ՄԱՍ1: ԱՄՓՈՓՈՒՄ
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Բնակչության թվաքանակը, կազմը և
տեղաբաշխումը
Մշտական բնակչության թվաքանակի
ցուցանիշի հաշվարկի հիմքը 2011թ. մարդահամարի տվյալներն են, որոնք արդիականացվել
են հաշվետու տարվա բնական հավելաճի և
միգրացիայի մնացորդի ցուցանիշներով: Ընդ
որում, բնակչության միգրացիայի վերաբերյալ
(հաշվառում /հաշվառումից հանում) ՀՀ ոստիկանությունից ստացված վարչական տվյալները
ենթարկվել
են
վերագնահատման
(վիճակագրական ճշգրտման), հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ դրանք չեն
ընդգրկում
բնակչության տեղաշարժերն ամբողջապես (քանզի մարդիկ հիմնականում իրենց տեղաշարժերի
մասին չեն տեղեկացնում ՀՀ ոստիկանության
անձնագրային և վիզաների վարչություն)` հիմք
ընդունելով
հաշվետու
ժամանակաշրջանին
նախորդող տարվա տնային տնտեսությունների
կենսապայմանների
ամբողջացված
հետազոտության
արդյունքներով
ստացված
միգրացիայի գնահատականները:

2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ
մշտական բնակչության թվաքանակի ցուցանիշը
կազմել է 2 972.7 հազ. մարդ և 2017թ. տարեսկզբի
համեմատ նվազել է 13.4 հազ. մարդով: 2018թ.-ի
տարեսկզբին քաղաքային բնակչության մասնաբաժինը կազմել է 63.8%, իսկ գյուղականը՝ 36.2%:
 2018թ. տարեսկզբին ՀՀ մշտական
բնակչության կառուցվածքում 47.4%-ը կազմել են
տղամարդիկ, իսկ 52.6%-ը` կանայք: Բնակչության միջին տարիքը 2018թ.-ի տարեսկզբի
դրությամբ կազմել է 36.5 տարի, տղամարդկանց
համար` 34.5, իսկ կանանց համար` 38.2 տարի:
 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ
մշտական բնակչության կառուցվածքում 0-15
տարեկան երեխաների տեսակարար կշիռը
կազմել է 21.3%, աշխատունակ տարիքինը` 65.1,
իսկ աշխատունակ տարիքից բարձր բնակչության
տեսակարար կշիռը` 13.6%: 2018թ. տարեսկզբի
դրությամբ աշխատունակ տարիքի ամեն 1 000
մարդուն բաժին է ընկել 537 մարդ` 0-15
տարեկան և կենսաթոշակային տարիքի, 2017թ.
նույն ժամանակահատվածում արձանագրված
521 մարդու համեմատ:
 Ժողովրդագրական իրավիճակի առկա
հիմնախնդիրներից է բնակչության ժողովրդագրական ծերացումը, որի ընթացքը հանրապետությունում հետխորհրդային տարիներին մեծապես արագացել է: Բնակչության ծերացումը կամ

PART 1: SUMMARY
DEMOGRAPGHIC SITUATION
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
The size, structure and distribution of population
The base for the count of the permanent population
figures are the data from the RA Population Census
2011, which are updated with the indicators on
natural movements (births minus deaths) and net
migration of the reference year. Thus, the data on
migration (registration/ deregistration) obtained from
the RA Police were re-estimated (statistically
adjusted), given the fact that these data do not
completely cover population movements (as people
mostly move (migrate) without informing about it the
Passport and Visa Department of RA Police) based on
the assessment of the migration estimates obtained by
the results of Integrated Living Conditions Survey
from the previous year.

 The number of permanent population of the
Republic of Armenia comprised 2 972.7 thousand
person, as of the beginning of 2018, recording a
decrease by 13.4 thousand compared to the 1, January
2017. As of the beginning of 2018 the shares of urban
and rural population
were 63.8% and 36.2%,
respectively.
 Men and women comprised 47.4% and
52.6%, respectively, of the permanent population in
Armenia, as of the beginning of 2018. The average age
of the population was 36.5, for males 34.5 and for
females 38.2, as of the same date,
 As of the beginning of 2017, 21.3% was at the
age of 0-15 out of the total number of permanent
population of the republic, 65.1% - at able-bodied
age and 13.6%- over able-bodied age. At the start of
2018, 537 persons at the age of 0-15 and in pension
ages accounted per 1 000 population at working age,
against 521 person that accounted at the beginning of
2017.

