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         Տեղեկատվության բազմազանմամբ և տեղեկա-

տվական հոսքերի ինտենսիվացմամբ բնութագրվող արդի 

աշխարհում էապես կարևորվում է «վիճակագրական 

եռանկյունու անկյունները զբաղեցնող», տարաբևեռ 

հակումներ ունեցող, պաշտոնական վիճակագրության 

երեք մասնակիցների` ռեսպոնդենտների, 

օգտագործողների և հարկատուների հնարավորին 

«մեկտեղումը», հատկապես` ազգային և միջազգային 

չափանիշներով պերցեպցիայի (կոմունիկացիոն 

ունակությունների համահարթեցման)  պահանջների  

տեսանկյունով: 

      ՀՀ  վիճակագրական  կոմիտեն (ՀՀ ՎԿ) 

շնորհակալություն է հայտնում բոլոր ռեսպոնդենտներին 

(տեղեկատվություն տրամադրողներին), որոնց կողմից 

տրամադրված տեղեկատվության վրա է խարսխված 

սույն վիճակագրական հրապարակումը և ողջունում 

նրանց ու հարկատուների` որպես վիճակագրական 

տեղեկատվության  օգտագործողների` արձագանքներն 

ու առաջարկները վերոհիշյալ նկատառումներով 

վիճակագրական հրապարակումների հետագա 

կատարելագործման  համար:  

          Հրապարակումների հետագա կատարելագործման 

համար առաջարկությունները և մեկնաբանությունները 

խնդրում ենք ներկայացնել  ՀՀ  վիճակագրական 

կոմիտեի վիճակագրական տեղեկատվության 

տարածման  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  Statistical     Committee of  RA (Armstat) 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 concerning the future development of the 

publications  to  Statistical  information dissemination  

division of  Armstat RA. 
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                    (+ 374 11)   523 356 
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ՀՀ ՎԿ  կայքեր`      http:/www.armstat.am ,  

                                  http://www.armstatbank.am , 

                                  http://www.armdevinfo.am 

 

             NS RA official website    http://www.armstat.am  , 
                                                http://www.armstatbank.am , 

                                         http://www.armdevinfo.am 
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       Սույն ժողովածուն ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 

առավել ամբողջական վիճակագրական 

հրապարակումն է, որն արտացոլում է երկրի սոցիալ-

տնտեսական վիճակը 2013-2017թթ. միջակայքում` 

Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և ք.Երևանի 

կտրվածքով:  

       Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության 

վարչատարածքային բաժանման մասին» և «Երևան 

քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին»   

ՀՀ օրենքների, հանրապետության տարածքը 

բաժանված է 10 մարզի և Երևան  համայնքի: 

      Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են 49 

քաղաքներ և  955  գյուղեր:      

     Սույն հրապարակումով վիճակագրական 

տեղեկատվություն օգտագործողին է ներկայացվում 

մանրամասն վիճակագրական տեղեկատվություն 

տարածաշրջանային (ռեգիոնալ)  կտրվածքով:  

     Ժողովածուն նախատեսված է ընթերցողների լայն 

շրջանի համար: Նախկինում հրապարակված որոշ 

ցուցանիշներ սույն հրապարակման մեջ ճշգրտված են:

The given handbook is more complete statistical 

publication of the  Statistical     Committee of RA, 

reflecting socio-economic situation of the country by 

marzes and Yerevan city for 2013-2017. 

      

 

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 955 villages in the Republic 

of Armenia. 

In 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 this 

publication.

                                              

Պայմանական նշաններ 
Explanations of symbols 

 
Երևույթը բացակայում է << - >> Category not applicable 
Տվյալները բացակայում են <<...>> Data not available

Չնչին մեծություն <<0.0>> Negligible magnitude  

Տվյալները ճշգրտված են << >>    Data are adjusted 
Առանձին դեպքերում բաղադրիչների գումարի և արդյունքի միջև աննշան տարբերությունները բացատրվում են 

տվյալների կլորացմամբ: 

The discrepancy between the totals and sum in some cases can be explained by using rounded data. 

 

Համառոտագրություններ 
Abbreviations 

 
մ                        մետր 

մ 2                    քառակուսի մետր 

մ 3                    խորանարդ մետր 

կմ                      կիլոմետր 

կմ 2                    քառակուսի կիլոմետր 

կգ                      կիլոգրամ 

տ                       տոննա 

հա                     հեկտար 

հազ.                  հազար 

մլն.                    միլիոն 

մլրդ.կվտ         միլիարդ կիլովատտ 

տոննա-կմ       տոննա-կիլոմետր 

%                       տոկոս 

մ.թ.ա                մեր  թվարկությունից առաջ

m                      metre
m2                      square metr 
m3                      cubic metre 
km                    kilometre 
km2                   square kilometre 
kg                       kilogram 
t                          tonne 
ha                       hectare 
ths.                     thousand 
mln.                    million 
bln.                     billion 
kw                    kilowatt 
t-km                   tonne-kilometre 
%                        percentage 
B.C.                    before Christ 

 

 


