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Պատասխանատու 

մարմինը Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը Հղումը 
 

1 2 3 4 
ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 
  

1. Համայնքների բյուջեներին պետական 
ֆինանսական օժանդակության համակարգի 
արդյունավետության բարելավում, ֆինանսա-
կան համահարթեցման մեխանիզմների կատա-
րելագործում ՝ տարբերակելով համայնքներին 
ցուցաբերվող օժանդակությունը 

- ՀՀ պետական բյուջեից համայնքային բյուջեներին 
տրամադրվող համահարթեցման դոտացիաների 
տրամադրման նոր մեխանիզմների անհրաժեշտ 
օրենսդրական հիմքերի ստեղծում այն հաշվով, որ 
դրանք լինեն ավելի նպատակային, հաշվի առնեն 
համայնքների միջև առկա օբյեկտիվ 
տարբերությունները՝ հատկապես եկամտային 
ունակությունների և ծախսային կարիքների մասով 

Եվրոպայի խորհուրդ - Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
գործողությունների պլան`  
կապված տեղական 
ինքնակառավարման բնագավառի 
բարեփոխումների հետ (խնդիր 1)  
ԱՄՆ ՄԶԳ` զարգացմանն ուղղված 
համագործակցության 
համաձայնագիր  
(թիվ  AAG-111-G-13-001) 

- սեփական լիազորությունների իրականացման 
համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 
ծավալների, պարտադիր լիազորությունների 
իրականացման կարգերի, չափորոշիչների ու 
նորմատիվների ներմուծմամբ պայմանավորված 
դրանց դինամիկայի գնահատում 

2. Համայնքների խոշորացման պիլոտային 
ծրագրերի մեկնարկ 

- խոշորացվող համայնքներում տեղական հանրա-
քվեների կազմակերպմանն ուղղված նախապատ-
րաստական աշխատանքների իրականացում 

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 
նոյեմբերի 10-ի  նիստի N 44  
արձանագրային որոշում 
 

- վարչատարածքային բարեփոխման իրականաց-
ման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի 
նախագծերի մշակում և դրանք ՀՀ կառավարությու-
նում քննարկում
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3. Համայնքային ենթակայության 
կազմակերպությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվական բազայի ստեղծում 

քաղաքապետարանների (գյուղապետարանների) 
աշխատակազմերի, ինչպես նաև համայնքային 
ենթակայության կազմակերպությունների 
հաստիքացուցակների ու համայնքային 
ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
մասին տեղեկատվական էլեկտրոնային բազայի 
ձևավորում 
քաղաքապետարանի (գյուղապետարանի) աշխա-
տակազմի, համայնքային ենթակայության կազմա-
կերպությունների աշխատողների նվազագույն աշ-
խատավարձերի բարձրացմամբ պայմանավորված` 
2014 թվականին անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկում

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
հունիսի 27-ի N 661-Ն որոշում 

ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 

նախարարություն 

4. Տարածաշրջանային ինտեգրացում - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահա-
ղորդման օդային գծի կառուցման նպատակով 
հողատարածքների ձեռքբերում, հենասյուների 
հիմքերի հողային և բետոնային աշխատանքների 
իրականացում 
- Վրաստան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրա-
հաղորդման օդային գծի կառուցման 
ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրման 
համար նախապատրաստական աշխատանքների 
իրականացում  

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.8-րդ  կետի 2.2.8.1-ին 
ենթակետի յոթերորդ պարբերություն 

 5. Հայկական ԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի 
կառուցում 

- Հայկական ԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցման 
համար ներդրողների ներգրավման ուղղությամբ 
բանակցային գործընթացի շարունակում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.8-րդ կետի 2.2.8.1-ին 
ենթակետի ութերորդ պարբերություն 

  6. Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի` 
լրացուցիչ ժամկետում շահագործման 
նախապատրաստում 

- Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորում-
ների և շինությունների զննման և մնացորդային ռե-
սուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.8-րդ կետի 2.2.8.1-ին 
ենթակետի ութերորդ պարբերություն 
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 7. Հայաստանի Հանրապետության գազամա-

տակարարման համակարգի գործունեությունն 
ուսումնասիրող ՀՀ Ազգային ժողովի ժամանա-
կավոր հանձնաժողովին և ՀՀ վարչապետի 
որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբին 
աջակցություն 

 

- Հայաստան ներկրվող բնական գազի 
ջերմատվության մեծությունը որոշելու նպատակով 
նմուշառումների և փորձարկումների գործընթացին 
աջակցություն 

ՀՀ Ազգային ժողովի 2014 թվականի 
փետրվարի 26-ի N 109-Ն որոշում,  
ՀՀ վարչապետի 2014 թվականի 
մարտի 18-ի  N 193-Ա որոշում 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 

8. Սևանա լճում էնդեմիկ ձկնատեսակների 
պոպուլյացիայի համալրում 

  
 

Սևանա լճում էնդեմիկ ձկնատեսակների` գեղար-
քունի և ամառային իշխանի պոպուլյացիայի համա-
լրման նպատակով 366.667 հազ. հատ մանրաձկան 
աճեցում և բաց թողում Սևանա լիճ` մեկ անգամ 
(2014 թ. 4-րդ եռամսյակ) 

«Սևանա լճի մասին» ՀՀ օրենք
(հոդված 12) և «Սևանա լճի 
էկոհամակարգերի վերականգնման, 
պահպանության, վերարտադրման և 
օգտագործման միջոցառումների 
տարեկան և համալիր ծրագրերը 
հաստատելու մասին» ՀՀ օրենք 
(հավելված 2, կետ 3, ենթակետ 3.21), 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.4-րդ կետի վեցերորդ 
պարբերություն  

  9.  «Սյունիքի մարզում կենսոլորտային տարածքի
ստեղծում» ծրագրի իրականացում 

  
  

- ծրագիրն սկսելու համար անհրաժեշտ 
նախապատրաստական միջոցառումների 
իրականացում, այդ թվում` ծրագիրն իրականացնող 
կազմակերպության ընտրության միջազգային 
մրցույթի կազմակերպում (2014 թ. 4-րդ եռամսյակ)  

Հայաստանի Հանրապետության  
կառավարության և Գերմանիայի 
Դաշնային Հանրապետության 
կառավարության միջև 2009-2010 թթ. 
ֆինանսական համագործակցության 
մասին համաձայնագրի 1-ին հոդվածի 
 1-ին կետի 1-ին ենթակետ, 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.4-րդ կետի ութերորդ 
պարբերություն 
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ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

  
  

10. Եվրասիական տնտեսական միությանն 
անդամակցությամբ պայմանավորված`  
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային և 
հարկային օրենսդրության համապատասխանե-
ցումը Եվրասիական տնտեսական միության 
մաքսային օրենսդրությանը 

- Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային 
օրենսդրության մանրամասն ուսումնասիրություն 
- Եվրասիական տնտեսական միության և 
Հայաստանի Հանրապետության գործող մաքսային 
օրենսդրության համադրում, առանձնահատկու-
թյունների բացահայտում, գույքագրում 
- Հայաստանի Հանրապետության մաքսային և 
հարկային օրենսդրությունը Եվրասիական 
տնտեսական միության մաքսային օրենսդրության 
հետ համապատասխանեցնելուն ուղղված 
համապատասխան օրենսդրական նախագծերի 
մշակում 
- մշակված օրենսդրական նախագծերի քննարկում 
շահագրգիռ մարմինների և, ըստ 
անհրաժեշտության, նաև Եվրասիական 
տնտեսական միության անդամ համարվող 
երկրների ներկայացուցիչների հետ, և դրա 
լրամշակում 
- օրենսդրական նախագծերը ՀՀ կառավարության 
քննարկմանը ներկայացնելը 

ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի 
սեպտեմբերի 24-ի N 803-Ն որոշման 
հավելվածի կարգի 2-րդ բաժնի 5-րդ 
կետի 8-րդ ենթակետ  

  

11. ՀՀ մաքսային տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ներդաշնակեցում 
Եվրասիական տնտեսական միության  անդամ 
պետությունների տեղեկատվական 
համակարգերի հետ 

- Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 
երկրների տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ուսումնասիրությունների և փորձի 
փոխանակումների իրականացում 
- Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային 
օրենսդրության համապատասխան տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական 
համակարգերի կիրառության բիզնես 
գործընթացների վերլուծություն   
- մաքսային ծառայության տեղեկատվական 
համակարգերի` Եվրասիական տնտեսական 
միության անդամ երկրների տեղեկատվական 
համակարգերի հետ փուլային ինտեգրման ծրագրի 
մշակում և Եվրասիական տնտեսական միության 

ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի 
սեպտեմբերի 24-ի N 803-Ն որոշման 
հավելվածի կարգի 2-րդ բաժնի 5-րդ 
կետի 8-րդ ենթակետ  
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մաքսային օրենսդրությանը համապատասխան 
տեղեկատվական համակարգերի 
փոփոխությունների իրականացում և (կամ) նոր 
համակարգերի ներդրում 
- ՀՀ մաքսային ծառայության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և համակարգերի` Եվրասիական 
տնտեսական միության անդամ երկրներում 
կիրառվող ԱՏԳ ԱԱ-ին անցման 
նախապատրաստական աշխատանքների 
իրականացում

12. Պետական ծախսերի կառավարման 
արդյունավետության բարձրացման նպատակով 
ծրագրային բյուջետավորման ներդրման 
ուղղությամբ իրականացվող բարեփոխումների 
շարունակում 

- բյուջետային ծրագրի նկարագրի (անձնագրի) 
կազմման մեթոդական ցուցումների լրամշակում և դրա 
կիրառման  հետ կապված խորհրդատվության 
տրամադրում համապատասխան գերատես-
չություններին 
 
- մեթոդական ցուցումներին համապատասխան 
փորձարարական 10 գերատեսչությունների կողմից 
իրենց 2015-2017 թթ. ՄԺԾԾ հայտի հետ մեկտեղ 
յուրաքանչյուրը 1-ական բյուջետային ծրագրի 
նկարագրի (անձնագրի) ներկայացում 
   

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման հավել-
վածի 2.2.4-րդ կետի ութերորդ 
պարբերություն  
 
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 
նոյեմբերի 27-ի N 48/48 արձանա-
գրային որոշմամբ հավանության 
արժանացած` ՀՀ պետական ծախ-
սերի ծրագրավորման գործընթացի 
բարեփոխումների զարգացման 
հայեցակարգի դրույթների ապահո-
վում    

