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0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Մարդահամարի անցկացումն իրենից ներկայացնում է 

բազմաբնույթ և իրար հաջորդող, փոխկապակցված միջոցառումների 

շարք, որոնց իրականացումն առնչվում է կառավարության, տարբեր 

նախարարությունների, գերատեսչությունների ու կազմակեր-

պությունների անմիջական մասնակցության հետ: Այդ պատճառով, 

ինչպես նաև «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 

հոդված 21-ի համաձայն, համատարած հաշվառումների 

նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքներին 

օժանդակելու նպատակով ստեղծվում են համատարած հաշվառման 

հանրապետական և մարզային հանձնաժողովներ, 

մարդահամարներն անցկացվում են առնվազն 10 տարին մեկ՝ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումով: 

 Հայաստանում առաջին մարդահամարն անցկացվել է նախկին 

ՍՍՀՄ կազմում 1926թ.` ընդգրկելով հանրապետության ողջ 

տարածքը: Այն իրականացվել է ականավոր ռուս վիճակագիրներ Վ. 

Գ. Միխայլովսկու և Օ. Ա. Կվիտկինի մշակած գիտական մեթոդներով, 

որոնք էլ հիմք են հանդիսացել հաջորդ մարդահամարների 

անցկացման համար: Բնակչության հաշվառման միավորն ընտանիքն 

էր, որի կառուցվածքի վերաբերյալ առաջին անգամ ստացվեցին 

մանրամասն տվյալներ: 

1939թ. անցկացվեց հաջորդ մարդահամարը, որի ժամանակ առաջին 

անգամ հատուկ մեթոդաբանությամբ կիրառվեց նաև բնակչության 

հաշվառման ճշգրտության ու ամբողջականության 

հետմարդահամարային վերահսկողությունը: Այս մարդահամարի 

ժամանակ, բացի առկա բնակչությունից, հաշվառվեց նաև մշտական 

բնակչությունը: Սակայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 

հետևանքով հնարավոր չեղավ ավարտին հասցնել հավաքագրված 

նյութերի ամբողջական մշակումը, իսկ ստացված տվյալները 
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համառոտ հրապարակվեցին 1939-1940թթ.: 

1959թ. հունվարին անցկացվեց հաջորդ` հետպատերազմյան առաջին 

մարդահամարը: Տեղեկությունների հավաքագրման 

մեթոդաբանությունն ու մարդահամարի ծրագիրը, նախորդ 

մարդահամարների հետ համեմատած, գրեթե նույնն էր: 1959թ. 

մարդահամարի անցկացումը հնարավորություն տվեց վեր հանել 

երկրորդ աշխարհամարտի մարդկային ռեսուրսներին պատճառած 

վնասների չափերը, ինչպես նաև դրանց հետևանքով երկրի սոցիալ-

ժողովրդագրական ցուցանիշները բնութագրող տվյալները: 

Մարդահամարի տվյալները հանդիսացան տնտեսության 

պլանավորման, կառավարման և բնակչության ընթացիկ ու 

հեռանկարային թվաքանակի հետագա հաշվարկների հիմքը: 

Հաջորդը՝ 1970թ. մարդահամարն էր: Այդ ժամանակ կիրառվեց 

հարցման ընտրանքային մեթոդը: Ծրագրի 18 հարցերից 11-ի 

վերաբերյալ տեղեկությունները հավաքագրվեցին ողջ 

բնակչությունից (համատարած հաշվառում), իսկ 7 հարցերի 

վերաբերյալ` մշտական բնակչության 25 տոկոսից (ընտրանքային 

հաշվառում): Մարդահամարի ծրագրում ներառվեցին նոր հարցեր, 

մասնավորապես մայրենի լեզվի և այլ լեզվի վերաբերյալ, որին 

հարցվողը ազատ տիրապետում էր (երկրորդ լեզու): Այս 

մարդահամարի մյուս առանձնահատկությունն էլ այն էր, որ 

կիրառված մարդահամարի հարցաթերթերի մշակումն իրականացվել 

է  հատուկ կարդացող սարքերի միջոցով: 

