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4. ՀՀ 2011Թ. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԸ  ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 
4. RA 2011 POPULATION CENSUS AS A NATIONAL EVENT 

4. ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РА 2011 ГОДА КАК ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

  

Մարդահամարի անցկա-
ցումն իրենից ներկայացնում է 
բազմաբնույթ և իրար հաջորդող, 
փոխկապակցված միջոցառում-
ների շարք, որոնց իրականացումն 
առնչվում է կառավարության, 
տարբեր նախարարությունների, 
գերատեսչությունների ու կազ-
մակերպությունների անմիջական 
մասնակցության հետ: Այդ պատ-
ճառով, ինչպես նաև «Մար-
դահամարի մասին» ՀՀ օրենքի 
հոդված 4 և ՀՀ կառավարության 
2009թ. մարտի 26–ի թիվ 301-Ն 
որոշման համաձայն, ստեղծվեցին 
2011թ. մարդահամարի կազմա-
կերպման ու անցկացման հա-
մապետական, մարզային և Եր-
ևանի քաղաքային հանձնաժո-
ղովները: 

ՀՀ 2011 թ. մարդահամարի 
կազմակերպման և անցկացման 
համապետական հանձնաժողովի 
1-ին նիստի որոշմամբ հավա-
նության արժանացավ «ՀՀ 2011 թ. 
մարդահամարի նախապատ-
րաստման, անցկացման և նյու-
թերի մշակման ծախսերի նախա-
հաշիվը»:       

Պարբերաբար հրավիրվող 
համապետական հանձնաժողովի 
նիստերին քննարկվել են ՀՀ 
2011թ. մարդահամարի կազմա-

Conduction of Population 
Census  is a number of various, 
following each other and  
correlated arrangements which 
is carried out by direct 
participation of the RA 
Government, different 
Ministries, Departments and 
Organizations. Therefore, 
according to Article 4 of the 
RA Law     «On Population 
Census» and the Decree 
of the RA Government 
No 301-N of 26 March 2009 
were formed State, Marz and 
Yerevan city Commissions for 
Organization and Conduction 
of RA 2011 Population Census. 

«Estimated expenditures 
of RA 2011 Population Census 
preparation, conduction and 
data processing»  was approved 
by the Resolution of first 
session of the State Commission 
for Organization and 
Conduction of RA 2011 
Population Census.  

RA 2011 Population 
Census organization issues, 
passed resolutions, approved 

Проведение переписи на-
селения представляет собой 
ряд разноплановых, после-
довательных, взаимосвязан-
ных мероприятий, осущест-
вление которых  связано с 
непосредственным участием 
правительства, разных мини-
стерств, ведомств и орга-
низаций. Поэтому, а также 
согласно статье 4 за-кона РА  
“О переписи населения” и 
постановлением правитель-
ства РА  N 301-Н от 26 марта 
2009 г., были созданы обще-
государственные, марзовые  
и г. Еревана  комиссии  по 
организации и проведению 
переписи 2011 года.  

Постановлением 1-ого за-
седания общегосударствен-
ной комиссии по организа-
ции и проведению перепи-
си РА 2011 года, была одоб-
рена “Предварительная сме-
та по подготовке, проведе-
нию и обработке материа-
лов переписи РА 2011 годa”.  

 

На периодически  про-
водимых заседаниях об-
щегосударственной комис-
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կերպմանն առնչվող հարցեր, 
ընդունվել որոշումներ, հավա-
նության արժանացվել փաս-
տաթղթեր, առաջարկություններ 
ներկայացվել ՀՀ մարզպետարան-
ներին և տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններին: 

ՀՀ 2011թ. մարդահամարի 
կազմակերպման և անցկացման 
համապետական հանձնաժողովի 
նախագահ, ՀՀ փոխվարչապետ` 
ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարի նախաձեռնությամբ և 
հանձնարարականով մարզպե-
տարաններում և Երևանի քաղա-
քապետարանում ՀՀ ԱՎԾ–ի կող-
մից կազմակերպվել և անցկացվել 
են հանդիպումներ հանրապե-
տության բոլոր համայնքների 
ղեկավարների հետ: Հանդիպում-
ների ընթացքում ներկայացվել են 
մարդահամարի անցկացման 
անհրաժեշտության հետ կապված 
խնդիրներ, տրվել են անհրաժեշտ 
մեթոդաբանական պարզաբա-
նումներ, ինչպես նաև համայնք-
ների ղեկավարներին են ներկա-
յացվել իրենց օժանդակությանը 
սպասող հետևյալ խնդիրները. 

• քաղաքներում և խոշոր գյու-
ղերում հասցեային տնտեսու-
թյան կարգավորումը, 

• մարդահամարի և հրահան-
գչական տեղամասերի համար 
ժամանակավորապես աշխա-
տասենյակների տրամադրումը` 
համապատասխանաբար 2.5 և 1.5 
ամիս ժամկետով, 

documents and made 
suggestions to RA marzpetarans 
and local authorities were 
discussed in periodically 
convened sessions of the State 
Commission.  