13. ՀՀ պետական ֆինանսների կառավարման 
համակարգի գործունեության արդյունավետութ-
յան մոնիթորինգի իրականացման  համար հիմ-
քերի ստեղծման նպատակով ՀՀ պետական 
ֆինանսների կառավարման արդի համակարգի 
որակի ամբողջական պատկերի ստացում 

 

- hանրային ծախսերի և ֆինանսական հաշվետվո-
ղականության քարտուղարության որակի երաշ-
խավորման գործընթացի պահանջները բավարարող 
ՀՀ պետական ծախսերի կառավարման 
համակարգի գնահատման հաշվետվության 
հրապարակում 
 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման հավել-
վածի 2.2.4-րդ կետի տասնմեկերորդ 
պարբերություն  
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14. Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

հատվածի կազմակերպություններում 
հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգի 
ներդրման համար անհրաժեշտ իրավական 
ակտերի մշակման ուղղությամբ անհրաժեշտ 
աշխատանքների իրականացում 

- Հայաստանի Հանրապետության հանրային 
հատվածի հաշվապահական հաշվառման 
ստանդարտի հաստատում 
 
- հանրային հատվածի կազմակերպությունների 
հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի և 
դրա կիրառման հրահանգի քննարկում և 
հաստատում 
- հանրային հատվածի կազմակերպություններում 
գործող ֆինանսատնտեսական գործունեության 
հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանից 
նոր հաշվային պլանին անցման ցուցումների 
հաստատում 
- հանրային հատվածի կազմակերպությունների 
հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 
օրինակելի մոդելի հաստատում 
- հանրային հատվածի կազմակերպությունների 
համար հաշվապահական հաշվառման ուղեցույցի 
հաստատում 

ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի 
սեպտեմբերի 24-ի N 803-Ն որոշման 
հավելվածի կարգի 2-րդ բաժնի 5-րդ 
կետի 8-րդ ենթակետ  

  

15. Ռիսկերի կառավարման համակարգի 
կատարելագործում 

 

- վերլուծական կարողությունների զարգացմամբ
ռիսկային ոլորտների գործունեության տեսակների 
բացահայտում, ռիսկային տնտեսավարող 
սուբյեկտների նկատմամբ տարբերակված 
մոտեցումների կիրառում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-իN 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.5.3-րդ  կետի 2-րդ 
պարբերություն  
 

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 
փետրվարի 23-ի N 195-Ն որոշում 

16. Հարկ վճարողների սպասարկման
մեխանիզմների զարգացում 

- հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնների
կողմից մատուցվող ծառայությունների 
շրջանակների ընդլայնում, կատարելագործում, 
միասնական ստանդարտների սահմանում 
 

- ուսումնական ծրագրերի իրականացում, հարկ 
վճարողներին օժանդակող տեղեկատվական 
ձեռնարկների հրապարակում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.5.3-րդ  կետի առաջին 
պարբերություն  

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 
փետրվարի 23-ի N  195-Ն որոշում  
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- հարկային և մաքսային մարմինների կողմից հարկ 
վճարողներին մատուցվող էլեկտրոնային 
ծառայությունների տեսակի և քանակի ավելացում, 
այդ թվում` էլեկտրոնային վճարումների համակարգի
գործարկում, դրամարկղային գրքերն էլեկտրոնային 
եղանակով վարելու հնարավորության ապահովում, 
հարկ վճարողի էլեկտրոնային դարանում հարկային 
պարտավորությունների մասին տեղեկացման 
համակարգի ներդրում 
 
- հայփոստի բաժանմունքներում հարկ վճարողների 
սպասարկման կետերի ընդլայնում 
 
- հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների
որակի գնահատման համակարգի ներդրում

17. Պետական բյուջեի կատարման մասին 
հաշվետվությունների ներկայացման 
էլեկտրոնային համակարգի ներդրում և 
ինտեգրում գործող համակարգերին 

-համակարգի նախամեկնարկային շտկում 
-համակարգի թեստավորում  
-պետական մարմինների հաշվետվությունների 
կազմման համար պատասխանատու 
մասնագետների ուսուցման կազմակերպում 
-պետական մարմիններում համակարգի 
փորձարկում  
-պետական մարմիններում համակարգի ներդրում 
 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման հավել-
վածի 2.2.4-րդ կետ 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

 
18. Ստեփանավանի   օդանավակայանի 

վերագործարկում   

 
-«Ստեփանավան» օդանավակայան» ՓԲԸ-ի 
վարչական շենքի վերանորոգում և տարածքի 
բարեկարգում, ցանկապատում 
- oդանավակայանի թռիչքուղու վերականգնում 
-միջազգային ստանդարտներին 
համապատասխանեցում 

 
ՀՀ  կառավարության  2013 թվականի
օգոստոսի  29-ի N 932-Ա որոշում 
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19. Բնակչության ազդարարման համակարգի 
արդիականացում   

 
  

 
-  դոնորների միջոցներով հանրապետության 
տարածքում տեղակայված ՀՀ արտակարգ իրավի-
ճակների նախարարության 78 հրշեջ փրկարա-
րական ջոկատների, մարզային փրկարարական 
վարչությունների և այլ ստորաբաժանումների 
շենքերում օպտիկամանրաթելային մալուխների 
անցկացում, ազդարարման շչակների տեղադրում 
- բնակչության ազդարարման համակարգը կանո-
նակարգող իրավական դաշտի կատարելագործում և 
համապատասխանեցում արդի պահանջներին, 
բնակչության ազդարարման համակարգի 
արդիականացման և նորագույն կապի 
համակարգերի ու տեխնիկական միջոցների 
ներդրման ծրագրի մշակում և ՀՀ կառավարության 
հաստատմանը ներկայացում

 
ՀՀ  Նախագահի 2011 թվականի 
դեկտեմբերի 27-ի ՆԿ-229-Ն 
կարգադրությամբ հաստատված 
հայեցակարգի 50-րդ կետ 
  

ՀՀ սպորտի և 
երիտասարդության 

հարցերի 
նախարարություն 

20. Երիտասարդական պետական 
քաղաքականության մշակման շրջանակներում 
երիտասարդության մասնակցային 
գործընթացների խթանում և ինստիտուցիոնալ 
հիմքերի զարգացում  

- երիտասարդական պետական քաղաքականության 
նոր հայեցակարգի մշակում 
- ՀՀ  հասարակական-քաղաքական 
գործընթացներին մարզային երիտասարդության 
մասնակցության առավել արդյունավետ 
մեխանիզմների ներդրում 
 

ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի 
սեպտեմբերի 24-ի N 803-Ն որոշում 

  21. Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի 
երեխաների շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի 
ու սպորտի դերի կարևորում և տարբեր 
մարզաձևերով մարզվելու կողմնորոշման 
ձևավորում 

ՀՀ 10 մարզերի քաղաքային և գյուղական խոշոր 
համայնքներում նախադպորցական հիմնարկների և 
դպրոցների տարրական դասարանների երեխաների 
միջև ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և 
զանգվածային մարզական միջոցառումների՝ 
‹‹Սպորտլանդիաներ››-ի անցկացում, անվանի 
մարզիկների հետ հանդիպումների կազմակերպում, 
‹‹Առողջ ապրելակերպ›› թեմայով սեմինար 
խոհրդակցությունների  անցկացում, ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի  նշանակության քարոզչություն 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի  2.4.6-րդ կետի 2.4.6.3-րդ 
ենթակետ 
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ՀՀ սփյուռքի 

նախարարություն 
22.ՀՀ սփյուռքի նախարարության և 

համահայկական կառույցների համատեղ 
ծրագրերի ընդլայնում 

- Համահայկական կազմակերպությունների հետ 
հանդիպումների և կլոր սեղան - քննարկումների 
կազմակերպում, համահայկական ծրագրերի 
համադրում, համաձայնագրերի, պայմանագրերի 
թարմացում 

- աջակցություն համահայկական 
կազմակերպությունների հայրենաճանաչությանը և 
հայապահպանությանն ուղղված ծրագրերի 
իրականացմանը Հայաստանում և սփյուռքում 
 

- համահայկական կազմակերպությունների, 
սփյուռքի համայնքային կառույցների աշխատողների 
ու ներկայացուցիչների համար ուսուցողական 
դասընթացների, տարածաշրջանային 
համաժողովների կազմակերպում  

-ՀՀ սփյուռքի նախարարության և համահայկական 
կառույցների ծրագրերը ներկայացնող 
ճանաչողական և քարոզչական բնույթի նյութերի 
պատրաստում և տարածում սփյուռքում 

  
  

  

23.Հայաստանում սփյուռքահայերի ինտեգրման
ծրագրերի իրականացում 

- մասնակցություն սփյուռքահայերի ինտեգրմանը, 
կրթական, մշակութային խնդիրների լուծմանը 
նպաստող ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը
  
- Հայաստան տեղափոխված սփյուռքահայերի 
կողմից իրականացվող առնվազն 4 միջոցառման 
օժանդակություն, աջակցություն Հայաստանում 
գործող սփյուռքահայերի հասարակական 
միավորումներին 
  
-նպաստում «Նոր Հալեպ» թաղամասի կառուցմանը 

  

  24. Հայոց ցեղասպանության 100-րդ -Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ՀՀ Նախագահի 2011 թվականի 
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տարելիցին նվիրված միջոցառումները 
սփյուռքում համակարգող տարածաշրջանային  
հանձնախմբերի աշխատանքների 
համակարգման ծրագրի իրականացում 

նվիրված միջոցառումները համակարգող 
տարածաշրջանային հանձնախմբերի կատարած 
միջոցառումների, նյութերի, ձեռնարկների մասին 
տեղեկատվության հավաքում 
-Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 
նվիրված միջոցառումները համակարգող 
տարածաշրջանային հանձնախմբերի հետ 
ցեղասպանությանը նվիրված քաղաքական, 
քարոզչական, կրթամշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում, համայնքային 
ձեռնարկների իրականացում   
-հայագիտական կենտրոնների, համայնքային 
կառույցների հետ ցեղասպանությունը 
վերապրածների ընտանիքների պատմության 
գրառում և հավաքագրում 
-կլոր սեղանների, հավաք-հանդիպումների, 
համաժողովների կազմակերպում նվիրված Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին  
-հետազոտությունների, գրքերի, նյութերի 
տպագրություն և տարածում 

ապրիլի 23-ի ՆՀ-67-Ա հրամանագիր 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