1989թ. անցկացվեց նախկին Խորհրդային Միության վերջին 

մարդահամարը: Այն անցկացվեց 1988թ. դեկտեմբերյան աղետալի 

երկրաշարժից ընդամենը մեկ ամիս անց` բնակչության հսկայական 

զանգվածների տեղաշարժի և ղարաբաղյան հակամարտության 

հետևանքով հանրապետությունում ստեղծված քաղաքական և 

տնտեսական անկայունության պայմաններում: Թեև 1990թ. մայիսին 

տպագրվեցին մշակված նյութերի արդյունքները, սակայն, 

հատկապես փախստականների և տեղահանվածների վերաբերյալ 

տեղեկատվության միջհանրապետական հաշվառման և 

փոխանակման մեթոդաբանական անհամապատասխանության 

հետևանքով, 1989թ. մարդահամարի արդյունքները շատ շուտ 

կորցրեցին իրենց արդիականությունը: Այդ մարդահամարի 

ժամանակ ևս տեղեկությունները ստացվեցին բնակչության երկու 

կատեգորիաների վերաբերյալ` մշտական և առկա: 

Անկախությունից հետո առաջին ազգային մարդահամարը 

Հայաստանի Հանրապետությունում անց է կացվել 2001թ. 

հոկտեմբերի 10-19-ը ներառյալ: 

Հաշվի առնելով վերոհիշյալը, «Մարդահամարի մասին» ՀՀ օրենքի 4-

րդ հոդվածի պահանջները, ինչպես նաև առնվազն տասնամյակը մեկ 

մարդահամար անցկացնելու նախկին փորձն ու միջազգային 

առաջարկությունները` Հայաստանի Հանրապետության 



կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում 

հերթական մարդահամարն անցկացվել է 2011 թվականի հոկտեմբերի 

12-21-ը ներառյալ: 

0.5 Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական օգտագործողներն են 

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները, հասարակական, գիտակրթական, ֆինանսական 

կազմակերպությունները, գործարար համայնքը, զանգվածային 

լրատվամիջոցները, միջազգային կազմակերպությունները և այլն: 

 

 Մշտական բնակչության թվաքանակի մասին տեղեկատվությունը 

կիրառվում է երկրի ինչպես սոցիալ-ժողովրդագրական, այնպես էլ 

տնտեսական ու ֆինանսական բնագավառներում 

ռազմավարությունների մշակման, մարտավարական խնդիրների 

լուծման, բիզնես միջավայրի վերլուծության, զարգացման 

միտումների բացահայտման և այլ նպատակներով: 

0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

1.Ցուցանիշի կազմման հիմքը՝ տասնամյակը մեկ անցկացվող 

մարդահամարի տվյալներն են,  

2. Ծննդյան և մահվան վերաբերյալ ակտերը, որոնք տրամադրվում են՝ 

ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման գործակալության (ՔԿԱԳ) 

տարածքային բաժինների կողմից,  

3. Հաշվառված և հաշվառումից դուրս գրված բնակչության 

վերաբերյալ Բնակչության պետական ռեգիստրից ստացված 

էլեկտրոնային բազայի տվյալները, որոնք տրամադրվում են՝ ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության անձնագրերի և 

վիզաների վարչության կողմից: 

0.7 Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 

օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման վրա, ինչպես 

նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի 

«Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 05-Ն և «Տարեկան վիճակագրական ծրագիրը 

հաստատելու մասին» որոշումների հիման վրա, ինչպես նաև ՀՀ 

կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 1115-Ն 

որոշման համաձայն: 

0.8 Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Տես՝ կետ 1.2 

1.2 Վիճակագրական Բնակչության թվաքանակի ընթացիկ գնահատականը տրվում է 



հասկացություններ բնակչության վերջին մարդահամարի արդյունքների հիման վրա, 

որոնց ամեն տարի գումարվում են կենդանի ծնվածների և եկողների 

(հաշվառվածների) թվաքանակի ու հանվում` մահացածների և տվյալ 

տարածքից մեկնածների (հաշվառումից դուրս գրվածների) 

թվաքանակի ցուցանիշները: Ընդ որում, բնակչության միգրացիայի 

(հաշվառում /դուրս գրում) վերաբերյալ ՀՀ ոստիկանությունից 

ստացված տվյալները ենթարկվում են վերագնահատման 

(վիճակագրական ճշգրտման), հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

դրանք ամբողջապես չեն ընդգրկում բնակչության տեղաշարժերը` 

հիմք ընդունելով հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող տարվա 

տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 

հետազոտության արդյունքներով ստացված միգրացիայի գնահա-

տականները: 

Բնակչության թվաքանակի ընթացիկ գնահատականները 

միջմարդահամարային տարիների համար ճշգրտվում են` 

կատարելով հետադարձ վերահաշվարկ, հիմք ընդունելով վերջին 

մարդահամարի արդյունքները: 

 Բնակչության բաշխումը քաղաք/գյուղ կտրվածքով կատարվում է 

ըստ նրանց բնակության (հաշվառման) վայրի: Քաղաքային են 

համարվում այն բնակավայրերը, որոնք «Հայաստանի Հանրապետու-

թյան վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված են որպես քաղաքներ, 

