ՀՀ ԱՎԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

THE ACTIVITY OF NSS RA IN THE FIELD
OF PUBLICATIONS AND
INFORMATION DISSEMINATION
Համընդհանուր գլոբալիզացիայի և
շուկաների միջազգայնացման տեմպերի
արագացման պայմաններում,տեղեկատվությունը վերածվել է ամենաթանկ
ապրանքի, ինչն ինքնին ենթադրում է
առավել թանկարժեք տեղեկատվություն
թողարկող վիճակագրական համակարգի
զարգացման
առաջանցիկ
տեմպեր
ապահովելու անհրաժեշտություն:
Վիճակագրության
կարևորագույն
նպատակներից է սպառողներին (օգտագործողներին) իրենց պահանջարկին
համապատասխանող վիճակագրական

10

Under the conditions of entire
globalization and speeding of markets
internationalization, the information
was turned into the most expensive
product that is indispensable for
providing the exceeding development
rates for the statistical system
producing
the
most
valuable
information.
One of the key objectives of
statistics is to provide users with the
statistical product that corresponds to
their needs.
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արտադրանք տրամադրելը:
Վիճակագրության կատարելագործման
առաջնահերթ ուղղություններից մեկը
վիճակագրական տեղեկատվության տարածման փորձի և դրա վարման
քաղաքականության նորացումն ու այդ
բնագավառում
նոր
մոտեցումների
կիրառումն է:
Պարբերական վիճակագրական հրապարակումները, ներառյալ <<Հայաստանի
Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական
վիճակը>> տեղեկատվական ամսական
զեկույցները, վիճակագրական ժողովածուները,
տարեգրքերը,
գրքույկները,
վիճակագրական զեկույցները, վիճակագրական
տեղեկագրերը
և
այլն,
հրապարակվում են ՀՀ ԱՎԾ կողմից:
ՀՀ ԱՎԾ-ն տնօրինում է իր բոլոր
հրապարակումների (նաև էլեկտրոնային
արտադրանքի) հեղինակային իրավունքը:
Վիճակագրական նյութերի օգտագործման դեպքում պարտադիր է ՀՀ ԱՎԾ
վկայակոչումը (հղումը):

One of the priority directions of
development of statistics is to update
the
statistical
information
dissemination experience and policy
of its implementation and the
application of new approaches in this
field.
Periodical statistical publications,
including “Socio-economic Situation
of the Republic of Armenia”
informational
monthly
reports,
statistical handbooks, yearbooks,
booklets, reports, statistical bulletins,
etc. are published by the
NSS RA.

The NSS RA owns the copyright
on all its publications (including
electronic product).
In case of use of the statistical
materials the reference to NSS RA is
obligatory.
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