
(ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական
հանձնաժողով, Եվրոպայի

վիճակագիրների կոնֆերանս, 
ECE/CES/2018/4)

Կարինե Կույումջյան
19 նոյեմբեր, 2018թ,  

ՀՀ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ 
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ և ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 
ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀՀ  2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ. 
ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ ՈՒ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ 
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ, ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



ՄԱԿ-Ի ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ, 
ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ

ԴՐԱՆՑ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
• Մարդահամարների հաշվառումն իրականացնելու

մեթոդները տարբեր են: Դրանք կարելի է ամփոփել երեք
հիմնական մեթոդներում.

1.  «Ավանդական» 2.  «Ռեգիստրի վրա հիմնված»

3.   «Համակցված»

• ՀՀ-ում վերջին երկու՝ 2001 և 2011 թթ. մարդահամարներն անցկացվել
են «ավանդական» մեթոդով

2



ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  «ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ»
ՄԵԹՈԴԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. 

Այն շատ բարդ և թանկարժեք միջոցառում է, տվյալների
հավաքագրման, վերահսկման և դրանց հետագա մշակման համար, 
անհրաժեշտ է ներգրավել մեծ քանակությամբ աշխատողներ, զգալի
միջոցներ ուղղել հարցաթերթերի, ձևաթղթերի և մեթոդական
ուղեցույցերի տպագրության և դրանց տեղափոխման համար:

Դժվարություներ են առաջանում ավելի շարժունակ և բնակության մի 
քանի վայր ունեցող բնակչության խմբերի վերաբերյալ տվյալների
հավաքագրման ժամանակ, ինչպես նաև այն խմբերի, ովքեր տարբեր 
պատճառներով չեն ցանկանում մասնակցել մարդահամարին:

Ավանդական» մեթոդով մարդահամարը սովորաբար անցկացվում է 10 
տարին մեկ (թանկ արժեքի և բարդության պատճառով) և
մարդահամարի արդյունքներով ձևավորված տվյալները հասանելի են 
դառնում տվյալների հավաքագրումից բավական երկար ժամանակ 
անց, այն դեպքում, երբ շատ սպառողներ ցանկանում են ժամանակին 
և ավելի հաճախակի արդիականացվող տեղեկություններ ունենալ:



ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ «ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ» ՄԵԹՈԴԻ 
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

«Ընտրանքային» մեթոդի ներդրումը, երբ տնային տնտեսությունների 
մեծ մասի համար լրացվում է մարդահամարի կարճ հարցաթերթ՝ հիմ-
նական տեղեկություններով, իսկ մարդահամարի ծավալուն հարցա-
թերթը լրացվում է ընտրանքի հիման վրա ձևավորված ՏՏ-ներում:

Մարդահամարի «ավանդական» մեթոդի համեմատ սկզբունքորեն այլ
մոտեցում է համարվում ռեգիստրների վրա հիմնված մարդահամար-
ները, որոնք մշակվել են սկանդինավյան երկրների կողմից 1970-
ականներին: 1981 թ.-ին Դանիան առաջին երկիրն էր աշխարհում, որ
իրականացրեց ամբողջապես ռեգիստրի տվյալների վրա հիմնված
բնակչության և կացարանների հաշվառում:

Այս դեպքում բնակչության հարցում չի իրականացվում, իսկ
ավանդական հաշվառումը փոխարինվում է տարբեր ռեգիստրներից
վարչական տվյալների օգտագործմամբ, որոնց միջև կապը սովորաբար
ապահովվում է   նույնականացված համարանիշերով: Վիճակագրական
ռեգիստրների որակյալ համակարգի առկայության պարագայում այս
եղանակով տվյալների հավաքագրումը հնարավոր է իրականացնել
անհամեմատ քիչ ծախսերով և սահմանափակ քանակով աշխատուժի
ներգրավմամբ:



Մարդահամարների անցկացման 2020 թ.
շրջափուլ

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ երկրների նախնական ծրագրերը

14 երկիր ռեգիստրի 
վրա հիմնված

(25%) 

12 երկրներում
համակցված 

մարդահամար
(22% ) 

22 երկրներ
ավանդական 
մարդահամար

(39%)

8 երկրներ
մարդահամար
չեն անցկացվել
կամ չեն որոշել

(14%)



ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Անհատական 
հաշվառում

Միաժամանա-
կություն

Համընդհանրություն 
(երկրի հստակ 
սահմանված 
տարածքում)

