
  Որակի հռչակագիր  Բնակչության թվաքանակ 
 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1  Անվանումը  Բնակչության թվաքանակ 

0.2  Ոլորտը  Բնակչություն 

0.3  Պատասխանատու 

մարմինը, բաժինը, 

անձը և այլն 

Արմստատ

Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժին  

Բաժնի պետ 

 Կարինե Կույումջյան 

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, 

Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3  

Հեռախոս` +374 11 524 528 

Էլ. փոստ` demography@armstat.am, info@armstat.am 

0.4  Նպատակը և 

պատմությունը 

Հիմնական  նպատակն  է  եռամսյակային  և  տարեկան 

պարբերականությամբ   տեղեկատվություն տրամադրել բնակչության 

թվաքանակի  վերաբերյալ`  ըստ  Հայաստանի  Հանրապետության 

վարչատարածքային բաժանման` ք.Երևանի  (վարչական շրջանների), 

ՀՀ  մարզերի  ու  նախկին  վարչական  շրջանների`  քաղաքային  և 

գյուղական  բնակչության  կտրվածքով,  իսկ  տարեկան 

պարբերականությամբ`  ըստ  ք.Երևանի  և  ՀՀ  մարզերի  սեռի  ու 

տարիքի, քաղաքային/գյուղական բաշխումով: 

Ցուցանիշի  հաշվառումն  ունի  երկար  տարիների  պատմություն  և 

վարվում  է  20‐րդ  դարի  սկզբներից:  Տարիների  ընթացքում  այն 

պարբերաբար  կատարելագործվել  է`  միջազգային 

դասակարգումներին,  ցուցանիշների կազմին և այլ  չափորոշիչներին 

համադրելիությունն ապահովելու նկատառումներով: 

0.5  Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական օգտագործողներն են 

պետական  կառավարման  և  տեղական  ինքնակառավարման 

մարմինները,  հասարակական,  գիտակրթական,  ֆինանսական 

կազմակերպությունները,  գործարար  համայնքը,  զանգվածային 

լրատվամիջոցները, միջազգային կազմակերպությունները և այլն: 

Մշտական  բնակչության  թվաքանակի  մասին  տեղեկատվությունը 

կիրառվում  է  երկրի  ինչպես  սոցիալ‐ժողովրդագրական,  այնպես  էլ 

տնտեսական  ու  ֆինանսական  բնագավառներում 

ռազմավարությունների  մշակման,  մարտավարական  խնդիրների 

լուծման,  բիզնես  միջավայրի  վերլուծության,  զարգացման 

միտումների բացահայտման և այլ նպատակներով: 

0.6  Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

Ցուցանիշի  կազմման  հիմքը՝  տասնամյակը  մեկ  անցկացվող 

մարդահամարի  տվյալներով ստացված մշտական բնակչության 

թվաքանակի ցուցանիշներն են, որոնք արդիականացվում են. 

� ՀՀ  արդարադատության  նախարարության  Քաղաքացիական 

կացության  ակտերի  գրանցման  ռեգիստրից՝  ծննդյան և 

մահվան  վերաբերյալ  ակտային գրանցումներից, տվյալների 



նախանշված ձևաչափով, ամսական  պարբերականությամբ

ձևավորվող և էլեկտրոնային եղանակով Արմստատ-ին 

հասանելի վիճակագրական հաշվետվությունների 

տվյալներով. 

� Հաշվառված և հաշվառումից դուրս գրված բնակչության 

վերաբերյալ՝ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների 

վարչության կողմից տրամադրված Բնակչության պետական 

ռեգիստրում ձևավորված էլեկտրոնային բազային տվյալները, 

որոնք ենթարկվում են ճշգրտման նախորդող տարվա տնային 

տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված 

հետազոտությունների, իսկ 10-ամյակը մեկ՝ մարդահամարի 

տվյալների հիման վրա: 

 

0.7  Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 

օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական  ծրագրի» հիման վրա, ինչպես 

նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի  2016թ. հունիսի 20-ի 

«Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 05-Ն և «Տարեկան վիճակագրական  ծրագիրը 

հաստատելու մասին» որոշումների հիման վրա: 

0.8  Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1  Բովանդակության 

նկարագիրը 

Տես՝ կետ 1.2

1.2  Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Բնակչության  թվաքանակի    ընթացիկ  գնահատականը  տրվում  է 

