ          (նշել) 

 

 Գ. 2. Պատկանու՞մ է արդյոք կացարանը Ձեր տնային  

          տնտեսությանը, թե՞ այն վարձակալված է.      

 

1.  սեփական է Գ.4 

2. վարձակալված է մարզպետարանից կամ քաղաքապետարանից 

 (համայնքից)   Գ.5 

3.  վարձակալված է մասնավոր անձից 

4.  գերատեսչական է  Գ.5 

5. այլ          (նշել) Գ.5 

Գ.3. Եթե տնային տնտեսությունը վարձակալում է իր կացարանը մասնավոր անձից  

       (Գ.2. հարց, կետ 3), ապա  որքա՞ն է կազմում վարձը մեկ ամսվա համար  Գ.5  

                                                          

                                                                      դրամ 

                                                                      դոլար 

                                                                      եվրո 

 

Գ.4.  Եթե կացարանը պատկանում է տնային տնտեսությանը, արդյո՞ք այն գնվել է հիպոթեքային 

        վարկով: 

      1. Այո, ամբողջությամբ դեռ վճարված չէ  

  2. Այո, արդեն ամբողջությամբ վճարվել էԳ.6. 

      3. ՈչԳ.6.  

 

Գ.5. Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում տնային տնտեսությունը պարտք ունեցե՞լ է, այսինքն` 

ֆինանսական դժվարությունների պատճառով ի վիճակի չի եղել ժամանակին վճարել 

հիմնական կացարանի վարձակալության գումարը կամ հիպոթեքային վճարը (հարց      

Գ.2. 2-5 կետեր; հարց Գ.4. կետ 1)  

1. Այո, մեկ անգամ   

2. Այո, երկու և ավելի անգամ   

3. Ոչ 

 Գ.6. Քանի՞ սենյակ է զբաղեցնում տնային տնտեսությունը                                           սենյակ 

                (առանց լողասենյակի, զուգարանի և խոհանոցի)                                                                                                                                       

       

 Գ.7. Նշեք ընդհանուր մակերեսը.                      քառ. մետր 
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        Գ.8. Վերջին 5 տարում Դուք փոխե՞լ եք  Ձեր կացարանը. 

1. այո 

2. ոչ   Գ.10       

         Գ.9. Ինչու՞ եք Դուք տեղափոխվել. 

1. բարելավել ենք մեր բնակարանային պայմանները 

2. ընտանեկան հանգամանքներից ելնելով 

3. պարտքերի պատճառով 

4. աշխատանքի պատճառով 

5. երկրաշարժի հետևանքով 

6. փախստական ենք (եթե այդպիսին դուք ձեզ համարում եք) 

7. այլ          (նշել) 

 

Գ.10. Ունե՞ք արդյոք հետևյալ կոմունալ հարմարությունները, տեղեկատվության                                   

և կապի միջոցները 

հ/հ 

Անվանումը 1. այո 

2. ոչ 

3. այո, բայց չի գործում 

1 Կենտրոնացված ջրամատակարարում /խողովակաշարով/  

2 Հոսող տաք ջուր (գազաէլեկտրաջեռուցիչ, տաքացվող բաք և այլն)  

3 Միացում կենտրոնացված կոյուղու համակարգին  

4 Միացում կոյուղու  լոկալ ցանցին  /կեղտաջրի հորին/  

5 Դրսի զուգարան   

6 Կենտրոնացված գազամատակարարում  

7 Լոգարան կամ ցնցուղ  

8 Խոհանոց  

9 Ռադիոընդունիչ  

10 Էլեկտրականություն   

 

Գ.11. Ունե՞ք արդյոք հետևյալ կոմունալ հարմարությունները, տեղեկատվության                           

և կապի միջոցները. 

հ/հ Անվանումը 1. այո 

2. ոչ, որովհետև չի     

կարող իրեն թույլ տալ 

3. ոչ, այլ պատճառով 

4. այո, բայց չի 

աշխատում 

1 Հեռախոս ստացիոնար   

2 Հեռախոս բջջային  

3 Համակարգիչ  

4 Ինտերնետ կապ  

5 Գունավոր հեռուստացույց  

6 Լվացքի մեքենա  

 

Գ.12. Կարո՞ղ եք արդյոք փոխարինել մաշված կահույքը անհրաժեշտության դեպքում (այդ 

թվում կահույքի առանձին տարրերով, ինչպես նաև օգտագործված կահույքով)           

1. այո 

2. ոչ, որովհետև չի     կարող իրեն թույլ տալ 

3. ոչ, այլ պատճառով 
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Գ.13. Ինչպիսի՞ն  է Ձեր կացարանի ջրի հիմնական աղբյուրը . 

1.  կենտրոնացված ջրամատակարարում 

2.   ջրհոր, աղբյուր  Գ.16.   

3.  ջրամատակարարման սեփական համակարգ 

4.  գետ, լիճ  Գ.16  

5.  բերովի ջուր  Գ.16.. 

6.  գնովի ջուր (առևտրի կետերից)  Գ.16. 

7.  անձրևաջուր  Գ.16 

8.  այլ          (նշել)   Գ.16. 
          

Գ.14. Որտե՞ղ է գտնվում ջրի ծորակը (պատասխանում են Գ.13-ից կետ 1 և 3) 

1.  տանը 

2.  բակում 

3.  փողոցում 

 Գ.14.ա. Եթե փողոցում, հեռավորությունը տնից                                                          մետր                                                                                                                       

                 Գ.15. Եթե Ձեր ջրամատակարարումը կենտրոնացված է. 
                         (պատասխանում են Գ.13.-ից կետ 1) 

1. ամսվա ընթացքում միջին հաշվով քանի՞ օր են Ձեզ                                                օր 

  ջուր տալիս 

 

2. օրվա ընթացքում միջին հաշվով քանի՞ ժամ են Ձեզ                                           ժամ 
  ջուր տալիս (օրը = 24 ժամ).                         

                   

          Գ.16. Ձեր կացարանը ջեռուցելու (տաքացնելու) համար էներգիայի ի ՞նչ  տեսակ եք                                         

                     օգտագործում (յուրաքանչյուր սյունակում միայն մեկ պատասխան). 
                   

Էներգիայի տեսակները Հիմնական Լրացուցիչ 

Կենտրոնացված ջեռուցում  1 1 

Էլեկտրաէներգիա 2 2 

Բնական գազ 3 3 

Հեղուկ գազ 4 4 

Նավթ և դիզ. վառելիք 5 5 

Փայտ 6 6 

Այլ 9 9 

Ոչ մի  Գ.20. 0 0 

Գ.17.Ի՞նչ սարք եք հիմնականում օգտագործել բնակարանը ջեռուցելու(տաքացնելու 

համար). 

Սարքերի տեսակները Եթե «այո», 

ապա վերցնել շրջանակի մեջ 
Էլեկտրական սալիկ  (плита) 1 

Էլեկտրական ջեռուցիչ (տեն, յուղային մարտկոց) 2 

Գազօջախ (газовая плита)  3 

Ինքնաշեն վառարան 4 

Գործարանային արտադրության վառարան 

(պարսկական, եվրոպական, այլ) 

5 

Լոկալ-անհատական կաթսա (BAXI, այլ) 6 

Լոկալ-կոլեկտիվ կաթսա, ամբողջ շենքի համար 7 

Կենտրոնացված ջեռուցում 8 

Այլ(նշել) 9 
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      Գ.18. Անցած ձմռան ընթացքում որքա՞ն գումար եք                                                  

               ծախսել Ձեր կացարանի ջեռուցման համար ( եթե գումար                                     դրամ        

                 չեք ծախսել, ապա դնել 7).          
           

 Գ.19. Կարո՞ղ է արդյոք ձեր տնային տնտեսությունը թույլ տալ ապահովել համարժեք                     

           ջերմաստիճան տանը 

1. Այո 

2. Ոչ 
                                

Գ.20.  Որտե՞ղ եք սովորաբար թափում աղբը. 
 

1.  աղբամուղի կամ հատուկ մետաղյա արկղի մեջ 

2.  հավաքում են բեռնատարով 

3.   թափվում  է աղբակույտի մեջ 

4.   վառվում է 

5.  հորվում է հողի մեջ 

6.  այլ      (նշել)  

 

Գ.21. Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում տնային տնտեսությունը պարտք ունեցե՞լ է, 

այսինքն` ֆինանսական դժվարությունների պատճառով ի վիճակի չի եղել 

ժամանակին վճարել hիմնական կացարանի կոմունալ ծախսերը (ջեռուցում, 

էլեկտրաէներգիա, գազ, ջուր, աղբահանություն  և այլն)   

 1. Այո, մեկ անգամ  

2.Այո, երկու և ավելի անգամ 

3. Ոչ 

Գ.22. Ունե՞ք արդյոք բնակության  և կենսագործունեության  հետ կապված բողոքներ 

                   (վերցնել շրջանակի մեջ) 

 Այո Ոչ Կիրառելի չէ 

1. Մակերեսի սակավություն 1 2 3 

2. Աղմուկ հարևաններից և 

շրջապատից 

1 2 3 

3. Վատ լուսավորվածություն  1 2 3 

4. Ջեռուցման պակաս 1 2 3 

5. Խոնավություն 1 2 3 

6. Կաթող տանիք 1 2 3 

7. Քանդված պատեր և հատակ 1 2 3 

8. Քանդված փեղկեր և դռներ 1 2 3 

9. Երթևեկության խցանում   1 2 3 

10. Արդյունաբերական արտանետում 1 2 3 

11. Վերելակը հաճախակի չի գործում 1 2 3 

12. Ջրամատակարարումը վատ է 1 2 3 

13. Աղբահավաքումը վատ է 1 2 3 

14. Բազմաբնակարան շենքի 

ընդհանուր օգտագործման 

տարածքների և բակի սպասարկումը 

վատ է 

1 2 3 

15.Կանաչապատ գոտիների պակաս 1 2 3 

16. Այլ (նշել) 1 2 3 
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Գ.23. Գնահատեք խնդրեմ, Ձեր բնակարանային պայմանները. 
1.  շատ լավ 

2.  լավ 

3.  բավարար 

4.  վատ 

5.  շատ վատ 

           Գ.24. Դուք Ձեր կացարանը վերանորոգե՞լ եք (շինարարություն, ատաղձագործություն, 

ներկում) 

1. այո, վերջին մեկ տարվա  ընթացքում  Գ.26. 

2. այո,  տարիներ առաջ     

3. ոչ  Գ.27. 
 

            Գ.25. Քանի՞ տարի առաջ եք վերանորոգել կացարանը. 

 
                                                                                  տարի       Գ.27. 

 

            Գ.26. Որքա՞ն գումար եք ծախսել  

                                _______ դրամ 

                                _______  դոլար 

                                _______  եվրո 

       Գ.27.  Ներկայումս Դուք կառուցու՞մ եք արդյոք մշտական բնակության համար  նոր                                                                             

կացարան     
 

                                   1. այո 

  2. ոչ     Գ.29. 

           Գ.28. Որքա՞ն գումար եք ծախսել  նոր կացարանի կառուցման  համար  

                    շինարարության  սկզբից մինչև այսօր      

                         _______    դրամ 
   

                            _______    դոլար 
   

                            _______    եվրո 
 

           Գ.29. Ունե՞ք արդյոք մի այլ սեփական կացարան, 

                      բացի այն, որտեղ Դուք ապրում եք. 

1. այո, տրվում է վարձով  

2. այո, օգտագործվում է, որպես տարածք  

    սեփական գործածության համար  Գ.31. 

3. այլ  Գ.31. 

4. ոչ  Գ.31. 

 

          Գ.30. Եթե տրվում է վարձով, ապա նշեք ամսական վարձի չափը. 

                       _______    դրամ 
 

                         _______    դոլար 
   

                         _______    եվրո 
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Գ.31. Վերջին 3 ամիսների ընթացքում  Ձեր տնային տնտեսության որևէ անդամին          

հասանելի է արդյոք համակարգիչը և ինտերնետային կապը (եթե այո` դնել-1) 
 

Տ/Տ 

անդամի 

 հ/հ 

Տնային  

տնտեսու- 

թյան որևէ 

անդամին 

հասանելի  Է 

համակարգիչը 

Տնային  

տնտեսու- 

թյան որևէ 

անդամ 

օգտվում է 

ինտերնետից 

Տնային  

տնտեսութ-

յան որևէ 

անդամը 

ունի 

բջջային 

հեռախոս 

Տնային տնտեսության  որևէ 

անդամ օգտվում է ինտերնետից 

տանը Այլ 

տեղում 

նշել 

տանը
` 

մշտա- 

կան 

տանը` 

ոչ միշտ 
աշխա- 

տավայր

ում 

ուսում-

նական 

հաստա- 

տությու-

նում 

այլ 

անձանց 

տանը 

անվճար  

կենտրո- 

նում 

վճարովի 

կենտրո- 

նում 

բջջային 

հեռախոս

ի միջոցով 

ցանկա-

ցած 

վայրում 

այլ 

վայրու՝ 

շարժա-

կան 

սարքի 

միջոցով 
     1    2    3    4       5      6        7       8        9      10       11    12 

   1             

   2             

   3             

   4             

   5             

   6             

   7             

   8             

   9             

 10             

 

 

Գ.32. Ձեր տնային տնտեսությունում որևէ մեկն ունի՞ տրանսպորտային միջոց          

(մարդատար, բեռնատար մեքենա կամ այլ ավտոտրանսպորտային միջոց)          

1. Այո 

2. Ոչ, չեմ կարող ինձ թույլ տալ 

3. Ոչ, այլ պատճառով 
                                        
 
        

Հարցազրուցավարին՝ Գ.33. – Գ.36. հարցերը տրվում  են միայն գյուղական տնային տնտեսություններում:   

 

Գ.33. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում մոտավորապես որքա՞ն են կազմել Ձեր  տնային 

տնտեսության տրանսպորտային հետևյալ ծախսերը 

N  Ընդամենը ՀՀ դրամ 

1 Վառելիք,  

      այդ թվում` 

 

1.1  բենզին  

1.2 բնական սեղմված  գազ  

1.3 դիզելային վառելիք  

2 Մեքենայի պահպանման ծախսեր, այդ թվում` 

պահեստամասեր և աշխատանքի դիմաց վճարումներ 

 

3 Ավտոբուսի, միկրոավտոբուսի  և թեթև մարդատար տաքսու 

վրա արված ծախսեր 
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Գ.34. Սովորական ամսվա ընթացքում Ձեր տնային տնտեսության անդամներից որևէ մեկը   

քանի՞ օր է օգտվել    որևէ փոխադրամիջոցից  հետևյալ նպատակների համար և որքա՞ն է 

եղել  հեռավորությունը 

* եթե համայնքից դուրս աշխատում են տնային տնտեսության մեկից ավել անդամներ, լրացնել յուրաքանչյուր 

անդամի համար  առանձին տողով: 

Գ.35. Որքա՞ն է մոտակա ծառայությունների հեռավորությունը Ձեր տնից, որքա՞ն         

ժամանակում է հնարավոր հասնել այնտեղ և ի՞նչ փոխադրամիջոցով 

 Հարցազրուցավարին. Եթե գյուղում կա միջնակարգ դպրոց, մի հարցրեք տարրականի/հիմնականի մասին  
 

     Գ.36.  Ինչպե՞ս կգնահատեք ներքոթվարկյալների որակը 

Հարցազրուցավարին՝ Պատասխանները նշել յուրաքանչյուր տողով, համապատասխան սյունակում դնելով 1թիվը: 

Ճանապարհ և երթևեկության միջոցներ Վատ Միջին Լավ Գերազանց 

1. Ներհամայնքային Ճանապարհներ     

2. Մարզկենտրոնի, քաղաքների, շուկաների հետ կապող ճանապ.     

