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Նպատակ ունենալով առավել արդյունավետ իրականացնել Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետին առընթեր ազգային երիտասարդական 
քաղաքականության խորհրդի (այսուհետ` Խորհուրդ) 2010 թվականի 
գործունեության ծրագիրը և առաջնորդվելով Խորհրդի կանոնադրության 12-րդ 
կետով և Խորհրդի աշխատակարգի 6-րդ կետով`  Խորհուրդը   որոշում  է. 
 
1. Խորհրդի 2010 թվականի գործունեության ծրագրի 4-րդ կետի` «Ընդունված 
ինդիկատորների համակարգի կիրառմամբ ՀՀ երիտասարդական 
քաղաքականության գնահատում», 5-րդ կետի` «ՀՀ-ում իրականացվող 
երիտասարդական քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկությունների 
ներկայացում», և 7-րդ կետի` «Առկա նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի 
համակարգված ուսումնասիրություն և առաջարկությունների ներկայացում», 
շրջանակներում աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ստեղծել 
աշխատանքային խումբ հետևյալ կազմով` 
 

Զ. Լավչյան - խմբի ղեկավար, «Եվրոպական երիտասարդական ակումբների 
համադաշնություն» հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ 
(խորհրդի անդամ) 
Ռ. Մարկոսյան - Եվրախորհրդի երիտասարդության և սպորտի 
տնօրինության դասընթացավարների խմբի անդամ  (խորհրդի քարտուղար) 
Ա. Թադևոսյան - «Թրեյներների ազգային թիմ»  հասարակական 
կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ)  
Ա. Հակոբյան -   «Հզոր հասարակություն» հիմնադրամի գործադիր տնօրեն 
(խորհրդի անդամ) 
Լ. Նալչաջյան - Ակտիվ երիտասարդ քաղաքացիների նախաձեռնություն» 
հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ (խորհրդի անդամ) 
Ռ. Սարդարյան - «Երիտասարդական ալիք» հասարակական 
կազմակերպության նախագահ  (խորհրդի անդամ) 
Մ. Մովսիսյան  - «Երիտակ» հասարակական կազմակերպության 
անդամ (խորհրդի անդամ) 
Ա. Ուդումյան - Երիտասարդության սոցիալական և զբաղվածության 
հարցերի գծով փորձագետ (խորհրդի անդամ) 
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Ա. Սողոմոնյան - ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 
նախարարության աշխատակազմի երիտասարդական քաղաքականության 
վարչության պետ: 
 

2. Խորհրդի 2010 թվականի գործունեության ծրագրի 9-րդ կետի` 
«Երիտասարդության մասին օրենքի նախագծի քննարկում», և 10-րդ կետի` 
««Օգնություն ցուցաբերելու նպատակով և կամավոր աշխատանքների կատարման 
կարգի պայմանների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկում», շրջանակներում 
աշխատանքներ իրականացնելու և համապատասխան քննարկումներ 
կազմակերպելու նպատակով ստեղծել աշխատանքային խումբ հետևյալ կազմով` 
 

Լ. Նալչաջյան - խմբի ղեկավար, «Ակտիվ երիտասարդ քաղաքացիների 
նախաձեռնություն» հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ 
(խորհրդի անդամ) 
Է. Բաբայան - ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ (խորհրդի 
անդամ) 
Ա. Դավթյան - ՀՀ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, 
երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի 
նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Զ. Լավչյան - «Եվրոպական երիտասարդական ակումբների 
համադաշնություն» հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ 
(խորհրդի անդամ) 
Դ. Դավթյան - Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսանողական  
խորհուրդ (խորհրդի անդամ) 
Ց. Ակոպյան - Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի 
նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Ռ. Սարդարյան - «Երիտասարդական ալիք» հասարակական 
կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Մ. Մովսիսյան  - «Երիտակ» հասարակական կազմակերպության 
անդամ (խորհրդի անդամ) 
Ա. Հակոբյան - «Հզոր հասարակություն» հիմնադրամի գործադիր տնօրեն 
(խորհրդի անդամ) 
Հ. Ափյան - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական 
համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ (խորհրդի անդամ) 

 
 
3. Խորհրդի 2010 թվականի գործունեության ծրագրի 17-րդ կետի` 
«Երիտասարդների բնակարանային խնդիրներ»,  և 18-րդ կետի` «Աջակցություն 
երիտասարդ գիտնականների սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը», 
շրջանակներում աշխատանքներ իրականացնելու և համապատասխան 
հաշվետվություն մշակելու նպատակով ստեղծել աշխատանքային խումբ հետևյալ 
կազմով` 
 

Ա. Մխրթարյան - խմբի ղեկավար, «Երիտասարդական ակումբների 
դաշնություն» հասարակական կազմակերպության նախագահ (խորհրդի 
անդամ) 
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Ա. Քարամյան - ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 
տեղակալ (խորհրդի նախագահի տեղակալ) 
Է. Հակոբյան - «Ազատ հասարակության ինստիտուտ» հասարակական 
կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Ռ. Սարդարյան - «Երիտասարդական ալիք» հասարակական 
կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Դ. Դավթյան - Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսանողական  
խորհուրդ (խորհրդի անդամ) 

 
4. Խորհրդի 2010 թվականի գործունեության ծրագրի 19-րդ կետի` «Մարզերում 
երիտասարդական քաղաքականության խնդիրներ», 20-րդ կետի` «Համայնքային 
մակարդակներում երիտասարդական քաղաքականությունների ներդրման 
խրախուսում», և 21-րդ կետի` «Երևան քաղաքում իրականացվող 
երիտասարդական քաղաքականություն»,  շրջանակներում աշխատանքներ 
իրականացնելու և համապատասխան հաշվետվություն և առաջարկություններ 
մշակելու նպատակով ստեղծել աշխատանքային խումբ հետևյալ կազմով` 
 