25.  Հայաստանի Հանրապետության 
առողջապահության ոլորտում կոռուպցիոն 
ռիսկերի կրճատմանն ու բժշկական օգնության և 
սպասարկման որակի բարելավմանն ուղղված 
միջոցառումների իրականացում 
 

- Հայաստանի Հանրապետության հիվանդանոցային 
բուժծառայությունների որակի ապահովման ռազմա-
վարության մշակում 

- պետական պատվերի իրականացման 
գործընթացում խախտումներ արձանագրած 
կազմակերպությունների համար հաջորդ տարվա 
համար խախտումների բնույթից ելնելով պետական 
պատվերի տեղադրման ընթացքում տարբեր 
սահմանափակումների սահմանում` պետական 
պատվերի գործընթացը կարգավորող իրավական 
ակտի (ակտերի) ընդունման (փոփոխման) միջոցով 

 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.2-րդ կետի 
Բժշկական օգնության կազմա-
կերպման որակ ոլորտի առաջին 
պարբերություն 
 
 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման հավել-
վածի 2.4.2-րդ կետի «Բժշկական 
օգնության մատչելիության ապահո-
վում» ոլորտի առաջին, երկրորդ, 
երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ 
պարբերություններ
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- պետական պատվերի տեղադրման գործընթացում 
վճարովի ծառայությունների ծավալի, միջին 
աշխատավարձի ցուցանիշի (բացի ՀՀ պետական 
բյուջեով նախատեսված աճից) և շահութաբերության 
ապահովման ցուցանիշներից ելնելով 
խրախուսական մեխանիզմների կամ սահմանա-
փակումների կիրառում՝ պետական պատվերի 
գործընթացը կարգավորող իրավական ակտի 
(ակտերի) ընդունման (փոփոխման) միջոցով 

 

- պետական պատվեր իրականացնող կազմա-
կերպություններում վարձատրման դրույքային ու 
խրախուսական եղանակների համադրման միջոցով 
հիվանդանոցային բուժանձնակազմի վարձատրման 
սկզբունքների վերանայում, դրանք չպահպանելու 
դեպքում պատասխանատվության միջոցների 
սահմանում, այդ նպատակով պետական պատվերի 
տեղադրման պայմանագրի օրինակելի ձևերի 
դրույթների վերանայում 

 
- պետական պատվեր իրականացնող 
կազմակերպություններում մատուցվող վճարովի 
ծառայություններից ստացվող եկամուտների և 
հարկային պարտավորությունների ցուցանիշների 
դիտարկումների իրականացում և դրանց 
արդյունքում ստացված տեղեկատվության 
օգտագործում պետական պատվերի տեղադրման 
որոշումների կայացման ընթացքում 

 

- առողջության առաջնային պահպանման 

 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.2-րդ կետի 
«Բժշկական օգնության մատչելիու-
թյան ապահովում» ոլորտի առաջին, 
երրորդ պարբերություններ 
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գործառույթ իրականացնող բուժանձնակազմի 
կատարողականի գնահատման ցուցանիշների 
վերանայում և խրախուսական վարձատրությանն 
ուղղվող միջոցների ավելացում 

- պետական պատվեր իրականացնող 
կազմակերպություններում վճարովի սկզբունքով 
իրականացվող` հիվանդանոցային 
ծառայությունների,  լաբորատոր և գործիքային 
հետազոտությունների, հիվանդանոցային 
կազմակերպություններում իրականացվող 
խորհրդատվությունների վճարովի 
ծառայությունների  գների սահմանման 
մեխանիզմների կանոնակարգում 

- պետության կողմից երաշխավորված անվճար և 
արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող, ինչպես 
նաև վճարովի  բուժծառայությունների ցանկի, գների 
և կազմակերպման վերաբերյալ բնակչությանն 
իրազեկում, այդ թվում՝ 
ա. ՀՀ առողջապահության նախարարության պաշ-
տոնական կայք- էջում տեղեկատվության տեղա-
դրման և պարբերաբար թարմացման միջոցով 
բ. բուժհաստատությունների կայք- էջերում  և (կամ) 
բուժհաստատություններում  այցելուների համար 
տեսանելի տեղերում տեղեկատվության փակցման 
միջոցով 
գ. ԶԼՄ-ների, այդ թվում՝ սոցիալական ցանցերի 
միջոցով 
դ. կլոր սեղանների, սեմինարների, քննարկումների 
կազմակերպման միջոցով 



 

 

13

1 2 3 4 
  26. Մարզային բժշկական հաստա-

տությունների կառուցում, վերանորոգում և 
վերազինում առողջապահական համակարգի 
արդիականացման և օպտիմալացման 
շրջանակներում 

Գյուղական ամբուլատորիաների արդիականացում
- 5 գյուղական համայնքներում, մասնավորապես՝ 
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալիճ 
 ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատ  
 ՀՀ  Տավուշի մարզի Բագրատաշեն, Նավուր 
 ՀՀ Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղերում  նոր 

ամբուլատորիաների կառուցման ավարտ 
- 1  գյուղական համայնքում` ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդավան 

գյուղում,  ամբուլատորիայի վերանորոգման ավարտ 
- ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկևան գյուղում ամբուլատորիայի 

կառուցման մեկնարկ 
Մարզային պոլիկլինիկաների արդիականացում 
- «Մեծամորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի պոլիկլի-

նիկական մասնաշենքի վերանորոգման շինարարական 
աշխատանքների ավարտ 
Մարզային բժշկական կենտրոնների արդիականացում 

- «Բերդի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի հիմնական 
մասնաշենքի վերանորոգման և կցակառույցի կառուցման 
շինարարական աշխատանքների ավարտ 
-«Գյումրու պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիա» 

ՓԲԸ-ի  շենքի կառուցման ՀՀ   առողջապահության 
նախարարության կողմից նախատեսվող շինարարական 
աշխատանքների ավարտ 
- «Ճամբարակի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի հիմնական 

շենքի վերանորոգման` ՀՀ առողջապահության 
նախարարության կողմից իրականացվող շինարարական 
աշխատանքների մեկնարկ 
- «Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն»  ՓԲԸ-

ի նոր շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների 
իրականացում 
-  «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի 

վերանորոգման շինարարական աշխատանքների 
իրականացում 
Բուժհաստատությունների տեխնիկական վերազինում 
- մարզային բժշկական կենտրոնների, մասնավորապես, 

Ալավերդու և Աբովյանի բժշկական կենտրոնների բժշկական  
սարքավորումներով և կահույքով հագեցում   
- շուրջ 21 գյուղական ամբուլատորիաների հագեցում 

անհրաժեշտ կահույքով   

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.2-րդ կետի 
Բժշկական օգնության 
կազմակերպման որակ ոլորտի 
երրորդ, չորրորդ պարբերություններ 
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  27. ՀՀ-ում արյունաբանական և ուռուցքա-

բանական բժշկական օգնության և սպասարկման 
որակի բարելավման նպատակով միջազգային 
ցուցանիշներին համապատասխան  
ենթակառուցվածքների ստեղծում 

- արյունաբանական կենտրոնի վերանորոգման
շինարարական աշխատանքների մեկնարկ 
- արյունաբանական կենտրոնում ոսկրածուծի փոխ-
պատվաստման նոր բաժանմունքի ստեղծման 
նպատակով բաժանմունքի նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների 
մեկնարկ  
- ուռուցքաբանության գերազանցության  կենտրոնի 
ճառագայթային բուժման, ինչպես նաև 
հիվանդանոցային մասնաշենքի կառուցման 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակման մեկնարկ

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.2-րդ կետի 
Բժշկական օգնության 
կազմակերպման որակ ոլորտի 
երկրորդ պարբերություն 
 

 28. Հայաստանի Հանրապետության 
առողջապահության ոլորտում միասնական 
էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի 
ներդրում 

 

- միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական
համակարգի փորձնական (պիլոտային) ծրագրի 
իրականացում 
 
- առողջապահության ոլորտում միասնական 
էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի 
ծրագրային ապահովման աշխատանքների 
իրականացման ընթացքում  խորհրդատվության 
տրամադրում և գործառնական աջակցություն 
 
- միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական 
համակարգի ներդրման փուլերի սահմանում 
 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.2-րդ կետի 
Բժշկական օգնության 
կազմակերպման որակ ոլորտի 
հինգերորդ պարբերություն 
 

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի նախարարություն 

29. ՀՀ տարածքում վերգետնյա թվային 
հեռուստահեռարձակման համակարգի 
ներդրման գործընթացի իրականացում 

-  ՀՀ  կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի 
N 948-Ն որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցին 
համապատասխան հանրապետությունում թվային 
վերգետնյա հեռուստահեռարձակման ցանցի 
կառուցում, կարգաբերում և գործարկում, ինչպես 
նաև տարածքների համապատասխանեցում թվային 
համակարգերի ներդրման և շահագործման 
տեխնիկական պահանջներին 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.8 կետի 2.2.8.4-րդ 
ենթակետ և ՀՀ կառավարության 
2013 թվականի հունիսի 20-ի նիստի 
N 24 արձանագրային որոշման 24-րդ 
կետ 
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  30. Հեռահաղորդակցության ոլորտում 

ծառայությունների աշխարհագրության 
ընդլայնում և նորագույն տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ առաջարկվող ծառայությունների 
բազմազանության և միջազգային չափանիշ-
ներին համապատասխան բարձր որակի 
ապահովում, մասնավորապես,  բնակչության 
առնվազն 50 տոկոսի կողմից համացանցի 
օգտագործման  հնարավորության  ապահովում 

- համագործակցելով հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի հետ ինտերնետային 
ցանցի, այդ թվում՝ 4-րդ սերնդի էլեկտրոնային 
հաղորդակցության ցանցի ընդլայնում՝ ապահովելով 
ՀՀ բնակչության առնվազն 50 տոկոսի կողմից 
համացանցի օգտագործման հնարավորություն 

 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.8-րդ կետի 2.2.8.4-րդ 
ենթակետ 

31.  Հյուսիս-հարավ ճանապարհային 
միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 1 
(Երևան-Աշտարակ, Երևան-Արարատ), Տրանշ 2 
(Աշտարակ-Թալին)  շինարարական 
աշխատանքների կատարման շարունակություն, 
Տրանշ 3 (Թալին-Գյումրի) մեկնարկ: Տրանշ 4-ի 
նախապատրաստական  աշխատանքներ 