բնակչության  վերջին  մարդահամարի  արդյունքների  հիման  վրա, 

որոնց ամեն տարի գումարվում են կենդանի ծնվածների և եկողների 

(հաշվառվածների) թվաքանակի ու հանվում` մահացածների և տվյալ 

տարածքից  մեկնածների  (հաշվառումից  դուրս  գրվածների) 

թվաքանակի ցուցանիշները: 

Բնակչության  թվաքանակի  ընթացիկ  գնահատականները 

միջմարդահամարային  տարիների  համար  ճշգրտվում  են` 

կատարելով  հետադարձ  վերահաշվարկ,  հիմք  ընդունելով  վերջին 

մարդահամարի արդյունքները: 

Բնակչության  բաշխումը  քաղաք/գյուղ  կտրվածքով  կատարվում  է 

ըստ  նրանց  բնակության  (հաշվառման)  վայրի:  Քաղաքային  են 

համարվում  այն  բնակավայրերը,  որոնք  «Հայաստանի 

Հանրապետության  վարչատարածքային  բաժանման  մասին» 

Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքով  սահմանված  են  որպես 

քաղաքներ, մնացած բնակավայրերը, որոնք օրենքով սահմանված են 



որպես գյուղեր` համարվում են գյուղական: Մարդահամարի պահին 

հաշվի է առնվում բնակչության երկու կատեգորիա: 

• Մշտական  բնակչություն,  որը  ձևավորվում  է`  տվյալ 

տարածքում  մշտապես  բնակվող  ու  հաշվառման  պահին 

ներկա  և  ժամանակավոր  բացակայող  բնակչության 

թվաքանակի ցուցանիշների հանրագումարից, 

• Առկա  բնակչություն,  որը  ձևավորվում  է` տվյալ տարածքում 

մշտապես  բնակվող  ու  հաշվառման  պահին  ներկա  և 

ժամանակավոր  բնակվող  բնակչության  թվաքանակի 

ցուցանիշների հանրագումարից: 

Ժամանակավոր  բացակա  բնակչություն  է  համարվում` 

մարդահամարի  պահին  իրենց  հիմնական  (մշտական)  բնակության 

վայրից  մինչև  մեկ  տարի  ժամկետով  բացակա  բնակչությունը: 

Ժամանակավոր  բնակվող  բնակչություն  է  համարվում 

մարդահամարի պահին տվյալ տարածքում  ոչ ավել  քան  մեկ տարի 

ժամկետով ներկա գտնվող և մշտապես չբնակվող բնակչությունը: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1  Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Եռամսյակային, տարեկան 

2.2  Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Եռամսյակային  ցուցանիշները  հրապարակվում  են  հաշվետու 

ժամանակաշրջանին  հաջորդող  ամսվա  35‐րդ  օրը,  տարեկան 

ցուցանիշները՝  հաշվետու  տարվան  հաջորդող  տարվա  2‐րդ 

եռամսյակում: 

2.3  Ճշտապահություն  Տվյալները  հրապարակվում  են  տարեկան  ծրագրերով 

հրապարակման  ժամանակացույցին  համապատասխան  և 

սահմանված ժամկետներից ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4  Հաճախականությունը  Եռամսյակային, տարեկան 

3 .Ճշգրտություն 

3.1  Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Ընդհանուր  ճշգրտությանն  առնչվող  կոնկրետ  քանակական 

չափումներ չեն իրականացվում: 

 

Վիճակագրական  տեղեկությունների  պարտադիր  տրամադրումն 

ամրագրված  է  վիճակագրության  ոլորտը  կարգավորող  իրավական 

փաստաթղթերում: 

3.2  Անճշտության 

աղբյուրները 

Անճշտության աղբյուր առկա չէ: 

3.3  Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Ընթացիկ  տարվա    հաշվետու  ժամանակահատվածում  ստացվող 

տվյալների ճշգրտությունն իրականացվում է նախորդ տարվա տվյալ 

ժամանակաշրջանի համապատասխան տվյալների հետ համադրման 

միջոցով: 

4 .Համադրելիություն 

4.1  Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Ժամանակագրական  համադրելիությունն  առկա  է  19‐րդ 