 One of the existing problems of demographic situation is the population ageing, the process
of which was greatly accelerated in Armenia during
the post-Soviet period. Population ageing or
demographic ageing is the result of long-lasting
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ժողովրդագրական
ծերացումը
երկարատև
ժողովրդագրական փոփոխությունների, բնակչության վերարտադրության, ծնելիության, մահացության և դրանց հարաբերակցություններում
տեղ գտած տեղաշարժերի, ինչպես նաև, մասամբ
միգրացիայի հետևանք է: Ըստ ՄԱԿ-ի կողմից
սահմանված
ժողովրդագրական
ծերացման
սանդղակի, եթե երկրի բնակչության կառուցվածքում 65 և բարձր տարիքի բնակչության
մասնաբաժինը կազմում է 7%-ից ավելի, ապա
տվյալ բնակչությունը համարվում է ծերացող: Այդ
ցուցանիշը 2018թ. տարեսկզբի դրությամբ ՀՀ-ում
կազմել է 11.6%:
 2018թ. տարեսկզբի դրությամբ մշտական բնակչության 36.2 տոկոսը կենտրոնացված է
եղել Երևան քաղաքում, իսկ ՀՀ Արարատի, ՀՀ
Արմավիրի և ՀՀ Կոտայքի մարզերից յուրաքանչյուրում բնակվել է հանրապետության
բնակչության
8.5%-8.9%,
ՀՀ
Լոռու,
ՀՀ
Գեղարքունիքի և ՀՀ Շիրակի մարզերում,
համապատասխանաբար`
7.3%-7.9%,
ՀՀ
Արագածոտնի, ՀՀ Սյունիքի և ՀՀ Տավուշի
մարզերից յուրաքանչյուրում`4.2%-4.7%,
իսկ
1.7%` ՀՀ Վայոց ձորի մարզում:
Բնակչության բնական շարժ
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demographic changes, mainly changes in population
reproduction, fertility, mortality and their
correlations and partially it is the result of migration
as well. By the demographic ageing scale set by UN, if
the share of population aged 65 and over in the
population structure of a country comprises more
than 7%, then this population is considered to be
ageing. As of the beginning of 2018, the share of RA
population at age 65 and over comprised 11.6%.

 As of the beginning of 2018, 36.2% of
permanent population was situated in city Yerevan
and in each marz of the Republic such as Ararat,
Armavir, Kotayk resided 8.5% - 8.9% of population of
the republic, in Lori, Gegharkunik and Shirak marz 7.3%-7.9% respectively, in Aragatsotn, Syunik and
Tavush - 4.2 %- 4.7 % and in Vayots Dzor – 1.7%.

Vital Events
 2017թ. ընթացքում, ըստ քաղաքացիական
կացության
գրանցումների,
ՀՀ-ում
 According to civil registrations, 38 334
արձանագրվել են 38 334 ծնունդ, որից 515-ը births were recorded in 2017 in RA, 515 of which
կազմել են բազմապտուղ, նրանցից` 491-ը` were multiple births, 491- twins, 15-triplets and 1երկվորյակ,
19-ը`
եռյակ,
1-ը՝
քառյակ: quartet. Live births comprise 37 700 out of the total
Ծնվածների ընդհանուր թվաքանակից` 37 700-ը number of births and 634 were stillbirths. As
կազմել են կենդանի ծնվածները, իսկ 634-ը` compared to the previous year the absolute number of
մեռելածինները: Նախորդ տարվա համեմատ live births decreased by 7.1%, crude birth rate, which
կենդանի ծնվածների բացարձակ թվաքանակը is the number of live births per 1 000 population in
նվազել է 7.1%-ով, իսկ ծնելիության ընդհանուր the reporting period, stood at 12.6‰, which has
գործակիցը, որը բնութագրում է հաշվետու decreased by 0.9 pro mille points against the same
ժամանակաշրջանում
կենդանի
ծնվածների figure registered during the preceding year.
թվաքանակը 1 000 բնակչի հաշվով, կազմել է
12.6‰, որը նախորդ տարվա արձանագրված
ցուցանիշի համեմատ նվազել է 0.9 պրոմիլային
կետով:

2017թ.-ին, նախորդ տարվա համե As a result of the decline in birth rate in
մատ, արձանագրվել է կանանց ծնելիության
2017, certain changes are recorded in age specific
մակարդակի նվազում, այսպես՝ 15-49 տարիքի
fertility rates. Although general fertility rate (15-49)
կանանց ծնելիության գործակիցը նվազել է 3.2
had decreased by 3.2 pro mile points, compared to the
պրոմիլային կետով: Որոշակի տեղաշարժեր են
previous year, but in some age specific fertility rates
արձանագրվել ծնելիության առանձին տարիan increase has recorded, in particular, growth of
քային խմբերում, մասնավորապես, ցուցանիշindicators has been recorded in 35-39 (by 0.5 pro
ների աճ է արձանագրվել 35-39 (0.5 պրոմիլային
mile points), 45-49 (by 0.1 pro mile points). But
կետով), 45-49 (0.1 պրոմիլային կետով), իսկ մյուս
certain decrease were recorded in the indices in the
տարիքային խմբերում ՝ 20 տարեկանից ցածր (3.0
ages less than 20 years (by 3.0 pro mile points), 20-24
պրոմիլային կետով), 20-24 (4.2 պրոմիլային
(by 4.2 pro mile points), 25-29 (by 4.4 pro mile
կետով), 25-29 (4.4 պրոմիլային կետով),
30-34
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(2.8 պրոմիլային կետով) և 40-44 (0.4 պրոմիլային
կետով) տարիքային խմբերում արձանագրվել են
ցուցանիշների նվազում:
 2017թ. ծնելիության գումարային գործակիցը, որը բնութագրում է երեխաների միջին
թվաքանակը, որ կծնի մեկ կինն իր ծնունակ
տարիքում
իր
ողջ
կյանքի
ընթացքում
ծնելիության
տվյալ
տարվա
մակարդակի
պահպանման դեպքում, կազմել է 1.576 միավոր,
բնակչության պարզ վերարտադրության (երբ
ծնողներին փոխարինող երեխաների սերունդները հավասար են իրենց բացարձակ թվաքանակներով) համար անհրաժեշտ 2.150 միավորի
համեմատ: Ընդ որում, 2017թ. քաղաքային
բնակչության
ծնելիության
գումարային
գործակիցը կազմել է 1.627, իսկ գյուղականինը`
1.465 երեխա:

Մայրանալու միջին տարիքը 2017թ.
կազմել է 27.0 տարեկան, իսկ առաջին երեխայի
ծննդյան ժամանակ` 24.8 տարեկանը:

Ըստ ծննդի հաջորդականության`
երրորդ և հաջորդող կարգի ծնունդների
մասնաբաժինը՝ ընդամենը կենդանածիններից,
2017թ. կազմել է 22.3%-ը, քաղաքներում`20.1% և
գյուղական վայրերում` 26.3%` արձանագրելով
համապատասխանաբար,
3.0,
2.5
և
3.7
տոկոսային կետերով աճ 2016թ. համեմատ:
 2017թ. ՀՀ-ում գրանցվել է 27 157 մահվան դեպք, իսկ մահացության ընդհանուր գործակիցը 1 000 բնակչի հաշվով կազմել է 9.1‰:
2017թ. գրանցված մահվան ընդհանուր դեպքերից 13 841-ը, կամ 51.0 %-ը կազմել են տղամարդիկ, իսկ 13 316-ը, կամ 49.0%-ը` կանայք: Տղամարդկանց և կանանց մահացության տարբեր
մակարդակներով պայմանավորված` տարբեր են
նաև տղամարդկանց և կանանց կյանքի սպասվող
միջին տևողության ցուցանիշները ծննդյան
պահից: Կյանքի սպասվող միջին տևողությունը
ծննդյան պահից 2017թ.-ին տղամարդկանց
համար կազմել է 71.9 տարի, իսկ կանանց
համար` 78.7 տարի: Քաղաքային բնակչության
կազմում այդ ցուցանիշը տղամարդկանց համար
կազմել է 72.0, կանանց համար` 78.8 տարի, իսկ
գյուղական բնակչության համար, համապատասխանաբար, 71.6 և 78.4 տարի:
 Ինչպես և նախորդող տարիներին,
2017թ. ևս մահացության կառուցվածքում գերակշռել են արյան շրջանառության համակարգի
հետ կապված հիվանդություններից (55.6%) և
չարորակ նորագոյացություններից (20.4%) մահվան դեպքերը: 2017թ.-ին, 2016թ. համեմատ, մահացության դեպքերն ավելացել են` արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից,
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points), 30-34 (by 2.8 pro mile points) and 40-44 (by
0.4 pro mile points) age groups.
 In 2017 the total fertility rate, which is the
average number of children a woman would bear in
her lifetime in case of experiencing the current agespecific fertility levels throughout her reproductive
years, comprised 1.576 unit, compared to 2.150,
which is necessary for mere reproduction (when the
cohort of children replacing parents are equal in their
absolute numbers) of population. Moreover, in 2017
the total fertility rate of urban population comprised
1.627 and that of rural population – 1.465.

