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6. POPULATION CENSUS CONDUCTION
6. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
2011թ. հոկտեմբերի 12–21–ը
Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվեց մարդահամար`
մարդահամարի
հարցաթերթը
հարցման եղանակով լրացնելու
միջոցով:
Ողջ հանրապետությունում
բնակչությունը հաշվեգրվեց հատուկ սահմանված պահի` հոկտեմբերի 11–ի լույս 12–ի կեսգիշերի` ժամը 12–ի դրությամբ:
ՀՀ 2011 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

The
Population
Census was carried out in the
Republic of Armenia from
12-21 October 2011, through
the filling in the Population
Census questionnaire.
The
entire
population
was
enumerated for a specific
defined time- midnight of
October 11 dawning on
October 12.
As a result of the RA
2011 Population Census, data
on
the
following
two
categories of the population
were obtained:
•
De jure population was

С 12 по 21 октября
2011г. в Республике Армения
методом
заполнения
переписного листа была проведена перепись населения.
Все
население
республики было учтено к
четко
установленному
(критичес-кому) моменту– в
полночь (12 часов) с 11 на 12
октября 2011 года.
В результате учета при
переписи населения РА 2011г.
были получены данные по
двум категориям населения:
• Постоянное население
формируется из суммы formed by summarizing численности лиц постоянно
the total numbers of присутствующих и временно
отсутствующих
во
время
persons present at the
переписи населения.
time of Census and

temporarily absent.
The
permanently
present population - are

Постоянно
ствующим

присут-

населением
считаются
лица,
зарегистрированные в данной
общине и присутствующие в
момент переписи населения и
незарегистрированные
в
данной
общине,
но
проживающие там больше
одного года, а также лица,
присутствующие на момент
переписи.

considered those persons who
were either registered in the
given community and were
present at the moment of the
Population Census and those
who were not registered in
the given community but had
resided there for more than 1
Временно
отсутствуyear.
ющими считаются
лица,
Temporarily
absent которые постоянно (обычно)
were those persons
who проживали в данной общинеwere usual residents of the город, село, дом (строение),
given community: town, однако в критический момент
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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 ՀՀ 2001 թ. մարդահամարի ժամանակ, այնպես էլ
ՀՀ 2011թ.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 կենսական կարիքները,
ընդհանուր տնտեսություն վա-

village, house (building), but
had been out of the
boundaries of the given urban
or
rural
community
(including the Republic) for
less than one year, as of the
Census time.
•
De
facto
population

was formed

by summarizing the total
numbers

of

persons

enumerated therein as
permanently present at

переписи
находились
за
пределами данной городской
или сельской общины (в том
числе
республики)
и
длительность их отсутствия, к
указанному
моменту,
не
превышаля один год.
• Наличное население
формируется из суммы общей
численности
постоянно присутствующих и
временно присутствующих на
момент переписи населения
лиц.

the time of Census and

Временно
присутtemporarily present (at ствующими считаются лица,

the time of Census).

Temporarily
are

those

present

persons

permanent

residence

whose
was

located outside the boundaries
of

the

given

community

(including the Republic) and
whose duration of presence at
the
(town,

current
village,

community
house/

building) or organization օf
temporary residence was less
than one year, as of the
Census time.
Similar to RA 2001
Population Census during RA
2011 Population Census the
observation unit also was the
individual and institutional
household.
1. Individual household
is considered to be:
• Household consisted

of one-person who lived
alone in a separate
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которые
в
критический
момент переписи населения
находились в данной общине
– город, село, дом (строение)
или
в
организациях,
являющихся
временным
пристанищем,
однако
постоянное
место
их
жительства находилось за
пределами данной общины (в
том числе республики) и
длительность их проживания,
на
данный
момент,
не
превышала один год.
Как и во время переписи
населения 2001г., так и при
переписи населения 2011г.
единицей
наблюдения
являлось домашнее хозяйство,
индивидуальное и групповое
(институциональное).
1.
Индивидуальным
домашним
хозяйством
считается:
• домашнее хозяйство,
состоящее из одного лица,
когда лицо проживает в одной
жилищной единице или в
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րելու 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

housing unit or in a part
of it and providing
his/her all vital needs
independently,
didn’t
unify the funds with the
other persons living in the
given
household
for
common housekeeping; or
•

two and more persons
who combine to occupy
the whole or part of a
housing unit and to
provide
themselves
with food and possibly
other essentials for
living. Members may
pool their incomes to a
greater or lesser extent.
Those people could be
related in kinship or
wedlock or not be a
relative or both one and
the other.
2.
Institutional
households
were
considered to be groups of
individuals
permanently
living together such as in
orphanages,
boarding
schools, schools for special
purpose (e.g. boarding houses
for orphaned of single parent
children), social service