Տվյալներ՝ ըստ 
փոքր 

տարածքների

Սահմանված 
պարբերակա-

նություն



1. Անհատական հաշվառում
Մարդահամարի անցկացման յուրաքանչյուր մեթոդի կիրառման
պարագայում անհատական   հաշվառումը  համարվում է դրա
հիմնարար սկզբունքներից մեկը: Ավանդական մարդահամարի 
ժամանակ այս սկզբունքը պահպանվում է հարցաթերթում՝ ՏՏ 
յուրաքանչյուր անդամի մասին հարցերի ներառմամբ:

Ռեգիստրի վրա հիմնված մարդահամարի դեպքում
օգտագործվում է մեկ այլ մոտեցում, որի ժամանակ
օգտագործվում են վարչական ռեգիստրի տվյալները:
Այս պարագայում կարևոր է, որ օգտագործվող
ռեգիստրում լինի անհատական, բացառիկ
ճանաչված, նույնականացված տեղեկատվություն
մարդահամարի յուրաքանչյուր միավորի համար:
Դրանք ռեգիստրները դարձնում են մարդահամարի
համար տվյալների արժեքավոր աղբյուր:

Համակցված մարդահամարի դեպքում՝ վարչական աղբյուրներից 
հնարավոր է ստանալ միայն տվյալներ որոշ փոփոխականներով, 

որոնց համար կիրառվում է նույն մոտեցումը:



Մարդահամարի միաժամանակությունը սահմանող պայմանը՝
մարդահամարի իրականացման համար որոշակի պահի ընտրությունն է: 
Ավանդաբար, այս պայմանը պահպանելու համար մարդահամարն
իրականացվում է շատ կարճ ժամանակահատվածում, իդեալական 
տարբերակը՝ մեկ օրվա ընթացքում, սակայն մեր օրերում դրանք
անցկացվում են երկու-երեք շաբաթվա ընթացքում, սակայն պետք է հստակ
սահմանվի մարդահամարի հաշվառման կոնկրետ ժամկետ, որպեսզի
հավաքագրված բոլոր տվյալները վերաբերեն դրան:

Այս կարևորագույն պայմանը պետք է պահպանվի նաև ռեգիստրի վրա 
հիմնված և համակցված մարդահամարների դեպքում: Եթե օգտագործվող 
վարչական ռեգիստրները կանոնավոր կերպով արդիականացվում են, ապա 
անհրաժեշտ է սահմանել մարդահամարի հաշվառման կոնկրետ ժամկետ և 
բոլոր ռեգիստրներից տվյալները վերցնել հենց այդ  ժամկետի համար: 

Համակցված մարդահամարի դեպքում կարևոր է, որպեսզի մարդահամարի 
հաշվառման ժամկետը՝ հարցաթերթում նշված և  ռեգիստրներից ստացված  
համընկնեն կամ հնարավորինս մոտ լինեն:



3. Համընդհանրություն
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- Ավանդական մարդահամարի համընդհանուրությունն
ապահովելու համար բնակչության հաշվառման նպատակով
սահմանվում է միասնական ծրագիր, որով ձևավորվում են
մարդահամարի հարցաթերթեր՝ տնային տնտեսությունների և 
անհատների համար:

- Եթե   մարդահամարի նպատակով օգտագործվող վարչական 
ռեգիստրները միասնական են ամբողջ երկրի և բնակչության բոլոր 
խմբերի համար, ապա համընդհանրության պայմանը կարելի է համարել 
կատարված: Սակայն տարբեր տարածաշրջանների կամ բնակչության 
առանձին խմբերի համար գործող տարբեր վարչական ռեգիստրների 
առկայության դեպքում (օր.՝քաղաք/գյուղ) անհրաժեշտ է վերլուծել 
վարչական աղբյուրների միջև առկա անհամապատասխանությունները  և 
այդ տարբեր վարչական աղբյուրների հիման վրա որոշել այն միջոցը, որով
կսահմանվի մարդահամարի ընդհանուր  փոփոխականները: Այդ 
պարագայում վիճակագրական ռեգիստրներում նոր փոփոխականների 
օգտագործումով (համապատասխան ալգորիթմի միջոցով) հնարավոր
կլինի ապահովել բավականին հուսալի արդյունքներ:



4.  ՏՎՅԱԼՆԵՐ՝ ԸՍՏ ՓՈՔՐ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
Փոքր աշխարհագրական

տարածքների և 
բնակչության փոքրաթիվ
ենթախմբերի վերաբերյալ

ամբողջական տեղեկա-
տվություն ստանալը որևէ
եղանակով մարդահամարի

անցկացման հիմնական
նպատակ է համարվում, 

քանզի համադրելի
տվյալների այլ աղբյուր, 

որպես կանոն, չկա:

Ռեգիստրի հիման 
վրա կամ համակցված 

մարդահամարի 
համատեքստում, 

աշխարհագրական
փոքր տարածքների

վերաբերյալ տվյալներ
կարելի է ստանալ 

վարչական աղբյուր-
ներից, եթե դրանք  

համատարած 
ընդգրկվածություն

ունեն:

Որոշ փոքր տարածքների 
անբավարար ընդգրկվա-
ծության պարագայում և, 
որպես հետևանք,  որոշ 
վարչական տվյալների 

բացակայության դեպքում  
պետք է փորձել բարելավել  

վարչական տվյալների 
հավաքագրումը, մինչ այն 

որպես մարդահամարի 
աղբյուր օգտագործելը: 

Տվյալների անբավարար ընդգրկվածությունը դժվարություններ
է ստեղծում վարչական տվյալների ամենօրյա օգտագործման
ժամանակ, այդ պատճառով հիշյալ խնդիրը ցանկացած
դեպքում լուծում է պահանջում: Վիճակագրական ռեգիստրը
երբեմն հնարավոր է բարելավել՝ դրանում ավելացնելով
տեղեկություններ այլ աղբյուրից, պայմանով, որ դրանք
հնարավոր լինի կապել համընդհանուր նույնացուցչի միջոցով:



5.Սահմանված պարբերականություն

• Ներկայումս մարդահամարները, որպես կանոն, աշխարհում
անցկացվում են տասնամյա պարբերականությամբ: ՄԱԿ-ի 
համապատասխան կառույցների որոշմամբ, անդամ- երկրներին
հանձնարարվում է՝ յուրաքանչյուր տասը տարվա միջակայքում
առնվազն մեկ անգամ անցկացնել մարդահամար (2015-2024թթ.  
ընթացքում՝ մարդահամարի 2020թ. շրջափուլի համար):

• Ռեգիստրի վրա հիմնված  մարդահամարի առավելություններից 
մեկն  այն է, որ այն հնարավորություն է տալիս ավելի հաճախակի 
անցկացնել մարդահամարներ, քան տասը տարին մեկ անգամ, 
քանի որ ռեգիստրների տվյալները միշտ հասանելի են և պարբե-
րաբար արդիականացվում են: Ցանկալի է նաև մարդահամարի 
ծրագրային ապահովումը այնպես մշակել, որ այն պատրաստ լինի 
օգտագործման՝ ցանկացած առանցքային օրվա համար: Այս 
դեպքում մարդահամարը կարող է իրականացվել ամեն տասը 
տարի, ամեն հինգ տարի, ամեն երկու տարի կամ նույնիսկ 
տարեկան: Ժողովրդագրական տվյալների տարեկան արդիակա-
նացումը եվրոպական շատ  երկրների հիմնական նպատակներից
մեկն է, որոնք ներկայումս մարդահամարի անցկացման տարբեր
մեթոդաբանություններ են օգտագործում:



ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ. 
• Եթե երկրում առկա է  վարչական ռեգիստրների զարգացած 

համակարգ՝ փոխկապակցված, որակյալ և օգտագործման համար 
մատչելի (այսինքն, հաշվառման միավորները միանշանակ
նույնականացվում են), կամ, եթե վարչական տվյալների աղբյուրները 
հնարավորություն են ընձեռում ձևավորել նույնորակ վիճակագրական 
ռեգիստրներ, ապա այդ  երկիրը լիովին պատրաստ է մարդահամարը 
կազմակերպել ռեգիստրի հիման վրա, որը պետք է բավարարի ԵՎԿ 
կողմից սահմանված հատկանիշներին.

• Եթե վարչական տվյալների աղբյուրների առկա փաթեթը 
մարդահամարի փոփոխականների ամբողջ շարքի համար չի կարող 
ապահովել անհրաժեշտ որակ, ապա համակցված կամ ռեգիստրի 
հիման վրա մարդահամարի մեթոդաբանության օգտագործումը,
այնուամենայնիվ, հնարավոր է և տեղին իրականացնել կանոնավոր
մարդահամարների միջակայքում, փոփոխականների կրճատված
ցանկով: 12

Մարդահամարի հատկանիշները՝ սահմանված
Եվրոպայի վիճակագիրների կոնֆերանսի (ԵՎԿ) կողմից



ԱՎԱՆԴԱԿԱՆԻՑ՝ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԿԱՄ ՌԵԳԻՍՏՐԻ 
ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՆՑՈՒՄ

