
  

 

 
 
 

ÈºèÜ²ÚÆÜ  Ô²ð²´²ÔÆ  Ð²Üð²äºîàõÂÚ²Ü   
ìÆÖ²Î²¶ðàõÂÚ²Ü äºî²Î²Ü ÊàðÐàõð¸ 

 

à ð à Þ àõ Ø                                                                                            
10  ÷»ïñí³ñÇ  2015 Ãí³Ï³Ý                                     N 37-² 

ù.êï»÷³Ý³Ï»ñï 
 

§ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàõÂÚ²Ü 2015 Âì²Î²ÜÆ öàðÒÜ²Î²Ü 
Ø²ð¸²Ð²Ø²ðÆ ÀÜÂ²òøàõØ  ¶ðàõÂÚàõÜ  ²ÚÜ ²ÜÒ²Üò, àõØ ¸Äì²ð ¾ î²Ü 

¶îÜºÈ¦ Òºì²ÂàôÔÂÀ Ð²êî²îºÈàõ Ø²êÆÜ 
 

Ô»Ï³í³ñí»Éáí §ä»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ ») Ï»ïáí` È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á áñáßáõÙ ¿.  
        Ð³ëï³ï»É §È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  2015 Ãí³Ï³ÝÇ ÷áñÓÝ³Ï³Ý 

Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·ñáõÃÛáõÝ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó, áõÙ ¹Åí³ñ ¿ ï³ÝÁ ·ïÝ»É Ó¨³ÃáõÕÃÁ ¦` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
Ñ³í»Éí³ÍÇ: 

 
 
 
 

    Ü²Ê²¶²Ð`                                                                                      Î.ÜºðêÆêÚ²Ü 
 
 
 
 
 
 



ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ 

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅՆ ԱՆՁԱՆՑ 
ՈՒՄ  ԴԺՎԱՐ Է ՏԱՆԸ ԳՏՆԵԼ 

Հաստատված է  
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի  

2015թ. փետրվարի 10-ի թիվ 37-Ա որոշմամբ 

 
 

    Հարգելի ԼՂՀ քաղաքացի              
Ձեր բնակավայրում տեղակայված N _____ հաշվային տեղամասի հաշվարար 
 ___________________________________________________  - ին 
իր այցելությունների ընթացքում չհաջողվեց հանդիպել Ձեր տնային տնտեսության անդամներից որևէ 
մեկին և Ձեր տնային տնտեսության համար լրացնել փորձնական մարդահամարի  հարցաթերթ:  
Որպեսզի Ձեր տնային տնտեսությունը  ԼՂՀ 2015թ. փորձնական մարդահամարի հաշվառումից դուրս 
չմնա, խնդրվում է, ըստ հնարավորության,  այցելել  տեղամաս`  մինչև մարտի 26-ը ներառյալ,  
ցանկացած օր`    ժամը 800-ից 2000  կամ զանգահարել տեղամաս  հետևյալ 
հեռախոսահամարով`_______________________ 

   Եթե նշված խնդրանքը հնարավոր չէ կատարել, ապա խնդրում ենք սույն գրության հակառակ կողմում նշեք, թե երբ է հնարավոր 
հանդիպել Ձեզ`  մարդահամարի հարցաթերթը լրացնելու համար և սույն գրությունը Ձեզ հարմար ցանկացած ժամի փոխանցեք 
հրահանգչական տեղամաս: Այն  փակ լինելու դեպքում, գրությունը կարող եք գցել հրահանգչական տեղամասի մուտքի մոտ 
գտնվող արկղը, իսկ արկղ  չլինելու դեպքում` այն ներս հրեք մուտքի դռնից: 
Հրահանգչական  տեղամասը տեղակայված է հետևյալ հասցեում`_________________________________________________________ 

‹‹________›› _______________________ 2015թ.        Հաշվարար`     ______________   
                                    /ստորագրություն/ 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻՆ  ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ  ՀԱՄԱՐ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ 

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅՆ ԱՆՁԱՆՑ 
ՈՒՄ  ԴԺՎԱՐ Է ՏԱՆԸ ԳՏՆԵԼ 

Հաստատված է  
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի  

2015թ. փետրվարի 10-ի թիվ -Ա որոշմամբ 

 
 