- Տրանշ 1 և Տրանշ 2 շինարարական աշխատանք-
ների շարունակություն 

-  Թալին - Գյումրի շինարարական աշխատանքների 
իրականացման համար մրցույթային փաթեթների 
նախապատրաստում, Գյումրի – Բավրա և 
Արտաշատ - Մեղրի հատվածների նախագծում 

-  Տրանշ 4-ի ֆինանսավորման բանակցությունների 
կազմակերպում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի  2.2.8-րդ կետի 2.2.8.3-
րդ ենթակետ 

32. Ճանապարհների կառավարման 
համակարգի կատարելագործմանն ուղղված 
ինստիտուցիոնալ կարողությունների ձևավորում

- ճանապարհների պահպանման համար 
խորհրդատվական մարմնի ստեղծում 
(ճանապարհային ոլորտը համակարգող խորհուրդ) 

- ճանապարհների կառավարման համակարգում 
ընդգրկվող կառուցվածքային միավորների 
լիազորությունների շրջանակի և կազմակերպչական 
կառուցվածքի մշակում 

- ճանապարհային ակտիվների կառավարման 
համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.8-րդ կետի 2.2.8.3-րդ 
ենթակետ 
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դրամաշնորհային միջոցների ներգրավմանն 
ուղղված համապատասխան միջոցների ձեռնարկում

- ճանապարհների պահպանման ֆինանսական 
ռազմավարության մշակում  

33. Հայաստանի Հանրապետության 71,4 E 
տիեզերական գեոստացիոնար ուղեծրի Հեռա-
հաղորդակցության միջազգային միությունում 
հայտի գրանցում և ապագա արբանյակի սպա-
սարկման տարածքի համակարգում շահագրգիռ 
երկրների հետ 

-ARMSAT-30B-71.4 E արբանյակային ցանցին 
հատկացված հաճախականությունների տիրույթների 
համակարգում շահագրգիռ երկրների կապի 
ադմինիստրացիաների հետ: 

- միջազգային հայտային փաստաթղթերի մշակում և 
Հայաստանի ԱԿՀ-ի ներկայացում Հեռահաղորդակ-
ցության միջազգային միության ռադիոկապի բյուրո՝ 
գրանցման: Տիեզերական գործակալության 
ստեղծման մասին համապատասխան իրավական 
ակտերի մշակում և ներկայացում հաստատման   

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.8-րդ  կետի 2.2.8.3-
րդ ենթակետ 

ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարություն 

 
 

34. Հայաստանի Հանրապետությունում 
շենքերի և շինությունների տեխնիկական 
տվյալների բազայի շարունակական համալրում 

- շենքերի և շինությունների տեխնիկական տվյալ-
ների բազայի ստեղծման համար գույքագրման եղա-
նակով շուրջ 2000 շենքերի վերաբերյալ տեխնի-
կական տվյալների հավաքագրում` առաջնահեր-
թությունը տալով կրթական, մշակութային  և մար-
զական օբյեկտներին 
- հավաքագրված տվյալների վերլուծում, մշակում, 
ընդհանրացում և մուտքագրում համակարգչային 
ծրագիր 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման  հա-
վելվածի 2.2.6-րդ կետի ութերորդ 
պարբերություն 
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 
սեպտեմբերի 29-ի նիստի N 38 ար-
ձանագրային որոշում 
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
հուլիսի 18-ի նիստի N 28 արձանա-
գրային որոշում, կետ 17 

35. Մայրաքաղաքի կենտրոնի ձևավորված 
ճարտարապետական դիմագծի միասնականու-
թյունը, կենսամիջավայրի գեղագիտական հատ-
կանիշների կատարելագործումն  ապահովող 
կառուցապատման օրենսդրական   

- «Երևանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման 
մասին» օրեսդրական փաթեթի ընդունման միջոցով 
նախանշել մայրաքաղաքի կենտրոնի 
պատմականորեն ձևավորված կերպարին 
համահունչ, առողջ և գրավիչ կենսամիջավայրի 

 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշում  
 «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 
օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
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կանոնակարգում  ձևավորման ապահովումը`  նշված տարածական 

գոտին դիտարկելով որպես ազգային նշանակություն
ունեցող օրենքով սահմանված նորմերով 
կառուցապատվող տարածք, ինչը պայմանավորված 
է փոքր կենտրոնում կառուցապատման 
գործառույթների իրականացման հատուկ 
պայմանների և պահանջների ամրագրման 
անհրաժեշտությամբ: 

մարտի 7-ի N 9 արձանագրային 
որոշում 
 ՀՀ վարչապետի 2012 թվականի 
մայիսի 3-ի N 301-Ա որոշում  

36. Պետական և համայնքային  սեփականություն 
հանդիսացող կիսակառույց  և չշահագործվող  
շենքերի ու  շինությունների հաշվառման 
շտեմարանի համալրում և շինարարական աշխա-
տանքներն  ավարտին  հասցնելու   վերաբերյալ 
առաջարկությունների մշակում  

- պետական և  համայնքային  սեփականություն  
հանդիսացող կիսակառույց  և  չշահագործվող շեն-
քերի և  շինությունների հաշվառման շտեմարանում  
ներառվող անհրաժեշտ տեղեկատվության  ճշգրտում  և 
հավաքագրում  
-  շինարարական աշխատանքներն  ավարտին  
հասցնելու  վերաբերյալ առաջարկությունների 
մշակում  

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման  հա-
վելվածի 2.2.6-րդ կետի չորրորդ 
պարբերություն 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

37. Հանրակրթության արդյունավետության
բարելավում 

 

- նոր ուսումնական ծրագրերով դասագրքի փոր-
ձարարական աշխատանքների իրականացում 
- հանրակրթական ուսումնական հաստատություն-
ների  վարկանիշավորման  մեթոդաբանության 
լրամշակում և ներդրում 
- երաշխավորված նվազագույն իննամյա կրթու-
թյունից անվճար տասներկուամյա (ներառյալ 
մասնագիտական) կրթությանն անցում 
 - Հայաստանի Հանրապետությունում ուսումնական 
համակարգիչների արտադրության զարգացման 
հայեցակարգից բխող գործողությունների   ժա-
մանակացույցի մշակում 
 - «Ազգային երգ ու պար» առարկայի չափորոշչի և 
ծրագրի մշակում ու հաստատում 

«ՀՀ կրթության զարգացման
2011-2015 թվականների պետական 
ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
օրենքի (ՀՕ-246-Ն) 7-րդ գլխի 7.1-ին 
ենթաբաժին 
 «Հանրակրթության մասին» ՀՀ 
օրենքի 26-րդ հոդված 
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 
նոյեմբերի 15-ի նիստի N 46 արձա- 
նագրային որոշման 1.2.4-րդ կետ 

 38.  Ազգային փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչների համար դպրոցներում  
ուսումնական բազայի բարելավում և կադրերի 

- ազգային փոքրամասնությունների դպրոցների 
համար 2 անուն դասագրքերի տպագրություն 
(քրդերեն) 
- ազգային փոքրամասնությունների դպրոցների 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N  511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.3-րդ կետի վեցերորդ 
պարբերություն 
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մասնագիտական զարգացում շուրջ 20 ուսուցիչների վերապատրաստում 

 39.  Նախնական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական կրթության 
համակարգի ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների հզորացում 

 
 
 
 

- ՀՀ մասնագիտական կրթության և ուսուցման 
գործընթացը կրեդիտային համակարգով կազմա-
կերպման մեխանիզմների մշակում և փորձնական 
ներդրում 
- արհեuտագործական և միջին մաuնագիտական 
ուuումնական հաuտատությունների տնoրենների 
վերապատրաստման և հավաստագրման համա-
կարգի ներդրում 
- մասնագիտական կողմնորոշման և 
խորհրդատվության արդյունավետ համակարգի 
ստեղծում 12 միջին մասնագիտական ուսումնական  
հաստատություններում 
- մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտի 
մանկավարժների վերապատրաստման նոր 
մեխանիզմների մշակում և փորձարկում 

«ՀՀ կրթության զարգացման 2011-
2015 թթ. պետական ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի  
(ՀՕ-246-Ն) 7.2.1-ին ենթաբաժին 
 
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 
հուլիսի 4-ի N 27 արձանագրային 
որոշմամբ հաստատված ժամանա-
կացույցի 2-րդ կետ 

 40. Բարձրագույն մասնագիտական 
կրթության համակարգի զարգացում և 
արդյունավետության բարձրացում 

 
 
 

- որակավորումների ազգային շրջանակի (ՈԱՇ) 
ներդրման գործընթացից բխող մասնագիտու-
թյունների ցանկի և շնորհվող որակավորումների 
վերանայում 
- որակավորումների ոլորտային շրջանակի բնու-
թագրիչների մեթոդաբանության  մշակում 
 -բարձրագույն կրթության համակարգում առկա 
սոցիալական խնդիրների վերհանում և վերլու-
ծություն, տարբեր  սոցիալական խմբերին ուղղված 
ուսման վարձի փոխհատուցման մեխանիզմների 
ընդլայնում, անվճար կրթության ընդլայնում 
 - բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
փորձնական վարկանիշավորում, ներկայացված 
տվյալների ճշգրտում, վերլուծություն և ամփոփում, 
վարկանիշավորման չափանիշների լրամշակում 
- պետական 10 բուհերում դրամաշնորհային 
նորարարական ծրագրերի իրականացում 
- մասնագիտական կրթության կառավարման 
տեղեկատվական համակարգի  ներդրում

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.3. կետի 19-24-րդ 
պարբերություններ  
 
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 
օգոստոսի 25-ի N 1230-Ա որոշման 
հավելվածի 5-րդ կետ 
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 41.  Հակակոռուպցիոն համալիր ծրագրի 

ներկայացում 

 
 
 
 

- կրթության և գիտության համակարգում կոռուպ-
ցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2013-2014 թվական-
ների միջոցառումների համալիր ծրագրի մոնիթո-
րինգ և միջոցառումների իրականացման արդյունք-
ների մաuին պարբերական հաշվետվությունների 
ներկայացում 
- կրթության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի մասին 
վերլուծական հաշվետվությունների հրապարակում և 
ներկայացում հանրային քննարկման 
- կրթության ոլորտի հակակոռուպցիոն համալիր 
ծրագրի նախագծի մշակում և ներկայացում 
հանրային քննարկման 

 42. ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման 
համակարգում չափանիշների հստակեցում 

- ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնա-
կարգի լրամշակում 
- ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների 
և դրույթների հրատարակման համար գիտական 
հրատարակություններին ներկայացվող պահանջ-
ների սահմանում և դրան համապատասխան 
գիտական հրատարակությունների ցանկի կազմում 
և հրապարակում 
- ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման 
անվանացանկի վերանայում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511 - Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.3-րդ կետի 
քսանյոթերորդ պարբերություն 
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ՀՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
43. Եվրասիական տնտեսական միությանը 

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցելու 
համար գյուղատնտեսության ոլորտին առնչվող 
միջոցառումների իրականացում 

- գյուղատնտեսության աջակցության միասնական 
կանոնների մասին համաձայնագրում համապա-
տասխան փոփոխությունների կատարման հետ 
կապված առաջարկությունների ներկայացում 

- գյուղատնտեսական ծագում ունեցող ապրանք-
ների, գյուղատնտեսությունում օգտագործվող 
կարևորագույն ռեսուրսների վերաբերյալ առաջար-
կությունների ներկայացում, որոնց նկատմամբ 
անցումային ժամանակահատվածում Հայաստանի 
Հանրապետությունը կկիրառի Եվրասիական 
տնտեսական միության միասնական մաքսային 
դրույքներից տարբերվող մաքսատուրքեր 

 

 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.1.2-րդ  կետ 
 
 
 
 
                 _ 

44. Հանրապետության պարենային 
անվտանգության մակարդակի բարձրացում 

- գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմնա-
բուծության և սերմապահովության ծրագրերի 
իրականացում 
- տոհմային անասնաբուծության զարգացման 
ծրագրերի իրականացում 
- արդյունագործական ձկնաբուծության արտա-
դրության և արտահանման խթանում (արտահանող 
ընկերությունների ցանկի ընդլայնում, եվրոպական 
չափանիշներին համապատասխանող տեխնոլո-
գիաների ներդրման խորհրդատվական 
աջակցություն, թառափազգիների մանրաձկան 
տեղական արտադրության տեխնոլոգիայի 

 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի  N 511-Ա որոշման 
 հավելվածի 2.2.2-րդ կետի 2.2.2.1-ին 
ենթակետ 
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ներդրում) 
- գյուղատնտեսական ուղղվածության կոոպերա-
տիվների ձևավորման պիլոտային ծրագրի 
իրականացմանն աջակցություն 

 

45. Սննդամթերքի անվտանգության 
համակարգի զարգացում 

- սննդամթերքի անվտանգության օրենսդրական
դաշտի բարեփոխումը Եվրասիական տնտեսական
միությանը միանալու գործընթացի շրջանակներում,
Հայաստանի կենդանական ծագում ունեցող սննդի և
անասնակերի անվտանգության վերահսկման
համակարգի հզորացում 
- կենդանական ծագման սննդի և անասնակերի
անվտանգության վերահսկման պրակտիկայի ար-
դիականացում` համակարգը միջազգային չափա-
նիշներին համապատասխան ներդրման առումով 
- սպանդանոցային ցանցի ընդլայնման միջո-
ցառումների իրականացում 
- ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 
սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայության «Հանրապետական անասնաբու-
ժական, սանիտարական և բուսասանիտարական 
ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի արդիա-
կանացում, անձնակազմի ուսուցում և 
վերապատրաստում 
- մնացորդային մոնիթորինգի ծրագրի ներդրում 
- սննդամթերքի անվտանգության յոթ ոլորտներում
(միս-մսամթերք, կաթ-կաթնամթերք, հանրային
սննդի ծառայություն, ձուկ-ձկնամթերք, հյութեր,
հանքային ջրեր, ալկոհոլային խմիչքներ և
պահածոններ) վտանգի վերլուծության և հսկման
կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ, HACCP) համա-
կարգի ներդրման աշխատանքներին աջակցելու և
դրանց համապատասխանության նկատմամբ
միջազգային չափանիշներով վերահսկողական

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.2-րդ  կետի 2.2.2.1-ին 
 ենթակետ 
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մեխանիզմներ կիրառելու նպատակով մեթոդական
ձեռնարկների թողարկում և ուսուցման կազմա-
կերպում 
- կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների 
(Կատաղություն, Լիստերիոզ, Լեյկոզ, Տուբերկուլոզ, 
Լեպտոսպիրոզ, Մեղուների եվրոպական փտախտ, 
Մեղուների ամերիկյան փտախտ, Մեղուների վարո-
ատոզ, Տրեմատոդոզ, Ցեստոդոզներ, Նեմատոդոզ-
ներ) դեմ պայքարի կանխարգելման ու վերացման 
հրահանգների հաստատում 

 

46. Անասնապահության մասնագիտացում 
ունեցող բարձր լեռնային և սահմանամերձ 
գյուղական համայնքներին աջակցության շարու-
նակում 

- հեռագնա արոտների անցանելիության ապահով-
մանը, ջրարբիացմանը, արոտների վերականգն-
մանը, կաթի ընդունման և վերամշակման 
կարողությունների ստեղծմանն ուղղված միջոցա-
ռումների շարունակում 
- համայնքներում ստեղծված արոտօգտագոր-
ծողների սպառողական կոոպերատիվների 
կարողությունների հզորացմանն ուղղված 
միջոցառումների շարունակում 
- ՀՀ Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, 
Սյունիքի, Տավուշի մարզերում համապատասխան 
սարքավորումներով հագեցված անասնաբուժական 
սպասարկման կենտրոնների հիմնում 
- դաշտային կերարտադրության զարգացման, տոհ-
մային և անասնաբուժական աշխատանքների 
բարելավման միջոցառումների իրականացում 
- հանրապետության այլ համայնքներում նման 
ուղղվածության ծրագրի իրականացում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի  
մայիսի 19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.2-րդ կետի 2.2.2.1-ին 
ենթակետ 

 47. Հայաստանի Հանրապետությունից ձկան, 
ձկնամթերքի և ջրային ծագում ունեցող այլ 
արտադրանքի` Եվրամիության երկրներ 
արտահանման գործընթացը կանոնակարգող 
միջոցառումների  կազմակերպում և 
իրականացում 

- ձկան, ձկնամթերքի և ջրային ծագում ունեցող այլ
արտադրանքի` Եվրամիություն արտահանման 
համար օրենսդրական դաշտի մշակում 
- ձկնաբուծության ոլորտում մակաբուծային հիվան-
դությունների գնահատում և հաշվետվությունների 
ներկայացում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման հավել-
վածի 2.2.2-րդ կետի 2.2.2.1-ին 
ենթակետ 
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- ձկների, ձկնամթերքի և ջրային ծագում ունեցող այլ
արտադրանքի մանրէային և վիրուսային 
հիվանդությունների նկատմամբ փորձաքննության 
իրականացում 
- կենդանական ծագում ունեցող սննդամթերքում 
անասնաբուժական դեղամիջոցների և էկոլոգիական
աղտոտիչների առավելագույն քանակները 
սահմանող` ՀՀ կառավարության չափորոշիչներին 
համապատասխան փորձաքննության անցկացում 

 

48.  Հայաստանի Հանրապետության  

մարզերում խոշոր եղջերավոր  

կենդանիների համարակալման  

և անձնագրավորման գործընթացի մեկնարկ 

- Հայաստանի Հանրապետության մարզերում խոշոր 
եղջերավոր կենդանիների համարակալման առկա, 
կանխատեսվող գլխաքանակի և պահանջվող 
ականջի պիտակների հաշվառում 

 

- համայնքն սպասարկող անասնաբույժների և ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարության 
սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայության աշխատակազմի անասնաբուժության 
տեսչության և մարզային կենտրոնների տեսուչների 
ուսուցում 

 

- սերվերի ձեռքբերում, տեղադրում և փորձարկում 

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 
նոյեմբերի 17-ի նիստի N 45 
արձանագրային որոշման 5.3-րդ 
կետ 

ՀՀ մշակույթի 
նախարարություն 

49. Հայկական ժառանգության էլեկտրոնային  
շտեմարանների ստեղծում  
 

-  «Հայ պարբերական մամուլ» համահավաք 
էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծման մեկնարկ 
 
- «Հայ գիրք» համահավաք շտեմարանի ձևավորում 
  

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
փետրվարի 14-ի  N 120-Ն որոշմամբ 
հաստատված կարգի 3-4-րդ 
գլուխներ  
 
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 
նոյեմբերի 29-ի N 1509-Ն որոշմամբ 
հաստատված կարգի 2-րդ գլուխ 
 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի  
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մայիսի  19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.5-րդ կետի 
«մշակութային ժառանգության 
պահպանություն և ազգային 
ավանդույթների վերարտադրում» 
ուղղության երկրորդ  պարբերություն 

  50. «Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին 
ընդառաջ» ծրագրի իրականացում 

- ցեղասպանությանը նվիրված գրականության 
հրատարակում՝  հայերեն և օտար լեզուներով 
-  երաժշտական ծրագրերի իրականացում՝ 
Հայաստանում և արտերկրում  
- թատերական նախագծերի իրականացում                    

  -  կինոնախագծերի իրականացման մեկնարկ  
- կերպարվեստի ցուցահանդեսների իրականացում  

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի  2.4.5-րդ կետի 
«արտերկրում հայկական մշակույթի 
տեղորոշում և հանրահռչակում» 
ոլորտի երկրորդ  պարբերություն 

  51. Երգչախմբային արվեստի զարգացման 
նպաստում,  մշակութային ենթակառուցվածքների 
արդիականացման ապահովում  

  - «Երգող Հայաստան» մանկապատանեկան 
երգչախմբերի հանրապետական մրցույթի 
իրականացում 
   - երգչախմբային արվեստի միջազգային գիտական 
համաժողովի և փառատոնի կազմակերպում` նվիրված 
Կոմիտասի 145-ամյակին` Կոմիտասի ինստիտուտ-
թանգարանի բացման միջոցառումների շրջանակում  
 - խմբերգային նոր ծրագրերի իրականացում 
 - թատերահամերգային կազմակերպությունների 
լուսաձայնային և բեմական մեխանիզմներով 
վերազինում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.5-րդ կետի «ազգային 
հենքի վրա ժամանակակից 
արվեստի զարգացում, մշակութային 
արտադրանքի տարածում, 
ստեղծագործող երիտասարդության 
ներուժի բացահայտում և 
ստեղծագործական գործընթացների 
խթանում»  ոլորտի յոթերորդ,  
ութերորդ պարբերություններ, 
«մշակութային ենթակառուցվածքների 
արդիականացում, մշակութային 
ծառայությունների որակի բարելավում 
ու մատչելիություն»  ոլորտի երրորդ 
պարբերություն

