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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 հարկատուների հնարավորին <<մեկտեղումը>>, 
հատկապես` ազգային և միջազգային 
չափանիշներով պերցեպցիայի (կոմունիկացիոն 
ունակությունների համահարթեցման)  պահանջ-
ների  տեսանկյունով: 
        ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը 
(ՀՀ ԱՎԾ) շնորհակալություն է հայտնում բոլոր 
ռեսպոնդենտներին (տեղեկատվություն տրամադ-
րողներին), որոնց կողմից տրամադրված 
տեղեկատվության վրա է խարսխված սույն 
վիճակագրական հրապարակումը և ողջունում 
նրանց ու հարկատուների, որպես 
վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների, 
արձագանքներն ու առաջարկները վերոհիշյալ 
նկատառումներով վիճակագրական հրապարա-
կումների հետագա կատարելագործման  համար:  
          Հրապարակումների հետագա կատարելա-
գործման համար առաջարկությունները և մեկնա-
բանությունները, խնդրում ենք ներկայացնել  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական տեղե-
կատվության տարածման և մարկետինգի բաժին: 

In present day world which is characterized by the 
information variety and intensity of informational 
flows, 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. 

 
 
 
The National Statistical Service of RA (NSS RA) 

would like to thank all the respondents who have 
supplied information for this statistical publication and 
from the above mentioned considerations welcomes 
any comments and suggestions from the respondents 
and taxpayers, as statistical users, for the future 
developments of statistical publication. 

 
 
 
  
You are kindly asked to provide your comments 

and suggestions to the Division of Statistical 
Information Dissemination and Marketing of NSS RA 
concerning the future development of the publications. 
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                   (+ 374 10)   52-33-56 
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Էլեկտրոնային փոստ /  E-mail: info@armstat.am 
ՀՀ ԱՎԾ  կայքէջ http:/www.armstat.am , http:/www.armstat.info (հայելային կայքէջ)   

      Mirror website of the NSS RA official website http://www.armstat.am  has already been   
      functioning by the foollowing adress : http://www.armstat.info. 
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Վիճակագրական ժողովածու 
Statistical handbook 
       Սույն ժողովածուն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծա-
ռայության առավել ամբողջական վիճակագրական հրա-
պարակումն է, որն արտացոլում է երկրի սոցիալ-տնտե-
սական վիճակը 2005-2009թթ. միջակայքում` Հայաստանի 
Հանրապետության մարզերի և ք.Երևանի կտրվածքով:  
       Համաձայն <<Հայաստանի Հանրապետության վարչա-
տարածքային բաժանման մասին>> և <<Երևան քաղաքում տե-
ղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքների, հանրա-
պետության տարածքը բաժանված է 10 մարզի և Երևանի 
քաղաքային համայնքի: 
      Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են 49 քա-
ղաքներ և 950 գյուղական բնակավայրեր, որոնցից 9-ը նե-
րառված են քաղաքային համայնքների կազմի մեջ, իսկ 
մնացած գյուղերը`866 գյուղական համայնքներում: 
       Սույն հրապարակումով վիճակագրական տեղեկատ-
վություն սպառողին (օգտագործողին) է ներկայացվում 
մանրամասն վիճակագրական տեղեկատվություն տարա-
ծաշրջանային (ռեգիոնալ)  կտրվածքով:  
     Ժողովածուն նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջա-
նի համար: Նախկինում հրապարակված որոշ ցուցանիշ-
ներ սույն հրապարակման մեջ ճշգրտված են: 

      The given handbook is the most complete statistical 
publication of the National Statistical Service of RA, 
reflecting socio-demographic and economic situation of the 
country by marzes and Yerevan city for 2005-2009. 
      
       According to the RA Laws “On administrative and 
territorial division of RA” and “On local self-Government in 
the city of Yerevan”, the territory of the republic is devided 
into 10 Marzes (regions) and city of Yerevan.  
      
       There are 49 cities/towns and 950 villages in the 
Republic of Armenia, 9 of which are included in the urban 
communities and the rest of villages – in 866 rural 
communities. 
      By this publication it was made an attempt to present to 
statistical information user detailed statistical information 
by marzes (regions).  
     
     The handbook is foreseen for the wide cycle of readers.  
Certain indicators published in the past are adjusted in the 
given publication. 

 
Սույն ժողովածուում առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային վիճակագրության 

հիմնական ցուցանիշները հրապարակվել են նաև ըստ «Վիճակագրության համար տարածքային միավորների 
Հայաստանի դասակարգչի» ձևաչափի: Դասկարգիչը հաստատվել է ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2010թ. 
հունվարի 25-ի 01-Ն որոշմամբ, հրապարակվել է ՀՀ ԳՆԱՏ-ում (թիվ 7(359), 15.03.2010թ.) և զետեղված է նաև ՀՀ ԱՎԾ 
պաշտոնական կայքէջում` «Դասակարգիչներ և մեթոդաբանություն» հատվածում: 

Հիշատակված դասակարգիչը մշակվել է Եվրամիության «Թայեքս» գործիքի ներքո, Եվրամիության 
«Վիճակագրության համար տարածքային միավորների ընդհանրական դասակարգիչ (NUTS) հիմնելու վերաբերյալ» 
կանոնակարգի (Regulation (EC) N0 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 “ On the 
establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)”) հիմնական մեթոդական 
երաշխավորություններին ու սկզբունքներին համապատասխան, Դանիայի ազգային վիճակագրական ծառայության 
մեթոդական օժանդակությամբ: 
 Դասակարգչին համապատասխան կազմված վիճակագրական տեղեկատվությունը NUTS-2 մակարդակով 
ներկայացված է առանձին հատվածով (էջ 197):  Տարածքային վիճակագրության  ցուցանիշների ավելի մեծ 
համախումբը NUTS -3 մակարդակով (ՀՀ մարզեր և ք. Երևան) ներկայացված է «Ատլաս Հայաստանի 
Հանրապետությունը մարզերով 2010» էլեկտրոնային հրապարակումով և զետեղված է ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական 
կայքէջի «Տարածքային վիճակագրություն» հատվածի «Հրապարակումներ» մասում: 
 

The key indicators of  territorial statistics for the first time have been published in this statistical report in 
accordance to the “Armenian classification of territorial units for statistics” format. The classification has been adopted 
by the Decision No 1 - N of the State Council on Statistics of RA on 25 January 2010 and published in the Official 
Bulletin of RA (N: 7(359), 15.03.2010), and posted on the official Website of the NSS RA under the heading 
“Methodology and Classifications”.   
 The National Statistical Service of the Republic of Armenia has developed the above mentioned Classification 
within the tool of the EU “TAIEX” in accordance with the main methodological recommendations and principles of EU 
Regulation (Regulation (EC) N0 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 “On the 
establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)”) and with the methodological 
support of Statistics of Denmark. 
 The statistical information in NUTZ -2 level have been developed in accordance to the Classification is presented 
in a separate part (page 197). Greater totality of indicators of territorial statistics in NUTZ-3 level (RA Marzes and 
Yerevan city) is presented in the “Atlas the Republic of Armenia by the regions, 2010” electronic publication and 
posted on the official Website of the NSS RA under the heading “Territorial Statistics” and subheading “Publications”. 
                       



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՐԶԵՐԸ  ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2010 
MARZES OF THE REPUBLIC  OF ARMENIA AND YEREVAN CITY IN FIGURES, 2010 

 

6 

 
 
 
 
       Հայաստանը, որպես հնագույն քաղաքակրթության 
բաղկացուցիչ մաս,հայտնի է վաղագույն ժամանակներից: 
       Մ.թ.ա. IV-II դարերում հայաբնակ շրջանները 
բաժանված էին երեք խոշոր վարչական միավորի` Փոքր 
Հայք, Ծոփք և Մեծ Հայք, որոնք արդեն մ.թ.ա. II դարում 
դարձան անկախ պետություններ: Դրանց մեջ ամենից 
զորեղը Մեծ Հայքի պետությունն էր, որտեղ մ.թ.ա II 
դարից մինչև մ.թ. V դարը նախ թագավորում էին 
Արտաշեսյանները, ապա Արշակունիները:  
       Մեծ Հայքը բաղկացած էր 15 <<աշխարհներից>>, 
որոնք բոլորը միասին ունեին 191 գավառ: Այդ 
<<աշխարհներն>> էին. Տայք, Բարձր Հայք, Չորրորդ Հայք, 
Աղձնիք, Կորճեք, Մոկք, Պարսկահայք, Փայտակարան, 
Արցախ, Ուտիք, Սյունիք, Գուգարք, Տուրուբերան, 
Վասպուրական և Այրարատ, որը ամենահայտնի 
<<աշխարհն>> էր, որպես քաղաքական, տնտեսական ու 
մշակութային կյանքի կենտրոն:  
       Նոր և նորագույն ժամանակներում պատմական 
Հայաստանի տարածքը բաժանված էր արևմտյան և 
արևելյան հատվածների, որոնք ընդգրկված էին 
Օսմանյան Թուրքիայի և Իրանի (1828 թվականից 
Ռուսաստանի) կազմում:  
       Խորհրդային տարիներին Հայաստանի տարածքը  
բաժանված էր 37 շրջանների:  
         Հայաստանի Հանրապետության ներկա վարչատա-
րածքային բաժանումը` 10 մարզ և Երևան քաղաքը ձևա-
վորվել է համաձայն <<Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին>> և <<Երևան 
քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ 
օրենքների: 
 

       Armenia as a constituent part of ancient civilization is 
known to history from ancient times.  
      Since IV-II century B.C. the Armenian-populated all 
districts had been divided into three big administrative 
units: Pokr Hayk, Tsopk and Mets Hayk that in II century 
B.C. became independent states. Among them the most 
powerful was Mets Hayk state, where since II century B.C. 
till V century B.C. first Artashesyans ruled, then 
Arshakunies.  
      The Mets Hayk contained of 15 lands that all together 
had 191 provinces. Those “lands” were followings: Tayk, 
Bardzr Hayk, Chorrord Hayk, Aghdznik, Korchek, Mokk, 
Parskahayk, Paytakaran, Artsakh, Utik, Syunik, Gugark, 
Turuberan, Vaspurakan and Ayrarat, that was the most 
known “land” as political, economic and  cultural life 
centre.   
 
      In new and newest times the territory of historical 
Armenia was divided into western and eastern parts that 
were included in Osman Turkey and Iran (since 1828 in 
Russia).  
    
       In soviet times the Armenia’s territory was divided into 
37 districts.  
       The current administrative division of RA: 10 regions 
and Yerevan city, was formed according to the RA laws on 
“On administrative and territorial division of RA” and “On 
local self-Government in  the city of Yerevan”.  

 


