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(Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ելույթից բխող 
միջոցառումների ցանկը)  

 
NN 
ը/կ 

Նպատակ Միջոցառման անվանում Կատարման 
ժամկետ 

Պատասխանատու 

խ 

1 2 3 4 5 
1. ՀՀ կառավարությունը 

պետական- մասնավոր 
համագործակցության 
սկզբունքի ներքո 
իրականացնելու են 
համահայկական ծրագրեր։ 

Նոր ատոմակայանի կառուցում 
• Մրցույթի անցկացում շինարարական 

աշխատանքները կառավարող 
կազմակերպության ընտրության համար 

• Մրցույթի անցկացում ներդրողների, 
նախագծող և նախագծի շինարարական 
աշխատանքները իրականացնող 
կազմակերպությունների ընտրության 
համար։ 

• Նոր միջուկային էներգաբլոկի 
տեխնիկական առաջադրքների մշակում 

• Շինարարա-մոնտաժային 
աշխատանքների իրականացում 

• Նոր միջուկային էներգաբլոկի 
շահագործում 

 
2009թ. 1-ին եռամսյակ 
 
 
2010թ. 1-ին եռամսյակ 
 
 
 
 
2010թ. 
 
Մինչև 2016-17թթ. 
 
2017թ. 
 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական 
պաշարների 
նախարարություն 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցում 
• «Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման 

գործողությունների ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծի ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

 
2009թ. առաջին 
եռամսյակ 

ՀՀ տրանսպորտի և կապի 
նախարարություն, ՀՀ 
էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
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  Համահայկական բանկի և զարգացման 

ֆինանսական կազմակերպության ստեղծում 
• Բանկի մասին օրենքի ընդունում 
• Բանկի պոտենցիալ ներդրողների հետ 

աշխատանքներ 
• Կանոնադրության ընդունում, բանկի 

գրանցում և լիցենզավորում 
• Գլխավոր տնօրենի ընտրություն 
• Բիզնես պլանի մշակման համար 

փորձագետների ընտրություն 
•  բիզնես պլանի մշակում ու հաստատում       
     
• Աշխատակազմի ընտրություն 
• Գործունեության հետ կապված ներքին 

կանոնակարգերի ընդունում 
• ԶՖԿ-ի գրանցում 
• Համայկական բանկի մասնաճյուղերի 

բացման նախապատրաստական 
աշխատանքներ հայաշատ համայնքներում 
/ՌԴ, ԱՄՆ, Ֆրանսիա/ 

 
 
2008թ. 4-րդ եռամսյակ 
2009թ. բոլոր 
եռամսյակներում 
2009թ. 1-ին եռամսյակ 
2009թ 1-ին եռամսյակ 
2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
 
2009թ 2-րդ և երրորդ 
եռամսյակներում 
2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
 
2009թ. 3-րդ եռամսյակ 
2009թ. 4-րդ եռամսյակ 
 

ՀՀ ԿԲ` համաձայնությամբ,  
Հայաստանի Մրցակցության 
Խորհուրդ, ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն, ՀՀ 
Կառավարության 
աշխատակազմ 

2. ՀՀ կառավարությունը 
նպաստելու է 
Հայաստանում բիզնես 
հիմնելու գրավչության 
մեծացմանը 

Ինովացիոն հանձնաժողովի ձևավորում և 
բիզնես նախագծերի մշակմանը ու 
նախապատրաստմանը աջակցում 
• ՀՀ վարչապետին կից ինովացիոն 

նախագծերի հանձնաժողովի ստեղծում 
• Կանոնակարգի մշակում և հաստատում 
• Հանձնաժողովի կողմից թեմատիկ 

ֆորումների ձևավորման աջակցություն 

 
 
 
2008թ. 4-րդ եռամսյակ 
 
2008թ. 4-րդ եռամսյակ 
2009թ. շարունակական 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն, ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ  
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• ինովացիոն ծրագրերի ընտրության 

նպատակով ցուցահանդես-մրցույթների 
կազմակերպում և անցկացում 

• Ինտերնետային կայքի ստեղծում` 
մրցույթով հաղթած ծրագրերի 
համաֆինանսավորման նպատակով  
ներդրումներ ներգրավելու համար 

• Նախարարությունների կողմից 
առաջարկությունների ներկայացում և 
քննարկում 

• Կոնկրետ օժանդակության տրամադրում 

2009թ. շարունակական 
 
2009թ. շարունակական 
 
 
 
2008թ. 4-րդ եռամսյակ - 
2009թ. 
 