establishments for aged and
disabled,
religious
(e.g.
organizations
monasteries) , correctional
and penal institutions, that
is had common facilities
shared by occupants and
subsistence provided by the
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части его, самостоятельно
обеспечивает
себя
всем
жизненно необходимым, не
обьединяет свои средства с
другими лицами, проживающими в данной жилой
единице, для ведения общего
хозяйства, или
• домашнее хозяйство,
состоящее из двух или более
лиц, совместно проживающих
в отдельной жилой единице
или в одной его части, или в
нескольких строениях, члены
которого
свое
жизнеобеспечение
осуществляют
ведением общего хозяйства целым
или
частичным
обьединением своих средств.
Эти лица могут быть связаны
между собой родственной или
брачной связью, могут не
быть родственниками, или и
то, и другое.
2. Групповое (институциональное)
домашнее
хозяйство составляют лица,
которые проживают постоянно
в
детских
домах,
школах-интернатах, школах
особого
назначения
(например в интернатах для
детей сирот) в домах для
престарелых и инвалидов,
религиозных
учреждениях
(например
монастырях),
тюрьмах,
исправительнотрудовых
колониях,
т.е.
создают
совместно
проживающие
группы
населения, вместе питаются,
и, как правило, подчиняются
общим занонам. В состав
населения, проживающего в
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տնտեսությունները:
ՀՀ 2011թ. մարդահամարի
ժամանակ յուրաքանչյուր տնային
տնտեսության համար լրացվել է
առանձին հարցաթերթ:
Մարդահամարի հաշվառման
գործընթացն
իրականացվեց հետևյալ փուլերով և
ժամկետներում.
1. հոկտեմբերի
8–10–ը`
նախնական շրջագայություն,
2.հոկտեմբերի 12–21–ը` մարդահամարի անցկացում,
3.հոկտեմբերի 22–26–ը` վերահսկիչ շրջագայություն:

institution. The households подобных
of responsible personnel of
those institutions are not
included in the structure of
the population living in such
households.
During the RA 2011
Population Census a separate
questionnaire was filled in for
each household.
The process of the
enumeration
of
the
Population Census has been
carried out by the following
stages and terms:
1. Preliminary round,
8-10 October,
2. Conduction of the
Population Census, 12-21
October,
3. Control round, 22-26
October.
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хозяйствах,
не
входят домашние хозяйства
обслуживающего персонала.
Во
время
переписи
населения 2011г. для каждого
домашнего хозяйства был
заполнен
отдельный
переписной лист.
Процесс
проведения
переписи
населения
был
осуществлен
следующими
этапами и в следующие сроки:
1. 8–10 октября – предварительный обход;
2. 12–21 октября – проведение переписи,
3. 22–26 октября – контрольный обход.
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6.1. ՏՆԵՐԻ (ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
6.1. PRELIMINARY ROUND OF HOUSES (BUILDINGS)
6.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБХОД ДОМОВ (СТРОЕНИЙ)
Նախնական
շրջագայությունը նախապատրաստվել էր հրահանգիչ-հսկիչների
կողմից` նպատակ ունենալով
հաշվարարներին ծանոթացնել իրենց հաշվային տեղամասերի սահմաններին: Հաշվարարները
սահմանված
ժամկետում այցելեցին իրենց
տեղամասում տեղակայված
բոլոր տներն ու շինությունները` համապատասխան
նշումներ կատարելով իրենց
հուշատետրում, բնակիչներին
տեղեկացնելով անցկացվելիք
մարդահամարի մասին, անհրաժեշտության
դեպքում
պարզաբանելով դրա անցկացման նպատակներն ու
խնդիրները և պարզելով, թե
հոկտեմբերի 12–21–ը ընկած
ժամանակահատվածում, երբ է
նպատակահարմար
այցելել
տվյալ տնային տնտեսություն`
նրա անդամներին հաշվառելու համար:
Հաշվարարները մարդահամարի անցկացման համար
անհրաժեշտ նյութերը (հարցաթերթեր, հսկիչ թերթեր (Ձև
4), մարդահամարն անցնելու
մասին տեղեկանք (Ձև 5),
վերահսկիչ փաստաթուղթ (Ձև
6),
հաշվային
տեղամասի
ամփոփ տեղեկագիր (Ձև 6քաղաքային,
գյուղական),
ուղեկցող թերթ (Ձև 10),
հաշվարարի հուշատետր՝ քաղաքներում (Ձև 11- քա-

The preliminary round was
organized by supervisors with
the
purpose
to
let
the
enumerators get acquainted with
the borders of their enumeration
areas. The enumerators visited in
the defined terms all the houses
and buildings located in their
enumeration
areas
making
corresponding notes in their
notebooks,
informing
the
inhabitants about the upcoming
Population Census, explaining
the aims and problems of the
conduction of Population Census
in case of need, clarifying the
more suitable time for the visit
within the period of 12-21
October
to
register
the
household members.

