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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: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2016 
Վիճակա·րական ժողովածու 
 

           Ժողովածուն արտացոլում է ՀՀ Տավուշի մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011-2015թթ. 
միջակայքում:  
      Հրապարակումը վիճակա·րական տեղեկատվություն սպառողին (օ·տա·ործողին) 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 ·ումարի և արդյունքի միջև աննշան տարբերությունները 
բացատրվում են տվյալների կլորացմամբ: 

                      
Համառոտա·րություններ 

 
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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