3. Ավտոբուսների, միկրոավտոբուսների, երթևեկության այլ 

միջոցների մատուցած ծառայություններ 

    

   Հիմնական փոխադրամիջոց 
1. ավտոմեքենա 

2. միկրոավտոբուս/ավտոբուս 

3. թեթև մարդատար տաքսի 

4. գնացք  

5. սայլ 

6. ձի/ավանակ 

7. հեծանիվ 

Առանց փոխադրամիջոցի       
       8.    ոտքով 

Ամսվա 

ընթաց- 

քում 

օրերի 

քանակը 

Հեռավորութ-

յունը (կմ) 

  1 2 3 

1. Պարարտանյութ, սերմեր գնելու    

2. Գյուղ մթերք վաճառելու    

3. Համայնքից դուրս աշխատելու *  3.1    

                                                            3.2    

                                                            3.3    

4.  Այլ ___________(նշել)    

N Ծառայությունները Հիմնական  փոխադրամիջոց 
1. ավտոմեքենա 

2.   միկրոավտոբուս/ավտոբուս 

3. թեթև մարդատար տաքսի 

4. գնացք 

5. սայլ 

6. ձի/ավանակ 

7. հեծանիվ 

Առանց փոխադրամիջոցի 
8. ոտքով 

Հեռավորու

թյունը (կմ) 

Ժամանակը 

(րոպե) 

  1 2 3 

1.  Բուժկետ     

2.  Հիվանդանոց (հրատապ դեպքեր)    

3.  Դեղատուն    

4.  Գյուղապետարան    

5.  Նախադպրոցական հաստատություն    

6.  Միջնակարգ դպրոց    

7.  Տարրական/հիմնական*    

8.  Գյուղ արտադրության վաճառքի շուկա     

9.  Բանկ/Ֆինանսական ծառայություններ     
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  2            Բաժին  Դ. ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
լրացվում է 15-75 (ներառյալ) տարեկան անձանց համար 

Աղյուսակ 1   
Տ/Տ ան-

դամի  

հ/հ 

Անցած շաբաթվա 

ընթացքում ունեցե՞լ եք 

որևիցե աշխատանք*կամ 

եկամտաբեր զբաղմունք 

(սեփական գործ), 

նույնիսկ, եթե Դուք 

աշխատել եք ընդամենը1 

ժամ (ներառյալ` աշխա-

տանքը գյուղացիական 

տնտեսությունում, 

ընտանեկան կազմա-

կերպությունում)  

1. այո  4 

2. ոչ 

Հարցազրուցավարին. *) 
Այստեղ և հետայսու՜ 
վերաբերում է միայն 
Հայաստանում 
իրականացվող 
աշխատանքային 
գործունեությանը 

Ունեցե՞լ եք 

աշխատանք կամ 

սեփական գործ, 

որից բացակայել 

եք անցած 

շաբաթվա   

ընթացքում 

 

 

 

 

 

 

 

1. այո  

2. ոչ  աղյ. 2 

 (էջ14) 
 

 

Նշեք, խնդրեմ, բացակայության 

հիմնական պատճառը 

 
1. ամենամյա, լրացուցիչ, չվճարվող 

արձակուրդ անձնական պատճառով 

2. հիվանդություն, վնասվածք,  

    ՏՏ հիվանդ անդամի խնամք 

3. հարկադիր պարապուրդ1 

4. հղիության, ծննդաբերության 
արձակուրդ 

5. մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի 
համար տրամադրվող արձակուրդ1   

6. աշխատանքի առանձնահատ-
կություն (օր.` հերթափոխային 
աշխատանք), սեզոնայնություն (օր.՝ 
աշխատանքը գյուղատնտեսութ-
յունում)2 

7. ուսուցում / մասնագիտական 
վերապատրաստում1  

8. հաճախորդի, պատվիրատուի, 
մատակարարի բացակայություն1 

9. պատրաստվում է մեկնել արտերկիր` 
աշխատելու աղյ. 2 ( էջ 14) 

10. այլ…………… (նշել) 

Ձեր աշխատավայրի 

տնտեսական 

գործունեության 

հիմնական տեսակը 

 

Հարցազրուցավարին. 
Նշել կոդն ըստ Հավելված  
2-ում բերված 
տնտեսական 
գործունեության 
տեսակների (էջ 46) 
 
 

 

 

Թվարկվածներից ո”րն առավել լավ 

կբնութագրի Ձեր զբաղվածության 

կարգավիճակը 
 
 
 
1. վարձու աշխատող` գրավոր 

պայմանագրով  7   

2. վարձու աշխատող` բա¬նավոր 

համաձայնությամբ  7 

3. գործատու (սեփականատեր` 

մշտապես վարձու աշխատող¬երի 

ներգրավմամբ) 

4. ինքնազբաղված` գյուղացիական 

տնտեսությունում 

5.ինքնազբաղված` 

   այլ գործունեությամբ 

6. առանց վարձատրության 

աշխատող ընտանիքի անդամ 

7. արտադրական կոոպերատիվի 

անդամ 

Ձեր աշխատավայրի 

գործունեությունը պետական 

մարմինների կողմից 

իրավաբանորեն գրանցվա՞ծ է 

 

1. այո   

2. գրանցման գործընթացում է 

3. ոչ 

4. չեմ ցանկանում պատասխանել  

5. չգիտեմ 

6. գործունեությունն իրականաց-

վում է գյուղացիական տնտեսութ-

յունում 

 1  2  3  4  5  6  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                        
1 Նույն աշխատանքին վերադառնալու երաշխիքի դեպքում  4, այլապես  աղյուսակ 2  (էջ 14) 
2 Եթե աշխատանքից բացակայությունը չի գերազանցի 6 ամիսը  4, այլապես  աղյուսակ 2 (էջ 14) 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  2                     Բաժին  Դ. ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
լրացվում է 15-75 (ներառյալ) տարեկան անձանց համար 

Աղյուսակ 1 (շարունակություն) 
Տ/Տ 

անդամի 

հ/հ  

 

Ձեր աշխատավայրի 

(ներառյալ աշխատանքը գյուղացիական 

տնտեսությունում) 

սեփականության ձևը 

 

1. պետական  9 

2. համայնքային  9 

3. հասարակական, կրոնական կազմակեր-

պություն, միջազգային կազմակերպութ-

յան ներկայացուցչություն  9 

4. մասնավոր (նաև` գյուղ. տնտեսություն) 

5. մասնավոր գործատու* (ով իր Տ/Տ 

վարելու համար վարձում է 

աշխատող(ներ)` դայակ, սպասուհի, 

վարորդ և այլն) 
 

Հարցազրուցավարին.  

*) այս կետը կարող են նշել միայն վարձու   

աշխատողները` սյ.5 = 1, 2 

Ձեր կազմակերպութ-

յունը / Դուք  ապրանք 

կամ ծառայություն 

արտադրել եք.  

 

1. միայն սեփական 

սպառման համար 

2. մասամբ` սեփական 

սպառման, 

վաճառքի կամ 

փոխանակման 

համար 

3. միայն վաճառքի 

կամ փոխանակման 

համար 

Ձեր աշխատանքը  

եղել է.  

 

 

 

 

1. մշտական 

2. ժամանակավոր 

3. սեզոնային  

4. պատահական,  

միանգամյա 

Ձեր աշխատանքում  Դուք 
աշխատում եք 1 
 
 
 
 
 

 
 1. լրիվ աշխատանքային օր (շաբաթ) 

2. ոչ լրիվ աշխատանքային օր 
(շաբաթ)2 

3. ավելի քան լրիվ աշխատանքային  
օր (շաբաթ) 

Նշեք, խնդրեմ, անցած  

շաբաթվա ընթացքում 

փաստացի աշխատած 

ժամերի քանակը, Ժամ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հարցազրուցավարին.  

Եթե սյ. 2 = 1, աշխատած 
ժամերը նշել «0»: 

Անցած շաբաթվա  ընթացքում 

Ձեր հիմնական աշխատանքի 

հետ մեկտեղ ունեցե՞լ եք մեկ այլ 

լրացուցիչ աշխատանք կամ 

եկամտաբեր զբաղմունք, նույնիսկ 

եթե հետազոտվող շաբաթում 

բացակայել եք  
 
1. այո   Տ/Տ հաջորդ անդամին 

2. ոչ  Տ/Տ հաջորդ անդամին 

 

 7  8  9  10  11  12  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                        
1 Պատասխանում են նաև արձակուրդում գտնվող անձինք: 
2 Բացի օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի (կրճատ աշխատանքային օր մինչև 18 տարեկան աշխատողների, երեխային կերակրելու համար լրացուցիչ ընդմիջումից օգտվող կանանց համար և 
այլն): 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  2                       Բաժին  Դ. ՉԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

լրացվում է 15-75 (ներառյալ) տարեկան  աշխատանք չունեցող անձանց համար 
Աղյուսակ 2 

Տ/Տ անդամի 

հ/հ  

 

Անցած շաբաթվա ընթացքում Ձեր 

չաշխատելու պատճառը 

 

1. սովորող, ուսանող (առկա 

(ցերեկային) ուսուցմամբ) 

2. տնային տնտեսությունը վարող 

3. կենսաթոշակառու 

(տարիքային, հաշմանդա-

մության, արտոնյալ 

պայմաններով) 

4. չեմ ունեցել աշխատանք 

5. այլ ____________(նշել) 

 
 
 
 

 

Երբևէ ունեցե՞լ եք 

վճարովի 

աշխատանք* կամ 

եկամտաբեր 

զբաղմունք 

 

1. այո 

2. ոչ  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հարցազրուցավարին.  
*) Վերաբերում է 
միայն Հայաստանում 
իրականացված 
աշխատանքային 
գործունեությանը 

Աշխատանքը դադարեցնելու հիմնական պատճառը 

 

1. աշխատատեղերի, աշխատողների թվաքանակի 

կրճատում, կազմակերպության  լուծարում, 

սնանկացում  

2. ժամանակավոր, սեզոնային, միանգամյա 

աշխատանքի ավարտ 

3. կենսաթոշակի անցնելը 

4. հիվանդություն, հաշմանդամություն,  ՏՏ  հիվանդ 

անդամի խնամք ,  

5. ուսում   

6. պարտադիր զինծառայություն  

7. ընտանեկան հանգամանքներ, ՏՏ-ում 

ծանրաբեռնվածություն, երեխայի խնամք 

8. հարկադիր պարապուրդ գործատուի 

նախաձեռնությամբ 

9. հղիության կամ հետծննդյան, մինչև 3 տարեկան 

երեխայի խնամքի հետ կապված արձակուրդ 

10. սեփական ցանկությամբ աշխատանքից 

ազատվելը 

11. պատրաստվում եմ մեկնել  արտերկիր` 

աշխատելու  

12. ցածր վարձատրություն / եկամուտ 

13. այլ ___________________(նշել) 

Որքա՞ն ժամանակ է, որ չեք 

աշխատում 

 

1. մինչև 3 ամիս 

2. 3-12 ամիս 

3. 1- 2 տարի 

4. 2- 3 տարի 

5. 3 տարի և ավելի 

Վերջին 4 շաբաթվա ընթացքում 

(ներառյալ անցած շաբաթը) փնտրե՞լ եք 

որևէ վճարովի աշխատանք կամ 

փորձե՞լ եք սկսել սեփական գործ 

 

1. այո, փնտրել եմ վճարովի 

աշխատանք  7 

2. այո, փորձել եմ սկսել սեփական 

գործ  7 

3. ոչ 

 1  2  3  4  5  
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  2                                 Բաժին  Դ. ՉԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

լրացվում է 15-75 (ներառյալ) տարեկան  աշխատանք չունեցող անձանց համար 
Աղյուսակ 2 (շարունակություն) 

Տ/Տ 

անդամի 

հ/հ  

 

Ինչու՞ վերջին 4 շաբաթվա ընթացքում (ներառյալ անցած 

շաբաթը) աշխատանք չեք փնտրել 

  

1. արդեն գտել եմ աշխատանք և կսկսեմ աշխատել առաջիկա 2 

շաբաթվա ընթացքում  8 

2. դիմել եմ աշխատանքի համար և սպասում եմ պատասխանի 

8 

3. սովորում եմ / շարունակելու եմ ուսումս 

4. սպասում եմ աշխատանքային սեզոնի  վերսկսելուն 

5. ընտանեկան հանգամանքների, ՏՏ-ում ծանրաբեռնվածության, 

հղիության, երեխայի խնամքի, 

6. հաշմանդամության, հիվանդության, վնասվածքի պատճառով 

7. չունեմ աշխատանք գտնելու հույս 

8. չունեմ մասնագիտական համապատասխան հմտություններ 

9. չգիտեմ որտեղ և ինչպես փնտրել աշխատանք 

10. պարտադիր  զինծառայություն  (պետք է մեկնեմ / նոր եմ 

վերադարձել) 

11. պատրաստվում եմ մեկնել  արտերկիր` աշխատելու  

12. շատ երիտասարդ եմ / մեծ եմ աշխատանք գտնելու համար 

13. ալլ ______________ (նշել) 

14. չեմ ուզում աշխատել Բաժին Ե 

Հարցազրուցավարին. եթե  3 -13  9 

Ի՞նչ միջոցներով եք փնտրել  աշխատանք 

կամ փորձել սեփական գործ սկսել  
 

1. զբաղվածության պետական 

գործակալության 

2. աշխատանքի տեղավորման 

մասնավոր գործակալության 

3. դիմել եմ անմիջապես գործատուին 

4. կանոնավոր հետևել եմ 

հայտարարություններին 

5. կանոնավոր տեղադրել եմ 

հայտարարություններ 

6. ինտերնետի  

7. դիմել եմ ծանոթներիս, բարեկամ-

ներիս  

8. մասնակցել եմ մրցույթ(ներ)ի, 

հարցազրույց(ներ)ի 

9. փորձել եմ հիմնել սեփական  գործ 

10. այլ __________________(նշել) 

Որքա՞ն 

ժամանակ եք 

աշխատանք 

փնտրում կամ 

փորձում սկսել 

սեփական գործ 

 

1. մինչև 3 ամիս 

2. 3-12 ամիս 

3. 1- 2 տարի 

4. 2- 3 տարի 

5. 3 տարի և 

ավելի  

Հարմար աշխատանքի 

առաջարկի դեպքում, 

հետազոտվող շաբաթում 

պատրա՞ստ եք անմիջապես 

անցնել աշխատանքի  

 
1. այո   Տ/Տ հաջորդ 

անդամին 
2. ոչ 

Եթե առաջիկա երկու  

շաբաթվա ընթացքում հնարավոր  

լիներ աշխատել, ի վիճակի և 

պատրաստ կլինե՞ք անմիջապես 

անցնել աշխատանքի 

 
1. այո   Տ/Տ հաջորդ անդամին 

2. ոչ  Տ/Տ հաջորդ անդամին 

 

 6  7  8  9  10  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

16 

   ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  3                       Բաժին  Ե. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար  (< 6 տարեկան) 

 
 Աղյուսակ 1                                                                                                         

Տ/Տ    

 անդամի  

հ/հ 

Ձեր երեխան հաճախու՞մ 

է նախադպրոցական 

որևէ հաստատություն  

(ներառյալ տնային 

դայակ). 