մնացած 3 բնակավայրերը, որոնք օրենքով սահմանված են որպես 

գյուղեր` համարվում են գյուղական: Մարդահամարի պահին հաշվի է 

առնվում բնակչության երկու կատեգորիա:  

• Մշտական բնակչություն, որը ձևավորվում է` տվյալ 

տարածքում մշտապես բնակվող ու հաշվառման պահին 

ներկա և ժամանակավոր բացակայող բնակչության 

թվաքանակի ցուցանիշների հանրագումարից,  

• Առկա բնակչություն, որը ձևավորվում է` տվյալ տարածքում 

մշտապես բնակվող ու հաշվառման պահին ներկա և 

ժամանակավոր բնակվող բնակչության թվաքանակի 

ցուցանիշների հանրագումարից: 

Ժամանակավոր բացակա բնակչություն է համարվում` 

մարդահամարի պահին իրենց հիմնական (մշտական) բնակության 

վայրից մինչև մեկ տարի ժամկետով բացակա բնակչությունը: 

Ժամանակավոր բնակվող բնակչություն է համարվում 

մարդահամարի պահին տվյալ տարածքում ոչ ավել քան մեկ տարի 

ժամկետով ներկա գտնվող և մշտապես չբնակվող բնակչությունը: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Տասը տարին մեկ անգամ: 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

ՀՀ 2011թ. մարդահամարի արդյունքներով նախնական տվյալներ 

առաջին անգամ հրապարակվել են 2012թ. փետրվարի 7-ին տեղի 



ունեցած մամուլի ասուլիսում: 

2.3 Ճշտապահություն Տվյալները հրապարակվում են տարեկան ծրագրերով 

հրապարակման ժամանակացույցին համապատասխան և 

սահմանված ժամկետներից ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4 Հաճախականությունը Տասը տարին մեկ անգամ: 

3 .Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Մարդահամարի արդյունքները ներկայացուցչական են երկրի, 

գյուղ/քաղաք, ք.Երևանի և մարզերի մակարդակներով: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Տեղեկատվությունը հավաքագրվում է համատարած, տասը տարին 

մեկ անգամ: 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

2001 և 2011թթ. Մարդահամարներն անցկացվել են ՀՀ ողջ 

տարածքում՝ բոլոր համայնքներում: Տվյալների հավաքումն 

իրականացվել է համատարած: Մարդահամարի հաշվեգրումից 

հետո` հաշվարարների կողմից բնակչության հաշվառման 

ամբողջականությունն ու ճշտությունը ստուգելու համար, 

ընտրանքային կարգով անցկացվել է վերահսկիչ շրջագայություն 

(շրջայց) բոլոր հաշվային տեղամասերում՝ դրանցից 

յուրաքանչյուրում ընդգրկելով բնակելի միավորների 

(շինությունների) 10%–ը: ՀՀ 2011թ. մարդահամարի ժամանակ, 

բնակելի միավորների (շինությունների) 10% ընտրանքային 

վերահսկիչ շրջագայության արդյունքում արձանագրված 

բնակչության թվաքանակի շեղումը /հաշվառումից դուրս մնացած 

կամ կրկնակի հաշվառված/ կազմել ՝ 0.1 տոկոս: 

4 .Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին Մարդահամարն 

անցկացվել է 2011թ. հոկտեմբերի 12–21–ը: 

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ  

Համադրելիություն այլ վիճակագրության հետ առկա չէ: 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Առաջին անգամ հրապարակված տվյալներ որակվում են 

նախնական: Համապատասխան հրապարակումներում տվյալները 

նշվում են որպես օպերատիվ (նախնական), ճշգրտված կամ 

վերջնական: Փոփոխված տվյալներն ուղեկցվում են բացատրական 

ծանոթագրություններով: 

5 .Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Հրապարակումներ 
Տվյալների բազա 
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-
b9ad-42a1c546a1b6 

Էլեկտրոնային տարբերակ 
Ինտերնետային հասցե 

Հրապարակման էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է հայերեն, 

ռուսերեն անգլերեն հետևյալ հասցեով. 
https://www.armstat.am/am/?nid=187  
 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
https://www.armstat.am/am/?nid=187


5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

Հավաքվող վիճակագրական տվյալները պահպանվում են ինչպես 

թղթային (օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում), այնպես էլ 

էլեկտրոնային եղանակով: 

5.3 Փաստաթղթավորում Առկա չէ: 

5.4 Այլ տեղեկատվություն Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 
https://www.armstat.am/am/?nid=673: 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չէ: 

 

https://www.armstat.am/am/?nid=673