2009թ. 4-րդ եռամսյակ 

  Հարկային վարչարարության պարզեցում 
 
• Համապատասխան իրավական ակտերի 

նախագծերի նախապատրաստում և 
ներկայացում ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմ` հարկային ծառայության 
զարգացման ֆոնդի ձևավորման և 
ծախսային կառուցվածքի հիմնովին 
վերանայման 
նպատակով 

• Կազմակերպությունների ստեղծման և 
սպասարկաման ոլորտում «մեկ 
պատուհանիե գաղափարի ներդրման 
քննարկումների կազմակերպում`  

• Նորաստեղծ փոքր բիզնեսին աջակցելու 
առանձին միջոցառումների ծրագրի 
մշակում և իրագործում 

 
 

2009թ. 1-ին եռամսյակ 
 
 
 
 
 
 
  
  2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
 
 
 
 2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
 
 

 
ՀՀ պետական եկամուտների 
կոմիտե 
 
 
 
 
 
 
 
ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն 
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• Փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչների համար 

հարկային հաշվառման առանձնահատուկ 
եղանակների, ինչպես նաև ստուգումների 
կիրառման շրջանակների էական 
նվազեցում 

• Ամբողջական համակարգի ապահովում` 
որպես կանոն հաշվետվությունները 
հարկային ծառայությանը միայն 
էլեկտրոնային կամ սովորական փոստով 
ներակայացնելու նպատակով 

• Ռիսկային չափանիշների հիման վրա 
ստուգման ենթակա հարկ վճարողների  
ընտրություն , ռիսկերի կառավարմամբ 
հարկ վճարողների ստուգումների և 
ուսումնասիրությունների համակարգի 
մշակում և ներդնում 

• Հասարակության լայն խավերին իրազեկել 
և ծանոթացնել հարկային 
վարչարարության առաքելության, 
հիմնական նպատակների և 
իրականացվելիք միջոցառումների մասին 

• ՀՀ հարկային օրենսդրության և հարկային 
վարչարարության առաքելության 
վերաբերյալ տեղեկատվական բազմալեզու 
ձեռնարկների նախապատրաստում և 
հրատարակում` սփուռքի գործարարների 
շրջանում տարածելու, ինչպես նաև 
ներդրումային գրավչության 

2008թ. 4-րդ եռամսյակ 
 
 
 
 
 2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
 
 
 
 
2009թ. 3-րդ եռամսյակ 
 
 
 
 
 
2008թ. 3-րդ եռամսյակ 
– 2010թ.-ի երկրորդ 
եռամսյակ 
 
 
2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
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հնարավորություններն ու 
արտոնությունները մատնանշելու 
նպատակով  

  »Զվարթնոց« օդանավակայանում և 
Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտիների 
ստեղծում 
 
• ՀՀ «Զվարթնոց» օդանավակայանի 

հարակից տարածքում ազատ տնտեսական 
գոտու ստեղծման հայեցակարգի մշակում 

• «Գյումրի քաղաքում ազատ տնտեսական 
գոտու ստեղծման հայեցակարգի մշակում 

• «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագծի մշակում 

 
 
 
2008թ. 4-րդ եռամսյակ 
 
2009թ. 1-ին եռամսյակ 
 
2009թ. 1-ին եռամսյակ 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

  ՀԲ-ի, ԵԲ-ի, Ասիական բանկի 
օժանդակությամբ մեծածավալ վարկային 
միջոցների հասանելիության ապահովում 
• Գյուղական վայրերի զարգացման ծրագրեր 
• Ենթակառուցվածքների վերականգման և 

զարգացման ծրագրեր 
• Գործարար միջավայրի և մասնավոր 

հատվածների համագործակցության 
զարգացման ծրագրեր 

 
 
 
2008թ. 4-րդ եռամսյակ  
2008թ. 4-րդ եռամսյակ 
 
2008թ. 4-րդ եռամսյակ 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

3. ՀՀ կառավարությունը 
խթանելու է Հայաստանում 
առողջ բիզնես միջավայրի 
զարգացմանը 

Ֆինանսական միջոցների ներգրավման 
համար երաշխիքների տրամադրում 
• ՓՄՁ-ներին օժանդակող ֆինանսական 

միջոցների ներգրավման երաշխիքների 
տրամադրում 

 
 
2009թ. շարունակական 
 
 

ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմ 
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• ՓՄՁ-ներին օժանդակող ֆինանսական 

միջոցների ներգրավման երաշխիքների 
տրամադրման վերաբերյալ 
տեղեկատվական բազմալեզու 
ձեռնարկների հրատարակում և 
համահայկական կազմակերպությունների 
միջոցով տարածում հայկական սփուռքի 
գործարարների շրջանակներում 