 

1. այո  սյուն 4 

2. ոչ  

Եթե ոչ, ապա ինչու՞. 

1.  թանկ է 

2.  վատ են կերակրում 
3. վարակիչ հիվանդությունների 

վտանգ կա  

4. նախադպրոցական 

հաստատությունը  փակ է 

5. աշխատանքային ժամերը հարմար 

չեն 

6. ծառայության  որակը  ցածր է  

7. մայրը չի աշխատում  

8. այլ  __________________ (նշել) 

9.  մանկապարտեզ չկա 

10. արդեն դպրոց է գնում  աղ. 2 

Եթե նշվել են 1-9 

պատասխաններըհաջորդ բաժին 

Եթե այո, ապա ի՞նչ 

նախադպրոցական      

  հաստատություն. 

 
1. համայնքային   

2. գերատեսչական  

3. մասնավոր  

4. տնային դայակ 

 

 
Թույլատրվում է 2 պատասխան 

Վերջին 12 ամիսների 

ընթացքում  որքա՞ն եք 

վճարել նախադպրոցական 

կրթության համար (ներառյալ 

տնային դայակ). 

 
Դրամ   
(այլ արտարժույթի դեպքում   
արտահայտել դրամով) 

Վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

քանի՞ ամիս է երեխան հաճախել 

նախադպրոցական   հաստա-

տություն (ներառյալ տնային 

դայակ) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Հարցազրուցավարին. Եթե մինչև 6 տարեկան երեխան հաճախում է նախադպրոցական որևէ հաստատություն (սյուն 2-ում պատասխանել է “այո”), նրա համար 
կրթության մասին հարցումն ավարտվում է այս բաժնում:
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   ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  3                           Բաժին  Ե.ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

6 տարեկանից բարձր անձանց համար 

 Աղյուսակ 2                                                                                                                                                   

 * Չներառել նույն դասարանում կրկին սովորած տարիները

Տ/Տ ան-

դամի 

հ/հ 

Ձեր կողմից ձեռք բերված 

ամենաբարձր   կրթական 

մակարդակը 

Որքան 

տարիների 

ընթացքում 

եք ձեռք 

բերել 

տվյալ 

կրթական 

մակարդա-

կը * 

Դուք 

հաճա-

խե՞լ եք 

որևէ 

կրթական 

հաստա- 

տություն 

նախորդ 

ուսումնա- 

կան տա-

րում 

 

1. այո 

2. ոչ 7 

 

 

Ի՞նչ տեսակի 

կրթական 

հաստատություն էիք 

հաճախում նախորդ 

ուսումնական 

տարում 

         
1.  պետական ն 

անվճար   

ուսուցմամբ 

2.  պետական  

ուսումնական 

հաստատություն 

վճարովի 

ուսուցմամբ 

3.  ոչ պետական 

հաստատություն 

անվճար   

ուսուցմամբ 

4. ոչ պետական 

հաստատություն  

վճարովի ուսուցմամբ 

Կրթական ծրագրերի  

ո՞ր աստիճանն եք 

Դուք ուսանել նախորդ 

ուսումնական տարում 

 

   

 

1. տարրական (1-4 

դաս.) 

2. հիմնական  (5--9 

դաս.) 

  3.  միջնակարգ/ ավագ  

(10 -12 դաս.) 

  4.  նախնական  

մասնագիտական 

   (արհեստագործական) 

5.  միջին 

մասնագիտական 

(տեխնիկում, քոլեջ) 

6.  բարձրագույն 

(բակալավր /    

    մագիստրոս) 

 7. հետբուհական 

(ասպիրանտուրա,օրդին

ատուրա, ինտերնա-

տուրա)   

Դուք հաճախու՞մ 

եք որևէ կրթական 

հաստատություն 

 

 

 

 

1. այո 9 

2. ոչ 

 

Եթե արձակուրդ-

ների, տոների կամ 

այլ պատճառով 

չեք հաճախում 

հաստատություն, 

բայց 

շարունակելու եք 

ուսումը, 

պատասխանել 

«ԱՅՈ» 

Չհաճախելու հիմնական 

պատճառը. 
 

1. հիվանդությունը 
2. ստիպված է աշխատել 

3.տրանսպորտային 

դժվարություններ  

4. թանկ է 

5.դպրոցը փակ է, բայց ոչ 

արձակուրդի պատճառով 

6. ուսուցման ցածր որակը 

7. չեմ ուզում սովորել 

8. ժամանակավորապես չեմ 

հաճախում, բայց կշարունակեմ 

9. ընտանեկան պատճառներ 

10. ավարտել եմ հիմնական 

դպրոցը  (9-րդ դաս.)  

11.ավարտել եմ միջնակարգ 

դպրոցը (12-րդ դաս.)  

12. ավարտել  եմ   ուսումս 

(քոլեջ, ուսումնարան, ԲՈՒՀ) 

13.այլ ___________ (նշել) 
 

եթե սյ.  4=1       38 

եթե սյ.  4=2      հաջորդ 

աղյուսակ 

Ի՞նչ տեսակի 

կրթական 

հաստատություն եք 

հաճախում.      
    
1. պետական 

ուսումնական 

հաստատություն 

անվճար   

ուսուցմամբ 

2. պետական  

ուսումնական 

հաստատություն 

վճարովի 

ուսուցմամբ 

3. ոչ  պետական 

հաստատություն 

անվճար   

ուսուցմամբ 

4. ոչ  պետական 

հաստատություն  

վճարովի ուսուց-

մամբ 

 

Կրթության ո՞ր 

աստիճանն եք Դուք 

ուսանում այժմ (եթե Դուք 

գտնվում եք ամառային 

արձակուրդում, գրանցեք 

ո՞ր աստիճան եք պատ-

րաստվում հաճախել) 

 

1. տարրական (1-4 դաս.) 

2. հիմնական (5 -9 դաս.) 

3. միջնակարգ/ ավագ        

(10 -12 դաս.) 

4.   նախնական  

մասնագիտական 

   (արհեստագործական ) 

5.  միջին մասնագիտական 

(տեխնիկում, քոլեջ) 

6. բարձրագույն (բակա-

լավր / մագիստրոս) 

7. հետբուհական 

(ասպիրանտուրա, օրդի-

նատուրա, ինտերնա-

տուրա) 

աստիճան 
0. Չունի մակարդակ 4 

1. տարրական    (3-4 դաս.) 

2. հիմնական    (8 -9 դաս.) 

3. միջնակարգ/ ավագ  (10 -12 

դաս.) 

4.   նախնական  

մասնագիտական 

   (արհեստագործական ) 

5.  միջին մասնագիտական 

(տեխնիկում, քոլեջ) 

6. բարձրագույն (բակալավր /    

    մագիստրոս) 

7. հետբուհական 

(ասպիրանտուրա,օրդինատու- 

րա, ինտերնատուրա)   

տարիներ 
0 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6 տարեկանից բարձր անձանց համար 

             Աղյուսակ 2 (շարունակություն) 
Տ/Տ 

անդա

մի հ/հ 

Ո՞ր 

դասարա-

նում/կուր-

սում  եք 

Դուք 

ուսանում 

այժմ (եթե 

Դուք  

գտնվում 

եք ամա-

ռային 

արձակուր

դում, 

գրանցեք 

ո՞ր 

դասարան

/կուրս  եք 

պատրաս

տվում 

հաճախել) 

Վերջին 

ամսվա 

ընթաց-

քում քանի՞ 

օր  եք 

բացակայել 

դասերից 

(եթե 

արձակուր-

դում եք, 

ապա նշեք 

0) 

Բացակայե՞լ 

եք  արդյոք 

վերջին 

ուսումնա-

կան 

տարվա 

ընթացքում  

4 և ավելի 

շաբաթ 
 

1. այո 

2. ոչ 15 

Հիմնականում ինչու՞ եք 

բաց թողել պարապմունք-

ները. 

 

1.մասնավոր 

պարապմունքներ 

2. հիվանդություն 

3. ստիպված եմ աշխատել 

4. տրանսպորտային 

դժվարություններ 

5. շատ թանկ է 

6. հաստատությունը փակ 

է, բայց ոչ արձակուրդի 

պատճառով 

7. ուսուցման ցածր որակը 

 8.չեմ ուզում սովորել 

 9. պետք է օգնել տանը 

10. այլ --------- (նշել) 
 

Ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

Դուք վճարովի 

մասնավոր 

դասընթացներ 

վերցրե՞լ եք. 

 

 

1. այո 

2. ոչ 23 

Այդ դաս- 

ընթացները  

ԲՈՒՀ 

ընդունվելու 

համա՞ր էին  

 

 

 

 

 1.  այո 

 2.  ոչ 20 

Եթե այո, ապա 

ինչպիսի՞  

դասընթացներ 

 

1.մաթեմատիկա 

2.ֆիզիկա 

3.կենսաբանություն 

4.քիմիա 

5.հայոց լեզու 

6.օտար լեզու 

7.համակարգչային      

հմտություններ 

8.երաժշտություն 

9.սպորտ 

10. գեղագիտական 

դաստիարակություն 

11. այլ--------- (նշել) 

Թույլատրվում է 3 

պատասխան 

Ո՞վ  էր 

պարապողը 

 

1.դասավան-

դող ուսուցիչը    

2. նույն 

դպրոցի այլ 

ուսուցիչ 

3.այլ-----(նշել) 

Վերջին 12 

ամիսների 

ընթացքում   

որքա՞ն եք  վճարել 

մասնավոր 

պարապմունքների 

համար 

 

          

գումարը 
1. դրամ 

2. ռուբլի 

3. դոլար 

4. եվրո 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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6 տարեկանից բարձր անձանց համար 
 Աղյուսակ 2 (շարունակություն) 

Տ/Տ 

անդամի 

հ/հ 

 

Վերջին 12 ամիսների ընթացքում   որքա՞ն եք  ծախսել 

Շաբաթական 

որքան է կազմել 

տրանսպորտա-

յին ծախսն 

ուսումնական 

հաստատություն  

հաճախելու և 

տուն վերադառ-

նալու    

Ուսումնա 

կան տարվա 

ընթացքում 

Դուք որևէ 

օգնություն 

ստացե՞լ եք 

 

1. գրքեր 

2. մթերք 

3. կաթ 

4. հագուստ 

5. այլ  ---- 

6. չեմ 

ստացել35 

 

Ո՞վ է 

տրամադրել 

օգնությունը 

 

1. ուսումնական 

հաստատությու- 

նը 

2. պետությունը, 

համայնքը 

3. մասնավոր 

դոնորը Հայաս-

տանից 

4. մասնավոր 

դոնորը արտ-

երկրից 

5. չգիտեմ 

 

Արդյո՞ք 

ստանու՞մ եք 

կրթաթոշակ 

1. այո,  

ուսումնական 

հաստատու- 

թյունից 

2. այո, 

պետական 

աղբյուրից 

3. այո, 

մասնավոր 

դոնորից 

4. այո, չգիտեմ 

ումից 

5. ոչ 38 

 

Ամսական որքա՞ն 

կրթաթոշակ եք 

ստանում 

Ընթացիկ և 

նախորդ  

ուսումնա- 

կան տա-

րիների  

ընթացքում 

Ձեզ 

խնդրել են  

նվեր տալ 

Ձեր 

ուսուցչին 

կամ դա-

սախոսին  

 

 

1. այո 

2. ոչ 

 

 

 

 

Ընթացիկ և 

նախորդ  

ուսումնա- 

կան  տարի-

ների ընթաց-

քում Դուք 

նվեր տվել եք 

Ձեր ուսուցչին 

կամ դասա-

խոսին սեփա-

կան նախա-

ձեռնությամբ 

կամ ուրիշի 

խնդրանքով  

 

1. այո 

2. ոչ 

 

 

Դասագրքերի  և 

գրենական 

պիտույքների 

գնման 

Այլ ծախսեր, 

կապված 

ուսման հետ 

 

Ուսման վարձավճար  
 

 

 

վճարվել է տ/տ 

կողմից 

վճարվել է այլ 

կազմակերպու 

թյունների,  ան 

ձանց կամ 

ԲՈՒՀ-ի կողմից 

 

 

  

 

     

գումարը 1.դրամ 

2.ռուբլի 

3.դոլար 

4. եվրո 

 

գումարը 

1.դրամ 

2.ռուբլի 

3.դոլար 

4. եվրո 

 

գումարը 

1.դրամ 

2.ռուբլի 

3.դոլար 

4. եվրո 

 

գումարը 

1.դրամ 

2.ռուբլի 

3.դոլար 

4. եվրո 

 

գումարը 

1.դրամ 

2.ռուբլի 

3.դոլար 

4. եվրո 

    

գումարը 

1.դրամ 

2.ռուբլի 

3.դոլար 

4. եվրո 

 

 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  3    Բաժին  Ե. 

                    ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
            Կրթական հաստատություն  չհաճախող անձանց համար (14 տարեկան և բարձր) 

  Աղյուսակ 3 
Տ/Տ 

անդամի 

հ/հ 

Վերջին 12    

ամսվա      

ընթացքում 

Դուք 

հաճախել կամ  

հաճախու՞մ 

եք դասըն-

թացների. 