 52.  Գեղարվեստական կրթության 
զարգացում և մանուկների ու պատանիների 
գեղագիտական  դաստիարակության 

- Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետությունում տաղանդավոր 
պատանի երաժիշտ-կատարողների զարգացման և 
կատարելագործման նպատակային ծրագրի իրա-
կանացում

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.5-րդ կետի 
«գեղարվեստական կրթության 
համակարգի զարգացում, 
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ապահովում 

 
 

-  «Մշակութային կազմակերպություն-դպրոց» ուղիղ 
կապի համակարգի ներդրման աշխատանքների 
մեկնարկ 
- մանուկների և պատանիների համար 
ստեղծագործական ծրագրերի իրականացման 
խթանում  
-  մատաղ սերնդի մշակութային դաստիարակությանը 
նպաստող միջոցառումների և ստեղծագործական  
ունակությունների դրսևորմանն ուղղված նպատակային 
ծրագրերի իրականացում 

մանուկների և պատանիների 
գեղագիտական դաստիարակության 
ապահովում ու խթանում» ոլորտի  
երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ  
պարբերություններ 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

53. Անձի բազմակողմանի գնահատման` 
ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման 
(ICF) սկզբունքների վրա հիմնված 
հաշմանդամության սահմանման մոդելի 
ներդրման հենքի ստեղծում 

- ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման (ICF) 
պետական ստանդարտի ընդունում 
- հաշմանդամության սահմանման չափորոշիչների 
մշակում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.1 կետի  քսաներորդ 
պարբերություն  

 54. Զբաղվածության քաղաքականության նոր
մոդելի ներդրման ապահովում 

- զբաղվածության կարգավորման նոր մոդելի հենքի
վրա ծրագրերի մշակում, փորձարկում և 
արդյունքների գնահատում 

 -զբաղվածության կարգավորման 2015 թվականի 
պետական ծրագրի նախագծի մշակում՝ հիմք 
ընդունելով փորձնական  ծրագրերի արդյունքները 
-զբաղվածության քաղաքականության նոր մոդելի 
կիրարկումն ապահովող  իրավական ակտերի 
մշակումը և ըստ անհրաժեշտության ՀՀ 
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը 

ՀՀ կառավարության 2014
թվականի մայիսի  19-ի N 511-Ա 
որոշման հավելվածի 2.4.1 կետի  
իններորդ պարբերություն 

 55. Ինտեգրված սոցիալական

ծառայությունների տրամադրման իրավական 
դաշտի ամբողջականացում և համալիր 
սոցիալական ծառայություններ տրամադրող ևս 
10 տարածքային կենտրոնների լիարժեք գործում

- «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի
կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը 
հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը`   
 «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի 
ընդունումից հետո մեկամսյա ժամկետում 
- «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.4.1-ին կետի  
տասներորդ պարբերություն 
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կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը 
հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը՝ 
«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 
ընդունումից հետո մեկամսյա ժամկետում 
- համալիր սոցիալական  ծառայությունների 
տարածքային կենտրոնների տեղակայման համար  
անհրաժեշտ շենք-շինությունները ՀՀ աշխատանքի 
և սոցիալական հարցերի նախարարությանն 
ամրացնելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը կամ
համապատասխան համայնքի ղեկավարի հետ ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի` 
դրանք անհատույց անժամկետ օգտագործման 
մասին պայմանագրերի կնքում (երկուսը միասին` 
ընդամենը 10)  
- համալիր սոցիալական ծառայություններ տրա-
մադրող տարածքային կենտրոնների տեխնիկական 
վերազինում 
- համալիր սոցիալական  ծառայություններ տրա-
մադրող տարածքային գործարկվող կենտրոնների 
աշխատողների վերապատրաստման դասընթաց-
ների կազմակերպում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

56. Արդյունաբերության զարգացման 
աջակցության և խթանման ապահովում 

- արտահանման վրա հիմնված արդյունաբերական 
քաղաքականության ռազմավարության ներքո 
նախատեսված ծրագրերի իրականացում 
- «Զբոսաշրջությանն աջակցության ծառայու-
թյուններ» 2014 թվականի ծրագրի իրականացում 

- «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 
խթանման ծառայություններ» 2014 թվականի 
ծրագրի իրականացում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.2-րդ  կետ և 2.2.2-րդ 
կետի  2.2.2.2-րդ, 2.2.2.4-րդ և 2.2.2.5-րդ 
ենթակետեր 
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57. Արտահանման խթանում և զարգացման 
նպաստավոր պայմանների ապահովում 

- արտահանման արդյունավետ շուկաներ մուտքի 
հնարավորությունների ընդլայնում  
- արտահանմանն աջակցող ինստիուցիոնալ դաշտի 
կատարելագործում 

- ԵՏՄ-ի շրջանակներում իրավական կարգավորում-
ների և պայմանների վերաբերյալ տնտեսավարող 
սուբյեկտներին խորհրդատվական և տեղեկա-
տվական աջակցություն  

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.1.2-րդ կետ, 2.2.3-րդ 
կետ և 2.2.2-րդ կետի 2.2.2.2-րդ  
ենթակետ 

58. Գործարար և  ներդրումային միջավայրի 
բարելավմանն ուղղված բարեփոխումների  
շարունակում և ՓՄՁ զարգացման աջակցություն

- Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 
միջոցառումների 2014 թվականի ծրագրի 
իրագործում 
- տեսչական բարեփոխումների իրականացում 
- ներդրումների ներգրավման հնարավորությունների 
ընդլայնում 

- ՓՄՁ պետական աջակցության 2014 թվականի 
ծրագրի իրականացում  

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.1-ին կետ և 2.2.2-րդ 
կետի 2.2.2.3-րդ ենթակետ 

 

59. Քաղաքացիական ավիացիայի 
ազատականացման բարեփոխումների 
ապահովում 

- քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում 
ինստիտուցիոնալ նոր կարգավորման ամրագրում 
-քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում 
միջազգային իրավապայմանագրային 
հարաբերությունների վերանայում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.8-րդ կետի 2.2.8.3-րդ 
ենթակետ 

 
60. Ինովացիոն գործունեության 

աջակցություն և խթանում 

- Հայաստանում ինովացիոն տնտեսության 
ձևավորման մեկնարկային ռազմավարության 
հայեցակարգով նախատեսված համակարգաստեղծ 
նախաձեռնությունների իրականացմանն 
աջակցություն 
- ինովացիոն ոլորտում միջազգային համա-
գործակցության ակտիվացմանն աջակցություն 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.2-րդ կետի 2.2.2.4-րդ 
ենթակետ 

ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն 

61. Ժամանակակից քրեակատարողական 
հիմնարկների կառուցման շարունակում՝ 

- փակ տեսակի ուղղիչ հիմնարկի ստեղծում, այդ 
թվում` «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկի` 

ՀՀ Նախագահի 2012 թվականի 
հունիսի 30-ի ՆԿ-96-Ա կարգա-
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ազատազրկված անձանց պահման պայմանները 
միջազգային չափանիշներին համապա-
տասխանեցնելու և ազատազրկման վայրերում 
մարդու իրավունքների պաշտպանության բարձր 
մակարդակ ապահովելու նպատակով 

400 լրակազմով նախատեսված մասնաշենքի 
գործարկում և ևս 800 լրակազմով նախատեսված 
մասնաշենքի շինարարության շարունակում 
-դատապարտյալների և կալանքի տակ գտնվող 
անձանց պահելու վայրերում պայմանների 
բարելավման անհրաժեշտ  միջոցառումների 
իրականացում` հիմք ընդունելով խոշտանգումների և
անմարդկային կամ արժանապատվությունը 
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի 
կանխարգելման մասին Եվրոպական կոմիտեի 
(CPT) 2011 թվականի զեկույցը 
(շարունակական) 

դրությամբ հաստատված ռազմա-
վարական ծրագրի 1-ին բաժին 

62.  Քաղաքացիական կացության գրանցման 
ակտերի էլեկտրոնային համակարգի 
գործարկում 

 

- քաղաքացիական կացության գրանցման ակտերի
էլեկտրոնային համակարգի գործարկում 
 

ՀՀ Նախագահի 2012   թվականի 
հունիսի 30-ի ՆԿ-96-Ա կարգա-
դրությամբ հաստատված 
ռազմավարական ծրագրից բխող 
միջոցառումների ցանկի 8.4-րդ կետ 

 
ՀՀ պաշտպանության 

նախարարություն 
 

63.  Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության ռազմավարական 
վերանայման գործընթացի 2014-2015 
թվականների շրջափուլի իրականացում   

- գործընթացի ապահովման համար 
պատասխանատու միջգերատեսչական բնույթ 
ունեցող հանձնաժողովի և օժանդակ 
փորձագիտական խմբերի ստեղծում 

- պլանավորման ղեկավար փաստաթղթերի մշակում

- ռազմական առաջադրանքների որոշում և 
սահմանում 

- 2015 թվականին իրականացվելիք 
աշխատանքների նախապատրաստում և 
պլանավորում 

 

 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.1.1-ին կետ 

ՀՀ արտաքին գործերի 64.Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը շարունա- ՀՀ Նախագահի նախընտրական 
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նախարարություն Նախագահի կողմից ուրվագծած արտաքին 

քաղաքական ուղենիշների, տրված 
հանձնարարականների և ՀՀ կառավարության 
ծրագրի կատարում 

կելու է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին 
անվտանգության հետագա ամրապնդման, 
զարգացման համար անհրաժեշտ արտաքին 
բարենպաստ պայմանների ու երաշխիքների 
ապահովման, համաշխարհային և տարածաշրջանային 
գործընթացներում առավել ընդգրկման, բարեկամ և 
գործընկեր երկրների հետ երկկողմ ու բազմակողմ 
հարաբերությունների առավել զարգացման ու 
ամրապնդման, միջազգային կազմակերպություններում 
գործուն մասնակցության ապահովման արտաքին 
քաղաքական ուղեգիծը` առաջնահերթ քայլերը 
նպատակաուղղելով` 
- Արցախյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը 
- արտաքին անվտանգության ռազմաքաղաքական 
բաղադրիչի ամրապնդմանը 
- Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանն ու 
դատապարտմանը 
- Ռուսաստանի հետ դաշնակցային փոխգործակ-
ցության և ռազմավարական հարաբերությունների 
առավել խորացմանն ու ընդլայնմանը 
- Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ 
բարեկամական գործընկերության ամրապնդմանը 
- Եվրոպական երկրների հետ երկկողմ 
հարաբերությունների զարգացմանն ու 
ամրապնդմանը 
- անմիջական հարևանների` Վրաստանի և Իրանի հետ 
հարաբերությունների հետագա զարգացմանը 
- ԱՊՀ անդամ երկրների հետ փոխշահավետ 
հարաբերությունների խորացմանը  
- հայ-թուրքական հարաբերությունների` առանց 
նախապայմանների կարգավորմանը 
- Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ճապոնիայի և Ասիայի 
այլ երկրների, Աֆրիկայի պետությունների հետ 
համագործակցության զարգացմանը 
- Կանադայի և Հարավային Ամերիկայի երկրների հետ 
համագործակցության զարգացմանը 
- Մերձավոր Արևելքի ավանդական գործընկեր