2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
 

  Սուբսիդավորման գործիքների կիրառռւմ 
• «ՀՀ 2009թ. պետական բյուջեի կատարում 

ապահովող միջոցառումների մասինե ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագծի 
ներկայացում ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմ 

• Սուբսիդավորման գործիքի կիրառման 
նպատակաով պետական կառավարման 
գլխադասային 6 մարմիններին 11,990,175 
հազ. դրամ տրամդրում 

• Խթանների համակարգի վրա հիմնված 
գյուղատնտեսության սուբսիդավորման 
վերաբերյալ հայեցկարգի մշակում 

• Տոկոսադրույքների սուբսիդավորման 
նախագծի լրամշակում 

 
2008թ. 4-րդ եռամսյակ 
 
 
 
 
2009թ.  
 
 
 
2009թ. 
 
 
 
2009թ. 

 
 
ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 
 
 
 
 
ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն, ՀՀ 
գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

  Սահմանված չափանիշներին 
համապատասխանող 
կազմակերպությունների կապիտալում 
պետության մասնակցություն 
• Հայաստանի Հանրապետությունում 

 
 
 
2009թ. 1-ին եռամսյակ 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
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կապիտալի ֆինանսավորման 
մեխանիզմների ներդրման ծրագրի 
մշակում և իրականացում 

• Բիզնես ծրագրերի ընտրություն և 
կապիտալի ֆինանսավորում 

2009թ. 3-րդ եռամսյակ 

  ՀՀ տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության պետական  հանձնաժողովի 
նախաձեռնություններին աջակցում 
• «Տնտեսական մրցակցության պաշտպա-

նության մասինե ՀՀ օրենքում փոփո-
խություններ և լրացումներ կատարելու 
մասինե ՀՀ օրենքի, ինչպես նաև այլ 
իրավական ակտերի նախագծերի մշակում 

• ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտ-
պանության պետական հանձնաժողովի 
միջազգային համագործակցության շրջա-
նակների ընդլայնում, այդ թվում` համա-
գործակցություն օտարերկրյա համանման 
մարմինների, ինչպես նաև միջազգային 
համապատասխան կառույցների հետ  

 
 
 
2009թ  շարունակական 
 
 
 
 
 
2009թ. շարունակական 

ՀՀ տնտեսական 
մրցակցության 
պաշտպանության պետական 
հանձնաժողով 
համաձայնությամբ 

4. ՀՀ կառավարությունը 
քայլեր է ձեռնարկելու` 
ուղղված Հայաստանի 
սոցիալական և 
տնտեսական խնդիրների 
լուծմանը 

Աղետի գոտում 250 մլն դոլարի 
շինարարություն 
• Գյումրիի Անի թաղամասի Տրդատ 

ճարտարապետի փողոցին հարող 
տարածքներում 400 բնակարանների և 
սպասարկման օբյեկտների կառուցում 

• Գյումրիի Մուշ-2 թաղամասի Մարմաշենի 
10-րդ փողոցին հարող տարածքում 

 
 
2009-2010թթ. 
 
 
 
2009-2010թթ. 
 

ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարություն 
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առնվազն 700 բնակարանների և 
սպասարկման օբյեկտների կառուցում 

• Գյումրիի Մուշ-2 թաղամասի Մարմաշենի 
7-րդ, Մուշի 7-րդ փողոցներով 
պարփակված և Մուշի 5-րդ փողոցին 
հարակից տարածքներում 1200 
բնակարանների և սպասարկման 
օբյեկտների կառուցում 

 
 
2009-2010թթ. 
 

  Լրացուցիչ դպրոցաշինություն 
• Շինարարության մրցույթների 

հայտարարում 
• Դպրոցների շինարարական 

աշխատանքների ավարտ 

 
2009թ. 1-ին եռամսյակ 
 
2009թ. 4-րդ եռամսյակ 

ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարություն 

  Գյուղատնտեսության ոլորտում պետություն-
մասնավոր հատվածների համագործակցության 
սկզբունքով նոր ներդրումային ծրագրերի 
իրականացում 
• Կոոպերացիաների կայացման խթանում 

(հատկապես մարքեթինգի եվ 
վարկավորման)  

• Միջազգային չափանիշներին 
համապատասխան լաբորատորիայի 
հիմնում 

 
 
 
2009թ. 4-րդ եռամսյակ 
 
2009թ. 4-րդ եռամսյակ 

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն, ՀՀ 
էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

