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INTRODUCTION
ВВЕДЕНИЕ

ՀՀ 2011թ. Մարդահամարի արդյունքները ներկայացվում են 12 հրապարակումներով` Հայաստանի
Հանրապետության (ամփոփ),
քաղաք Երևանի, ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի,
Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի համար:
Հրապարակման մեջ զետեղված են խորհրդային տարիներին Հայկական ՍՍՀ-ում
անցկացված
մարդահամարների, անկախությունից հետո
Հայաստանի Հանրապետությունում 2001թվականին անցկացված առաջին ազգային
մարդահամարի մասին պատմական համառոտ ակնարկ,
ինչպես նաև 2011թ. Անցկացված մարդահամարի նախապատրաստման, անցկացման և
մշակման
ընթացակարգերի
վերաբերյալ
տեղեկատվություն: Դրանում ներկայացված
է ՀՀ 2011թ. մարդահամարի
հարցաթերթի
նմուշը,
ՀՀ
վիճակագրության պետական
խորհրդի որոշումներով հաստատված և պետական գրանցում ստացած մարդահամարային փաստաթղթերի ցանկը,
մարդահամարի կազմակերպման
փուլերի
սխեմատիկ
պատկերը, և մարդահամարի
ամփոփ ցուցանիշներով ձևավորված ելքային աղյուսակային տվյալները: Այն է՝
համապատասխան տեղեկու-

2011
RA
Population
Census results are presented in
12 publications: for the Republic
of Armenia (summary), Yerevan
city, RA marzes Aragatsotn,
Ararat, Armavir, Gegharkunik,
Lory, Kotayk, Shirak, Syunik,
Vayots dzor and Tavush.
The publication inserts a
brief historical review on the
Soviet
period
conducted
Population
Censuses
in
Armenian
SSR,
RA
2001
conducted
first
national
Population
Census
after
independence
as
well
as
information on procedures of
preparation, conduction and
processing in 2011 conducted
Population Census. It presents
the model of 2011 Population
Census questionnaire, list of
Population Census documents
approved by the Resolutions of
the State Council on Statistics of
the RA and obtained state
registration, scheme image of
Population Census organization
phases and data of output tables
formed by Population Census
summary indicators. That is the
corresponding information on
population
number
and
territorial
distribution,
the
demographic
characteristics,
educational attainment, socialeconomic characteristics, ethnic
structure, migration, number and
structure
of
households,
population and living conditions
of households.
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Результаты переписи РА
2011 года представлены 12
публикациями: по Республике
Армения (сводная), по городу
Еревану и по 10 марзам РА –
Арагацотн, Арарат, Армавир,
Гегаркуник, Лори, Котайк,
Ширак, Сюник, Вайоц дзор и
Тавуш.
В
публикацию
вошли
краткий исторический очерк о
проведенных в Арм. ССР
переписях
населения,
о
проведенной в 2001 году
первой национальной переписи, а также информацию по
подготовке, проведению и
обработке
данных
второй
национальной
переписи,
проведенной в
Республике
Армения в 2011 году. В
публикации
представлены
экземпляр переписного листа
2011
года,
перечень
переписных
документов,
утвержденных государственным советом по статистике и
получивших государственную
регистрацию, схематический
рисунок по организационным
этапам
переписи
и
оформленные
сводными
показателями
переписи
–
выходные табличные данные.
Последние включают в себя
информацию о численности
населения
и
его
территориальном распределении, о
демографических
характеристиках,
образовательном
уровне, социально-экономи17

թյուններ բնակչության թվաքանակի
ու
տարածքային
բաշխվածության, ժողովրդագրական բնութագրերի, կրթական մակարդակի, սոցիալտնտեսական
բնութագրերի,
ազգային կազմի, միգրացիայի,
տնային
տնտեսությունների
քանակի ու կազմի, բնակչության և տնային տնտեսությունների բնակության պայմանների վերաբերյալ:
ՀՀ 2011թ. Մարդահամարի հարցաշարում ընդգրկված՝ տնային տնտեսությունների
գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու, ինչպես նաև
մարդահամարին նախորդող
12
ամիսների
ընթացքում
տնային տնտեսություններում
արձանագրված ծննդյան և
մահվան դեպքերի վերաբերյալ հավաքագրված տվյալները չեն ներառվել սույն հրապարակման մեջ՝ դրանց ոչ
ամբողջական լինելու հանգամանքով պայմանմավորված:
Հրապարակումը նախատեսված է հանրության լայն շրջանի համար:

Information from
RA
2011
Population
Census
questionnaire on household
occupation in agriculture and on
recorded birth and death cases in
the households during the 12
months preceding the census
date, were not included in this
publication as they were
qualified as incomplete.
The
publication
is
intended for the general public.
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ческих
характеристиках,
этническом составе, миграции
и о жилищных условиях
домашних хозяйств.
Включенные в программу
переписи населения РА 2011
года вопросы о занятости
домашних хозяйств в сельском
хозяйстве, а также данные о
лицах, родившихся и умерших
в домашних хозяйствах за 12
месяцев до переписи населения, не вошли в настоящую
публикацию, так как они были
квалифицированы как неполноценным.
Публикация
предназначается для широкого круга
пользователей.
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