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ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՄՈՏ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԻԼԻՍԻ 14-ԻՆ           

ԺԱՄԸ 16:00-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ`ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ  
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Մասնակցում էին`  

Խորհրդի անդամներ    
  
Ն. Երիցյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար  

 
Ա. Հարությունյան ՀՀ բնապահպանության նախարար  

 
Գ. Ալավերդյան ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար  

 
Հ. Քուշկյան ՀՀ առողջապահության նախարար  

 
Մ. Վարդանյան ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարար  

 
Վ. Վարդանյան ՀՀ քաղաքաշինության նախարար  

 
Ա. Գրիգորյան ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար  

 
Ա. Մովսիսյան ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար  

 
Ա. Երիցյան ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար  

 
Տ. Դավթյան ՀՀ ֆինանսների նախարար  

 
Գ. Խաչատրյան 
 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի նախագահ  
 

Գ. Մալխասյան ՀՀ արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ  
 

Ա. Ավետիսյան ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ  
 

Մ. Բադալյան ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ  
 

Կ. Արեյան Երևանի քաղաքապետի տեղակալ  
 

Վ. Գաբրիելյան ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ  
 

Ա. Թունյան ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական 
վարչության պետ  
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Մ. Սարգսյան ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ  

 
Ն. Մայիլյան Փոքր և միջին բիզնեսի հիմնադրամի տնօրեն  

 
Մ. Հակոբյան Սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ  

 
Ա. Եղոյան “Սպառողների  իրավունքների պաշտպանություն” 

հասարակական կազմակերպության նախագահ  
 

Ր. Մխչյան Հայաստանի արտահանողների ասոցիացիայի նախագահ  
 

Կ. Գևորգյան Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման 
ազգային կենտրոն հիմնադրամի տնօրենի 
ժամանակավոր պաշտոնակատար  
 

Ք. Փիլոսյան 
 

Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների 
միության փոխնախագահ  
 

Հրավիրվածներ  

Լ. Հունանյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսա-
գիտական վարչության պետի տեղակալ 
 

Հ. Մկրտչյան 
 

ՀՀ վարչապետի օգնական 

Ռ. Վարդանյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտե-
սագիտական վարչության գլխավոր մասնագետ 
 

Է. Հակոբյան 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի խորհրդական 
 

Ռ. Տերտերյան 
 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 
խորհրդական   
 

Կ. Բեգլարյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի վարչության պետ  
 

Գ. Պողոսյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեսչական 
բարեփոխումների բաժնի փորձագետ 
 

Հ. Քաղկեցյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեսչական 
բարեփոխումների բաժնի փորձագետ 
 

Դ. Հարությունյան  
 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեսչական 
բարեփոխումների բաժնի փորձագետ 
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Վ. Մկրտումյան 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեսչական 
բարեփոխումների բաժնի փորձագետ 
 

Ա. Նազարյան Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի երևանյան 
գրասենյակի ներկայացուցիչ 
 

Վ. Ռազլոգ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար 
 

Ա. Գրիգորյան Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ 
 

Կ. Գրիգորյան Համաշխարհային բանկի  երևանյան գրասենյակի 
ներկայացուցիչ 
 

 
 
 
 
1. Տեսչական բարեփոխումների իրականացման ընթացքի հաշվետվության մասին 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Է. Հակոբյան, Տ. Սարգսյան) 
 

 

Քննարկումներից հետո որոշվեց`  ընդունել ի գիտություն  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 

խորհրդական Է. Հակոբյանի կողմից ներկայացված տեսչական բարեփոխումների 

իրականացման ընթացքի մասին հաշվետվությունը: 

 
 
2. Տեսչական բարեփոխումների խորհրդի ամբողջական կազմը  հաստատելու մասին 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Է. Հակոբյան, Տ. Սարգսյան) 
 

Քննարկումներից հետո որոշվեց հաստատել   տեսչական բարեփոխումների համակարգ-

ման խորհրդի ամբողջական կազմը: 
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3. Տեսչական բարեփոխումների խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին 
    --------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Է. Հակոբյան, Տ. Սարգսյան) 
 

Քննարկումներից հետո որոշվեց` հաստատել նիստում արված առաջարկությունների 

հիման վրա լրամշակված  տեսչական բարեփոխումների խորհրդի աշխատակարգը: 

 
 
4. <<Պետական վերահսկողության մասին>>  ՀՀ օրենքի նախագծի մասին 
   -------------------------------------------------------------------------------------- 

(Է. Հակոբյան, Տ. Սարգսյան) 
 

Քննարկումներից հետո որոշվեց` հանձնարարել` 

1) պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներին` <<Պետական 

վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ դիտողությունները և առաջար-

կությունները հնարավորինս սեղմ ժամկետում ներկայացնել ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարության տեսչական բարեփոխումների խորհրդի աշխատանքային խմբին. 

2) ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Ն. Երիցյանին`  լրամշակել <<Պետական 

վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծը և դրա լրամշակված տարբերակը 

ներկայացնել շահագրգիռ կողմերին  ̀ հետագայում  քննարկումներ կազմակերպելու 

նպատակով: 

 
5.  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական հրդեհային  
     տեսչությունում ռիսկի վրա հիմնված համակարգի ստուգումների համակարգի  
     ներդրման  մեթոդաբանության ծրագրի մասին  

        -------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Գ. Պողոսյան, Տ. Սարգսյան) 

 
Քննարկումներից հետո որոշվեց`  հավանություն տալ պետական հրդեհային 

տեսչությունում ռիսկի վրա հիմնված համակարգի փորձնական կիրառմանը` ըստ 

ներկայացված ժամանակացույցի: 



 

 

5

 
 
6. Տեսչական բարեփոխումների մոնիթորինգի և գնահատման ծրագրի մասին  
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Գ. Պողոսյան, Տ. Սարգսյան) 
 

 

Քննարկումներից հետո որոշվեց`  հավանություն տալ տեսչական բարեփո-

խումների մոնիթորինգի և գնահատման ծրագրին: 

 

 
 
 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

        ՎԱՐՉԱՊԵՏ                           ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