ծրագրի 2-րդ գլուխ (արտաքին 
հարաբերություններ և 
անվտանգություն) և ՀՀ Նախագահի 
նախընտրական ծրագիր 3-րդ գլուխ 
(մրցակցային, նորամուծական 
տնտեսություն) 

ՀՀ Նախագահի ելույթներ և տրված 
մամլո  ասուլիսներ 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի  2.1.2-րդ կետ 
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երկրների հետ փոխգործակցության զարգացմանը
- Եվրասիական տնտեսական միության և վերջինիս 
բաղադրիչ մաս հանդիսացող Եվրասիական 
տնտեսական համագործակցությանն ու Միասնական 
տնտեսական տարածքին անդամակցությանը  
- ՀԱՊԿ-ի շրջանակում համագործակցության 
շարունակական խորացմանը 
- Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների 
շարունակական զարգացմանն ու ընդլայնմանը, այդ 
թվում՝ Արևելյան գործընկերության շրջանակներում 
ԵՄ-ի հետ համագործակցության խորքային բնույթ 
արտահայտող իրավական նոր շրջանակի 
ձևավորմանը 
- ԱՊՀ շրջանակներում ընթացող գործընթացներին 
ակտիվ մասնակցությանը 
- ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, ԵԽ-ում և այլ միջազգային 
կազմակերպություններում առավել ակտիվ 
ներգրավվածությանը և ՀՀ շահերի պաշտպանությանը
- ՆԱՏՕ -ի հետ քաղաքական երկխոսության 
շարունակմանը, Անհատական գործընկերության 
գործողությունների ծրագրի հետևողական 
իրականացմանը 
- միջազգային և տարածաշրջանային տնտեսական և 
ֆինանսական կառույցների հետ հարաբերությունների 
զարգացմանը  
- Հայաuտանի տնտեսական անվտանգության 
ապահովմանը, հաղորդակցության ուղիների 
ապաշրջափակմանը, զարգացմանն ու դիվերսիֆի-
կացմանը, հայրենական արտադրանքի արտահանման 
համար նոր շուկաների բացահայտմանը և արտաքին 
ներդրումների խրախուuմանը 
- մշակութային համագործակցության խթանմանը, 
հայկական մշակութային ժառանգության 
պահպանմանը 
- միջազգային ասպարեզում ՀՀ արտաքին 
քաղաքականության դիրքորոշումներն ավելի լսելի և 
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ընկալելի դարձնելուն ուղղված քայլերի 
իրականացմանը  
- արտերկրում Հայաստանի քաղաքացիների և 
իրավաբանական անձանց իրավունքների ու շահերի 
պաշտպանությանը 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական 

կոմիտե 

65. WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) գեոդեզիական 
կոորդինատային համակարգում մեկ 
միասնական քարտեզագրական հիմքի 
ստեղծման աշխատանքներ 

- ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 16-ի 

<<WGS-84>> (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) գեոդեզիական 

կոորդինատային համակարգում տեղագրական 

քարտեզների և հատակագծերի բաց 

հրատարակման ընթացակարգը կարգավորելու 

մասին>> N 791-Ն որոշման պահանջների 

համաձայն կստեղծվեն ՀՀ Շիրակի և ՀՀ Սյունիքի 

մարզերի տարածքների համադրված, բաց 

հրատարակման տեղագրական, կադաստրային և 

համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրման քարտեզներն ու հատակագծերը, 

ինչպես նաև համայնքների սահմանների 

շրջադարձային կետերի կոորդինատները` կա-

պակցված ազգային գեոդեզիական ցանցի հետ 

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի 
հուլիսի 16-ի N 791-Ն որոշում 
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66. Բազային երկրատեղեկատվական 

համակարգերի ստեղծում Գյումրի քաղաքում  
(820 հա) 

Աշխատանքները ներառում են թվային 
քարտեզագրական հիմքի ստեղծում և անհրաժեշտ 
տվյալների հավաքագրում` տեղագրական և 
կադաստրային քարտեզների ու հատակագծերի 
հիման վրա:  
Գյումրիի համայնքի բազային երկրատեղեկատվական 
համակարգի 1:2000 մասշտաբի քարտեզագրական 
հիմքի ստեղծման նպատակով իրականացվելու են 
հետևյալ միջոցառումները` 
ա. համայնքի և հեռանկարային զարգացման նպա-
տակով նախատեսված տարածքի համար ստեղծ-
վելու են 1:2000 մասշտաբի տեղագրական և կա-
դաստրային թվային համադրված հատակագծերը, 
որոնց համար հիմք են հանդիսանալու 2001-2003 
թվականների ընթացքում ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական 
կոմիտեի կողմից ստեղծված 1:500 և 1:2000 մաս-
շտաբի թվային կադաստրային քարտեզները, որոնց 
վրա իրականացվելու են քաղաքի 1:2000 մասշտաբի 
հատակագծերի թարմացման, ռելիեֆի տեղագրա-
կան տարրերի ստեղծման,  տեղագրական հանույթ-
ների կազմման ու թվայնացման աշխատանքներ 
բ. անհրաժեշտ է զգալի փոփոխություններ կրած 
տարածքներում (ակտիվ կառուցապատման գոտի-
ներում) կատարել 1:2000 մասշտաբի տեղագրական 
նոր հանութագրում 
գ. տարածքի ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցու-
ղիների հանութագրում և համաձայնեցում շահա-
գործող կազմակերպությունների հետ 
դ. բազային երկրատեղեկատվական համակարգի 
համար անհրաժեշտ թեմատիկ շերտերի ստեղծում և 
բոլոր տարրերի տեքստային տվյալների 
մուտքագրում 

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի 
հունվարի 20-ի N 197-Ն որոշում 
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ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
գույքի կառավարման 

վարչությ`ուն 

67.  Հայաստանի Հանրապետության 
սեփականությունը համարվող անշարժ գույքը 
(բացառությամբ հողամասերի) Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
պետական գույքի կառավարման վարչության 
հաշվապահական հաշվեկշիռ  փոխանցելու 
գործընթացի շարունակում, գույքի  
օգտագործման արդյունավետության 
գնահատում, գույքի կառավարման արդյունավե-
տության բարձրացման վերաբերյալ 
առաջարկությունների ներկայացում և դրանց 
հիման վրա ՀՀ պետական բյուջեի մուտքերի 
ավելացման ապահովում 

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյանն առընթեր պետական գույքի կառավարման 

վարչության հաշվապահական հաշվեկշիռ հանձնվող

գույքի վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության 

հավաքագրում, գույքի հանձնման-ընդունման 

աշխատանքների իրականացում, Հայաստանի 

Հանրապետության անունով իրավունքների 

պետական գրանցում 

- պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ

գույքի հաշվառման բազայի ընդլայնում և 

գործընթացի ճշգրտում 

- պետական անշարժ գույքի օգտագործման 

արդյունավետության վերլուծության համար 

ցուցանիշների համակարգի ընտրություն և 

պետական անշարժ գույքի օգտագործման 

արդյունավետության գնահատում 

- պետական անշարժ գույքի կառավարման 

արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ  

առաջարկությունների ներկայացում 

1.  
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 68. Պետական բաժնեմասով առևտրային 

կազմակերպություններում պետական 
բաժնեմասի կառավարման արդյունավետության
բարձրացման վերաբերյալ 
առաջարկությունների ներկայացում: 

- ՀՀ արդարադատության նախարարության հետ 
իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 
պետական միասնական գրանցամատյանում 
գրանցված` պետական բաժնեմաս ունեցող 
ընկերությունների ցանկի ճշգրտում 
- պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների 
արդյունավետ կառավարման նպատակով այդ 
ընկերությունների գույքի կազմի, պարտավորու-
թյունների, արտադրական (ներառյալ գործարկման) 
հնարավորությունների, ինչպես նաև գործունեության
հեռանկարների վերլուծություն 
- կատարված վերլուծությունների արդյունքների 
հիման վրա համապատասխան առաջարկության 
ներկայացում ՀՀ կառավարություն  
- պետական գույքի կառավարման եռամյա (2015-
2017 թվականների) ծրագրի նախագծի մշակում 

 

 69.  Վարձակալությունը  (այդ թվում՝ 
ֆինանսական վարձակալությունը (լիզինգ) 
որպես պետական գույքի օգտագործման 
արդյունավետության բարձրացման գործիք 
կիրառելուն ուղղված  քաղաքականության 
մշակում 

- վարձակալության տրամադրելու նպատակով 
պետական գույքի բազայում հաշվառված գույքի 
ամբողջ զանգվածի ուսումնասիրություն, 
վարձակալության ենթակա  գույքի առանձնացում 
- գույքը վարձակալությամբ տրամադրելու համար 
հաջորդական միջոցառումների ժամանակացույցի 
մշակում, վարձակալության տրամադրելու 
առաջնահերթությունների սահմանում 
- ֆինանսական վարձակալության (լիզինգ) 
կիրառմամբ  ՀՀ պետական սեփականություն 
համարվող գույքի  օտարման գործընթացի 
կազմակերպմանն ուղղված առաջարկությունների 
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1 2 3 4 
մշակում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր 

ՀՀ ոստիկանություն 

70. Պարեկային ծառայության մոդելի 
ներդրման ուսումնասիրությունների կատարում 

-պարեկային ծառայության մոդելի ներդրման 
ուղղությամբ միջազգային փորձի ուսումնասիրում 
- համապատասխան առաջարկությունների 
ներկայացում 

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
փետրվարի 7-ի N 109-Ն որոշման  
N 2 հավելված, 2-րդ կետ 

  71. ՀՀ Կոտայքի և Տավուշի մարզերում 
տրանսպորտային միջոցի գրանցման և 
հաշվառման գործողությունների 
իրականացման, ինչպես նաև վարորդական 
վկայականների հատկացման գործընթացի 
կատարելագործում 
 

