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Պաշտոնական  վիճակագրություն  օգտագործողների  
հանրային  խորհրդի  2021թ. փետրվարի 25-ի հեռավար  նիստի 

 
ք. Երևան                                                    սկիզբ՝  25 փետրվարի  2021թ., Ժ. 14:30 
 ավարտ՝                                    Ժ. 15:40 

 
Մասնակցում  էին`   Պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների հանրային  
խորհրդի  (Հանրային խորհուրդ)  11  անդամներից  9-ը:  
Բացակայում էին`   ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (ՀՀ ՊԵԿ) ներկայացուցիչը 
և «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցիացիայի նախագահ                
Կ. Դանիելյանը: Ֆինանսների նախարարության Մակրոտնտեսական քաղա-
քականության վարչության պետ Է. Հակոբյանի փոխարեն մասնակցում էր                
Գ. Ադամյանը և ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Հ. Խաչատրյանի 
փոխարեն՝ ՀՀ  կենտրոնական  բանկի վիճակագրության  վարչության  պետ               
Գ.  Աղաջանյանը: 

Հրավիրված էին՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեից՝ նախագահի տեղակալ               
Գ. Անանյանը և Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի պետ               
Ն. Մուշեղյանը: 

Նիստի արձանագրությունը վարում էր Հանրային խորհրդի  քարտուղար,               
ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի 
ավագ  մասնագետ Գ. Նշանյանը: 

 

Օրակարգում  ներառված  էին  հետևյալ հարցերը.  

1. «2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի կատարման հաշվետվության» 
նախագծին  հավանություն տալու հարցը 

2.  Այլ  հարցեր: 
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Բացման խոսքով հանդես եկավ Հանրային խորհրդի նախագահ պարոն               
Ա. Անանյանը:   

Քվեարկության դրվեց  նիստի օրակարգը:  
Հանրային խորհրդի 9 անդամների կողմ քվեարկության արդյունքում այն 

հաստատվեց:  
Օրակարգի 1-ին հարցի կապակցությամբ՝  համաձայն օրակարգի,               

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի նախագահ պարոն Ս. Մնացականյանը  ներկայացրեց  
«2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի կատարման հաշվետվության» 
(Հաշվետվություն)  նախագիծը, որը նախապես ներկայացվել  էր Հանրային խորհրդի  
բոլոր անդամներին՝  կարծիքի:  

Որոշվեց՝ հավանություն տալ «2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի 
կատարման հաշվետվության»  նախագծին:  

Օրակարգի 2-րդ հարցի կապակցությամբ՝   
«Այլ հարցերի»  շրջանակում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 

պրոռեկտոր  պարոն  Հ. Ծպնեցյանի կողմից առաջարկվեց պարզաբանումներ  անել՝            
 գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության վերաբերյալ 

տեղեկատվության  հրապարակմանը վերաբերող,  
 արդյունաբերական ոլորտի կազմակերպությունների աշխատողների միջին 

ցուցակային թվաքանակի վերաբերյալ ամսական պարբերականությամբ 
հրապարակմանը վերաբերող հարցերին:  

Գյուղատնտեսության և արդյունաբերության ոլորտի վիճակագրությանը 
վերաբերող հարցերին պարոն Ս. Մնացականյանի առաջարկությամբ պատասխանեց 
ՀՀ ՎԿ նախագահի տեղակալ պարոն Գ. Անանյանը:                           

Պարոն Գ. Անանյանը  նշեց, որ  
 գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության վերաբերյալ տեղեկատվության 

աղբյուր հանդիսացող ՀՀ ոստիկանությունից  տեղեկացրել են, որ 
գյուղատնտեսական տեխնիկայի վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփման 
աշխատանքների կատարման գործընթացը պահանջում է որոշակի 
ժամանակահատված, ինչի ավարտից հետո կքննարկվի տեղեկատվության 
հրապարակման հարցը, 

 արդյունաբերական ոլորտի կազմակերպությունների աշխատողների միջին 
ցուցակային թվաքանակի վերաբերյալ ամսական պարբերականությամբ 
հրապարակումը նպատակահարմար չէ, քանզի այն հրապարակվում է 
տարեկան պարբերականությամբ: 
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Նիստի եզրափակման խոսքով հանդես եկավ Հանրային խորհրդի նախագահ 

պարոն Ա. Անանյանը:  
Պարոն Ա. Անանյանը մեկ անգամ ևս ընդգծեց, որ նիստի ընթացքում քննարկված 

հարցերն արժե  հաշվի առնել և ըստ հնարավորության կազմակերպել և անցկացնել 
Հանրային խորհրդի  նիստեր, որի ընթացքում  կներառվեն Հանրային խորհրդի 
անդամներին անհանգստացնող  հարցերը: 

 
 
 

25.02.2021թ. 
Հանրային  խորհրդի 
նախագահ` 

 

Ա. Անանյան 

 
Հանրային  խորհրդի 
քարտուղար` 
 

 Գ. Նշանյան 

       