 
1. այո 
2. ոչ հաջորդ   

               բաժին 
 

 

Եթե այո, ապա 

դասընթացի 

տևողությունը 

 
1. մինչև 2 շաբաթ 

2. մինչև 1 ամիս 

3. 1 ամիս 

4. 1 ամսից ավել 

Եթե այո, ո՞վ է 

վճարում այդ 

դասընթաց- 

ների համար 

 
1.ինքս 

2 պ ետությունը/   

համայնքը 

3.գործատուն 

4.հովանավորը 

5.միջազգային   

կազմակերպու-

թյունը 

6. այլ------- (նշել) 

 

Դասընթաց- 

ների 

նպատակը 

 
1. ուսուցում 

2. որակավոր- 

ման բարձրա-

ցում 

3 վերաորակա-

վորում 

Դասընթաց-

ների  առար-

կան 

1.օտար լեզու 

2.համակարգ- 

  չային հմտու-  

  թյուններ   

3.հաշվապա- 

հական հաշ-

վառում 

4.արհեստ 

5.այլ -------(նշել) 

 
Թույլատրվում է 2 

պատասխան 

Դասընթացները 

որտե՞ղ են անցել 

 
1.պետական    

հիմնարկում 

2.մասնավոր 

հիմնարկում  

  3.միջազգային      

հաստատությու-

նում 

4.մասնավոր 

անձանց մոտ 

5. այլ -----------(նշել) 

Վերջին 12    

ամսվա      

ընթացքում 

որքա՞ն  եք 

ծախսել,  

դասընթաց- 

ների 

համար 

դրամներով 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  4                                           Բաժին  Զ. 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ            
 

                            Հարցազրուցավարին. Զ բաժինը ամբողջությամբ լրացվում է թե քաղաքային, թե 
գյուղական տնային տնտեսությունների կողմից:    
      

                                                            Հողօգտագործում 
 

Զ.1. Ձեր տնային տնտեսության անդամներից որևէ մեկը հանդիսանում է  հողի սեփականատե՞ր 

կամ աշխատում է հողի վրա (այդ թվում տնամերձ  և ամառանոցային հողակտոր).                      
   1.   այո 

2.   ոչ  աղյուսակ 2  
 

Զ.2. Որքա՞ն է Ձեր տնային տնտեսության անդամների սեփական կամ վարձակալվող հողի 

ընդհանուր չափը 
Հողի նկատմամբ իրավունքի 

տեսակը 

Տարածքը քմ-ով որից՝ 

Փաստացի 

օգտագործվում է 

բուսաբուծության 

նպատակներով (ք.մ.) 

Փաստացի ոռոգվում է  

(ք.մ). 

1. Սեփական հող    

      1.1       այդ թվում՝ տնամերձ                   

2. Վարձակալվող կամ   այլ 

հիմունքներով մշակվող հող 

   

 

Զ.3. Եթե Դուք Ձեր հողը մասամբ կամ ամբողջությամբ չեք  օգտագործում, ապա ինչու՞.        

       Հարցազրուցավարին. Նշեք բոլոր հնարավոր պատասխանները համապատասխան վանդակում 
դնելով 1 թիվը:         
     

        1. շատ հեռու  է   

                     2. հողը շատ  վատ որակի է 

                     3. ոռոգման ջուր չկա 

                     4. մշակելը ձեռնտու չէ 

                     5. մշակելու համար ֆինանսական միջոցներ չկան  

                     6. հիվանդ է, ծեր է 

                     7.  այլ________________________(նշել) 

Զ.4. Անցյալ տարվա ընթացքում ձեր կամ հարևան գյուղում անցկացվե՞լ են դասընթացներ հողի 

մշակման կամ ոռոգման վերաբերյալ. 
1.    այո 

2. ոչ   Զ.6. (եթե ընդհանրապես չի մշակում իր հողը, անցնել աղյուսակ 2-ին) 
3. չգիտեմ   Զ.6. (եթե ընդհանրապես չի մշակում իր հողը, անցնել աղյուսակ 2-ին) 

 

Զ.5. Դուք մասնակցե՞լ եք այդ դասընթացներին. 
1. այո 

2.  ոչ     
 

Հարցազրուցավարին. Եթե տնային տնտեսությունն  ընդհանրապես չի մշակում իր հողը, անցեք 
աղյուսակ 2-ին: 
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      Զ.6. Ձեր օգտագործվող հողատարածքի ո՞ր մասն եք ջրում/ ոռոգում հետևյալ աղբյուրներից     

(քառակուսի մետր) 
 Տնամերձ 

հողամաս 

Այլ հողեր 

 

1. Ոռոգման ջուր (ջրատար/ջրանցք)   

2. Խմելու ջուր կամ խորքային հոր աղյուսակ 1   

3. Միայն բնական աղբյուրներ (գետեր,առվակներ,լճակներ)  աղյուսակ 1   

4. Միաժամանակ ոռոգում և խմելու ջուր կամ խորքային հոր   

5. Միաժամանակ ոռոգում և բնական աղբյուրներ 

(գետեր,առվակներ,լճակներ) 

  

6. Ջրման  աղբյուրների  այլ զուգորդություններ   

7. Հավաքած անձրևաջուր, ձնհալից ջուր աղյուսակ 1   

8. Միայն անձրևաջուր աղյուսակ 1   

 

Զ.7. Դուք  Ջրօգտագործողների ընկերության անդա՞մ եք 

                                 1.  այո   Զ.9. 

                                 2.  ոչ 

 

Զ.8. Եթե ոչ, ապա ինչու՞: 

1.   մեր գյուղում նման ընկերություն չկա 

2.   ես չեմ ցանկանում անդամակցել 

3.   այլ _______________________ (նշել) 
 

 

Զ.9. Դուք  ստացե՞լ  եք արդյոք բավարար քանակությամբ ոռոգման ջուր: 

 

1. այո, բավարար և ժամանակին  Զ.11. 

2. բավարար, բայց ոչ ժամանակին 

3. ժամանակին, բայց ոչ բավարար 

4. ոչ բավարար, ոչ ժամանակին 

5. ընդհանրապես չի ստացվել 
 

Զ.10. Եթե ունեցել եք  ոռոգման ջրի մատակարարման ընդհատումներ, ապա որո՞նք են  Ձեր 

կարծիքով դրա պատճառները: 

Հարցազրուցավարին. Նշեք  3 պատճառ՝  ըստ կարևորության:   
 

1. պոմպերի հետ կապված վթարները 

2.  ջրատարների տեխնիկական անբավարար վիճակը 

3. վճարումներ չկատարելը 

4. ներհամայնքային ոռոգման գրաֆիկի բացակայությունը 

5. ոռոգման համակարգի աշխատողների կամայականությունները 

6. տեղական ցանցի խնդիրները 

7. այլ_______________________ (նշել) 

 

Զ.11. Դուք վճարե՞լ եք  օգտագործած ոռոգման ջրի դիմաց: 

1. այո, լրիվ   Զ.13. 

2.  այո, մասամբ 

3.  ոչ 
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Զ.12. Եթե չեք վճարել, կամ վճարել եք մասամբ, խնդրում ենք նշել պատճառները: 

Հարցազրուցավարին. նշեք  մինչև 3 պատասխան` ըստ կարևորության   
 

1. ջրի վարձի ոչ ճիշտ հաշվարկը 

2.  ոռոգման ջրի անհրաժեշտ քանակություն  չստանալը 

3. ոռոգման ջրի  ոչ ժամանակին մատակարարումը   

4. ջրամատակարարի նկատմամբ  անվստահությունը 

5. գումար չունենալը 

6. այլ_______________________ (նշել) 

 

Հարցազրուցավարին`. Հարցվողին ասեք հետևյալը. ̔Հիմա ես կուզենայի Ձեզ հարցնել    
2017թ. գյուղատնտեսական սեզոնում 2016թ.-ի համեմատ եղած  փոփոխությունների մասին՚: 
 
Զ.13. Գտնում եք արդյո՞ք, որ 2017 թ. գյուղատնտեսական սեզոնում 2016թ.-ի համեմատ ոռոգման 

համակարգի աշխատանքը փոխվել է: 

1.  այո 

2.  ոչ  Զ.15. 
 

 

Զ.14. Ինչպիսի՞ փոփոխություններ են կատարվել: 
 

1. էապես բարելավվել է 

2. որոշ  չափով բարելավվել է 

3. որոշ  չափով վատացել է 

4. էապես  վատացել է 
 

Զ.15. Փոփոխվե՞լ են արդյոք Ձեր կողմից  մշակվող ոռոգվող  հողատարածքի չափերը 2017 թ. 

գյուղատնտեսական սեզոնում 2016 թ.-ի համեմատ 

1. այո 

2. ոչ   աղյուսակ 1 
 

Զ. 16. Ինչպիսի՞ փոփոխություններ են կատարվել: 
 

1. էապես ընդլայնվել  է  

2. որոշ  չափով ընդլայնվել  է 

3. որոշ  չափով կրճատվել է 

4. էապես  կրճատվել է 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  4                    Բաժին Զ. 

                                                                              ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

                                                                Բուսաբուծության մթերքի արտադրություն և օգտագործում 
 Աղյուսակ 1 

                       *  նշել 1, եթե  բույսը ցանված է եղել   արդեն օգտագործված (վերջին սեզոնին) հողի վրա 

              **  հողի կրկնակի օգտագործման դեպքում  ընդամենը հողատարածքի չափը կարող է գերազանցել Զ2-ում նշված չափից 

1.ա.Ովքեր են տնային տնտեսությունում մասնակցում այդ գործունեությանը. (Հարցազրուցավարին. գրանցեք տնային տնտեսության անդամների համարները)               

 
 

N  

Անվանումը 
 

* 

Հողատա- 

րածքի 

չափն ըստ 

մշակա-

բույսերի 

անվա-

նումների 

վերջին` 

2017թ սե- 

զոնին ** 

Այդ թվում 

փաստա- 

ցի ոռոգ-

ված հողա-

տարածքի 

չափը 

Նախորդ 

սեզոնից 

մնացորդը 

2017թ. 

հունվարի 

1-ի 

դրությամբ 

Վերջին 

սեզոնին 

2017թ. 

ստաց-

ված 

ամբողջ 

բերքը 

                                                 սյունակներ  3+4=5+7+8+9+10+11+12+13+14                             Բերքի ո՞ր 

մասն է 

ստացված 

ջրված 

հողերից 

(բացի 

անձրե-

վաջրից) 

 

Վաճառվել Է     

(այդ թվում 

փոխանակվել) 

Վերա- 

մշակվել է 

վաճառքի 

նպատակով 

սննդամթեր-

քի պատ-

րաստման 

համար 

 

Հատկացվել  Է 

վարձու 

աշխատանքի  

ու ծառայութ-

յունների, 

հողի վարձա-

կալման, 

վառելիքի  և 

այլնի համար 

Թողնվել  

Է որպես 

սերմա-

ցու 

Սպառվել Է 

(օգտա -

գործվել 

որպես 

սնունդ ) 

տնային 

տնտեսութ-

յունում  

 

Օգտա- 

գործվել է 

որպես 

անասնա- 

կեր 

 

Կորուստ- 

ներ տար-

բեր պատ-

ճառներով 

Օգտա- 

գործվել է 

այլ 

ուղղութ-

յուննե-

րով 

(նվերներ 

և այլ ) 

Մնացոր- 

դը  սե-

զոնի 

(2017թ. 

դեկտեմ-

բերի 31-ի 

դրութ-

յամբ) 

վերջում 

 

քմ  քմ կգ կգ կգ դրամ կգ կգ կգ կգ կգ կգ կգ կգ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Ցորեն                 

2 Գարի                 

3 Հաճար                 

4 Այլ հացահատիկային 

մշակաբույսեր 
                

5 Լոբի (հատիկ)                 

6 Ոլոռ                 

7 Այլ հատիկաընդեղե-

նային մշակաբույսեր 
                

8 Ծխախոտ              X        X        X     

9 Ծաղիկ (հատ)              X        X        X     

10 Կարտոֆիլ                 

11 Բանջարեղեն(ներառ-

յալ կանաչ  լոբի) 
                

12 Բոստանային   մշակա-

բույսեր (ձմերուկ, սեխ) 
                

13 Խաղող                X      X       

14 Պտուղ և հատապտուղ                X       

15 Խոտ               X     X          

16 Այլ (նշել)              X         
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  4                               Բաժին Զ. 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Անասնաբուծություն 
  Զ.17. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում դուք զբաղվե՞լ եք անասնաբուծությամբ. 

1.  այո 

2.  ոչ  Աղյուսակ 3 

Աղյուսակ 2 

  

 

 

 

Անվանում 

Կենդանի- 

ների գլխա-

քանակը    

ներկայումս 

Վերջին 12 ամիսների        

ընթացքում գյուղա-

տնտեսական կենդա-

նիների նշված 

անվանումներից 

քանիսն եք գնել և 

որքանով 

Վերջին 12 ամիսների 

ընթացքում որքա՞ն  

կենդանի  եք վաճառել.   

Վերջին 12 

ամիսների 

ընթացքում 

որքա՞ն 

կենդանի  եք  

մորթել   

(ձկան դեպ-

քում` որսա-

ցել) 

Մորթածից (սյուն 6) որքա՞նն է Նշեք իրացման ուղղությունները. 

1. ճանապարհին 

2. դաշտում կամ տանը 

3. շուկայում՝ ինքս 

4. շուկայում՝ միջնորդի միջոցով 

5. մեծածախ /մանրածախ շուկայում 

6. ուղիղ վերամշակման 

7. սպառողական կոոպերատիվին 

8. փոխանակություն պրանքների 

կամ ծառայությունների հետ 

9. այլ ուղղություններ 

(Թույլատրվում է 3 պատասխան) 

Կենդանի- 

ների  մորթից 

(ձկան դեպ-

քում` որսից) 

ստացված 

որքա՞ն 

պահեստա- 

վորված 

(մնացորդ) 

միս ունեք 

ներկայումս 

 

 

 

 

հ/հ 

Վաճառված (այդ 

թվում փոխա-

նակում) 

Տնային տնտե-

սության կողմից 

սպառված 

  գլուխ գլուխ դրամ գլուխ դրամ գլուխ կգ դրամ կգ դրամ կոդ կոդ կոդ կգ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Խոշոր եղջերավոր  կենդանիներ               

2     որից՝              կովեր               

3                  արտադրող ցուլեր               

4                տավարի մատղաշ                

5                բանող եզ               

6 Խոզեր               

7    որից`         խոզամայրեր               

8                       խոճկորներ               

9 Ոչխարներ և այծեր               

10 Ձիեր, ավանակներ և ջորիներ               

11 Թռչուններ               

12    որից` հասակավոր թռչուն               

13 Մորթատու գազաններ               

14 որից`            Ճագարներ                 

15                       ճահճակողբ               

16                       ջրաքիս               

17         արծաթափայլ սամույր               

18      սև արծաթափայլ աղվես               

19 Մեղվաընտանիքներ (փեթակ հատ)      X X X X X    X 

20 Ձուկ, խեցգետին (կգ)               

2.ա.Ովքեր են տնային տնտեսությունում մասնակցում այդ գործունեությանը. Հարցազրուցավարին. գրանցեք տնային տնտեսության անդամների համարները: 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  4                             Բաժին Զ. 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Գյուղատնտեսական   տեխնիկա 
     Աղյուսակ 2                                                                                                                                                      

հ/հ Տեխնիկա և սարքավորում Նշված տեխնիկայից 

և  սարքավորումնե-

րից որքա՞նն է 

տնային տնտեսութ-

յան սեփականութ-

յունը (հատ) 

Եղած տեխնիկայի և 

սարքավորման 

ամենավերջին գնումը 

քանի՞ տարի առաջ է 

կատարվել. 

