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       Տեղեկատվության բազմազանմամբ և 
տեղեկատվական հոսքերի ինտենսիվացմամբ 
բնութագրվող արդի աշխարհում էապես 
կարևորվում է «վիճակագրական եռանկյունու 
անկյունները զբաղեցնող» տարաբևեռ 
հակումներ ունեցող, պաշտոնական 
վիճակագրության երեք մասնակիցների 
ռեսպոնդենտների, սպառողների և հարկա-
տուների հնարավորին մեկտեղումը հատկա-
պես` ազգային և միջազգային չափանիշներով 
պերցեպցիայի (կոմունիկացիոն ունակու-
թյունների համահարթեցման) պահանջների 
տեսանկյունով: 
       ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն շնորհա-
կալություն է հայտնում բոլոր ռեսպոնդենտ-
ներին (տեղեկատվություն տրամադրող-
ներին), որոնց կողմից տրամադրված տեղե-
կատվության վրա է խարսխված սույն 
վիճակագրական հրապարակումը և ող-
ջունում նրանց ու հարկատուների, որպես 
վիճակագրական տեղեկատվության սպառող-
ների, արձագանքներն ու առաջարկները 
վերոհիշյալ նկատառումներով վիճակագրա-
կան հրապարակումների հետագա կատարե-
լագործման համար: 
       Հրապարակումների հետագա կատարե-
լագործման համար առաջարկությունները և 
մեկնաբանությունները, խնդրում ենք ներկա-
յացնել ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 
վիճակագրական տեղեկատվության տարած-
ման բաժին: 

In nowadays’ world characterized by the 
information variety and intensity of 
informational flows. The significant importance  
to the possible “combination of three participants 
of official statistics” such as respondents, users 
and taxpayers, “occupying the angels of statistical 
triangle” having different dispositions, is of great 
importance, especially from viewpoint of 
perception requirements “communication skills 
leveling” by national and international levels. 
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thank all the respondents (information providers) 
who have supplied information for this statistical 
publication and from the above mentioned 
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users, for the future development of statistical 
publication. 
 
 
 
 
You are kindly asked to provide your comments 
and suggestions concerning the future 
development of the publications to the Statistical 
Information Dissemination Division. 
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