 

    Հարգելի ԼՂՀ քաղաքացի              
Ձեր բնակավայրում տեղակայված N _____ հաշվային տեղամասի հաշվարար 
 ___________________________________________________  - ին 
իր այցելությունների ընթացքում չհաջողվեց հանդիպել Ձեր տնային տնտեսության անդամներից որևէ 
մեկին և Ձեր տնային տնտեսության համար լրացնել փորձնական մարդահամարի  հարցաթերթ:  
Որպեսզի Ձեր տնային տնտեսությունը  ԼՂՀ 2015թ. փորձնական մարդահամարի հաշվառումից դուրս 
չմնա, խնդրվում է, ըստ հնարավորության,  այցելել  տեղամաս`  մինչև մարտի 26-ը ներառյալ,  
ցանկացած օր`  ժամը 800-ից 2000  կամ զանգահարել տեղամաս  հետևյալ 
հեռախոսահամարով`_______________________ 

   Եթե նշված խնդրանքը հնարավոր չէ կատարել, ապա խնդրում ենք սույն գրության հակառակ կողմում նշեք, թե երբ է հնարավոր 
հանդիպել Ձեզ`  մարդահամարի հարցաթերթը լրացնելու համար և սույն գրությունը Ձեզ հարմար ցանկացած ժամի փոխանցեք 
հրահանգչական տեղամաս: Այն  փակ լինելու դեպքում, գրությունը կարող եք գցել հրահանգչական տեղամասի մուտքի մոտ 
գտնվող արկղը, իսկ արկղ  չլինելու դեպքում` այն ներս հրեք մուտքի դռնից: 
Հրահանգչական  տեղամասը տեղակայված է հետևյալ հասցեում`_________________________________________________________ 

‹‹________›› _______________________ 2015թ.        Հաշվարար`     ______________   
                                    /ստորագրություն/ 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻՆ  ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ  ՀԱՄԱՐ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ 

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅՆ ԱՆՁԱՆՑ 
ՈՒՄ  ԴԺՎԱՐ Է ՏԱՆԸ ԳՏՆԵԼ 

Հաստատված է  
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի  

2015թ. փետրվարի 10-ի թիվ -Ա որոշմամբ 

 
 

    Հարգելի ԼՂՀ քաղաքացի              
Ձեր բնակավայրում տեղակայված N _____ հաշվային տեղամասի հաշվարար 
 ___________________________________________________  - ին 
իր այցելությունների ընթացքում չհաջողվեց հանդիպել Ձեր տնային տնտեսության անդամներից որևէ 
մեկին և Ձեր տնային տնտեսության համար լրացնել փորձնական մարդահամարի  հարցաթերթ:  
Որպեսզի Ձեր տնային տնտեսությունը  ԼՂՀ 2015թ. փորձնական մարդահամարի հաշվառումից դուրս 
չմնա, խնդրվում է, ըստ հնարավորության,  այցելել  տեղամաս`  մինչև մարտի 26-ը ներառյալ,  
ցանկացած օր` ժամը 800-ից 2000  կամ զանգահարել տեղամաս  հետևյալ 
հեռախոսահամարով`_______________________ 

   Եթե նշված խնդրանքը հնարավոր չէ կատարել, ապա խնդրում ենք սույն գրության հակառակ կողմում նշեք, թե երբ է հնարավոր 
հանդիպել Ձեզ`  մարդահամարի հարցաթերթը լրացնելու համար և սույն գրությունը Ձեզ հարմար ցանկացած ժամի փոխանցեք 
հրահանգչական տեղամաս: Այն  փակ լինելու դեպքում, գրությունը կարող եք գցել հրահանգչական տեղամասի մուտքի մոտ 
գտնվող արկղը, իսկ արկղ  չլինելու դեպքում` այն ներս հրեք մուտքի դռնից: 
Հրահանգչական  տեղամասը տեղակայված է հետևյալ հասցեում`_________________________________________________________ 

‹‹________›› _______________________ 2015թ.        Հաշվարար`     ______________   
                                    /ստորագրություն/ 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻՆ  ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ  ՀԱՄԱՐ 



 
 