1.  մինչև 1 տարի 

2.  1-2 տարի 

3.  3-5 տարի 

4.  6-10 տսրի 

5.  11 և ավելի տարի 

Սարքին է, 

թե՞ ոչ 

 

1.  այո 

2.  մասնակիորեն   

3.  ոչ 

Վերջին 12 

ամիսների 

ընթացքում որևէ 

սարքավորում 

վաճառե՞լ եք. 

 

1. այո 

 

Եթե այո, նշեք 

վաճառքի գումարը. 

 
Դրամ     (այլ 

արտարժույթի դեպքում 

արտահայտել դրամով) 

  1 2 3 4 5 

1 Տրակտոր, մինի-տրակտոր      

2 Բեռնատար ավտոմեքենա      

3 Հացահատիկային կոմբայն      

4 Տրակտորային կցասայլակ      

5 Տրակտորային խոտհնձիչ      

6 Կերահավաք կոմբայն      

7 Հատիկազտիչ մեքենա      

8 Տրակտորային շարքացան      

9 Տրակտորային գութան      

10 Կուլտիվատոր      

 

 

Հարցազրուցավարին. եթե տնային տնտեսությունը չունի հող և չի զբաղվում անասնապահությամբ, ապա անցնել Բաժին Է
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  4                                             Բաժին Զ. 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

     Գյուղատնտեսական մթերքի արտադրության վրա կատարված ծախսեր (ներդրում) 
Հարցազրուցավարին. լրացնել յուրաքանչյուր տողը: 

Աղյուսակ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
հ/հ Հոդվածների անվանումը Որքա՞ն եք ծախսել նշված հոդվածների 

վրա վերջին սեզոնի ընթացքում 

 
Դրամ     (այլ  արժույթի դեպքում արտահայտել 

դրամով) 

Ձեռք բերման աղբյուրը 

1. մանրածախ առևտուր 

2. պետություն/համայնք,   

կազմակերպություն 

3.կոոպերատիվ 

4.տեղական ֆերմերների 

միություն 

5.առևտրային 

կազմակերպություն 

6.մասնավոր անձ 

7.միջազգային 

կազմակերպություն 

8. այլ--------------(նշել) 

  1 2 

1 Բոլոր տեսակի պարարտանյութեր   

2 Բույսերի պաշտպանության միջոցներ   

3 Սերմեր, սածիլներ, տնկիներ   

4 Ոռոգում   

5 Պահեստամասեր   

6 Վարձու աշխատուժ   

7 Տրանսպորտ   

8 Վարձակալված կենդանիներ   

9 Վարձակալված սարքավորում, 

գյուղմեքենաներ և այլն 
  

10 Գործիքներ   

11 Վերանորոգում   

12 Անասնակեր    

13 Անասնաբուժական ծառայություններ և 

դեղորայք  
  

14 Հողի հարկ   

15 Հողի վարձակալության վճար   

16 Պարկեր, կոնտեյներներ, պարաններ և այլն   
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Զ.18. Որո՞նք են եղել վերջին սեզոնի ընթացքում Ձեզ հանդիպած երեք հիմնական     դժվարությունները՝     

 

1.  մեծածախ  և մանրածախ  շուկաների բացակայությունը  

2.  ոռոգման վարձի վճարը 

3.  գյուղտեխնիկայի ձեռք բերումը 

4.   սերմերի կամ տնկիների ձեռք բերումը 

5.  սերմերի պակասը 

6.   աշխատուժի պակասը 

7.   աշխատանքի վարձատրությունը 

8.   ապրանքների տեղափոխումը շուկա          

9.  միջնորդի հետ գործ ունենալը 

10. մթերքի իրացումը 

11. այլ______________________(նշել)  

12.  չի եղել                                

 

Զ.19. Վերջին  (2017թ. հունվար-դեկտեմբեր) սեզոնի ընթացքում վերցրե՞լ եք արդյոք վարկ կամ պարտք՝  

         գյուղատնտեսական գործունեության  համար. 

1.  այո 

2.  ոչ  հաջորդ բաժին 

 

 

Զ.20. Եթե այո, որքա՞ն                                Դրամ  (այլ  արժույթի դեպքում արտահայտել դրամով) 

 

 

Զ.21. Ո՞վ է Ձեզ վարկ կամ պարտք տվել. 

 

 1. բանկը 

                         2. պետության կողմից երաշխավորված ծրագիրը 

                         3. միջազգային կազմակեպություն 

                         4. ծնողներս 

                         5. ընկերները կամ այլ անձինք 

                         6. այլ      (նշել)
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  4                          Բաժին Է 

 Աղյուսակ 1                                                                                                         Սննդամթերքի արտադրություն 

*) 1-7-րդ սյունակներն ընդգրկում են շաքարը և այլ բաղադրամասեր  

3.ա. Ովքեր են տնային տնտեսությունում մասնակցում այդ գործունեությանը. Հարցազրուցավարին. գրանցեք տնային տնտեսության անդամների համարները: 

 

հ/հ               
                     Անվանում 

 

Չափման 

միավորը 

 

Ընդամենը 

արտադրվել 

է վերջին 12 

ամիսների 

ընթացքում 

որից     (1=2+4+6+7)                               Նշեք իրացման  ուղղությունները 

1. ճանապարհին 

2. տանը 

3.  մեծածախ /մանրածախ շուկայում՝ ինքս 

4. մեծածախ /մանրածախ  շուկայում՝ 

միջնորդի միջոցով 

5..սպառողական  կոոպերատիվին 

6.փոխանակություն ապրանքների կամ 

ծառայությունների դիմաց 

7.այլ ուղղություններ 

 Թույլատրվում է 3 պատասխան   

Ընդամենը վաճառվել է 

վերջին 12 ամիսների 

ընթացքում 

Սեփական 

արտադրությունից 

սպառվել է տնային 

տնտեսությունում 

վերջին 12 ամիս-

ների ընթացքում *) 

Կորուստ- 

ներ տարբեր 

պատճառ- 

ներով, նվեր- 

ներ և այլն 

Պահեստավորված 

ընդամենը 

   քանակը քանակը դրամ քանակը դրամ քանակը քանակը դրամ կոդ կոդ կոդ 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Հաց (լավաշ) կգ            

2 Ղավուրմա կգ            

3 Ապխտած միս (բուժենինա և այլն) կգ            

4 Բաստուրմա կգ            

5 Սուջուխ (մսի) կգ            

6 Երշիկ կգ            

7 Կաթ չվերամշակված լիտր       X X    

8 Պանիր կգ            

9 Թթվասեր կգ       X X    

10 Մածուն լիտր       X X    

11 Կարագ կգ            

12 Օղի լիտր            

13 Գինի լիտր            

14 Պահածոյացված միրգ (ջեմ, մու- 

րաբա,  կոմպոտ,մրգահյութ , 

չոր,սառեցված,պաղեցված) 

կգ            

15 Պահածոյացված բանջարեղեն կգ            

16 Խմորեղեն կգ            

17 Մեղր կգ            

18 Ծխեցրած ձուկ կգ            

19 Ձու հատ       X X    

20 Այլ …………(նշել)             
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   ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  5                                                                                Բաժին Թ 
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀՈՍՔԵՐԸ 

ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 

I.  Տնային տնտեսության կատարած ծախսերը: 

Թ.1. Տնային տնտեսությունը վերջին 12 ամիսների ընթացքում ուղարկե՞լ է դրամ, կամ ապրանք (ինչպես գնված, այնպես էլ  

արտադրված տնային տնտեսությունում), տնային տնտեսության որևէ  բացակա անդամի կամ այլ անձանց (նվերի կամ օգնության տեսքով). 

     1.  այո 

     2.  ոչ  աղյուսակ 2 
Աղյուսակ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Տնային տնտեսության այն 

անդամի համարը, որին 

փոխանցվել է դրամը կամ 

ապրանքը 

 

Ոչ տ/տ անդամի համար. 
 

նշել կոդ   77 եթե նա չի բացակայել 

ՀՀ-ից կամ բացակայել է ՀՀ-ից մինչև 

մեկ տարի ժամանակով,  

 

նշել կոդ  99 եթե նա անընդմեջ 

բացակայել է ՀՀ-ից մեկ տարուց ավել 

ժամանակով կամ ընդհանրապես չի 

բնակվել ՀՀ-ում 

Որտե՞ղ է նա 

ապրում  

1. Երևանում 

2. Հայաստանի այլ      

քաղաքում 

3. Հայաստանի  

գյուղում 

4. Ռուսաստանում 

5. ԱՊՀ-ի այլ 

երկրում 

6. Եվրոպական որևէ  

երկրում 

7. ԱՄՆ-ում կամ 

Կանադայում 

8. այլ -----------(նշել) 

 

Այդ փոխան-

ցումների պարբե-

րականությունը. 

 

1. ամսական 

2. եռամսյակային 

3. տարեկան 

Որքա՞ն գումար եք 

փոխանցել վերջին 

12 ամիսների 

ընթացքում. 

 

 

 

 

Եթե Դուք 

գումար եք 

փոխանցել 

երկրից 

դուրս, ապա 

ի՞նչ  ձևով եք 

ուղարկել 

 

1. բանկ 

2. փոստ 

3.այլ ---(նշել) 

Ուղարկված գումարն 

ինչ ՞ նպատակով է  

       օգտագործվել` 

1. ստացողի 

ընթացիկ  սպառման 

ծախսերը (ներառյալ 

ուսման, բուժման և այլ 

ծախսեր) հոգալու 

2. ստացողի 

շինարարության կամ 

անշարժ ու շարժական 

գույքի ձեռք բերման 

 3. ուղարկողի (Ձեր) 

համար շինարարության 

կամ անշարժ գույքի  

ձեռք բերման 

Գնահատեք վերջին 12 

ամիսների ընթացքում 

փոխանցված 

սննդամթերքի և 

ապրանքների  արժեքը. 

 

 

(դրամ) 

գումարը 1. դրամ 

2. ռուբլի 

3. դոլար 

4. եվրո        

պարենային 

ապրանքներ 

ոչ 

պարենային 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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II.  Տնային տնտեսության կողմից ստացված եկամուտները: 

Թ.2. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնային տնտեսությունը դրամ, կամ ապրանք ստացե՞լ է տնային տնտեսության որևէ բացակա 

անդամի կամ այլ անձանց կողմից(նվերի կամ օգնության տեսքով). 
 

     1.  այո 

     2.  ոչ  Բաժին ժ 
 
Աղյուսակ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Տնային տնտեսության այն 

անդամի համարը, որից ստաց-

վել է  դրամը կամ ապրանքը 

 

 

Ոչ տ/տ անդամի համար. 

 
նշել կոդ   77 եթե նա չի 

բացակայել ՀՀ-ից կամ 

բացակայել է ՀՀ-ից մինչև մեկ 

տարի ժամանակով,  

 

նշել կոդ  99 եթե նա անընդմեջ 

բացակայել է ՀՀ-ից մեկ տարուց 

ավել ժամանակով կամ 

ընդհանրապես չի բնակվել ՀՀ-ում  

Որտե՞ղ է նա 

ապրում  

 

1. Երևանում 

2. Հայաստանի այլ      

քաղաքում 

3. Հայաստանի  

գյուղում 

4. Ռուսաստանում 

5. ԱՊՀ-ի այլ երկրում 

6. Եվրոպական որևէ  

երկրում 

7. ԱՄՆ-ում կամ 

Կանադայում 

8. այլ -----------(նշել) 

Այդ փոխան-

ցումների պարբե-

րականությունը.   

 

1. ամսական 

2. եռամսյակային 

3. տարեկան 

Որքա՞ն գումար եք 

ստացել վերջին 12 

ամիսների ընթաց-

քում. 

 

 

          

Եթե Դուք 

գումար եք 

ստացել  

երկրից 

դուրս, 

ապա ի՞նչ 

ձևով եք 

ստացել 
 

 1. բանկ 

 2. փոստ 

 3.այլ--(նշել) 

Ստացված գումարն   ինչ ՞ 

նպատակով է  

օգտագործվել` 

 

1. սեփական ընթացիկ 

սպառման ծախսերը  

(ներառյալ ուսման, 

բուժման և այլ ծախսեր) 

հոգալու 

2. սեփական շինարարության 

կամ անշարժ ու շարժա 

կան գույքի ձեռք բերման 

3. ուղարկողի համար 

շինարարության կամ 

անշարժ գույքի  ձեռք 

բերման   

Գնահատեք վերջին 12 

ամիսների ընթացքում Ձեր 

ստացած սննդամթերքի և 

ապրանքների արժեքը        

      

 (դրամ) 

 գումարը 1.դրամ 

2.ռուբլի 

3.դոլար 

4. եվրո 

 

պարենային 

ապրանքներ 

ոչ 

պարենային 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  5                                              Բաժին Ժ 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ (ընդհանուր) ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ *  

Հարցազրուցավարին.Հարցվում են տնային տնտեսության բոլոր անդամները, երեխաների մասին հարցնել ծնողներին : 
Աղյուսակ 1 

Տ/Տ 

անդամի 

հ/հ 

Գնահատեք 

Ձեր 

առողջա-

կան 

վիճակը 

հարցման 

պահին  

  

1. շատ լավ 

2. լավ 

3. նորմալ 

4.  վատ 

5. շատ վատ 

Վերջին 30 

օրվա ըն-

թացքում 

քանի՞  օր 

եք հիվանդ  

եղել 

Վերջին 30 օրվա 

ընթացքում 

արդյոք ընդհա-

տել եք Ձեր գոր-

ծունեությունը 

վնասվածքի,  

հիվանդության 

կամ վատ առող-

ջության պատ-

ճառով 

 

1.այո 

 2. ոչ   5 սյուն 

Եթե այո, 

քանի օրով է 

ընդհատվել 

Ձեր սովորա- 

կան գործու- 

նեությունը: 

Վերջին  30 օրվա 

ընթացքում 

բժշկական    

օգնության հա-

մար դիմել  եք 

ընտանեկան 

բժշկի, ամբուլա-

տորիա, պոլի-

կլինիկա կամ 

գյուղական  

բժշկական  

կենտրոն 

 

1.այո 

  2.ոչ  18 սյուն 

Վերջին  30 

օրվա ընթաց-

քում բժշկա-

կան    օգնութ-

յան համար 

քանի՞ անգամ 

եք դիմել  

նշված վայրե-

րից մեկը 

Վերջին այցի ժամա-

նակ բժշկական 

օգնության համար 

ներքոնշյալներից ու՞մ 

եք դիմել. 