Մեկ շնչի հաշվով 
ծախսերի կրճատում

Մերժման դեպքերի կրճատում և 
հարցվողի  

ծանրաբեռնվածության 
նվազեցում

Մարդահամարի անընդհատ
անցկացման հնարավորություն

Տեղեկատվական նոր կարիքների 
նկատմամբ ավելի մեծ ճկունություն 

և զգայունություն

Ավելի շատ ժամանակ և ռեսուրսներ 
նորարարությունների համար

Հաշվառման
օպերատիվ

իրականացում

Համագործակցու-
թյան բարելավում
Վիճակագրական

կոմիտեի
ստորաբաժանում-

ների միջև:

Ա. ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



Բ. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ՝ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆԻՑ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԿԱՄ 
ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԲԱՐԵՀԱՋՈՂ  ԱՆՑՈՒՄՆ 

ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ

Եթե որևէ երկիր ծրագրում է այդպիսի անցում, ապա անհրաժեշտ են
մի շարք պայմաններ՝ մինչ վարչական ռեգիստրներից (և վարչական
այլ աղբյուրներներից) տեղեկությունների ինտեգրումը հիմնական 
վիճակագրական ռեգիստր: 
ԴՐԱՆՔ  ԵՆ

• Իրավական հիմք
• Հանրային հավանություն
• Շահագրգիռ կողմերի հավանություն
• Համագործակցություն՝ ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի և պետական

այլ մարմինների միջև
• Վիճակագրական ռեգիստրների համապարփակ և հուսալի 

համակարգի առկայություն
• Նույնականացման միասնական համակարգ
• Վարչական աղբյուրների մասին իմացություն
• Թափանցիկություն:

14



Գ. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ավանդականից՝ համակցված կամ ռեգիստրի վրա 
հիմնված մարդահամարի անցկացման վերը նշված 
առավելությունների հետ մեկտեղ, այն ունի նաև
որոշակի թերություններ և ռիսկեր:
Դրանք են

• Պետական մարմիններից կախվածությունը
• Հասկացությունների և սահմանումների տարբերությունները
• Վարչական ռեգիստրներից տվյալների ժամանակին 

ստացումը
• Հաշվետու ժամանակաշրջանների անհամապատաս-

խանություններ
• Գաղտնիության և անվտանգության հարցեր
• Բնակչության ենթախմբերի տարբերակմանն առնչվող

դժվարություններ
• Գիտելիքների և ՏՏ ենթակառուցվածքի արդիականացում
• Հետաքրքրության նվազում: 15



• ՀՀ-ում համատարած ընդգրկվածության տեսանկյունից և  
անհատական նույնականացման մակարդակով հասանելի է. 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԸ
դրանում անհատական մակարդակով առկա տվյալներ են.
 անձի նույնականացման ծածկագիրը
 անուն, ազգանուն, ինչպես նաև հայրանուն, եթե ներկայացված են հավաստող 

փաստաթղթեր.
 կարգավիճակ (կացության կարգավիճակը կամ փախստական լինելը).
 քաղաքացիություն
 ծննդյան օր, ամիս, տարի 
 ծննդավայր
 սեռ
Սրանք այն նվազագույն փոփոխականներն են, որոնք անհրաժեշտ են
մարդահամարի համար: Սակայն դրանց նատակային կիրառությունը հնարավոր
կլինի ապահովել ՀՀ սահմանային էլեկտրոնային կառավարման
տեղեկատվական համակարգի նույնականացված վարչական տվյալների
համակցումով, ինչը սահմանված է ՀՀ կառավարության 10.10.2018թ. N1115-Ն
որոշման 3-րդ կետով: 16

ՀՀ-ում 2020թ. մարդահամարի համակցված եղանակի
անցման պայմանները



Այս համատեքստում, մարդահամարին առնչվող այլ
ռեգիստրների առկայության վերաբերյալ տեղեկություններ
են ստացվել նաև հասցեական վարչական ներգործության
լիազորությունների տիրապետող նախարարություններից.

1. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից .
 ՀՀ զբաղվածության ոլորտի գործառույթներ իրականացնող (Գործ) 

տեղեկատվական համակարգի
 Էլ. կենսաթոշակ տեղեկատվական համակարգի
 Հաշմանդամների հաշվառման (Փյունիկ) տեղեկատվական համակարգի  

վերաբերյալ:
2. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունից առաջարկություն
է եղել ուսումնասիրել «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ-ի «Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում»
տեղակայված՝ կրթական տարբեր համակարգերի (նախադպրոցական,
դպրոցների, մասնագիտական կրթության, տասներկուամյա կրթության)
կառավարման տեղեկատվական համակարգերի տվյալների կիրառության
հնարավորությունները:




