
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄՇՏԱԿԱՆ  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ 2001 ԵՎ 2011թթ. 

ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ՄԻՋԱԿԱՅՔԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ`2002-2010թթ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 
 

Բնակչության թվաքանակի ընթացիկ հաշվառումն իրականացվում է վերջին մարդահամարի (2001թ. 

հոկտեմբերի 10-19-ը) արդյունքով ստացված ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակի տվյալների հիման 

վրա, որոնք արդիականացվում են եռամսյակային պարբերականությամբ, հաշվետու ժամանակաշրջանում 

արձանագրված բնակչության  բնական հավելաճի (գրանցված ծնունդների և մահերի տարբերության)1 և միգ-

րացիայի մնացորդի (պաշտոնապես գրանցված հաշվառված և հաշվառումից դուրս գրվածների տարբե-

րության)2 տվյալներով: Մինչև 2001թ., անկախությունից ի վեր ՀՀ առաջին մարդահամարի անցկացումը,       

ՀՀ բնակչության ընթացիկ հաշվառումն իրականացվում էր 1979թ.-ի մարդահամարի հիմքով ստացված 

բնակչության տվյալներով (քանի որ 1989թ. մարդահամարի արդյունքներով ստացված տվյալները թերի էին և 

չէին կարող հիմք հանդիսանալ ընթացիկ հաշվառման համար), որի համաձայն ՀՀ մշտական բնակչության 

թվաքանակի հաշվարկային ցուցանիշը 2001թ. տարեսկզբի դրությամբ` 3.8 մլն.մարդ էր: ՀՀ 2001թ. մարդա-

համարն անցկացվել է հոկտեմբերի 10-19-ը ներառյալ, միջազգային դոնոր հանության օժանդակությամբ, 

«Եվրոպական տնտեսական համագործակցության տարածաշրջանում 2000թ. մարդահամարների և կացա-

րանների հաշվառման հանձնարարականներ (ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողով, Եվրոպայի տնտեսա-

կան հանձնաժողով, Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի Բնակավայրերի կոմիտե)» թիվ 49 վիճակա-

գրական ստանդարտներով սահմանված դրույթներին համապատասխան (ԱՄՆ Առևտրի դեպարտամենտի 

հաշվառումների բյուրոյի, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի խորհրդատվական 

թիմերի քառամյա ժամանակաշրջանում` 2000-2003թթ., մշտական մեթոդաբանական մասնակցությամբ):  

ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքներով` ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակի ցուցանիշը 

կազմել է 3213011 մարդ3,իսկ առկա բնակչության թվաքանակի ցուցանիշը` 3002594 մարդ4:  

Միջմարդահամարային տարիներին 2002-2010թթ.-ին հանրապետությունում պաշտոնապես վարչա-

կան գրանցումների եղանակով արձանագրվել է 351100 կենդանի ծննդի և 240500 մահվան դեպքեր, ինչի 

արդյունքում բնակչության բնական հավելաճի ցուցանիշը կազմել է 110600 մարդ: Նույն ժամանա-

կահատվածում պաշտոնապես վարչական հաշվառման ենթարկվող բնակչության տեղաշարժերի 

վերաբերյալ տվյալներով հաշվառումից հանվածների թվաքանակը (69.2 հազ.) 57500 մարդով ավելի է, քան 

հաշվառման կանգնածների (11.7 հազ.) թվաքանակը, ինչի հաշվին բնակչության ընդհանուր հավելաճի 

ցուցանիշը նվազել է 57500 մարդով (110600-57500) և կազմել 53100 մարդ: Ընդ որում, բնակչության 

թվաքանակի ցուցանիշի հաշվարկի ժամանակ կիրառված վիճակագրական ճշգրտման արդյունքում (-3.4 

հազ.)5 2002-2010թթ. ընթացքում բնակչության ընդհանուր հավելաճի ցուցանիշը կազմել է` 49700 մարդ: 

 
        Բնակչության թվաքանակի բնական հավելաճը և միգրացիայի մնացորդը, 2002-2010թթ. 

                                                                                                                 հազ. մարդ   
Միջմարդահամարային 

տարիներ 
Կենդանի
ծնունդներ1

Մահվան
դեպքեր1

Բնական հավելաճ
4= սյ.2 - սյ.3

Միգրացիայի
մնացորդ2 

1 2 3 4 5 

2002 32.2 25.5 6.7 -9.2 
2003  35.8 26.0 9.8 -7.6 
2004  37.5 25.7 11.8 -7.7 
2005  37.5 26.4 11.1 -7.8 
2006 37.6 27.2 10.4 -6.7 
2007  40.1 26.8 13.3 -6.4 
2008 41.2 27.4 13.8 -5.8 
2009 44.4 27.6 16.8 -3.9 
2010 44.8 27.9 16.9 -2.4 