1. ընտանեկան բժիշկ 

2. մանկաբույժ 

3. մանկաբարձ/ 

գինեկոլոգ 

4. թերապևտ 

5.նեղ մասնագետ 

6.ատամնաբույժ 

7. մասնավոր բժիշկ 

8. դիագնոստիկ 

կենտրոն 

 9.  շտապ օգնություն 

10. այլ---------(նշել) 

Վերջին այցի 

ժամանակ 

գնացուցակով 

նախատես-

ված բուժ. 

օգնության 

համար 

վճարել եք 

արդյո՞ք բուժ. 

անձնակազ -

մից որևէ       

մեկին  

 
 

1.այո 

2. ոչ 10 

Վերջին այցի 

ժամանակ 

որքա՞ն եք 

վճարել բուժ. 

անձնակազմից 

որևէ մեկին 

 

(դրամ) 

Վերջին այցի 

ժամանակ որևէ  

նվեր (սննդա-

մթերք և այլն)  կամ 

որևէ ծառա-

յություն մատուցե՞լ 

եք բուժ. անձնա-

կազմից որևէ 

մեկին, բացի 

վճարումից: Եթե 

այո, որքան է 

կազմել նվերի կամ 

այդ ծառայության 

արժեքը      

(դրամ) 
 

Եթե նվեր չի տրվել, 

գրել զրո 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

) Հարցազրուցավարին.Մինչև հինգ տարեկան երեխաների համար պոլիկլինիկա, պրոֆիլակտիկ զննման կամ հետծննդյան խորհրդատվության համար 
կատարված ծախսերը  գրանցեք աղյուսակ 2-ում: 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  5                                   Բաժին Ժ 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ (ընդհանուր) ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
Աղյուսակ 1 (շարունակություն)     

Տ/Տ 

անդ

ամի 

հ/հ 

Վերջին այցի ժամանակ 

կատարել եք արդյո՞ք  

վճարումներ լաբորատոր 

և ռենտգեն 

հետազոտությունների 

համար, կապված 

խորհրդատվության հետ: 

Եթե այո` որքա՞ն է 

վճարվել      

(դրամ) 
 

Եթե վճարում չի կատարվել, 

գրել զրո 

Վերջին 30 

օրվա 

ընթաց- 

քում 

որքա՞ն է 

կազմել  

բուժման 

հետ 

կապված 

Ձեր 

ամբողջ 

ծախսը  

 (դրամ) 

 

 Ձեզ մոտ 

հիպերտո- 

նիա 

ախտո 

րոշվե՞լ է 

 

 

 

 

 

 

1. այո 

2. ոչ 

3. չգիտեմ 

Ձեր 

վերջին 

այցի ժա-

մանակ 

խոլեստե-

րինը 

ստուգվե՞լ 

է 

 
 

 

1. այո 

2. ոչ 

3.չգիտեմ 

Ձեր 

վերջին 

այցի 

ժամանակ 

էլեկտրա- 

կար- 

դիոգրա- 

ֆիա  

անցե՞լ եք  
 

1. այո 

2. ոչ 

3. չգիտեմ 

Ձեր կարծիքը  

ստացված 

բուժման    

վերաբերյալ 

 

1.լիովին բավա-

րարված եմ   

2.մասնակի բա-

վարարած եմ 

3.բավարար- 

ված չեմ    

 

 

Անցնել 19-րդ 
հարց 

Եթե վերջին 30 

օրերի ընթաց-

քում չեք դիմել 

որևէ  բժշկի` 

խորհուրդ 

ստանալու 

համար, ապա 

ի՞նչ պատճա-

ռով 
1. ինքնաբուժում 

2. ֆինանսապես 

ի վիճակի չէի 

բուժվելու 

3. շատ հեռու է 

/դժվար է հասնել  

4. խնդիրը լուրջ 

չէր 

5. կարիք  չի եղել 

6. բժիշկը բարե-

կամ/ընկեր է 

7.այլ-------(նշել)  

Վերջին  30          

օրվա 

ընթացքում 

Ձեր բուժման 

համար 

դեղորայք 

գնե՞լ եք 

 

 

 

1. այո 

2. ոչ 21 

Որքա՞ն  

գումար եք 

վճարել 

դեղորայքի 

համար 

վերջին  30 

օրվա 

ընթացքում 

(դրամ) 

Անցած 12 

ամիսների 

ընթաց- 

քում դիմել 

եք հիվան- 

դանոց 

ամբուլա- 

տոր կամ 

ստացիո- 

նար 

բժշկական 

օգնության 

համար  

 

 

1.  այո 

2.  ոչ 36 

Անցած 12 

ամիսների 

ընթացքում 

քանի՞ 

անգամ եք 

պառկել 

հիվանդա-

նոցում: 

Անցած12 

ամիսների 

ընթացքում 

քանի 

անգամ եք 

դիմել 

հիվանդա- 

նոց ամբու-

լատոր 

խնամքի 

համար 

լաբորատոր ռենտգեն 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  5        Բաժին Ժ 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ (ընդհանուր) ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
  Աղյուսակ 1 (շարունակություն) 

Տ/տ 

անդ

ամի 

հ/հ 

Հիվան-

դանոց Ձեր 

վերջին 

այցի 

ժամանակ 

գիշերը 

հիվանդա- 

նոցում 

մնացե՞լ եք 

 

 

1.Այո 

2.Ոչ26 

Ձեր 

վերջին 

այցի 

ժամա- 

նակ 

քա՞նի  

օր եք 

պառկել 

հիվան- 

դանո- 

ցում 

 

 

(օրերի 

թիվը) 

Ձեր 

վերջին 

այցը 

հիվան-

դանոց 

հետա- 

զոտ- 

վող 

ամսվա 

ընթաց- 

քու՞մ 

էր 

 

  1.Այո 

  2.Ոչ 

 

Ձեր վերջին 

այցի ժամանակ 

հիվանդանոց 

Ձեզ ո՞ր 

մասնագետն է 

հիմնական 

բուժօգնություն 

ցուցաբերել.  

 

1.վիրաբույժ 

2.ռեանիմատոլոգ 

 3. թերապևտ 

 4.սրտաբան 

 5. մանկաբարձ-     

գինեկոլոգ 

 6. ուռոլոգ 

 7.գաստրոէնտե-  

րոլոգ 

 8. ուռուցքաբան 

 9. էնդոկրինոլոգ    

10.նյարդաբան 

11. այլ -----(նշել) 

Ձեր վերջին 

այցի 

ժամանակ 

որքա՞ն եք 

վճարել 

հիվանդա- 

նոցի գան-

ձապահին  

 

(դրամ) 

Ձեր վերջին 

այցի 

ժամանակ 

որքա՞ն եք 

վճարել 

անմիջա-

պես բուժ. 

անձնա- 

կազմին 

(բժիշկներ, 

բուժքույրեր 

և այլն)  

 

(դրամ) 

Ձեր վերջին 

այցի ժամանակ 

վճարումից 

բացի որևէ  նվեր  

(սննդամթերք և 

այլն)  կամ որևէ 

ծառայություն 

մատուցե՞լ եք 

բուժ. 

անձնակազմից 

որևէ մեկին 

 Եթե այո, որքան 

է կազմել նվերի 

կամ այդ 

ծառայության 

արժեքը  

(դրամ) 

Եթե նվեր չի 

տրվել, գրել զրո 

Ձեր վերջին այցի ժամանակ 

կատարել եք արդյո՞ք  այլ  

վճարում ներ , այդ թվում` 

լաբորատոր և ռենտգեն 

հետազոտությունների և 

դեղորայքի համար. 

Եթե այո, ապա որքա՞ն դրամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եթե չի վճարվել, գրել զրո 

Վերջին տար-

վա  ընթաց-

քում որքա՞ն է 

կազմել  հի-

վանդանոցի 

հետ կապված 

Ձեր բուժման 

ամբողջ 

ծախսը 

(դրամ) 

 

 Ձեր կար-

ծիքը  հի-

վանդանոց 

կատարած 

վերջին 

այցելության 

ժամանակ 

ստացված 

ծառայութ-

յան վերա-

բերյալ 

 

1.լիովին 

բավարար- 

ված եմ                 

2.մասնակի  

բավարար-

ված եմ  

3. բավա- 

րարված չեմ 

Դուք իրա-

վունք      

ունե՞ք 

օգտվելու 

պետութ-

յան կողմից 

երաշխա-

վորված 

անվճար 

բժշկական 

օգնութ-

յունից  և 

սպասար- 

կումից  

(բուժ -

ծառայու- 

թյունների 

անվճար 

փաթեթից) 

 

1.Այո  

2.Ոչ      

3.Չգիտեմ 

Ձեր  առող-

ջությունը 

ապահովա-

գրված     է 

  1. Այո 

2. Ոչ 

լաբորա-

տոր 

ռենտգեն դեղո-

րայք 

 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  5                                

                                                                                                     Բաժին Ժ 

                       ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ 

                    (հետծննդյան խորհրդատվություն) 

                                   մինչև 5 տարեկան երեխաներ 
Աղյուսակ 2 

Տ/Տ 

անդ

ամի 

հ/հ 

Տարե՞լ եք 

արդյոք 

երեխա- 

յին պոլիկ- 

լինիկա, 

պրոֆի- 

լակտիկ 

զննման 

կամ հետ- 

ծննդյան 

խորհըր- 

դատվու- 

թյան 

համար 

վերջին 30 

օրվա  

ընթաց- 

քում. 

1.այո 

2.ոչ   

սյուն 9 

Եթե 

այո,  

ապա 

քանի՞ 

ան- 

գամ 

Վերջին  

30 օրվա 

ընթաց -  

քում 

պոլիկ- 

լինիկա 

կատա- 

րած  

Ձեր  

այցի 

ընթաց- 

քում 

չափել     

են Ձեր 

երեխա- 

յի քաշը 

 

1.այո 

2.ոչ  

3.չգիտեմ 

 

Վերջին  

30 օրվա 

ընթաց- 

քում 

պոլիկ- 

լինիկա 

կատա-

րած  Ձեր 

այցի 

ընթաց -

քում 

չափել են 

Ձեր 

երեխայի 

հասակը 

 

1.այո 

2.ոչ  

3.չգիտեմ 

 

 

 

Վերջին 30 

օրվա ըն-

թացքում 

պոլիկլինի-

կա կատա-

րած  Ձեր 

այցի ըն-

թացքում 

ստացել եք 

որևէ 

խորհըր-

դատվութ-

յուն Ձեր 

երեխայի 

աճի և զար-

գացման 

վերաբերյալ 

1.այո 

2.ոչ  

3.չեմ 

հիշում 

Վերջին 30 

օրվա 

ընթաց- 

քում Ձեր 

երեխային 

արյան 

հետազո- 

տություն 

կատար-  

վել է 

 

1.այո 

2.ոչ 

Վերջին 

30 օրվա 

ընթաց- 

քում Ձեր 

երե-

խային 

իմունի- 

զացիա 

կատար- 

վե՞լ է. 

 

 

 

 

1.այո 

2.ոչ 

 

Որտե՞ղ 

եք ծնըն-

դաբերել  

 

 

1.հիվան

դանո-

ցումկամ 

այլ բուժ 

հիմնար- 

կում 

2.տանը 

3.այլ 

տեղ 

Ընդամե-

նը որ-

քա՞ն եք 

վճարել 

ծննդա- 

բերութ-

յան 

համար 

(դրամ) 

 

 

Եթե 

ոչինչ 

չեք 

վճարել, 

զրո 

գրեք 

Կերակրե՞լ 

եք արդյոք  

երեխային 

կրծքով. 

 

1.այո 

2.ոչ 13 

Եթե այո, 

ապա 

քանի՞ 

ամիս եք 

կերակրել 

Սովորաբար ո՞վ է 

երեխաներին 

խնամում, երբ Դուք 

տանը չեք 

1.տնային 

տնտեսության 

անդամներից որևէ 

մեկը 

2. բարեկամ 

3.հարևան,   ընկեր   

4. վճարովի  դայակ 

5. մսուր  կամ       

մանկապարտեզ 

6. մնում են միայնակ 

7. այլ ----------(նշել) 

Եթե 2-րդ սյունակում 

պատասխանը “ոչ”է, ապա 

ինչու՞ չեք հաճախել 

հետծննդյան 

խորհրդատվության 

 

1. բուժհիմնարկությունը  

փակ է 

2. շատ թանկ է 

3. շատ հեռու է 

4..ծառայությունները 

անհրա ժեշտ    չեն  

5. բուժհիմնարկություն 

չկա 

6. բուժսպասարկման 

որակն անբավա-

րար է 

7. այլ -------(նշել) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  5          Բաժին Ի 

ՊԱՐՏՔԵՐ 

 

Ի.1. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնային տնտեսության անդամներից  

       որևէ  մեկը պարտքով փող տվե՞լ է 

                                                 1.  այո 

                                                      2.  ոչ  Ի.3 

      Ի.1.1. Եթե այո, խնդրում ենք նշել (հնարավոր է երկու պատասխան) 
       որից`       
    1. ՀՀ ռեզիդենտներին` իրավաբանական և ֆիզիկական (չի բացակայել ՀՀ-ից կամ 

      բացակայել է ՀՀ-ից մինչև մեկ տարի ժամանակով)      

2. ՀՀ ոչ ռեզիդենտներին` իրավաբանական և ֆիզիկական  (բացակայել է ՀՀ-ից մեկ տարուց ավել 

ժամանակով կամ ընդհանրապես չի բնակվել ՀՀ-ում) 
 

Ի.2. Եթե այո, ապա  որքա՞ն. 