Предварительный обход
был подготовлен инструкторами-контролерами с целью
ознакомить
счетчика
с
границами
его
счетного
участка.
Счетчики
в
установленный срок посетили
все расположенные на их
участках дома и строения,
сделав в своей записной
книжке
соответствующие
заметки,
проинформировав
жителей
о
проводимой
переписи
населения,
при
необходимости,
разъяснив
цели и задачи его проведения
и выяснив, когда именно в
промежутке
между
12-21
октября
целезообразно
посещение данного домашнего
хозяйства для учета его членов.

The enumerators received
the necessary materials for the

Все

материалы,

conduction of the Population необходимые для проведения
Census from the supervisors only переписи населения (перепислисты,
контрольные
on the eve of the Population ные
Census: control sheets (form 4), a бланки (Форма 4), справка о
переписи
of прохождении
(Форма
5)
census (form 5), and supervising населения
document
(form
6),
and контрольный документ (Форма
summary report of enumeration 6), сводная ведомость счетного
reference

of

conduction

rural), участка (Форма 6 – городская,
accompanying list (form 10), сельская), сопроводительный
enumerator’s note-book in towns лист (Форма 10), записная
area

(form

6

urban,

(form11 – urban) and villages книжка счетчика- в городах
(form 11 - rural), a note for those (Форма 11-городская), в селах
people who could hardly be (Форма 11-сельская), записки
reached at home), the list of людям, которых трудно застать
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ղաքային) և գյուղերում (Ձև 11գյուղական), գրություն այն
անձանց, ում դժվար է տանը
գտնել, գոյության միջոցների
աղբյուրների ցանկ, հաշվարարի վկայական, պայուսակ,
հաշվային տեղամասի հատակագիծ, գրենական պիտույքներ) հրահանգիչ–հսկիչներից
ստացան միայն մարդահամարի նախօրեին:

subsistence costs, certificate of дома,

перечень

enumerator, portfolio, scheme средств

источников

существования,

map of the enumeration area, удостоверение
stationery).
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портфель,
участка,

счетчика,

план

счетного

канцелярские

принадлежности),

счетчики

получили от своих инструкторов-контролеров

только

накануне переписи населения.
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6.2. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ (ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ)
6.2. POPULATION CENSUS DATA COLLECTION (CONDUCTION)
6.2. СБОР ДАННЫХ (ПРОВЕДЕНИЕ) ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Մարդահամարի հաշվառումն անցկացվեց հրահանգավորված հաշվարարների կողմից
10 օրվա ընթացքում` հոկտեմբերի 12–21–ը ներառյալ:
Հաշվարարների կողմից հարցաթերթի հարցերը բանավոր
ընթերցելուց հետո բնակչության
կողմից
տրված
պատասխանները լրացվում էին հարցաթերթի
համապատասխան
հատվածում:
Մարդահամարի
մյուս կարևոր պահանջներից
մեկն էլ այն էր, որ բնակչության
մասին տեղեկությունները հարցաթերթերում լրացնելիս հաշվարարը չէր պահանջում պատասխանը հաստատող որևէ
փաստաթուղթ: Իսկ բնակության
վայրը որոշելիս հաշվի էր
առնում ոչ թե գրանցման,
աշխատանքային կամ էլ ծառայողական վայրը, այլ անձի
բնակության վայրը, այսինքն՝
այն տունը, բնակարանը, որտեղ
հարցվողը գտնվել էր մարդահամարի պահին:
Հաշվարարների
կողմից
հարցաթերթերը լրացվեցին համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի
մարդահամարն անցկացնելու և
մարդահամարի հարցաթերթը
լրացնելու կարգի» հրահանգի:
Համաձայն
«Մարդահամարի
մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի`
«Մարդա-համարը
կրում
է
պարտադիր բնույթ և հարցվողները
պար-տավոր
են

The Population Census

Учет

переписи

был

has been implemented by the проведен

проинструктиро-

instructed enumerators during ванными

счетчиками

10 days,

в

from 12 to 21 течении 10 дней – с 12 по 21

October included. After the октября. Ответы населения на
oral reading of the questions устные

вопросы

of the questionnaire by the заполнялись
enumerators,

the

счетчиков
ими

answers соответствующем

в

разделе

provided by the population переписного листа. Другое
were filled in the appropriate важное требование переписи
part of the questionnaire. One населения заключается в том,
of

the

other

requirements

important что
of

при

заполнении

the переписного листа, счетчик

Population Census was the не имеет права требовать
fact that the enumerator didn’t какой-либо
документ,
ask any documents approving подтверждающий
the

answer.