 The mean age of mother at birth was 27.0
years and at first birth it was 24.8 years in 2017.

 In 2017, according to the parity of birth,
the third and higher order of births comprised 22.3%
of total number of live births, 20.1% - in urban areas
and 26.3% - in rural settlements, recording an
increase compared to the previous year, respectively,
by 3.0, 2.5 and 3.7 percent points.
 Deaths recorded in the Republic of
Armenia in 2017, amounted 27 157 and the crude
death rate, per 1 000 population, 9.1 pro mille. Out of
total registered deaths 13 841or 51.0% were male and
13 576 or 49.0 % - female in 2017. The different
mortality rates of males and females stipulate the
difference of data on life expectancy at birth by sex.
In 2017 the average life expectancy at birth for males
was 71.9 years and for females – 78.7 years. In the
structure of urban population this indicator is 72.0
years for males and 78.8 years for females and in the
structure of rural population, 71.6 and 78.4 years,
respectively.

As in previous years, the cases of deaths
from the causes of blood circulatory system diseases
(55.6%) and malignant neoplasms (20.4%)
predominated in the structure of deaths in 2017. An
increase of death cases caused
from blood
circulatory, digestive and respiratory system diseases,
was recorded in 2017, compared to 2016, while those
of malignant neoplasms, accidents, poisonings, and
injuries had decreased.
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ՄԱՍ1: ԱՄՓՈՓՈՒՄ
իսկ մարսողական, շնչառական օրգանների
հիվանդություններից, չարորակ նորագոյացություններից, դժբախտ պատահարներից, թունավորումներից և վնասվածքներից մահացության
դեպքերը նվազել են:
 2017թ. հանրապետությունում մանկական մահացության գործակիցը (կյանքի առաջին
տարում), 1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով, կազմել
է 8.2‰:
 Հանրապետությունում
արձանագրված
բնակչության
բնական
հավելաճի
ցուցանիշը 2017թ. կազմել է` 10 543 մարդ, իսկ
բնական հավելաճի ընդհանուր գործակիցը`
3.5‰, 1000 բնակչի հաշվով և նախորդ տարվա
համեմատ նվազել է 0.6 պրոմիլային կետով:

 In 2017, infant mortality rate (in the first
year of their life) was 8.2 ‰ per 1 000 live births.

 In 2017 the absolute number natural
increase of population comprised 10 543 people and
the crude rate of natural increase made 3.5‰, per
1 000 population, and decreased by 0.6 pro mile
points compared to the previous year.

Ամուսնություններ և ամուսնալուծություններ

Marriages and Divorces

 Ըստ քաղաքացիական կացության
գրանցումների, 2017թ. հանրապետությունում
արձանագրվել է ամուսնությունների 15 214 դեպք,
որը 6.6%-ով նվազել է 2016թ. համեմատ, իսկ
ամուսնալուծության դեպքերը աճել են 8.0%-ով և
կազմել՝ 3 940:
 2017թ. տղամարդկանց ամուսնության
միջին տարիքը կազմել է 31.1, իսկ կանանցը՝ 27.5
տարեկանը, իսկ առաջին ամուսնության միջին
տարիքը, համապատասխանաբար, 29.9 և 26.6
տարեկանը:

 According to civil registrations, marriages
in the republic amounted 15 214 cases in 2017 and
had decreased by 6.6%, compared to 2016, while
divorces had increased by 8.0% and comprised to
3 940 cases.