(հնարավոր է չորս պատասխան) 
Ի.2.1.ՀՀ ռեզիդենտներին` իրավաբանական և                               Ի.2. 2. ՀՀ ոչ ռեզիդենտներին` իրավաբանական և    
ֆիզիկական                                                                                                     ֆիզիկական 
     (չի բացակայել ՀՀ-ից կամ բացակայել է ՀՀ-ից մինչև մեկ                          (բացակայել է ՀՀ-ից մեկ տարուց ավել ժամանակով կամ                                                                                                                                    
           տարի ժամանակով)                                                                                     ընդհանրապես չի բնակվել ՀՀ-ում)   
               դրամ _______                                                        դրամ _______                          
   

 ռուբլի _______                                                      ռուբլի ____ __ 
 

 դոլար _______                                                      դոլար _______ 

            եվրո  ________                                                                 եվրո   _______                                                    

Ի.3. Ներկա  դրությամբ Ձեր տնային տնտեսությունը որքա՞ն պարտք ունի (ներառյալ 

գյուղատնտեսական վարկը)___________(դրամ, կամ այլ արտարժույթ արտահայտված դրամով, չունենալու 

դեպքում դնել 0), որից՝      

1.ՀՀ ռեզիդենտներին` իրավաբանական և ֆիզիկական (չի բացակայել ՀՀ-ից կամ         դրամ 

բացակայել է  ՀՀ-ից մինչև մեկ տարի ժամանակով) 
2.ՀՀ ոչ ռեզիդենտներին` իրավաբանական և ֆիզիկական (բացակայել է ՀՀ-ից մեկ          դրամ 

տարուց ավել  ժամանակով կամ ընդհանրապես չի բնակվել ՀՀ-ում)   

Ի.4.Վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնային տնտեսության անդամներից որևէ մեկը փող 

պարտք վերցրե՞լ է (ներառյալ գյուղատնտեսական վարկը):                                            

                                                 1.  այո 

                                                      2. ոչ   աղյուսակ 1(սյուն-6) 

Ի.4.1. Եթե այո, խնդրում ենք նշել (հնարավոր է երկու պատասխան)        
որից՝          

    1.ՀՀ ռեզիդենտներին` իրավաբանական և ֆիզիկական (չի բացակայել ՀՀ-ից կամ  

   բացակայել է ՀՀ-ից մինչև մեկ տարի ժամանակով) 

    2.ՀՀ ոչ ռեզիդենտներին` իրավաբանական և ֆիզիկական (բացակայել է ՀՀ-ից մեկ տարուց ավել 

 ժամանակով կամ ընդհանրապես չի բնակվել ՀՀ-ում) 

 

Ի.5.Եթե այո, ապա                        

                                                         դրամ     ______ 

             ռուբլի    ______ 
 

             դոլար    

                                                         եվրո       ______ 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  5                                        Բաժին Ի 

ՊԱՐՏՔԵՐ 
 Աղյուսակ 1                                              

 

Ի1. Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում տնային տնտեսությունը պարտք ունեցե՞լ է, այսինքն` ֆինանսական դժվարությունների պատճառով ի վիճակի չի   

եղել ժամանակին վճարել ապառիկի կամ այլ վարկերի մարումներ բանկերին կամ ֆինանսական հաստատութ յուններին:  

Խնդրում ենք չդիտարկել պարտքերը կապված հիմնական կացարանի հիպոթեքային վարկի մարումների հետ. (Դրանք ընգրկված են Գ.5.-ում) 
1. Այո, մեկ անգամ 

2. Այո, երկու և ավելի անգամ    

3. Ոչ 

                                                  4. Ապառիկ/վարկ չի ունեցել

հ/հ  Վերջին 12 ամիսների 

ընթացքում տնային 

տնտեսության 

անդամներից որևէ մեկը 

հետևյալ նպատակների 

համար պարտք վերցրե՞լ է. 

  

Նշեք պարտքի 

ընդհանուր 

գումարը 

Հիմնականում 

ումի՞ց եք 

պարտք վերցրել 

1. բարեկամ-

ներից 

2. ընկերներից,  

այլ անձանցից 

3. բանկից 

4. այլ 

Եթե վերջին 12 

ամիսների ընթացքում 

պարտք եք փակել, 

ապա նշեք գումարը 

որից՝վերջին 12 

ամիսների ընթացքում 

պարտքերի  դիմաց  

վճարված  տոկոսները        

(գումարը)   

 1. այո 

 2. ոչ  սյ.6 

 

Եթե այո, նշել 

տ/տ անդամ-

ների համար-

ները 

գումարը   1. դրամ 

2. ռուբլի 

  3. դոլար 

  4. եվրո 

գումարը                          1. դրամ 

2. ռուբլի 

  3. դոլար 

  4. եվրո 

գումարը  1. դրամ 

2. ռուբլի 

  3. դոլար 

  4. եվրո 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Բնակարանի, ամառանոցի գնում          

2 Ավտոմեքենայի, ֆուրգոնի  գնում          

3 Կահույքի գնում          

4 Բուժման համար          

5 Ուսման համար          

6 Սառնարան, լվացքի մեքենա և նման 

կենցաղային տեխնիկա 

         

7 Համակարգիչ          

8 Հարսանիք          

9 Թաղում          

10 Այլ           

11 Ձեռներեցություն (ներառյալ 

գյուղատնտեսական վարկը) 

         

12 Ցանկացած այլ նպատակի համար          
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  5                                  Բաժին Լ 

ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 
     Աղյուսակ 1                                               

Արդյո՞ք ձեր տնային տնտեսությունը կարող է թույլ տալ …  

1.Այո 

2. Ոչ 

Ձեր տնային տնտեսության ընդհանուր 

եկամուտը բավարարո՞ւմ է պահանջվող 

նվազագույն ծախսերի համար: 

1. Մեծ դժվարությամբ 

2. Դժվարությամբ 

3. Որոշակի դժվարությամբ 

4. Բավական հեշտորեն 

5. Հեշտորեն 

6.Շատ հեշտորեն 

անսպասելի ծախս 45.000 դրամի 

չափով և վճարել իր սեփական 

ռեսուրսների միջոցով (առանց 

պարտք վերցնելու կամ 

ֆինանսական օգնություն խնդրելու) 

մսով, հավով, ձկով 

(կամ համարժեք 

բուսակերային) 

կերակուր ուտել օրը 

մեջ 

մեկ շաբաթյա ամենամյա արձակուրդ 

տնից հեռու` այդ թվում նաև մնալով 

երկրորդ կացարանում կամ 

ընկերների/բարեկամների մոտ 

(տնային տնեսությունն 

ամբողջությամբ) 

1 2 3 4 

    

Լ.1.Որքա՞ն  գումար է անհրաժեշտ ձեր ընտանիքին ամսական ապրելու շատ լավ, լավ և ծայրը ծայրին հասցնելու համար (գոյատևելու): 
  

Գումարի չափ 

(գրեք զրո, եթե դժվարանում եք 

պատասխանել) 

1. դրամ 

2. ռուբլի 

3. դոլար 

4. եվրո 

1. Շատ լավ   

2. Լավ   

3. Գոյատևել    

     Աղյուսակ 2       
Ան-

դա-

մի  

հ/հ 

   Տնային տնտեսության   16  և բարձր տարիքի յուրաքանչյուր անձի համար  կարո՞ղ եք ասել, որ նրանք ունեն կամ անում են հետևյալը                                                                                                                  

                                                                                                1. այո                                                                                             

                                                                                                2. ոչ, որովհետև չեն կարող իրենց թույլ տալ 

                                                                                                3. ոչ, այլ պատճառով 

 Ունի՞ իր ոտքին 

համապատաս-

խան երկու զույգ 

կոշիկ 

Կարո՞ղ են փոխարինել մաշված 

հագուստը (ներառյալ հնաոճ 

հագուստ) նոր, նախկինում 

չօգտագործված հագուստով 

Մասնակցում է ընկերների/ 

ընտանիքի, բարեկամների 

հետ ճաշկերույթի/խնջույքի 

ամիսը առնվազն մեկ անգամ 

Տնից դուրս կանոնավոր կերպով (տա-

րեկան մի քանի անգամ) մասնակցում է 

վճարովի ժամանցային այնպիսի միջո-

ցառումների, ինչպիսիք են սպորտը, 

կինոն, համերգը և այլն 

Ծախսում է իր վրա շա-

բաթական փոքր գումար 

(առանց ստիպված լինե-

լու խորհրդակցել որևէ  

մեկի հետ) 

 1 2 3 4 5 
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   Աղյուսակ 3      
 

   (ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 16 և ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԲՈԼՈՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ) 
 

                            
Տ/Տ անդամի 

հ/հ 

Ո՞րն է Ձեր տնային տնտեսության հիմնական 

խնդիրը: 

 Թվարկեք ըստ կարևորության.` 
 

1. փող չունենք անգամ սննդի համար 

2. ունենք փող սննդի, բայց չունենք հագուստի 

3. բնակարանային պրոբլեմներ  

4. չեմ կարող ապահովել լավ կրթություն 

5. չեմ կարող լուծել առողջության հետ կապված 

խնդիրները 

6. այլ -------------(նշել) 

7 խնդիր  չունենք 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հնարավոր է 3 պատասխան 

Ձեր ընտանիքը 

հետևյալ 

խմբերից որի՞ն է 

պատկանում 

 

1. հարուստ 

2. միջինից    

բարձր 

3. միջին 

4. միջինից ցածր 

5. աղքատ 

6. շատ աղքատ 

Ի՞նչ պլաններ ունեք Ձեր կենսամակար-

դակի բարձրացման ուղղությամբ. 

 

1.  իմ կենսամակարդակն ինձ համար 

ընդունելի է  

2.  ուզում եմ սեփական գործ սկսել (կամ 

ընդլայնել այն, եթե արդեն կա) Հայաս-

տանում 

3.  ուզում եմ սեփական գործ սկսել (կամ  

ընդլայնել այն, եթե արդեն կա) Հայաս-

տանից դուրս 

4. փնտրում եմ եկամտաբեր աշխատանք 

Հայաստանում 

5.  փնտրում եմ եկամտաբեր աշխատանք 

Հայաստանից դուրս 

6.  ինձանից ոչինչ  կախված չէ, 

կառավարությունը պետք է ապահովի 

աշխատանքով և  լավ պայմաններով 

7.  սպասումներ չունեմ ընդհանրապես, 

ստիպված եմ հեռանալ Հայաստանից 

8. չգիտեմ  ինչպես դուրս գալ  այս  

իրավիճակից 

9. պլաններ չունեմ 
 

Ձեր կարծիքով նոր 

սերունդը ավելի լա՞վ 

կապրի, քան Դուք 

 

1. այո, համոզված եմ 

դրանում 

2. այո, հույս ունեմ 

դրանում 

3. ոչ, նրանք կապրեն 

նույն ձևով 

4. ոչ, նրանց կյանքն 

ավելի վատ կլինի 

5. դժվարանում եմ 

պատասխանել 

Եթե ընտանեկան 

նպաստ չեք 

ստանում,ապա 

անհրաժե՞շտ է  Ձեզ 

ներկայումս  դրա  

ստացումը` 
 

     1. այո 

     2. ոչ 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  5 

                                                          Բաժին Խ 

                                      ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ 

          

  Խ.1. Նշեք խնդրեմ, Ձեր կարծիքով հետևյալ ծառայություններն ի՞նչ վիճակում են: 

 
  Աղյուսակ 1     

N Անվանում Դուք բավարար-

վա՞ծ եք Ձեզ 

տրամադրված 

հետևյալ ծառայութ-

յուններից 

 

1.այո 

2. ոչ 

3. չգիտեմ 

Վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

փոփոխություններ եղել են նշված 

ծառայությունների մատուցման 

մեջ 

 

1. այո, լավացել է 

2. այո, վատացել է 

3. անփոփոխ են 

4. չգիտեմ 
 

Դիմե՞լ եք արդյոք 

անձնակազմին, եթե 

այդ ծառայությունները 

չեն գործել 

 

 

1. այո 

2. ոչ  Բաժին Ծ 

Եթե այո, ապա 

անձնակազմը որևէ բան 

նախաձեռնե՞լ է 

ծառայությունների 

բարելավման համար 

 

1. այո 

2. ոչ 

3. չգիտեմ 

1 2 3 4 

1 Ջրամատակարարում     

2 Կոյուղի     

3 Աղբի հավաքում     

4 Հեռախոս- ստացիոնար (ֆիքսված)     

5 Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում     

6 Փոստ        

7 Բանկերի աշխատանք     

8 Ոռոգում     

9 Առողջապահություն     

10 Կրթություն     

11 Հասարակական տրանսպորտ     
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  5 

Բաժին Ծ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ  

Ծ.1.  Ձեր ընտանիքը  հաշվառվա՞ծ է  ընտանիքների անապահովության գնահատման 

համակարգում. 

  1. այո, հաշվառված է  և ստանում է նպաստ (հաշվի չառնելով ուշացումները)  Ծ.3. 

  2. այո, հաշվառված է, բայց չի ստանում  նպաստ   Ծ.4. 

  3. այո ,հաշվառված է և ստանում է եռամսյակային հրատապ օգնություն  Ծ.4. 

  4. ոչ  Ծ.2. 

Ծ.2. Եթե չեք հաշվառվել  ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում, նշեք 

դրա հիմնական պատճառը. 

1. ինձ ապահովված եմ համարել  

2. տեղյակ չեմ եղել 

3. միևնույն է, ոչնչի չէի հասնի 

4. սոցիալական աշխատողների վատ վերաբերմունքի պատճառով 

5. պահանջվող տեղեկանքների ձեռք բերման  

     դժվարությունների պատճառով  

6. արդեն մեկ անգամ մերժվել եմ 

7. այլ պատճառներ    (նշել)                 

                                                              Անցնել  Ծ.11.  հարցին 
 

Ծ.3. Եթե  ընտանիքը  ստանում է նպաստ, ապա  քանի տարի է  այն ստանում       

      

                
                                                                                                   Անցնել Ծ.7. հարցին 
Ծ.4.  Եթե ընտանիքը վերջին 12 ամիսների ընթացքում ստացել է եռամսյակային հրատապ  

օգնություն, ապա  քանի՞ անգամ է նշանակվել հրատապ օգնություն  

     (եթե այդ ընթացքում չի ստացել` նշել 99 )                                                                                                                                                                                                
 

Ծ.5.  Ձեզ տեղեկացրե՞լ են նպաստների դադարեցման / մերժման  պատճառների մասին                 

1. այո, բանավոր 

                    2. այո, գրավոր 

                    3. ոչ 

                    4. դժվարանում եմ պատասխանել 

Ծ.6. Ձեզ համար հասկանալի՞ էին դադարեցման/մերժման պատճառները                             

                   1. այո և ընդունել եմ պարզաբանումները 

                   2. այո, սակայն բողոքարկել եմ 

                   3. ոչ, դիմել եմ պարզաբանման 

                   4. դժվարանում եմ պատասխանել 

Ծ.7. Արդյոք  հե՞շտ էր հաշվառման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր հավաքելը                    

1. այո 

                    2. ոչ այնքան 

                    3. շատ  դժվար էր                                          

 Ծ.8. Փաստաթղթերի ձեռք բերման համար կատարե՞լ եք վճարումներ 

                   1. այո 

                   2. ոչ 

                   3. չեմ ուզում պատասխանել  
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Ծ.9. Դուք բավարարվա՞ծ էիք Ձեզ սպասարկող սոցիալական ծառայություններ տրամադրող 

տարածքային մարմնի աշխատողի աշխատանքով. 