And

when при

ответ.

определении

А

места

determining the place of the проживания учитывалось не
residence, the place of current место прописки, работы или
residence has been taken into служебное место, а место
account that was the house, фактического
проживания
apartment

where

the лица, т.е. тот дом, квартира,

questioning person has been где опрашиваемый находился
living at the moment of the в

момент

переписи

Population Census and not the населения.
place of registration, work or
Переписные
service.

листы

были заполнены счетчиками

The questionnaires were согласно

инструкции

“О

completed by the enumerators порядке

заполнения

according to the “Order on the писных

листов

переписи

РА

2011г.”.

conduction of the RA 2011 населения

пере-

Population Census and filling Согласно статье 10 закона РА
in

of

Population

Census “О

переписи

населения”:

questionnaire”. According to “Перепись населения несет
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ճշգրիտ և սպառիչ պատասխաններ տալ մարդահամարի
հարցաթերթերի բոլոր հարցերին: Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ծանոթանալու մարդահամարի հարցաթերթում իր
մասին գրանցված տեղեկություններին»:
Մարդահամարի հարցաթերթը
բաղկացած էր 3 բաժիններից.
1. հասցեամասից,
2. 33 անհատական հարցերից,
3. տնային տնտեսության բնակության պայմանները բնութագրող 15 հարցերից,
4. տնային տնտեսության գյուղատնտեսությամբ
զբաղվելը
բնութագրող 4 հարցերից,
5.
տնային
տնտեսությանը
տրվող 3 այլ հարցերից:
Մարդահամարի առաջին
օրը մարդահամարի տեղամասի վարիչները վերահսկում
էին բոլոր հաշվարարների ու
հրահանգիչ–հսկիչների
պարտադիր ներկայությունը: Որևէ
հաշվարարի կամ հրահանգիչ–
հսկիչի բացակայության դեպքում նրանք պարզում էին
պատճառը և անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում ռեզերվի հաշվարարով կամ հրահանգիչ–հսկիչով:
Հաշվարարները հաշվառումն անցկացնելիս շրջագայեցին իրենց տեղամասերի բոլոր տներն ու շինությունները`
անկախ նրանից` բնակելի էին
դրանք, թե ոչ, քանի որ չէր
բացառվում ոչ բնակելի շինություններում որևէ մեկի բնակության փաստը:
Մարդահամարի հաշվառման ընթացքում տեղեկություններ են հավաքագրվել.

the Article 10 of RA Law on обязательный характер и
“Population
Census”
the опрашиваемые обязаны давать
conduction

of

Census

obligatory

is

Population точные
and ответы

и
на

исчерпывающие
все

вопросы

respondents are obliged to переписного листа. Каждое
give correct and complete лицо имеет право ознакоanswers to all the questions of миться с заполненной о нем в
the

Population

Census переписном

листе

инфор-

questionnaire. Everybody has мацией”.
the right to be acquainted
with the information in the
completed

questionnaire

related to him/her.
The
questionnaire

of

Population Census consisted of
3 parts:
1. Addresses,
2. 33 individual questions,
3. 15
questions
characterizing the housing
conditions

of

the

household,

Переписной лист состоял
из 3-х разделов:
1. Адресная часть,
2.
33
индивидуальных
вопроса,
3. 15 вопросов об условиях
проживания
домашних
хозяйств,
4. 4 вопроса, о занятости
домашнего хозяйства сельским хозяйством,
5.
3
других
вопроса,
задаваемых
домашнему
хозяйству.
В первый день переписи

