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Տեղեկատվության բազմազան-

մամբ և տեղեկատվական հոսքերի 
ինտենսիվացմամբ բնութագրվող 
արդի աշխարհում էապես կարևոր-
վում է <<վիճակագրական եռան-
կյունու անկյունները զբաղեցնող>>, 
տարաբևեռ հակումներ ունեցող, 
պաշտոնական վիճակագրության ե-
րեք մասնակիցների` ռեսպոն-
դենտների, սպառողների և հար-
կատուների հնարավորին <<մեկ-
տեղումը>>, հատկապես` ազգային 
և միջազգային չափանիշներով պեր-
ցեպցիայի (կոմունիկացիոն ունա-
կությունների համահարթեցման) 
պահանջների  տեսանկյունով: 

Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային վիճակագրական ծառա-
յությունը (ՀՀ ԱՎԾ) շնորհակալութ-
յուն է հայտնում բոլոր ռեսպոն-
դենտներին (տեղեկատվություն տը-
րամադրողներին), որոնց կողմից 
տրամադրված տեղեկատվության 
վրա է խարսխված սույն վիճակա-
գրական հրապարակումը և ողջու-
նում նրանց ու հարկատուների, որ-
պես վիճակագրական տեղեկատ-
վության սպառողների, արձագանք-
ներն ու առաջարկները վերոհիշյալ 
նկատառումներով վիճակագրական 
հրապարակումների հետագա կա-
տարելագործման  համար:  
Հրապարակումների հետագա կա-

տարելագործման համար առա-
ջարկությունները և մեկնաբանութ-
յունները խնդրում ենք ներկայաց-
նել ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  վիճա-
կագրական տեղեկատվության տա-
րածման և հասարակայնության 
հետ կապերի բաժին:  
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In the present  day world 
which is characterized by the variety 
of information and intensity of 
informational  flows, the possible 
“combination”  of three participants 
of official statistics such as 
respondents, users and taxpayers, 
“occupying the angles 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 (NSSRA) would like to thank 
all the respondents (information 
providers) who have supplied 
information, on which is anchored 
this statistical publication, and 
welcomes any comments and 
suggestions from the respondents 
and taxpayers, as statistical users, for 
the future improvement of the 
statistical publication. 

Please send your comments 
and suggestions to any of the 
following addresses of the Statistical 
Information Dissemination and 
Public Relations Division of the 
NSSRA.   

 
3 Government House, Republic   

 Avenue, Yerevan, 0010 
  (+37 410) 52-33-56 

Fax: (+37 410) 52-19-21 
NSSRA official website:  
E-mail:  
 
info@armstat.am 
http://www.armstat.am,    
mirror website:  
 
http://www.armstat.info  
http://www.armstatbank.am  
http://www.armdevinfo.am 
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В современном мире, 
характеризующемся разнообра-
зием информации и интен-
сификацией информационных 
потоков, с точки зрения 
требований перцепции (вырав-
нивания коммуникационных 
свойств) на национальном и 
международном уровнях, особое 
значение придается возможному 
“приведению в один фокус” 
“находящихся в разных углах 
статистического треугольника” 
трех участников официальной 
статистики - респондентов, 
пользователей и налогопла-
тельщиков, имеющих разно-
полярные склонности. 

Национальная статистическая 
служба Республики Армения 
(НСС РА) благодарит всех 
респондентов за предоставленную 
ими информацию, которая легла в 
основу данной публикации, и, 
исходя из вышеизложенных 
соображений, приветствует любые 
отзывы и предложения с целью 
дальнейшего усовершенствования 
статистических публикаций. 

Просьба, предложения и 
комментарии направлять в Oтдел 
распространения статистической 
информации и связей с 
общественностью НСС РА. 
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