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î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý µ³½Ù³½³ÝÙ³Ùµ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ÇÝï»ÝëÇí³óÙ³Ùµ µÝáõÃ³-
·ñíáÕ ³ñ¹Ç ³ßË³ñÑáõÙ ¿³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ §íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý »é³ÝÏÛáõÝáõ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñÁ ½µ³Õ»óÝáÕ¦, 
ï³ñ³µ¨»é Ñ³ÏáõÙÝ»ñ áõÝ»óáÕ, å³ßïáÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý »ñ»ù Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇª 
é»ëåáÝ¹»ÝïÝ»ñÇ, ëå³éáÕÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³ïáõÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñÇÝ §Ù»Ïï»ÕáõÙÁ¦, Ñ³ïÏ³å»ëª ³½·³ÛÇÝ ¨ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí å»ñó»åóÇ³ÛÇ (ÏáÙáõÝÇÏ³óÇáÝ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óÙ³Ý)  
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ  ï»ë³ÝÏÛáõÝáí: 
        ÐÐ ³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ (Ñ»ï³Ûëáõ` ÐÐ ²ìÌ) ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ÛïÝáõÙ 
µáÉáñ é»ëåáÝ¹»ÝïÝ»ñÇÝ (ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñáÕÝ»ñÇÝ), áñáÝó ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý íñ³ ¿ Ë³ñëËí³Í ëáõÛÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ ¨ áÕçáõÝáõÙ Ýñ³Ýó áõ 
Ñ³ñÏ³ïáõÝ»ñÇ, áñå»ë íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ëå³éáÕÝ»ñÇ, ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñÝ áõ 
³é³ç³ñÏÝ»ñÁ í»ñáÑÇßÛ³É ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ 
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ:  
          Ðñ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ËÝ¹ñáõÙ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÐÐ ²ìÌ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ հասարակայնության հետ կապերի µ³ÅÇÝ: 
 

 
 
 
 

0010, ºñ¨³Ý, Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý åáÕáï³, Î³é³í³ñ³Ï³Ý ß»Ýù, 3 
                                                    (+ 374 11)   52-33-56 
ü³ùë                                    (+ 374 11)   52-19-21  
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëï`            info@armstat.am 

 ÐÐ ²ìÌ  Ï³Ûù¿çեր  `    http://www.armstat.am  (Ñ³Û»É³ÛÇÝ Ï³Ûù¿ç`http://www.armstat.info) 
                                      http://www.armstatbank.am , http://www.armdevinfo.am 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2016 
Վիճակագրական ժողովածու 
 
 

       ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության սույն վիճակագրական ժողովածուն հրապարակվում է 
չորրորդ անգամ: Այն արտացոլում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011-
2015թթ. միջակայքում:  
      Հրապարակումը վիճակագրական տեղեկատվություն սպառողին (օգտագործողին) մանրամասն 
վիճակագրական տեղեկատվություն է ներկայացնում մարզի կտրվածքով: Ժողովածուն նախատեսված է 
ընթերցողների լայն շրջանի համար: 
     Նախկինում հրապարակված որոշ ցուցանիշներ սույն հրապարակման մեջ ճշգրտված են: 

 
 

Պայմանական նշաններ 
 
 

Երևույթը բացակայում է «  - » 
Տվյալները բացակայում են « ... » 
Չնչին մեծություն « 0.0 » 
Տվյալները ճշգրտված են « » 

 
Առանձին դեպքերում բաղադրիչների գումարի և արդյունքի միջև աննշան տարբերությունները 
բացատրվում են տվյալների կլորացմամբ:    

                      
 

Համառոտագրություններ 
 
 

 
մ                         մետր 
մ2                        քառակուսի մետր 
մ3                        խորանարդ մետր 
կմ                       կիլոմետր 
կմ2                      քառակուսի կիլոմետր 
կգ                       կիլոգրամ 
տ                        տոննա 
հա                      հեկտար 
հազ.                   հազար 
մլն.                     միլիոն 
մլրդ.կՎտ           միլիարդ կիլովատտ 
տոննա-կմ         տոննա-կիլոմետր 
%                        տոկոս                 
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