4. 4 questions for households заведующие
переписными
dealing with agriculture,
участками
контролировали
5. 3 other questions asked to обязательное
присутствие
the household.
всех счетчиков и инструкOn the first day of the торов-контролеров. В случае
conduction of Population отсутствия
какого-либо
Census

the

census

managers

supervised

obligatory

presence

all причину
и,
при
необenumerators and supervisors. ходимости, заменяли счетIn case of the absence of any чиком или инструкторомenumerator

of

area счетчика или инструктораthe контролера они выясняли

and

supervisor контролером из резерва.
they found the reason and, in
Счетчики,

при

the case of need they replaced проведении учета, обходили
them
with
another все
дома
и
строения,
enumerator and supervisor находящиеся на их участке,
from reserve.
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Անհատական
տնային
While
conducting
the
տնտեսություններից,
ընդ Population
Census
the
որում՝
մարդահամարի enumerators made a round
ընթացքում ամբողջ կազմով
over all the houses and
բացակա
Տ/Տ
անդամների
buildings covered in their
վերաբերյալ
տեղեկութareas,
յունները ստացվել են հարե- enumeration
վաններից,
բնակշահա- irrespective of the fact that
գործման տեղամասերից և they were residential or not,
համատիրություններից,
as the fact that somebody was

խմբային տնային տնտե- living in the non-residential
սություններից (սոցիալական
buildings was not excluded.
նշանակություն
ունեցող
During the conduction of
կազմակերպություններ`
մանկատներ,
ծերերի
և the Population Census the
հաշմանդամների
տունին- information was collected
տերնատներ, ուղղիչ աշխա- from:
տանքային հիմնարկներ),

Individual households,

ժամանակավոր կացաmoreover the information on
տեղերից (հյուրանոցներ, հիthe members of wholly absent
վանդանոցներ,
գիշերօթիկ
դպրոցներ,
ինչպես
նաև households was collected from
neighbors,
housing
քննչական մեկուսարաններ),

մշտական
բնակատեղ maintenance
areas
and
չունեցող անձանցից` անօթե- condominium departments.
վաններից, ըստ նախապես  Collective
households
հայտնի դարձած նրանց գիշե(organizations with social
րատեղերի,
purpose, such as orphanages,

օտար պետություններում
ՀՀ դիվանագիտական ներկա- asylums for aged and disabled
penitentiary
յացուցչություններում,
հյու- persons,
պատոսական հիմնարկներում institutions ).
աշխատող
ՀՀ
քաղաքա-  Temporary places of residence
ցիներից և նրանց ընտանիքի
(hotels, hospitals, boarding
անդամներից:
schools,
as
well
as
Ժամանակավոր կացատեղ
investigation isolators ).
հանդիսացող
կազմակերպուPersons without perթյուններում (հիվանդանոց, ծըն- 
manent place of residence,
նդատուն, հյուրանոց, առողջարան և այլն) հաշվեգրումն անցhomeless from their shelter
կացվեց մարդահամարի 1-ին
for night
previously
օրը, իսկ հաջորդ օրերին նոր
revealed.
ժամանած անձանց համար,
 RA citizens working as a
մարդահամարն
անցնելու
representative
in
the
մասին
տեղեկանքի
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онии или нет, т.к. не
исключался факт проживания
какого-либо лица в нежилых
помещениях.
В
течение
учета
переписи населения были
собраны данные от:
 Индивидуальных
домашних хозяйств, причем,
данные о членах домашних
хозяйств,
всем
составом
отсутствующих
по время
переписи населения, были
получены от соседей, ЖЭУ и
кондоминиумов;
 Групповых домашних
хозяйств
(организации
социального
значения
–
детские
дома,
домаинтернаты для престарелых и
инвалидов,
исправительнотрудовые учреждения);
 Временных
пристанищ
(гостиницы,
больницы, школы-интернаты,
а
также
следственные
изоляторы);
 Лиц, не имеющих
постоянного места проживания
–
бесприютных,
согласно заранее уточненных
мест их ночевок;
 Граждан РА и их
семей,
работающих
в
дипломатических
представительствах
и
консульских учреждениях РА в
иностранных государствах.
Учет в организациях,
являющихся
временным
пристанищем
(больницы,
родильные дома, гостиницы,
санатории,
и.т.д.)
был
проведен в первый день
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կայության դեպքում, լրացվում
էին հսկիչ թերթեր (Ձև 4):
Մարդահամարի անցկացման
ընթացքում
ժամանակավոր ներկա հաշվեգրված
բոլոր անձանց հաշվարարները
տալիս էին մարդահամարն
անցնելու մասին տեղեկանք (Ձև
5) և զգուշացնում, որ տեղեկանքի պահպանումը պարտադիր է մինչև վերահսկիչ շրջագայության (շրջայց) ավարտը`
հոկտեմբերի 26–ը ներառյալ:
Մեկից ավելի բնակարան