դարավերջից:  Մշտական  բնակչության  թվաքանակի  վերաբերյալ 

ժամանակագրական  շարքն  առկա  է  սկսած  1897թ.  առկա 



բնակչության  թվաքանակի  ցուցանիշների  դինամիկան  առկա  է 

մարդահամարի  տվյալներով,  իսկ  2004թ.  սկսած`  նաև  տնային 

տնտեսությունների  կենսամակարդակի  ամբողջացված 

հետազոտությունների  տվյալներով  մաթեմատիկական  ռեյքինգ 

ծրագրով գնահատված համապատասխան ցուցանիշները, տարեկան 

հաճախականությամբ: 

4.2  Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ  

Համադրելիություն այլ վիճակագրության հետ առկա չէ: 

4.3  Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Առաջին  անգամ  հրապարակված  տվյալներն  որակվում  են 

նախնական:  Համապատասխան  հրապարակումներում  տվյալները 

նշվում  են  որպես  օպերատիվ  (նախնական),  ճշգրտված  կամ 

վերջնական:  Փոփոխված  տվյալներն  ուղեկցվում  են  բացատրական 

ծանոթագրություններով:  Վերջնական  տվյալները  ներկայացվում  են 

տարեկան հրապարակումներում: 

5 .Մատչելիություն 

5.1  Տարածման ձևաչափ  Հրապարակումներ

Եռամսյակային հրապարակումներ 

«Հայաստանի  Հանրապետության  սոցիալ‐  տնտեսական  վիճակը» 

տեղեկատվական ամսական  զեկույցում  (հայերեն  և  ռուսերեն)` 

եռամսյակային հրապարակումներ: 

«Հայաստանի  Հանրապետության  մշտական բնակչության 

թվաքանակը» վիճակագրական տեղեկագիր (հայերեն): 

Տարեկան հրապարակումներ 

«Հայաստանի  վիճակագրական  տարեգիրք»  (հայերեն,  ռուսերեն  և 

անգլերեն): 

«Հայաստանի  Հանրապետության  մարզերը  և  Երևան  քաղաքը 

թվերով» վիճակագրական ժողովածու (հայերեն և անգլերեն): 

«Հայաստանի  կանայք  և տղամարդիկ»  վիճակագրական  ժողովածու 

(հայերեն և անգլերեն): 

«Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու» (հայերեն և անգլերեն): 

«Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» 

վիճակագրական - վերլուծական զեկույց (հայերեն և անգլերեն): 

«Հայաստանը թվերով» վիճակագրական գրքույկ (հայերեն  և 

անգլերեն): 

Տվյալների բազա 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf‐531f‐4ed9‐
b9ad‐42a1c546a1b6 

Ժողովրդագրական տվյալների բազա 

https://www.armstat.am/am/?nid=209 

Ինտերնետային հասցե 

Հրապարակումների  էլեկտրոնային  տարբերակները  հասանելի  են 

հայերեն  (ամբողջական),  ռուսերեն  և  անգլերեն,  հետևյալ  հասցեով. 

http://www.armstat.am/am/?nid=82։ 
5.2  Հիմնական նյութերը.  Հավաքվող  վիճակագրական  տվյալները  պահպանվում  են 



Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

էլեկտրոնային  եղանակով՝  Էլեկտրոնային  շտեմարաններով,  իսկ 

ծննդյան  և  մահվան  վերաբերյալ  ակտերի  երկրորդ  օրինակները` 

վիճակագրական  մշակման  գործառույթներն  ավարտելուց  հետո, 

վերադարձվում են ՔԿԱԳ արխիվ: 

5.3  Այլ տեղեկատվություն  Արմստատի  պաշտոնական  կայքի  «Վիճակագրություն»  հատվածի 

«Մեթատվյալներ»  ենթահատվածում  առկա  է  նաև  լրացուցի 

փաստաթղթավորում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Տվյալների 

Տարածման  Հատուկ  Ստանդարտին  համապատասխան,  հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն, հետևյալ հասցեով` 
https://www.armstat.am/am/?nid=549: 

5.4  Այլ տեղեկատվություն Մեթոդաբանական պարզաբանումներն առկա են համապատասխան 

թեմատիկ հրապարակումներում: 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1    Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 
https://www.armstat.am/am/?nid=673: 

 