NSS RA organized and 
conducted meetings in 
marzpetarans and Yerevan 
Municipality for all the heads 
of communities of the Republic 
by the initiative and 
recommendation of Chairman 
of the  State Commission for 
Organization and Conduction 
of RA 2011   Population 
Census, RA Deputy-Prime 
Minister and RA Territorial 
Administration Minister A. 
Gevorgyan. During the 
meetings Population Census 
conduction necessity issues, 
necessary methodological 
clarifications were presented to 
heads of communities, as well 
as expected their assistance on 
the following issues: 

•  address regulation in 
towns and big villages,  

•  provision of temporary 
rooms for census and 
supervisory areas respect-
tively in terms of 2.5 and 
1.5 months period, 

•  presentation of candi-

сии обсуждались вопросы 
относительно организации 
переписи населения РА в 
2011 году,   принимались 
решения, одобрялись доку-
менты, представлялись реко-
мендации в марзпетараны 
РА и  в органы местного 
самоуправления.  

По инициативе и поруче-
нию председателя общего-
сударственной комиссии по 
организации и проведению 
переписи населения РА  
2011г.  заместителя премьер-
министра, министра терри-
ториального управления РА,  
в марзпетаранах и в мэрии г. 
Еревана Национальной ста-
тистическойслужбой РА бы-
ли организованы и прове-
дены встречи с руководи-
телями всех 930 общин рес-
публики. Во время встреч 
представлялись проблемы, 
связанные с необходимос-
тью проведения переписи, 
давались необходимые мето-
дологические разъяснеия. 
Руководители общин озна-
комились с проблемами, в 
решении которых необхо-
дима была их непосред-
ственная поддержка: 
упорядочение адресных 
хозяйств городов и крупных 
сел, 

• временное предостав-
ление рабочих комнат для 
переписных и инструктор-
ских участков сроком, соот-
ветственно, на два с полови-
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• հաշվարարների թեկնա-
ծուների ներկայացումը հա-
մայնքի բնակիչներից:  
       ՀՀ 2011թ. մարդահամարի 
աջակցության շրջանակում հա-
մաձայնագրեր (նախագծեր) են 
կնքվել (հաստատվել) Նորվե-
գիայի կառավարության, Շվեյցա-
րիայի Դաշնային կառավարու-
թյան, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմ-
նադրամի, Համաշխարհային բան-
կի, ՄԱԿ-ի փախստականների 
հարցերով գլխավոր հանձնակա-
տարի գրասենյակի, Հնդկաստանի 
կառավարության, Իտալիայի կա-
ռավարության հետ` ֆինանսա-
կան աջակցության, իսկ Հնդկաս-
տանի կառավարության հետ` հա-
մակարգչային տեխնիկայի անհա-
տույց տրամադրման համար: 

Փորձնական մարդահամա-
րի նախապատրաստման, անց-
կացման և տվյալների մշակման 
ընթացքում արձանագրված ան-
համապատասխանությունների 
և/կամ բացթողումների  հիման 
վրա վերանայվեցին մարդա-
համարի նախապատրաստման ու 
անցկացման գործընթացները կա-
նոնակարգող հիմնական փաս-
տաթղթերը, դրանք ՀՀ ՎՊԽ որո-
շումներով հաստատվեցին և 
որպես նորմատիվային ակտեր 
գրանցվեցին ՀՀ  արդարադա-
տության նախարարությունում: 

datures for recruitment of 
enumerators from the 
respective community 
residents.  

In support of RA 2011 
Population Census conduction, 
assistance agreements (projects) 
were signed (approved) with 
the Government of Norway, 
Government of  the Switzer-
land, United Nations Popula-
tion Fund, the World Bank, 
Armenian Office of UN High 
Commissioner  for Refugees, 
Government of  India, 
Government of Italy for 
financial assistance and 
Government of India for 
providing free computer 
equipments.   

Main documents 
regulating processes of 
Population Census preparation 
and conduction, based on 
discrepancies and/or omissions 
which were recorded during 
Pilot Population Census 
preparation, conduction and 
data processing, were revised 
and approved by the 
Resolutions  of the RA SCS  and 
as normative acts were 
registered in the RA Ministry 
of Justice. 

ной  и полтора месяца,  

• выдвижение кандида-
тур  в  счетчики из числа на-
селения, проживающего на 
территории данного счет-
ного участка.  

В рамках поддержки 
переписи населения  РА  
2011 года были заключены 
(утверждены) соглашения 
(проекты) с правительством 
Норвегии, Федеральным 
правительством Швейцарии, 
фондом народонаселения 
ООН, Всемирным Банком, 
Верховным комиссаром 
ООН по делам беженцев 
(армянский офис), с 
правительствами Индии, 
Италии относительно  фи-
нансовой поддержки, а с 
правительством Индии – о 
безвозмездном предоставле-
нии компьютерной техники. 

На основе несоответ-
ствий и/или  упущений, во 
время подготовки, прове-
дения и обработки данных 
пробной переписи, были 
пересмотрены основные до-
кументы, регламентирую-
щие процессы подготовки и 
проведения переписи. Они 
были утверждены соответ-
ствующими постановлени-
ями Государственного Сове-
та РА по статистике и заре-
гистрированы  министер-
ством юстиции РА, как нор-
мативные акты.  

 