consulates and diplomatic переписи населения, а в
missions of RA abroad and следующие дни, для вновь
прибывших лиц, в случае
their family members.
отсутствия
справки
о
On the first day of the
прохождении
переписи
Population Census the enuнаселения,
заполнялись
meration has been imple- контроль-ные бланки (Форма
mented in the institutions of 4).
Всем учтенным лицам,
temporally residence (hospitals, hotels, wards, sanato- временно присутствовавшим
riums etc. ), next days for new во время переписи населения,
arrived persons , in the case of счетчики давали справку о
переписи
the lack of the certificate on прохождении

the (Форма 5) и предупреждали,
сохранение
справки
the что
обязательно
до
конца
րահսկիչ փաստաթուղթ (Ձև 6) և controlling sheets have been
контрольного обхода – 26
հարցվողին տալիս տեղեկանք completed (Form 4).
During the Population октября.
մարդահամարն անցնելու մաДля
лиц, имеющих
the
enumerators
սին: Եթե որևէ տանը հաշ- Census
более
одной
квартиры,
վարարի կողմից մնացել էին provided to all the temporally
счетчики заполняли конչհաշվառված անձինք, հաշվա- present registered persons
трольный документ (Форма 6)
րարները թողնում էին «Գրութ- with the reference on the
и опрашиваемому давали
յուն այն անձանց, ում դժվար է conduction of the Population
справку
о
прохождении
տանը գտնել», որով խնդրում Census (Form 5) and warned
переписи. Если в каком-либо
էին ներկայանալ կամ զանգա- them to keep obligatory the
доме оставались неучтенные
հարել հրահանգչական տեղա- reference until the end of
со стороны счетчика лица, то
մաս` մարդահամարի հարցե- controlling visit (round), i.e.
счетчики оставляли “Записку
October 26 included.
րին պատասխանելու համար:
которых
трудно
For persons who had more лицам,
Մանկատներում,
տուն–
застать дома”, в которой
ինտերնատներում (ծերերի և than one apartment the enuпросили
явиться
или
հաշմանդամների), քրոնիկ հի- merators filled the controlling
позвонить в инструк торский
վանդների
համար
նախա- document (Form 6) and gave a
участок
для
заполнения
տեսված հիվանդանոցներում և reference to the respondent of
переписного листа.
նմանատիպ
կազմակերպութ- being enumerated. If in some
յուններում մշտապես բնակվող- house some persons remained
Учет
постоянных
ների հաշվառումն անցկացվեց uncounted, the “Note for the
жильцов
детских
домов,
այդ
կազմակերպությունների people who could hardly be
домов-интернатов
(пресաշխատակազմի ներկայացրած found at home” was left by
и
инвалидов),
enumerators, asking to come тарелых
հաշվարարների կողմից:
больниц, предусмотренных
Մշտական
բնակատեղ or to call up the instructional
conduction
of
ունեցող անձանց համար հաշ- the
Census
վարարները լրացնում էին վե- Population
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չունեցող անձանց (անօթևան- area to answer to the для хронических больных и
ների) հաշվառումն անցկացվեց Population Census questions.
подобных организаций был
մեկ գիշերվա ընթացքում իրենց

проведен счетчиками, пред-

գիշերելու վայրում` նախապես

The enumeration of those ставленными

администра-

նրանց գիշերելու վայրը ճշտե- who permanently lived in цией этих организаций.
լով ՀՀ ոստիկանության և տե- orphanages, asylums for aged
ղական

Учет лиц, не имеющих

ինքնակառավարման and disabled persons, hospitals постоянного места житель-

համապատասխան մարմիննե- for chronic patients and other ства (бесприютных), прошел в
րի հետ: Անօթևանների հաշվա- similar institutions was carried течение одной ночи в местах
ռումն

անցկացվեց

այն

հաշ- out

by

the

enumerators их ночевок, заранее уточнив

վային տեղամասի կողմից, որի representing the staff of those места их ночевки с полицией
տարածքում գտնվում էր նրանց institutions.
գիշերելու վայրը:
ՀՀ 2011թ. մարդահամարի

The

РА
enumeration

и

соответствующими

органами местного самоупof равления.

ժամանակ ՀՀ ոստիկանության, persons without permanent
ՀՀ ազգային անվտանգության place of residence (homeless)
ծառայության և ՀՀ պաշտպա- was carried out during one
նության նախարարությունների night at their shelter for night
կողմից առանձնացված և հրա- previously verified from RA
հանգավորված հաշվարարների Police and relevant local selfմիջոցով անցկացվեց փակ տա- government

bodies.

