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6. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 

 
2015թ. դեկտեմբերի 1-9-ը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

անցկացվեց մարդահամար` մարդահամարի հարցաթերթը հարցման եղանակով լրացնելու 

միջոցով: 

Ողջ հանրապետությունում բնակչությունը հաշվեգրվեց հատուկ սահմանված պահի` 

նոյեմբերի 30–ի լույս դեկտեմբերի 1–ի կեսգիշերի` ժամը 12–ի դրությամբ: 

ԼՂՀ 2015 թ. մարդահամարի հաշվառման արդյունքում ստացվեցին բնակչության երկու 

կատեգորիաների վերաբերյալ տվյալներ. 

 Մշտական բնակչություն, որը ձևավորվում է մարդահամարի ժամանակ մշտապես 

ներկա և ժամանակավոր բացակա անձանց ընդհանուր թվաքանակների հանրագումարից: 

Մշտապես ներկա բնակչություն համարվում են տվյալ համայնքում հաշվառված, 

մարդահամարի պահին ներկա անձինք և տվյալ համայնքում չհաշվառված, սակայն այդտեղ, 

մարդահամարի հաշվառման պահի դրությամբ, մեկ տարուց ավել բնակվող ներկա անձինք: 

Ժամանակավոր բացակա են համարվում այն անձինք, ովքեր մշտապես (սովորաբար) 

բնակվում են տվյալ համայնքում` քաղաք, գյուղ, տուն (շինություն), սակայն մարդահամարի 

կրիտիկական պահին գտնվել  են տվյալ քաղաքային կամ գյուղական համայնքի (այդ թվում` 

հանրապետության) սահմաններից դուրս, և նրանց բացակայության տևողությունը, նշված 

պահի դրությամբ, չի գերազանցել մեկ տարին: 

 Առկա բնակչություն, որը ձևավորվում է մարդահամարի ժամանակ մշտապես ներկա և 

ժամանակավոր ներկա հաշվառված անձանց ընդհանուր թվաքանակների հանրագումարից: 

Ժամանակավոր ներկա են համարվում  այն անձինք, ովքեր մարդահամարի կրիտիկական 

պահին գտնվել են տվյալ համայնքում` քաղաք, գյուղ, տուն (շինություն) կամ ժամանակավոր 

կացատեղ հանդիսացող կազմակերպություններում, սակայն նրանց մշտական բնակավայրը 

գտնվում է տվյալ համայնքի (այդ թվում` հանրապետության) սահմաններից դուրս, և նրանց 

գտնվելու տևողությունը, նշված պահի դրությամբ, չի գերազանցել մեկ տարին: 

Ինչպես ԼՂՀ 2005 թ. մարդահամարի ժամանակ, այնպես էլ ԼՂՀ 2015թ.մարդահամարի  

ժամանակ մարդահամարի դիտարկման միավոր է հանդիսացել տնային տնտեսությունը` 

անհատական և խմբային (ինստիտուցիոնալ): 

 

1. Անհատական տնային տնտեսություն է համարվում. 

 առանձին բնակելի միավորում կամ դրա մի մասում բնակվող մեկ անձից 

բաղկացած տնային տնտեսությունը, երբ անձն ինքնուրույն ապահովում է իր բոլոր 
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կենսական կարիքները, ընդհանուր տնտեսություն վարելու համար տվյալ բնակելի 

միավորում բնակվող այլ անձանց հետ չի միավորում իր միջոցները, կամ 

 առանձին բնակելի միավորում, դրա մի մասում կամ մի քանի 

շինություններում համատեղ բնակվող երկու և ավելի անձանցից բաղկացած 

տնային տնտեսությունը, որի անդամներն իրենց կենսական կարիքներն 

ապահովում են ընդհանուր տնտեսություն վարելով` ամբողջությամբ կամ մասամբ 

միավորելով իրենց միջոցները: Այդ անձինք կարող են կապված լինել ազգակցական 

կամ ամուսնական կապով, չլինեն ազգական, կամ և՛ մեկը, և՛ մյուսը: 

2. Խմբային (ինստիտուցիոնալ) տնային տնտեսություն են կազմում այն անձինք, ովքեր 

մշտապես բնակվում են մանկատներում, գիշերօթիկ դպրոցներում, հատուկ նշանակության 

դպրոցներում (օրինակ` երկկողմանի կամ միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների 

գիշերօթիկներում), տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման 

կազմակերպություններում, կրոնական հիմնարկներում (օրինակ` մենաստաններում), 

քրեակատարողական հիմնարկներում, այսինքն` կազմում են համատեղ բնակվող բնակչության 

խմբեր, սովորաբար ենթարկվում են ընդհանուր կանոնների և սնվում են համատեղ: Նման 

տնտեսություններով բնակվող բնակչության կազմի մեջ չեն մտցվում սպասարկող անձնակազմի 

տնային տնտեսությունները: 

 

ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի ժամանակ յուրաքանչյուր տնային տնտեսության համար 

լրացվել է առանձին հարցաթերթ: 

 

Մարդահամարի հաշվառման գործընթացն իրականացվեց հետևյալ փուլերով և 

ժամկետներում. 

1. նոյեմբերի 28–30–ը` նախնական շրջագայություն, 

2. դեկտեմբերի 1–9–ը ներառյալ` մարդահամարի անցկացում, 

3. դեկտեմբերի 10–13–ը` վերահսկիչ շրջագայություն: 

 

2015թ. մարդահամարի արդյունքներով ընդհանուր առմամբ հաշվառվել են  151161 մարդ: 

 

 

 

 


