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10. ՀՀ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ
10. RA 2011 ROPULATION CENSUS RESULTS PUBLICATION
10. ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РА 2011
ГОДА
ՀՀ 2011թ. Մարդահամարի արդյունքներով նախնական տվյալներ առաջին անգամ հրապարակվել են 2012թ.
փետրվարի 7-ին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում, որի
ընթացքում ներկայացվել են
տեղեկություններ մարդահամարի ընթացքում հաշվեգրված և առկա բնակչության
թվաքանակի վերաբերյալ:
Այնուհետև, 2012թ. Հոկտեմբերի 31-ին` «ՀՀ սոցիալտնտեսական վիճակը 2012թ.
հունվար-սեպտեմբերին»
տեղեկատվական ամսական
զեկույցում ներկայացվել է ՀՀ
մշտական և առկա բնակչության թվաքանակների նախնական ցուցանիշներն ըստ ՀՀ
մարզերի և Երևան քաղաքի:
2013թ. հունվարի 31-ին
«ՀՀ
սոցիալ-տնտեսական
վիճակը
2012թ.
հունվարդեկտեմբերին»
տեղեկատվական ամսական զեկույցում
տեղեկություններ
են
հրապարակվել ՀՀ առկա և
մշտական բնակչության թվաքանակների
վերաբերյալ
վերջնական, ամփոփ և մշտական բնակչության կրթական
մակարդակի,
ամուսնական
կարգավիճակի
վերաբերյալ
նախնական ցուցանիշները:
2013թ.
փետրվարին
գրքույկով հրապարակվել են
ՀՀ 2011թ. մարդահամարի

For the first time the
preliminary data of RA 2011
Population Census
were
announced during the press
conference held on 7 February
2012, during of which the
information
on
de
jure
population enumerated during
the Population Census was
presented.
Afterwards, the preliminary
indicators of de jure and de facto
population by RA marzes and
Yerevan city were published on
31 October 2012
in the
monthly informational report on
the "Socio- Economic Situation
of RA in January-September
2012".
The finalized, summarized
data on the number of RA de
facto and de jure population and
the preliminary indicators on
educational level, maritial status
of de jure population had been
published on 31 October 2012 in
the
monthly informational
report on the "Socio- Economic
Situation of RA in JanuaryDecember 2012".
The booklet of RA 2011
Population Census preliminary
results has been published in
February 2013.
The information on RA de
facto and de jure population
number, women fertility level,
main sources of subsistence
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Предварительные данные
переписи населения 2011г.
впервые были опубликованы
по время пресс-конференции,
организованной 7 февраля
2012г., на которой были
представлены
данные
о
зарегистрированном
и
наличном населении по время
переписи населения.
Далее, 31 октября 2012г. в
информационном
месячном
докладе
“Социальноэкономическая ситуация в
январе-сентябре 2012г.” были
представлены
предварительные данные о численности
постоянного
и
наличного
населения РА по марзам РА и
городу Еревану.
21 января 2013г. в
информационном
месячном
докладе
“Социальноэкономическая ситуация в
январе-декабре 2012г.” были
опубликованы окончательные
данные
по
численности
постоянного
и
наличного
населения
РА,
и
предварительные данные по
уровню
образования
и
брачному состоянию постоянного населения.
В
феврале
2013г.
буклетом были опубликованы
предварительные результаты
переписи населения 2011г.
30 апреля 2013г. в
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նախնական արդյունքները:
2013թ. ապրիլի 30-ին «ՀՀ
սոցիալ-տնտեսական վիճակը
2013թ.
հունվար-մարտին»
զեկույցում ներկայացվել են
տեղեկություններ ՀՀ մշտական և առկա բնակչության
թվաքանակի, կանանց ծնելիության
մակարդակի,
գոյության միջոցների հիմնական
աղբյուրների,
ըստ
ազգության և տարիքային
խմբերի` բնակչության բաշխըվածության,
կրոնական
դավանանքի, մայրենի լեզվի,
քաղաքացիության երկրի և
ծննդավայրի
մասին,
իսկ
2013թ. հուլիսի 31-ին` 2013թ.
հունվար-հունիսի համանուն
զեկույցում ներկայացվել են ՀՀ
քաղաքային և գյուղական
համայնքների
առկա
և
մշտական բնակչության թվաքանակներն ըստ սեռի:

means, population distribution
by nationality and age groups,
religion,
native
language,
country of citizenship, place of
birth was published on 30 April
2013
in
the
monthly
informational report on the
"Socio - Economic Situation of
RA in January-March
2013”
and the information on the
number of de facto and de jure
population of RA urban and
rural communities by sex was
published on 31 July 2013 in
the
edition for January-July
2013 of the same report.
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докладе
“Социальноэкономическая ситуация в
январе-марте 2013г.” были
представлены
данные
о
численности постоянного и
наличного
населения
РА,
уровне рождаемости, основных
источниках средств существования,
распределении
населения по национальности
и
возрастным
группам,
религии,
родному
языку,
стране
гражданства
и
рождения, а 31 июля 2013г. – в
одноименном докладе для
января-июня
2013г.
были
представлены
данные
о
численности постоянного и
наличного населения городских и сельских общин РА по
полу.
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