The

րածքներում գտնվող բնակչութ- enumeration of the homeless
յան առանձին խմբերի` զինծա- persons was carried out by the
ռայողների, քննչական մեկու- enumeration
areas
that
սարաններում գտնվող և ուղղիչ covered their shelter for night.
աշխատանքային

հիմնարկնե- During the RA 2011 Census

րում պատիժը կրող անձանց the enumeration of special
հաշվառումը: Ընդ որում՝ ժամ- groups of population under
կետային

զինծառայություն the closed territories, such as

անցնողները, պայմանագրային military servants, people in
զինծառայության մեջ գտնվող- investigation

isolators

and

ները, համաձայն «ՀՀ 2011 թ. penitentiary institutions was
մարդահամարի
լրացնելու

հարցաթերթը carried out by enumerators
(մարդահամարն instructed and trained by RA

անցկացնելու) կարգի մասին» Police, RA National Security
հրահանգի,
իրենց

հաշվեգրվեցին Service,

տնային

տնտեսու- Defense.

թյունների կազմում:
ՀՀ

արտաքին

RA

Ministry

of

Moreover the per-

sons on temporal military serգործերի vice and on contract military
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Во
время
переписи
населения
2011г.,
учет
отдельных групп населения,
находящихся на закрытых
территориях военнослужащих, лиц, находящихся
в следственных изоляторах и
исправительно-трудовых
колониях была проведена с
помощью счетчиков, выделенных и проинструктированных
со
стороны
Полиции
РА,
Службы
национальной безопастности
РА и Министерства обороны
РА.
Причем лица, проходящие срочную военную
службу, военнослужащие на
контрактной основе, согласно
инструкции
“О
порядке
заполнения опросного листа
переписи
населения
РА
2011г. (проведении переписи)”
были
зарегистрированы в составе их
домашних хозяйств.
Регистрация граждан РА
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նախարարության հետ համա- service were registered under и
членов
их
семей,
работающих
в
дипломатиձայնեցված կարգով արտասահ- their households according to
մանում Հայաստանի ներկայա- the direction of the order “On ческих представитель-ствах и
консульских учреждениях РА
ցուցչությունների և հյուպատո- the completion of Census
в иностранных государствах
սությունների կողմից առանձ- questionnaire (Conduction of
(международных
органиնացված և համապատասխան the Population Census)”.
зациях), была осуществлена с
ուսուցում (հրահանգավորում)
In coordination with the помощью прошедших соотподготовку
անցած աշխատակիցների մի- RA Ministry of Foreign ветствующую
(инструктаж)
работников,
ջոցով հաշվեգրվեցին օտար- Affairs, the RA citizens
со
стороны
երկրյա
պետություններում working
in
diplomatic выделенных
консульств
и
предста(միջազգային կազմակերպութ- representations and consular
вительств
Армении
за
յուններում)
ՀՀ
դիվանագի- institutions of the RA in границей, в согласовании с
տական ներկայացուցչություն- foreign countries (Interna- Министерством иностранных
ներում
և
հյուպատոսական tional organizations) and their дел РА.
Иностранные граждане и
հիմնարկներում աշխատող ՀՀ family members residing with
քաղաքացիները և օտարերկրյա them in foreign countries их семьи, проживающие на
պետություններում նրանց հետ were enumerated by the территории Армении, рабоանդամ- correspondingly
instructed тающие в дипломатических,
and trained employees se- торговых и других предՀՀ–ում արտասահմանյան lected by representations and ставительствах иностранных
государств в РА, наделенные
պետությունների
դիվանագի- consulates of the RA abroad.
բնակվող
ները:

ընտանիքի

неприwith дипломатической
согласно
ներկայացուցչություններում
diplomatic immunity working косновенностью
աշխատող, դիվանագիտական in diplomatic, trade and other международным нормам не
անձեռմխելիությամբ
օժտված representations of foreign были зарегистрированы.
տական, առևտրական

և այլ

Foreign

citizens

օտարերկրյա քաղաքացիները և countries in RA and their
ՀՀ–ում բնակվող նրանց ընտա- family members residing with

Регистрация

ино-

նիքի անդամները, միջազգային them in RA were not enu- странных граждан и членов
նորմերի համաձայն, մարդա- merated during the Population их семей, проживающих на
համարի

ժամանակ

ման ենթակա չէին:

հաշվառ- Census according to the in- территории Армении, была
ternational norms. Foreign проведена по месту житель-

the ства счетчиками соответօտարերկրյա քաղաքացիները և territory of the RA and their ствующих счетных участков.
ՀՀ տարածքում բնակվող citizens

նրանց ընտանիքի անդամների family
հաշվառումն

residing

members

in

were

իրականացվեց enumerated according to the

Во

время

переписи

ըստ բնակության վայրի` հա- place of residence by the населения работники управпереписи
Нациоմապատասխան հաշվային տե- enumerators of the cor- ления
ղամասերի

հաշվարարների responding enumeration areas.

