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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2016 

Վիճակագրական ժողովածու 
       ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության սույն վիճակագրական ժողովածուն հրապարակվում է 
չորրորդ անգամ: Այն արտացոլում է ՀՀ Կոտայքի 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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