-հաշվառման-քննական ստորաբաժանումների 
վարչական շենքերի և քննական ավտոդրոմի 
շահագործմանն ուղղված աշխատանքների 
կատարում 
-հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներում 
տրանսպորտային միջոցների գրանցման և 
հաշվառման գործողությունները «հոսքագծի» 
եղանակով իրականացնելուն ուղղված 
միջոցառումների իրականացում 

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
փետրվարի 7-ի N 109-Ն որոշման  
N 2 հավելված, 25-րդ կետ 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր միջուկային 

անվտանգության 
կարգավորման 

պետական կոմիտե 

72. Կոմիտեի մասնագիտական կազմի 
համալրում բարձր որակավորում ունեցող 
կադրերով, նոր կադրերի պատրաստում, 
վերապատրաստում 

 

- կոմիտեի աշխատակազմի կադրերի համալրում՝  
կոմիտեի մասնագիտական (տեսչական) կազմի 
պատրաստում և վերապատում ԱԷՄԳ-ի, ԵՄ-ի և 
ԱՄՆ-ի համագործակցության ծրագրերի 
շրջանակներում 

  73. Ատոմային էներգիայի օգտագործման 
բնագավառի օրենսդրության համապատասխա-
նեցում   ԱԷՄԳ-ի  և ԵՄ-ի պահանջներին՝ ըստ 
Եվրամիության սթրես-թեստերի արդյունքների 

- ԱԷՄԳ-ի անվտանգության ստանդարտների և ԵՄ-ի
միջուկային օրենսդրության (European Foundation) 
ուսումնասիրում, վերլուծություն, համեմատում, 
համադրում և կիրառում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր 

քաղաքացիական 
ավիացիայի գլխավոր 

վարչություն 

74. <<Զվարթնոց>> միջազգային 
օդանավակայանի տարածքի բնակելի շենքերի 
բնակարանների սեփականատերերին և նախ-
կին հանրակացարանների սենյակներում 
փաստացի բնակվող բնակիչներին նոր բնակա-
րաններով ապահովելու նպատակով 
շինարարական աշխատանքների իրականացում

- բնակելի շենքերի կառուցման շինարարական աշ-
խատանքների ավարտում ( շուրջ 4 մլն ԱՄՆ-ի 
դոլարի ներդրում) 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.8-րդ կետի 2.2.8.3-րդ 
ենթակետ 
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 
հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշմամբ 
հաստատված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
2012-2017 թթ. գործունեության 
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1 2 3 4 
ծրագիր` 3.1.4.5

  75. Կոմերցիոն օդաչուների պատրաստում - թռիչքային պրակտիկայի իրականացում 
- կոմերցիոն օդաչուի վկայականի (CPL) 
տրամադրում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.8-րդ կետի 2.2.8.3-րդ 
ենթակետ 

  76. Աերոնավիգացիոն սպասարկում 
իրականացնող կազմակերպություններին 
գործունեության թույլտվության տրամադրում 
(սերտիֆիկացում)  

- «Հայաերոնավիգացիա» ՓԲԸ-ի գործունեության 
թույլտվության տրամադրում (սերտիֆիկացում) 
- «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական 
կենտրոն» ՓԲԸ-ի գործունեության թույլտվության 
տրամադրում (սերտիֆիկացում) 

 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.8-րդ կետի 2.2.8-րդ 
կետի  
 2.2.8.3-րդ ենթակետ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

77. Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից 
հաստատված “Air Operation’s“ կանոնակարգի   
տեղայնացում և կիրառում 

 

- «ԱՐՄ- Էյր Օպերեյշն» (ARM-Air Operation’s) կանո-
նակարգի երեք հավելվածների մշակում (Annex  I  -  
DEF ,    Annex  II  -   Part - ARO,     Annex  III  -   Part - 
ORO) 
- «ԱՐՄ- Էյր Օպերեյշն» (ARM-Air Operation’s) 
կանոնակարգի երկու հավելվածների մշակում 
(Annex  IV  -   Part - CAT ,  Annex  V  -   Part – SPA)  
 - «ԱՐՄ- Էյր Օպերեյշն» (ARM-Air Operation’s) 
կանոնակարգի ներդնում և կիրառում  

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի  19-ի  N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.2.8-րդ կետի 2.2.8.3-րդ 
ենթակետ 
 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարության 
ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտե 

78.  Խմելու ջրի կայուն և հուսալի ջրա-
մատակարարում, որակի ապահովում, ջրի 
կորուստների կրճատում, ջրամատակարարման 
տևողության աստիճանական ավելացում`  
նախորդ տարվա նկատմամբ առնվազն մեկ ժա-
մով, Սևանա լճի բնապահպանական խնդիր-
ների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրա-
կանացում, խմելու ջրի մատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգերի վերանորոգում ու 
կառուցում, ջրային տնտեսության ոլորտի 
հետագա զարգացման ռազմավարական ծրա-
գրերի մշակում, ինչպես նաև ջրամատակարար 

- վարկային, դրամաշնորհային, ինչպես նաև 
ջրամատակարար կազմակերպությունների 
սեփական միջոցների հաշվին ծրագրերի 
իրականացում 

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
հուլիսի 4-ի N 740-Ն որոշում 
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1 2 3 4 
կազմակերպությունների կողմից չսպասարկվող 
բնակավայրերում ուսումնասիրությունների 
ավարտում և ներդրումային ծրագրերի նա-
խապատրաստում 

  79. Ոռոգման համակարգերի վերականգնման 
ծրագրով շուրջ 50 կմ ոռոգման ջրանցքների 
վերականգնում 

-Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ և ՀՀ կա-
ռավարության համաֆինանսավորմամբ իրականաց-
վող «Ոռոգման համակարգերի բարելավում»  
ծրագրի իրականացում 

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
հուլիսի 4-ի N 740-Ն որոշում 

  80. Ջրամբարաշինության և ենթակառուցվածք-
ների արդիականացման ծրագրերի նախապատ-
րաստում 

-միջազգային ֆինանասական  կազմակերպություն-
ների հետ նոր ներդրումային ծրագրերի համար 
բանակցությունների վարում 

«ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» 
ՀՀ օրենք (հոդված 29) 

 81. Ջրային տնտեսության ոլորտի հետագա 
զարգացման ռազմավարական ծրագրերի 
մշակում, ջրամատակարարման ոլորտում 
կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ բարե-
փոխումների իրականացմամբ ունիվերսալ 
սակագնային քաղաքականության ներդրման 
աշխատանքների նախապատրաստում, 
ջրամատակարար կազմակերպությունների 
կողմից չսպասարկվող բնակավայրերում 
ուսումնասիրությունների ավարտում և 
ներդրումային ծրագրերի նախապատրաստում, 
ինչպես նաև ՀՀ ջրային օրենսգրքով նախա-
տեսված կառավարման համակցված և 
խորացված ձևերի կիրառում 

-ջրային տնտեսության ոլորտում պետական-
մասնավոր գործընկերության զարգացմանն 
ուղղված ջրային համակարգերի կառավարման 
արդյունավետության հետագա բարձրացում, 
«Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-
ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի», «Նոր 
Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների 
հետագա մասնավոր կառավարման վերաբերյալ 
առաջարկությունների ներկայացում 

ՀՀ ջրային օրենսգիրք (հոդված 49), 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշմամբ 
հաստատված Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության ծրագիր 
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ՀՀ տարածքային 

կառավարման 
նախարարության 

միգրացիոն պետական 
ծառայություն 

82. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2011 թ. նոյեմբերի 10-ի N 1593-Ն 
որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրա-
պետության միգրացիայի պետական կարգավոր-
ման քաղաքականության հայեցակարգի իրակա-
նացման 2012-2016 թվականների գործողու-
թյունների ծրագրով (ԳԾ) նախատեսված 
միջոցառումների իրականացում 

- ՀՀ նախարարություններից և պետական կառա-
վարման այլ մարմիններից ԳԾ-ի իրականացման 
մասին պարբերական տեղեկությունների ստացում 
- ՀՀ կառավարության 2011 թվականի  նոյեմբերի 10-ի  
N 1593-Ն որոշմամբ ստեղծված մոնիթորինգի 
միջգերատեսչական հանձնաժողովի քննարկումների 
կազմակերպում 
- անհրաժեշտության դեպքում պետական կառավարման 
մարմիններ և ՀՀ կառավարություն առաջարկություններ 
ներկայացնելը 
 

ՀՀ կառավորության 2010 թվականի 
դեկտեմբերի 30-ի N 51 արձանա-
գրային որոշում 

 
 
 

  83. Օտարերկրյա քաղաքացիների և 
քաղաքացիություն չունեցող անձանց 
Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան 
ստանալու մասին դիմումների քննարկման 
ընթացքում ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության միգրացիոն պետական ծառա-
յության ներսում իրականացվելիք քայլերի  
ստանդարտացում 

 

ապաստանի դիմումների քննարկման ընթացքում  
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
միգրացիոն պետական ծառայության ներսում 
իրականացվելիք քայլերի ստանդարտացմանն 
ուղղված հրահանգների, ուղեցույցների մշակում 

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 
նոյեմբերի 10-ի N 1593-Ն որոշմամբ 
հաստատված՝ ՀՀ միգրացիայի պե-
տական կարգավորման քաղաքակա-
նության հայեցակարգի իրակա-
նացման 2012-2016 թթ. գործողու-
թյունների ծրագրի 9.1-ին կետ 

ՀՀ տնտեսական 
մրցակցության 

պաշտպանության 
պետական 

հանձնաժողով 

84. Մրցակցային միջավայրի  բարելավում - ապրանքային շուկաներում տնտեսավարող սուբ-
յեկտների միջև կնքվող հակամրցակցային համա-
ձայնությունների բացահայտման ուղղությամբ 
աշխատանքների իրականացում  

- մենաշնորհ և գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսա-
վարող սուբյեկտների գործունեության նկատմամբ 
հսկողության իրականացում  

- տնտեսավարող սուբյեկտների համար շուկայի 
մուտքի խոչընդոտների վերացման ուղղությամբ 
աշխատանքների իրականացում 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի 2.5.4-րդ կետ 
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- անբարեխիղճ տնտեսավարող սուբյեկտների կող-
մից սպառողների շահերը վնասելու գործողություն-
ների հայտնաբերում և կանխարգելում 

- տնտեսավարող սուբյեկտների համակենտրոնացում-
ների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում 

 
 
 
 
 

              ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
             ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ            Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