  Ասիական բանկի օժանդակությամբ Մեղրի-
Բաթումի ավտոճանապարհի կառուցում 

• Հարավ-հյուսիս տրանսպորտային 
միջանցքի կառուցման նպատակով 
գործողությունների ծրագրի մշակում և 
իրականացում 

 
 
2009թ. 1-ին եռամսյակ 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն, ՀՀ 
տրանսպորտի և կապի 
նախարարություն 
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  Ռեգիոնալ նշանակություն ունեցող նոր 

էներգետիկ նախագծերի իրականացում 
• ՀՀ կառավարության և ԻԻՀ 

կառավարության միջև Արաքս գետի 
հիդրոէներգետիկ նախագծի 
ուսումնասիրության շրջանակներում ՀՀ և 
ԻԻՀ սահմանային երթևեկության 
դյուրացման կանոնակարգի ներկայացում 
ՀՀ ԱԺ վավերացման 

• Իրանական կողմի հետ ծրագրի 
ֆինանսական սխեմայի ընտրություն 

• Համատեղ գործադիր մարմնի ձևավորում 
• Ֆինանսական համաձայնագրի 

ստորագրում 
• Ներդրումային ծրագրի հաստատում և 

կառուցման լիցենզիայի ստացում ՀՀ ՀԾԿՀ-
ում 

• Հողհատկացում և հողերի կատեգորիայի 
փոփոխություն և գլխավոր կապալառուի 
ընտրություն 

• Մեղրի ՀԷԿ-ի կառուցում  

 
 
2008թ. 4-րդ եռամսյակ 
 
 
 
 
 
 
2008թ. 4-րդ եռամսյակ 
 
2009թ. 1-ջին եռամսյակ 
2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
 
2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
 
 
2009թ.-ի ընթացքում  
 
 
2009-2014 թթ. 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական 
պաշարների 
նախարարություն 

  Էժան հիփոթեքային համակարգի ձևավորում 
• Հիփոթեքային ընկերության ստեղծման 

հայեցակարգի մշակում 
• Հիփոթեքային ընկերության մասին ՀՀ 

օրենքի նախագծի մշակում 
• Հիփոթեքային ընկերության հիմնադրում 
• Նորաստեղծ ընտանիքների համար 

 
2008թ. 4-րդ եռամսյակ 
 
2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
 
2009թ. 3-րդ եռամսյակ 
 

ՀՀ ԿԲ ` համաձայնությամբ, 
ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն, ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ  
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հիփոթեքային և ավտոմեքենայի 
ձեռքբերման վարկավորման 
մատչելիության և հասանելիության 
բարձրացման հայեցակարգի մշակում 

2009թ. 4-րդ եռամսյակ 
 

 
ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

  Դեմոգրաֆիական ծրագրերի իրականացում 
• Հայաստանի Հանրապետության 

ժողովրդագրական քաղաքականության 
ռազմավարության մշակում և հաստատում 

• Ժողովրդագրական քաղաքականության 
ռազմավարությունից բխող 
միջոցառումների ծրագրի հաստատում և 
իրականացում 

• Ժողովրդագրական իրավիճակի 
վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման 
համակարգի ներդրում 

• Ժողովրդագրական զարգացման ընթացքի 
մոնիտորինգի միասնական համակարգի 
ստեղծում 

• Ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանն 
ուղղված ծրագրերի մշակում և իրագործում 

• Հայրենադարձության և վերաինտեգրման 
ռազմավարական ծրագրերի, ինչպես նաև 
համապատասխան օրենքի նախագծի 
մշակում 

 
2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
 
 
2009թ. 2-րդ եռամսյակ 
 
 
 
2009թ. 4-րդ եռամսյակ 
 
 
2009թ. 4-րդ եռամսյակ 
 
 
2009թ. 4-րդ եռամսյակ 
 և շարունակական 
2009թ. 4-րդ եռամսյակ 
 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 

  Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ 
պետական ռեզեռվների արդյունավետ 
համակարգի ներդրում 
• Պետական ռեզերվների համակարգի 

 
 
 
2009թ. 1-ին եռամսյակ 

Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 
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վերաբերյալ հայեցակարգի մշակում և 
հաստատում 

5. ՀՀ կառավարությունը 
միջոցներ է ձեռնարկելու, 
որպեսզի ապահովվեն 
միջոցառումների 
իրականացման 
հասարակական 
վերահսկողությունը և 
հրապարակայնությունը 

ՀՀ կառավարության կողմից իրականցվող 
միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ 
տեղեկատվության ներկայացում ՀՀ Ազգային 
Ժողով 

2009թ.-ի ընթացքում` 
պարբերաբար 

Պետական կառավարման 
մարմիններ 

 
 
 