Միգրացիա

Migration

 ՀՀ 2011թ. մարդահամարի արդյունքներով արձանագրվեց, որ ՀՀ 2001թ. Մարդահամարի

 In 2017 the mean age at marriage for males
was 31.1 years and for females 27.5 years, in the case
of first marriages, 29.9 and 26.6 years, respectively.

տվյալների

մշտական

համեմատությամբ,

բնակչության

թվաքանակի

ՀՀ
ցու-

ցանիշր՝ հաշվառման պահի դրությամբ (2011թ.
հոկտեմբերի 12-ի կեսգիշերի դրությամբ) նվազել
է շուրջ 195 հազ.մարդով, կամ 6%-ով, այն

 The results of Census 2011 showed that, in
comparison with the results of Census 2001, the
number of resident population as of the Census date
(midnight of October 12, 2011) decreased by around
195 thousand person or by 6%, whereas within the
period of two censuses (2002-2011) the number of
natural increase of RA population constituted 126
thousand person.

դեպքում, երբ միջմարդահամարային տարիների
ընթացքում
բնական

(2002-2011թթ.)

հավելաճը,

թվաքանակի

այն

բնական

ՀՀ

բնակչության

է՝

բնակչության
ճանապարհով

ավելացումը, կազմել էր շուրջ 126 հազ. մարդ:
 Այսինքն,
մշտական
բնակչության
թվաքանակի ցուցանիշի նվազումը միջմարդահամարային տասնամյակում` 2002-2011թթ. ի
հաշիվ միգրացիայի գնահատման, կազմել է՝
շուրջ 313 հազ. մարդ:
 ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և
վիզաների վարչության կողմից
վարվող ՀՀ
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 This means that the estimated decrease of
the resident population due to emigration within the
midcensus years 2002-2011 constituted around 313
thousand person.
 According to the administrative records of the
Information System of the RA State Population
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բնակչության
պետական
ռեգիստրի
տեղեկատվական
համակարգի
վարչական
հաշվառման համաձայն, 2017թ. արձանագրվել է
բնակչության տեղաշարժերի հաշվառման 47 152
և հաշվառումից դուրս գրման 40 615 գործողություն: Հաշվառման գործողությունների 80%-ը
կազմել են ներհանրապետական տեղաշարժերը,
իսկ հաշվառումից հանման գործողությունների՝
93%-ը: Ընդ որում, թե՛ ներհանրապետական և՛ թե
միջպետական տեղաշարժերի գերակշիռ մեծամասնությունն իրականացվել է քաղաքային բնակավայրերից, համապատասխանաբար՝ 74%-ը և
82 %-ը:
 2017թ. տնային տնտեսությունների
կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքներով միգրացիայի մնացորդի
ցուցանիշը գնահատվել է՝ -24.0 հազ.մարդ,
քաղաքային բնակչությանը՝ -12.9 հազ., իսկ
գյուղական բնակչությանը՝ -11.1 հազար մարդ:
 2017թ.-ին ՀՀ կացության կարգավիճակ
են ստացել` 6 042 օտարերկրացիներ, այդ թվում՝
564-ը՝ հատուկ, 1 301-ը՝ մշտական և 4 177
օտարերկրացի ստացել է կացության ժամանակավոր կարգավիճակ:
 2017թ.-ին Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան է հայցել 151 անձ,
փախստականի կարգավիճակ է ստացել 99-ը,
իսկ 41 անձի համար դադարեցվել է փախստականի կարգավիճակը:
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Register of the RA Passport and Visa Department,
47 152 acts of registration of population movements
and 40 615 acts of de-registrations were recorded in
2016. The internal movements comprise 80% out of
the recorded acts of registration, while of the deregistration acts it comprise 93%. Meanwhile, the
overwhelming majority of internal and interstate
movements were made from urban areas, namely
67% and 82% respectively.

 The estimated number of population net
migration is -24.0 thousand person, according to the
Integrated living conditions survey of households of
2017, for urban population -12.9 thosand and for
rural population -11.1 thousand person.
 6 042 foreigners had gained RA residency
status in 2017, of which 564 person – Special, 1 301 –
Permanent and 4 177 – Temporary status.

 In 2016, 151 persons seek asylum in the
Republic of Armenia, 99 person were granted
refugee status, while for 41 person the refugee status
was ceased.
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