                   1. այո, ստանում եմ բոլոր հարցերի հստակ պարզաբանումները 

                   2. որոշ չափով 

                   3. ոչ 

                   4. դժվարանում եմ պատասխանել 
 

Ծ.10. Հաշվառվելուց հետո Ձեր ընտանիքում տեղի ունեցած  փոփոխությունների  մասին 

տեղեկացրե՞լ եք արդյոք սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնին.                         

1. այո  

2. ոչ 

3. փոփոխություններ չեն եղել    

   

Ծ.11.  Արդյո՞ք արդարացի եք համարում  ընտանիքների անապահովության գնահատման         

համակարգը.  

                   1. այո 

                   2. ոչ 

                   3. համոզված չեմ  

                   4. չգիտեմ 

 

Ծ.12. Ձեր կարծիքով ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգով օգնություն     

ստացող ընտանիքների ո՞ր մասն են կազմում իրական կարիքավորները.               

                 1. գրեթե բոլորը 

                   2. կեսից ավելին 

                   3. կեսը 

                   4. կեսից քիչը 

                   5. փոքր մասը 

                   6. չգիտեմ 

 

Ծ.13. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում արդյո՞ք ստացել եք մարդասիրական օգնություն       

        1. այո 

                    2. ոչ  

 

Ծ.14. Եթե այո, ին՞չ օգնություն  եք ստացել 

 
այո (նշել 1) քանի՞ անգամ 

1. սնունդ   

2. հագուստ   

3. պիտույք    

4. դեղորայք   

5. այլ       
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  5 

                                                                      Բաժին Կ 

 

ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ԳՈՐԾԱՏՈՒ, 

ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ 

 
Կ 1. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում վարձե՞լ եք արդյոք աշխատողներ տնային տնտեսության վարման համար 

1. այո 

2. ոչ             Բաժին Հ 
 

Աղյուսակ 1 

Աշխատանքի տեսակներ 

1. տուն և պատուհան մաքրողներ,    

   լվացարարուհիներ, 

   խոհարարներ, աղախիններ,    

   սպասուհիներ 

2. մատուցողներ 

3. վարորդներ 

4. այգեպաններ 

5. տնային ուսուցիչներ 

 

6. պահակներ 

7. դայակներ 

(երեխաների,ծերերի, 

            հիվանդների) 

8.   դաստիարակներ 

9.  այլ______ (նշել տեսակը) 

Որքա՞ն գումար եք 

վճարել տվյալ 

աշխատանքի դի-

մաց    ընդամենը     

(դրամ) 

Ու՞մ ծառայություն-

ներից եք օգտվել աշ-

խատողներ վարձելիս  
   

1. անմիջականորեն    

   անհատների 

2.կազմակերպություն- 

   ների կամ անհատ  

   ձեռնարկատերերի 

1 2 3 

      

      

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  5 
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Բաժին Հ 

ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  ԷՆԵՐԳԱԿԻՐՆԵՐԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ 

ՀԵՏԱԶՈՏՎՈՂ   ԱՄՍՎԱ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

Հ1.  Հեղուկ գազի (պրոպան) սպառում 

        1.1 Քանի՞ կգ հեղուկ գազ եք Դուք սպառել                                                                                       կգ 

(բացառությամբ մեքենաների համար գնված քանակի)                                                    

Հ.2.   Կերոսինի սպառում 

         2.1 Քանի՞ լիտր կերոսին եք Դուք սպառել                                                                                        լիտր  

Հ.3.   Դիզելային վառելիքի (սոլյարկա) սպառում 

        3.1 Քանի՞ լիտր դիզելային վառելիք եք  Դուք սպառել                                                                     լիտր                          

      (բացառությամբ մեքենաների համար գնված քանակի)                                                                                                                                                         

Հ.4.    Քարածխի սպառում 

      4.1 Քանի՞ կգ քարածուխ եք  Դուք սպառել                                                                                          կգ                                       

Հ.5.    Փայտանյութի (վառելափայտի) սպառում 

       5.1  Քանի՞ մ3 փայտանյութ եք  Դուք սպառել          մ3 

       5.2 որից տնային տնտեսության կողմից մթերված                                                                              մ3 

Հ.6.    Աթարի սպառում          

       6.1 Քանի՞ կգ աթար եք  Դուք սպառել                                                                                                   կգ                                       

Հ.7.    Այլ սպառում                     

       7.1 Քանի՞ այլ տեսակի  վառելիք եք  Դուք սպառել                                                                            կգ                                       

Հ.8.    Ավտոմեքենա     

        8.1 Ունե՞ք դուք արդյոք ավտոմեքենա(ներ)  

                             1 . այո 

                             2. ոչ  ավարտել հարցազրույցը    

      8.2 Եթե այո, ապա ինչ ՞ վառելիք է օգտագործում Ձեր ավտոմեքենան   

Վառելիքի տեսակը           Չափման միավոր    Սպառման քանակը 

1. Բենզին լիտր  

2.Դիզելային վառելիք լիտր  

3. Սեղմված գազ դրամ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Բաժին Ձ 

Պարենային անվտանգություն 
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                   Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում, եղել է այնպիսի պահ, երբ 

1. Դուք կամ Ձեր տնային տնտեսության մյուս անդամները անհանգստացել են բավարար ուտելիք 

չունենալու համար՝ գումարի կամ այլ միջոցների բացակայության պատճառով: 

  
 0    Ոչ 

 1     Այո 

98   Չգիտեմ 

99   Հր. պատ. 

2.  Դուք կամ Ձեր տնային տնտեսության մյուս անդամներն ի վիճակի չեն եղել առողջ կամ սննդարար 

սնունդ ուտել՝ գումարի  կամ այլ միջոցների բացակայության պատճառով: 

0     Ոչ 

 1   Այո 

98   Չգիտեմ 

99   Հր. պատ. 

3.  Դուք կամ Ձեր տնային տնտեսության մյուս անդամները  միայն քիչ քանակով սննդամթերք եք կերել՝ 

գումարի կամ այլ միջոցների բացակայության պատճառով: 

0     Ոչ 

1     Այո 

98   Չգիտեմ 

99   Հր. պատ. 

4. Դուք կամ Ձեր տնային տնտեսության մյուս անդամները ստիպված են եղել բաց թողնել ճաշը՝ սնդամթերք 

ձեռք բերելու համար բավարար գումար կամ այլ միջոցներ չունենալու պատճառով: 

 0     Ոչ 

1    Այո 

98   Չգիտեմ 

99   Հր. պատ. 

5.  Դուք կամ Ձեր տնային տնտեսության մյուս անդամներն ավելի քիչ եք սնվել, քան անհրաժեշտ է՝ 

գումարի  կամ այլ միջոցների բացակայության պատճառով: 

0     Ոչ 

 1     Այո 

98   Չգիտեմ 

99   Հր. պատ. 

6.  Ձեր տնային տնտեսության ուտելիքը սպառվել է՝ գումարի  կամ այլ միջոցների բացակայության 

պատճառով: 

0     Ոչ 

 1     Այո 

98   Չգիտեմ 

99   Հր. պատ. 

 

7.  Դուք կամ Ձեր տնային տնտեսության մյուս անդամները քաղցած են եղել, սակայն չեն սնվել՝ 

սննդամթերքի համար բավարար գումար  կամ այլ միջոցների բացակայության պատճառով: 

 0     Ոչ 

1     Այո 

98   Չգիտեմ 

99   Հր. պատ. 

 

8. Դուք կամ Ձեր տնային տնտեսության մյուս անդամները մի ամբողջ օր չեն սնվել՝ գումարի  կամ այլ 

միջոցների բացակայության պատճառով: 

 0     Ոչ 

 1     Այո 

98   Չգիտեմ 

99   Հր. պատ. 

 

Հավելված 1   

                                       ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ և ԱՊՀ  ԵՐԿՐՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ 
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Եվրոպական  երկրներ Խորվաթիա 

Բելգիա 

Նախկին Հարավսլավիայի Մակեդոնիայի 

Հանրապետություն 

Բուլղարիա Թուրքիա 

Չեխիայի Հանրապետություն Իսլանդիա 

Դանիա Լիխտեյնշտեյն 

Գերմանիա Նորվեգիա 

Էստոնիա Շվեյցարիա 

Իռլանդիա Ալբանիա 

Հունաստան Անդորա 

Իսպանիա Բոսնիա Հերցոգովինա 

Ֆրանսիա Ջիբրալթար 

Իտալիա Վատիկան քաղաք/պետություն 

Կիպրոս Մոնակո 

Լատվիա Մոնտենեգրո 

Լիտվա Սան Մարինո 

Լյուքսեմբուրգ Սերբիա, ներառյալ Կոսովո 

Հունգարիա ԱՊՀ   երկրներ 

Մալթա Ռուսաստանի Դաշնություն 

Նիդերլանդների Թագավորություն Ուկրաինա 

Ավստրիա Բելոռուս 

Լեհաստան Մոլդովա 

Պորտուգալիա Հայաստան 

Ռումինիա Ղազախստան 

Սլովենիա Ուզբեկստան 

Սլովակիա Ղրղզստան 

Ֆինլանդիա Տաջիկստան 

Շվեդիա Ադրբեջան 

Մեծ Բրիտանիայի և Հյ. Իռլանդիայի Միացյալ 

Թագավարություն Թուրքմենիա 

 

Հավելված 2   

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ 

 
Ծածկա-

գիրը 
 

01 Բուսաբուծություն ու անասնաբուծություն, որսորդություն և հարակից ծառայություններ 

02 Անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ  

03 Ձկնորսություն և ձկնաբուծություն 

05 Քարածխի և գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում 

06 Անմշակ նավթի և բնական գազի արդյունահանում 

07 Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում 

08 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր 

09 Հանքագործական արդյունաբերության հարակից գործունեություն 

10 Սննդամթերքի արտադրություն 

11 Խմիչքների արտադրություն 

12 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն 

13 Մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն 

14 Հագուստի արտադրություն 

15 Կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն 

16 
Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից 

արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից 
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17 Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն 

18 Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում 

19 Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն 

20 Քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրատեսակների արտադրություն 

21 Դեղագործական արտադրանքի արտադրություն 

22 Ռետինե և պլաստմասե արտադրատեսակների արտադրություն 

23 Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն 

24 Հիմնային մետաղների արտադրություն 

25 
Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և 

սարքավորանքից 

26 Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն 

27 Էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն 

28 Մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

29 Ավտոմեքենաների արտադրություն 

30 Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն 

31 Կահույքի արտադրություն 

32 Արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

33 Մեքենաների և սարքավորանքի նորոգում և տեղադրում 

35 Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում 

36 Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում 

37 Կոյուղի 

38 Թափոնների հավաքում, մշակում և ոչնչացում, նյութերի վերականգնում 

39 Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակում 

41 Շենքերի շինարարություն                            

42 Քաղաքացիական շինարարություն                                        

43 Մասնագիտացված շինարարական գործունեություն                                             

45 Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ ու մանրածախ առևտուր և նորոգում 

46 Մեծածախ առևտուր, բացի ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների առևտրից 

47 Մանրածախ առևտուր, բացի ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների առևտրից 

49 Ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն և փոխադրում խողովակաշարերով 

50 Ջրային տրանսպորտի գործունեություն 

51 Օդային տրանսպորտի գործունեություն 

52 Պահեստավորում և տրանսպորտային օժանդակ գործունեություն 

53 Փոստային և սուրհանդակային գործունեություն 

55 Կացության կազմակերպում 

56 Հանրային սննդի կազմակերպում 

58 Հրատարակչական գործ 

59 
Կինո և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն,  երաժշտական և այլ 

ձայնագրությունների հրատարակություն 

60 Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում 

61 Հեռահաղորդակցություն 

62 
Ծրագրային ապահովման մշակում, խորհրդատվություններ և հարակից գործունեություն 

համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում 
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63 Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում 

64 Ֆինանսական միջնորդություն, բացի ապահովագրությունից և կենսաթոշակային ապահովությունից 

65 
Ապահովագրություն, վերաապահովագրություն և կենսաթոշակային ապահովություն, բացի 

պարտադիր սոցիալական ապահովագրության  

66 Ֆինանսական միջնորդության և ապահովագրության ոլորտում օժանդակ գործունեություն  

68 Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 

69 Իրավաբանական և հաշվապահական  գործունեություն 

70 
Գլխամասային գրասենյակների գործունեություն. կառավարման հարցերով խորհրդատվական 

ծառայություններ  

71 
Ճարտարապետական և ճարտարագիտական  գործունեություն. տեխնիկական փորձարկումներ և 

վերլուծություններ  

72 Գիտական հետազոտություններ և մշակումներ 

73 Գովազդային գործունեություն և շուկայի իրավիճակի հետազոտություն 

74 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն 

75 Անասնաբուժական գործունեություն 

77 Վարձույթ և լիզինգ 

78 Զբաղվածության հարցերին առնչվող գործունեություն 

79 
Զբոսաշրջային գործակալությունների, զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն, տեղերի 

ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ  ծառայություններ 

80 Անվտանգության ապահովում և հետաքննությունների կատարում 

81 Շենքերի սպասարկման և բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն 

82 
Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող վարչարարական և լրացուցիչ այլ 

գործունեություն 

84 Պետական կառավարում և պաշտպանություն. պարտադիր սոցիալական ապահովություն 

85 Կրթություն 

86 Առողջապահություն  

87 Բնակչության սոցիալական սպասարկում   

88 Սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման 

90 
Ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում 

գործունեություն 

91 
Գրադարանների, արխիվների, թանգարանների և այլ մշակութային կազմակերպությունների 

գործունեություն 

92 Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն 

93 Սպորտի, զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման բնագավառում գործունեություն 

94 Անդամության վրա հիմնված կազմակերպությունների գործունեություն 

95 Համակարգիչների, անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգում 

96 Այլ անհատական ծառայությունների մատուցում 

97 Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու սպասարկող անձնակազմի համար 

98 
Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների և ծառայությունների արտադրություն 

(առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար 

99 Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն 
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