Ա. Հակոբյան - խմբի ղեկավար, «Հզոր հասարակություն» հիմնադրամի 
գործադիր տնօրեն (խորհրդի անդամ) 
Վ. Տերտերյան - ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի առաջին 
տեղակալ (խորհրդի անդամ) 
Է. Թումանյան - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի, 
սպորտի, երիտասարդության հարցերի և տուրիզմի վարչության պետ 
(խորհրդի անդամ) 
Ա. Թադևոսյան - «Թրեյներների ազգային թիմ»  հասարակական 
կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ)  
Լ. Նալչաջյան - «Ակտիվ երիտասարդ քաղաքացիների նախաձեռնություն» 
հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ (խորհրդի անդամ) 
Մ. Մովսիսյան - «Երիտակ» հասարակական կազմակերպության անդամ 
(խորհրդի անդամ) 
Ռ. Սարդարյան - «Երիտասարդական ալիք» հասարակական 
կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Ց. Ակոպյան - Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի 
նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Հ. Ափյան - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական 
համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Դ. Դավթյան - Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսանողական  
խորհուրդ (խորհրդի անդամ) 
Է. Մանանդյան - «Նոր Հայաստան» հումանիտար աջակցության կենտրոն» 
հասարակական կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Զ. Լավչյան - «Եվրոպական երիտասարդական ակումբների 
համադաշնություն» հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ 
(խորհրդի անդամ) 
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5. Խորհրդի 2010 թվականի գործունեության ծրագրի 22-րդ կետի` «Աջակցություն 
երիտասարդության բարոյահայրենասիրական դաստիարակության խնդիրների 
լուծմանը», և 23-րդ կետի` «Հոգևոր և մշակութային խնդիրների վերաբերյալ 
երիտասարդության գիտելիքների և տեղեկացվածության մակարդակի 
բարձրացում», շրջանակներում աշխատանքներ իրականացնելու և 
համապատասխան հաշվետվություն և առաջարկություններ մշակելու նպատակով 
ստեղծել աշխատանքային խումբ հետևյալ կազմով` 
 

Է. Մանանդյան - խմբի ղեկավար, «Նոր Հայաստան» հումանիտար 
աջակցության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության նախագահ 
(խորհրդի անդամ) 
Ա. Նազարյան - ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ 
Է. Հակոբյան - «Ազատ հասարակության ինստիտուտ» հասարակական 
կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Ց. Ակոպյան - Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի 
նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Հ. Ափյան - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական 
համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Ա. Թադևոսյան - «Թրեյներների ազգային թիմ»  հասարակական 
կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ)  
Գ. Իսկանդարյան - Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի կոորդինատոր 
(խորհրդի անդամ)  
Մ. Մովսիսյան - «Երիտակ» հասարակական կազմակերպության 
անդամ (խորհրդի անդամ) 
Ռ. Սարդարյան - «Երիտասարդական ալիք» հասարակական 
կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ) 

 
6. Խորհրդի 2010 թվականի գործունեության ծրագրի 24-րդ կետի` «Արցախի 
երիտասարդության մասնակցության խթանում», շրջանակներում աշխատանքներ 
իրականացնելու և համապատասխան հաշվետվություն և առաջարկություններ 
մշակելու նպատակով ստեղծել աշխատանքային խումբ հետևյալ կազմով` 
 

Է. Հակոբյան - խմբի ղեկավար, «Ազատ հասարակության ինստիտուտ» 
հասարակական կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Ց. Ակոպյան - Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի 
նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Հ. Ափյան - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական 
համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Է. Մանանդյան - «Նոր Հայաստան» հումանիտար աջակցության կենտրոն» 
հասարակական կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ) 

 
 
7. Խորհրդի 2010 թվականի գործունեության ծրագրի 25-րդ կետի` «Աջակցություն 
միջազգային երիտասարդական աշխատանքում ՀՀ երիտասարդական 
կազմակերպությունների մասնակցությանը», շրջանակներում աշխատանքներ 
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իրականացնելու և համապատասխան հաշվետվություն և առաջարկություններ 
մշակելու նպատակով ստեղծել աշխատանքային խումբ հետևյալ կազմով` 
 

Ա. Թադևոսյան - խմբի ղեկավար, «Թրեյներների ազգային թիմ»  
հասարակական կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ)  
Կ. Ղազինյան - ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ (խորհրդի 
անդամ) 
Ա. Մխրթարյան - «Երիտասարդական ակումբների դաշնություն» 
հասարակական կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Է. Հակոբյան - «Ազատ հասարակության ինստիտուտ» հասարակական 
կազմակերպության նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Հ. Ափյան - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական 
համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ (խորհրդի անդամ) 
Լ. Նալչաջյան - «Ակտիվ երիտասարդ քաղաքացիների նախաձեռնություն» 
հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ (խորհրդի անդամ) 
Զ. Լավչյան - «Եվրոպական երիտասարդական ակումբների 
համադաշնություն» հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ 
(խորհրդի անդամ), 
Ա. Ուդումյան - Երիտասարդության սոցիալական և զբաղվածության 
հարցերի գծով փորձագետ (խորհրդի անդամ): 
 

 
8. Հանձնարարել բոլոր աշխատանքային խմբերին 2010 թվականի գործունեության 
ծրագրի համապատասխան կետերով սահմանված ժամկետներում կազմակերպել 
անհրաժեշտ աշխատանքները և արդյունքների մասին պարբերաբար տեղեկացնել 
Խորհրդի նախագահի տեղակալին և Խորհրդի քարտուղարին:  

 
 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`     ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`    ՌՈՒԲԵՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


