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Սույն վիճակագրական ատլասը Հայաստանի 

Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի 

հրապարակումն է, որն արտացոլում է Հայաստանի 

Հանրապետության մարզերի սոցիալ-տնտեսական 

վիճակը բնութագրող ցուցանիշները` զուտ քարտեզային 

պատկերավորումներով: 

        Ատլասի հրապարակումը նպատակ ունի վիճակա-

գրական տեղեկատվության  օգտագործողին տրամադրել 

աշխարհագրական    տեղեկատվական    համակարգերի 

տեխնոլոգիաների կիրառման ձևաչափով վիճակագրա-

կան հրապարակում: Քարտեզները կառուցվել են Arc GIS 

համակարգչային ծրագրով: 

            

 

 

 

This statistical atlas is the publication of the 

Statistical Committee of the Republic of Armenia 

which reflects indicators characterizing separate 

branches of economy of the Republic of Armenia 

marzes in map illustrations. 

 

Publishing of the atlas aims to provide statistical 

data user with Geographical Informational 

System statistical publication by IT format. Maps 

have been designed by “Arc GIS” software. 

 

 

 

 

Данный статистический атлас является 

публикацией Статистический комитет Республики 

Армения и пердставляет показатели социально-

экономического состояния марзов (регионов) 

Статистический комитет Республики 

Арменияисключительно в виде карт.  

Издание Атласа преследует цель предоставить 

пользователям статистической информации публикацию 

с использованием географических информационных 

технологий (ГИС). Карты спроектированы компьютерной 

программой “Arc GIS”.
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Տեղեկատվության բազմազանմամբ և տեղեկատ-
վական հոսքերի ինտեսիվացմամբ բնութագրվող արդի 

աշխարհում էապես կարևորվում է <<Վիճակագրական 

եռանկյունու անկյունները զբաղեցնող>>, տարաբևեռ 

հակումներ ունեցող, պաշտոնական վիճակագրության 

երեք մասնակիցների` ռեսպոնդենտների, 

օգտագործողների և հարկատուների հնարավորին <<մեկ-
տեղումը>>, հատկապես` ազգային և միջազգային չափա-
նիշներով պերցեպցիայի (կոմունիկացիոն ունակություն-
ների համահարթեցման) պահանջների տեսանկյունով: 

 
 

Հայաստանի Հանրապետության  վիճակագրական 
կոմիտեն շնորհակալություն է հայտնում բոլոր ռես-
պոնդենտներին (տեղեկատվություն տրամադրողներին), 

որոնց կողմից տրամադրված տեղեկատվության վրա է 

խարսխված սույն վիճակագրական հրապարակումը և 

ողջունում նրանց ու հարկատուների, որպես վիճա-
կագրական տեղեկատվության օգտագործողների, արձա-
գանքներն ու առաջարկները վերոհիշյալ նկատառում-
ներով վիճակագրական հրապարակումների հետագա 

կատարելագործման համար: 

           Հրապարակումների հետագա կատարելագործման 

համար առաջարկությունները և մեկնաբանությունները, 

խնդրում ենք ներկայացնել Հայաստանի 
Հանրապետության  վիճակագրական կոմիտեն 
վիճակագրական տեղեկատվության տարածման  բաժին: 
 

0010, ºñ¨³Ý, Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý åáÕáï³,  
Î³é³í³ñ³Ï³Ý շենք, 3   
Ð»é.    (374 11) 52-33-56 
ü³ùë (374 11) 52-19-21 
¾É. ÷áëï`          info@armstat.am 
 Արմստատի                 
կայքեր`  
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¡ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
     ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ, 2019թ. 

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. 

 
 

Statistical Committee of the Republic of Armenia  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 to the Statistical Information Dissemination 
Division.of Armstat concerning the future development of the 
publications. 
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 STATISTICSL COMMITTEE OF THE  
                REPUBLIC OF ARMENIA , 2019 

       В современном мире, характеризующемся 
разнообразием информации и интесификацией информа-
ционных потоков, с точки зрения требований перцепции 
(выравнивания коммуникационных свойств) на 
национальном и международном уровнях, особое значение 
придается возможному “приведению в один фокус” 
“находящихся в разных углах статистического треуголь-
ника”  трех участников официальной статистики - 
респондентов, пользователей и налогоплательщиков, 
имеющих разнополярные склонности.  
        Статистический комитет Республики Армения 
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 стати стических публикаций. 

 
 
 

           Просьба, предложения и комментарии направлять в 
отдел распространения статистической информации, 
Армстат.  
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Òåë:.   (374 11) 5 2-33-56 
Факс: (374 11) 52-19-21 
E-mail:     info@armstat.am 
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              ¡  СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
                   РЕСПУБЛИКИ  АРМЕНИЯ, 2019г. 
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Համառոտագրություններ Abbreviations Аббревиатуры 
մ մետր m meter м метр 

կմ կիլոմետր km kilometer км километр 

քառ.մ քառակուսի մետր sq.m square meter кв. м квадратный метр 

քառ.կմ քառակուսի կիլոմետր sq. km square kilometer кв. км квадратный километр 

խոր.մ խորանարդ մետր cub. m cubic meter куб. м кубический метр 

կգ կիլոգրամ kg kilogram кг. килограмм 

հազ. հազար ths. thousand тыс. тысяча 

մլն. միլիոն mln. million  млн. миллион 

մլրդ. միլիարդ bln. billion млрд. миллиард 

հա հեկտար ha hectare га гектар 

% տոկոս % percent % процент 

‰ պրոմիլ ‰ pro mil ‰ промиль 

Ծանուցում. Քարտեզներում մուտքագրված ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանությունները և վերապահումները առկա են 
«Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2019»վիճակագրական ժողովածուի մեջ, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական  կայքի մեթատվյալներ հատվածում (http://www.armstat.am): 

Note: Calculation methodologies and reservations concerning indicators in the maps are available in the “Marzes of the Republic of Armenia and 
Yerevan city in figures, 2019” statistical handbook, as well as in the methodology sector of Armstat official web-site: (http://www.armstat.am). 

Примечание: Методология расчета данных и замечания приведены в статистическом сборнике “Марзы Республики Армении и город Ереван в 
цифрах, 2019”, а также в разделе “Метаданные” официального сайта Армстат (http://www.armstat.am). 
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