Ընդամենը`2002-2010թթ. 351.1 240.5 110.6 -57.5 

___________ 
1 Ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության տա- 
  րածքային  բաժինների կողմից տրամադրված ծննդյան և մահվան վերաբերյալ ակտերի երկրորդ օրինակների վիճակա- 
  գրական մշակման: 
2 Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության տարածքային անձնագրային բաժինների կողմից տրամադրված    
  <<եկողի>> և <<մեկնողի>> վիճակագրական հաշվառման կտրոնների տվյալների: 
3Առկա բնակչության թվաքանակի  ցուցանիշից հանած ժամանակավոր ներկա և գումարած հաշվառման պահի դրությամբ  
  մինչև 1 տարի ժամկետով բացակայող բնակչության թվաքանակների ցուցանիշները (3002594-47543+257960=3213011): 
4 Հաշվառման պահի դրությամբ մշտապես  ներկա բնակչության թվաքանակի և ժամանակավոր` հաշվառման պահի դրու- 
  թյամբ մինչև 1 տարի ժամկետով,ներկա բնակչության թվաքանակի ցուցանիշների հանրագումար(2955051+47543=3002594): 
5Ըստ վարչական ռեգիստրում առկա  եկողների և մեկնողների միակողմանի և երկկողմ գրանցումների նույնականացման և  
  ստուգաճշտումների հիման վրա: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պաշտոնապես վարչական հաշվառմամբ չի ապահովվում 

բնակչության տեղաշարժերի ամբողջական ընդգրկումը (օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններով 

պայմանավորված), այդ իսկ նկատառումով, այլընտրանքային եղանակով բնակչության տեղաշարժերի 

վերաբերյալ տվյալներ են ստացվում նաև ըստ սահմանահատումների` ՀՀ սահմանային կետերով իրակա-

նացվող արտաքին ուղևորաշրջանառության վերաբերյալ (օդային, ավտոմոբիլային և երկաթուղային): 

 

Ուղևորափոխադրումների հաշվեկշիռը 2002-2010թթ. 1 

հազ.ուղևորություն 
 

2002թ. 2003թ. 2004թ. 2005թ. 2006թ. 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 
Ընդա-
մենը

Մեկնում 593.4 628.5 737.8 833.3 962.0 1296.8 1420.2 1457.0 1774.9 9703.9
Ժամանում 590.7 618.3 739.9 845.8 983.7 1293.6 1397.1 1432.0 1745 9646.1

  Հաշվեկշիռը 
  (տող2-տող1) -2.7 -10.2 2.1 12.5 21.7 -3.2 -23.1 -25.0 -29.9 -57.8

         

             2002-2010թթ. ընթացքում ՀՀ սահմանային անցման կետերով իրականացված արտաքին 

ուղևորաշրջանառության կազմում` հանրապետությունից դուրս (մեկնում` 9703.9 հազ.) ուղևորություն-

ների ցուցանիշը 57.8 հազ.-ով գերազանցել է դեպի հանրապետություն ուղևորությունների ցուցանիշը 

(ժամանում` 9646.1 հազ.): Այսինքն, միջմարդահամարային տարիների կտրվածքով երկու աղբյուրներից 

ստացված տվյալները վիճակագրորեն շատ մոտ են: 

           Որպես ընթացիկ հաշվառման այլընտրանք, միջմարդահամարային տարիներին իրականացվող 

տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություններով (ՏՏԿԱՀ) տեղե-

կություններ են հավաքագրվում նաև առկա և մշտական բնակչության թվաքանակների ցուցանիշների 

վերաբերյալ:  

          Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի (ԱՄՆ) և Հազարամյակի մարտահրավերներ 

հիմնադրամ-Հայաստան ՊՈԱԿ-ի օժանդակությամբ խորհրդատուներ Ֆրեդերիկ Շուրենի և Ալի 

Մուստաքի (ԱՄՆ) կողմից, կիրառելով համահարթեցման հարաբերակցության գնահատման («ռեյքինգ» 
"Raking Ratio Estimation”) մեթոդը, հնարավորություն է ստեղծվել ՏՏԿԱՀ և ընթացիկ հաշվառման 

տվյալներով ստացված ՀՀ բնակչության թվաքանակների տարեկան ցուցանիշները համահարթեցնել 2004-

2009թթ. համար, որի նպատակն է, միջմարդահամարային ժամանակահատվածում, բնակչության 

թվաքանակի ընթացիկ հաշվառման համար հիմք հանդիսացող վարչական գրանցումներում առկա 

շեղումների աստիճանի բացահայտումը: Մշտական և առկա բնակչության թվաքանակի ցուցանիշները` 

ռեյքինգ մեթոդով համահարթեցումից առաջ և հետո, ներկայացված են ստորև աղյուսակում: 

 
ՀՀ առկա և մշտական բնակչության թվաքանակի ցուցանիշների հաշվարկները ՏՏԿԱՀ հիմքով                 

  համահարթեցումից առաջ  և հետո  
(«ռեյքինգ» մեթոդաբանությամբ)                      

                                                                                                                                                                                  մարդ 
 2004թ. 2005թ. 2006թ. 2007թ. 2008թ. 2009թ.

ՀՀ առկա բնակչությունը
ՏՏԿԱՀ հիմքով համա-
հարթեցումից առաջ 

3,175,296 2,996,366 3,104,449 3,107,735 3,067,742 3,070,286

 համահարթեցումից հետո 2,986,267 3,022,236 3,026,123 3,006,021 2,996,225   3,035,166 
ՀՀ մշտական բնակչությունը

Ընթացիկ հաշվառմամբ 3,214,030 3,217,534 3,221,094 3,226,520 3,234,031 3,243,729
ՏՏԿԱՀ հիմքով համա-
հարթեցումից առաջ 

3,418,023 3,194,612 3,300,624 3,336,811 3,308,268 3,277,666

 համահարթեցումից հետո 3,214,030 3,217,534 3,221,094 3,226,519 3,234,031 3,243,729

_______________ 
1 ՀՀ սահմանային անցման կետերով իրականացվող արտաքին ուղևորաշրջանառության` ժամանումների և մեկնումների  
   տարբերությունը:  
 