нальной
службы

կողմից:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ-2011
POPULATION CENSUS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA-2011
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ-2011

статистической
РА

были

коман133
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Մարդահամարի անցկացDuring the Population дированы в марзовые агенства
ման ժամանակաընթացքում ՀՀ Census conduction the Census НСС РА и их региональные
Ազգային վիճակագրական ծա- Department staff of the NSS подразделения
ռայության

մարդահամարի RA was sent on mission trips обеспечения,

с

целью

контроля

и

վարչության աշխատակիցները to the NSS RA marz agencies оказания помощи работникам
գործուղվեցին ՀՀ ԱՎԾ մար- and their regional units to переписи

населения.

զային գործակալություններ և assist and to control the census обходили

переписные

դրանց տարածքային բաժիններ` works. They made a round участки,
ապահովելու,

վերահսկելու

աջակցելու

выборочно

և over the census areas, checked веряли

մարդահամարի up

randomly

աշխատողներին: Նրանք շրջում completed
էին մարդահամարի տեղամա- analyzed

selected переписные

errors

листы,

анали-

ошибки,

допу-

made щенные во время заполнения

սերով, ընտրանքային կարգով while filling in the documents документов,
ստուգում լրացված հարցաթեր- and clarified the provisions of положения
թերը,

վերլուծում

թղթերի
թույլ

փաստա- the

լրացման

order

that

սխալները, the enumerators.

разъясняли те
инструкции,

were которые не до конца были

ժամանակ unsatisfactorily mastered by усвоены

տրված

про-

заполненные

questionnaires, зировали
the

Они

счетчиками.

В

As a rule первые дни, как правило,

պարզաբանում հրահանգի այն fewer questionnaires were заполнялось
меньше
դրույթները, որոնք անբավարար filled in on the first days, переписных листов, т.к. в
էին յուրացվել հաշվարարների because there were errors, заполненных

переписных

կողմից: Որպես կանոն, առաջին faults and logical discrepancies листах

ошибки

օրերին

ավելի

քիչ

были

հարցա- of the answers to the questions упущения,

логические

թերթեր էին լրացվում, քանի որ in the filled in questionnaires.

несоответствия

լրացված
հարցաթերթերում
կային սխալներ և թերու-

вопросы.

թյուններ,

հարցերի

խանների

и

ответов

на

At the end of each day

պատաս- the

enumerators

տրամաբանական themselves

presented

at

В конце каждого дня

their счетчики представляли в свои

անհամապատասխանու-

supervisory area in order to счетные участки заполненные

թյուններ:

submit

the

Յուրաքանչյուր օրվա վեր- questionnaires
ջում հաշվարարները ներկայա- supervisors

for

filled

in ими документы и сдавали их

to

the на проверку инструкторам-

checking. контролерам. Информацию о

նում էին իրենց հրահանգչական The supervisors have been процессе проведения переտեղամասերը
հսկիչներին
հանձնում
ցաթերթերը:

և

հրահանգիչ– presenting messages on the писи

ստուգման
լրացրած

(собранную

էին information collected during дыдущий
հար- the

previous day by special ными

Մարդահամարի reporting

անցկացման ընթացքի մասին Population

forms
Census

to

день)

area контролеры

հատուկ հաշվետվական ձևերով managers, the latter to the переписных
հաղորդագրություններ

էին regional

division of marz ледние
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–

пре-

специаль-

отчетными

the представляли:

в

формами

инструкторы–

заведующим

участков,

пос-

региональным
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ներկայացնում.
հրահանգիչ– agencies, the latters to the отделам марзовых агенств,
հսկիչները մարդահամարի տե- Marz agency and the latters региональные
отделы
–
ղամասի վարիչներին, նրանք էլ՝ to the NSS RA
մարզային

Population марзовым

գործակալության Census Department.

марзовые

տարածքային բաժնին, տարած-

управление

քային բաժինները` մարզային

РА.

агенствам,
агенства
переписи

а

–

в

НСС

գործակալություն, իսկ մարզային

գործակալություններ`

ՀՀ

ԱՎԾ–ի մարդահամարի վարչություն` նախորդ օրվա ընթացքում հավաքագրված տեղեկատվության վերաբերյալ:
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