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Հավելված N 1 
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի 
  հունվարի 15-ի   N 40 - Ն որոշման 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
 

Միջոցառման անվանումը Ակնկալվող արդյունքը Կատարողը Ժամկետը 
Ֆինանսա-
կան ապա-
հովումը 

 

1 2 3 4 5 
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 

1. «Բաց եղանակով պինդ օգտակար 
հանածոների հանքավայրերի շահա-
գործման  տեխնոլոգիական նախագծման 
նորմերը հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշ-
ման նախագիծը Հայաստանի Հանրապե-
տության  կառավարություն ներկայացնելը 

Լեռնահանքային կազմակերպություններին 
կտրամադրվեն հանքավայրերի  
շահագործման տեխնոլոգիական 
նախագծման նորմերը, որոնք կնպաստեն 
հանքավայրերի արդյունավետ ու համալիր 
օգտագործման ապահովմանը 
 

ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 

2009 թ. 
փետրվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

2. «Ստորերկրյա եղանակով պինդ 
օգտակար հանածոների հանքավայրերի 
շահագործման տեխնոլոգիական նա-
խագծման նորմերը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րության որոշման նախագիծը Հայաստանի 
Հանրապետության  կառավարություն 
ներկայացնելը 

Լեռնահանքային կազմակերպություններին 
կտրամադրվեն հանքավայրերի  
շահագործման տեխնոլոգիական 
նախագծման նորմերը, որոնք կնպաստեն 
հանքավայրերի արդյունավետ ու համալիր 
օգտագործման ապահովմանը 
 

ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 

2009 թ. 
փետրվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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3. «Էլեկտրական ցանցերի անվտան-

գության գոտիների վերաբերյալ տեխնի-
կական կանոնակարգը հաստատելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծը 
Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վարություն ներկայացնելը 

Էլեկտրական ցանցերի անվտանգության 
գոտիների չափսերի սահմանում և այդ 
գոտիներում կատարվող աշխատանքների 
կանոնակարգում 

ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

4. «Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում ռադիոակտիվ, վտանգավոր 
քիմիական նյութերի ու թափոնների 
թաղման նպատակով ընդերքի 
տեղամասերի տեղագրական քարտեզի 
կազմման ծրագիրը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն ներկայացնելը 

Վնասակար ու թունավոր թափոնների 
երկարաժամկետ պահպանման համար 
հուսալի պահեստարաններ կառուցելու 
նպատակով խոշորամասշտաբ (1։10000, 
1։5000) երկրաբանահետախուզական 
աշխատանքների իրականացման և  
համապատասխան բարենպաստ 
տեղամասերի առանձնացման աշխա-
տանքների իրականացման ծրագիր 

ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

5. «Ընդերքօգտագործման 
նախագծերի պետական փորձաքննության 
իրականացման կարգը հաստատելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն ներկայացնելը 

Լեռնահանքային կազմակերպությունների 
կողմից ներկայացվող ընդերք-
օգտագործման նախագծերի պետական 
փորձաքննության կարգի սահմանում և այդ 
գործընթացի հստակեցում` նպաստելու 
համար ընդերքի արդյունավետ 
օգտագործմանը  

ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 1-ին 
տասնօրյակ 
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6. «Էներգախնայողության և 

վերականգնվող էներգետիկայի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի նախագիծը Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարություն 
ներկայացնելը 

Էներգետիկ փորձաքննության 
իրականացման գործուն համակարգի 
ստեղծման նպատակով դրանք  
իրականացնող կազմակերպությունների 
կարգավիճակի հստակեցում 

ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

7. «Ընդերքի ոլորտի և ընդերք-
օգտագործման կարգավորման 
օրենսդրության համալիր վերանայման 
հայեցակարգի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
արձանագրային որոշման նախագիծը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն ներկայացնելը 

Ընդերքի ոլորտում գործող օրենսդրության 
համալիր վերանայում` միջազգային 
նորմերին համապատասխանեցնելու, 
ազատականացման սկզբունքները 
ներառելու և ներկայիս շուկայական 
հարաբերությունների հետ 
համաձայնեցնելու նպատակով 
 

ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 

2009 թ. 
օգոստոսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

8. «Վրաստան-Հայաստան 400կՎ 
լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի 
Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքով անցնող մասի ծրագրի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն ներկայացնելը 

Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
անվտանգության ռազմավարության 
դրույթներով նախատեսված Հայաստանի 
Հանրապետության էներգետիկայի 
նախարարության գործունեության ծրագրի 
կատարման ապահովում 
 

ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 
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9. «Հայաստանի Հանրապետության 

ընդերքի ոլորտի ազգային քաղաքակա-
նությունը և զարգացման ռազմավա-
րությունը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության  արձանագրային 
որոշման նախագիծը Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարություն 
ներկայացնելը 

Ընդերքի համալիր ու ողջամիտ 
օգտագործմանն ուղղված 
քաղաքականության ու ռազմավարության 
մշակում` ընդերքի ու շրջակա միջավայրի 
հիմնախնդիրների հաշվառմամբ 
 

ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 

2009 թ. 
նոյեմբերի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

10. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2006 թվականի 
օգոստոսի 31-ի N 1399-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծը 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն ներկայացնելը 

Էներգետիկ փորձաքննության իրականաց-
ման գործընթացի համապատասխանեցում 
Հայաստանի Հանրապետության  
օրենսդրության պահանջներին 

ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 

2009 թ. 
նոյեմբերի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 
11. «Հայաստանի Հանրապետության 

2009 թ.պետական բյուջեով նախատեսված 
հատկացումների հաշվին բնակարանների 
գնման վկայագրերի տրամադրման միջոցով 
բնակարանային ապահովման ծրագրի 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը   

ՀՀ 2009 թվականի պետական բյուջեով նախա-
տեսված հատկացումների հաշվին բնակարան-
ների գնման վկայագրերի տրամադրման միջո-
ցով բնակարանային ապահովման ծրագրի 
շրջանակներում երկրաշարժի հետևանքով 
անօթևան մնացած և 1988-1992 թթ. Ադրբեջա-
նից բռնագաղթած անձանց աջակցության 
տրամադրման հետ կապված քայլերի 
հստակեցում 

ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարություն 

2009 թ. 
փետրվարի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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12. «Կրթական և մշակութային 

օբյեկտների կառուցման, հիմնանորոգման 
և արդիականացման համալիր ծրագրի 
մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն  
ներկայացնելը  

Կրթական և մշակութային օբյեկտների կառուց-
մանն ու հիմնանորոգմանն ուղղված պետա-
կան աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի 
շրջանակներում ընդգրկվող օբյեկտների ցան-
կի հստակեցման միջոցով ՀՀ 2010-2012 թթ. 
միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի ձևավոր-
ման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծում 

ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարություն 

2009 թ.  
նոյեմբերի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

13. «ՀՀ պետական քաղաքաշինական 
կադաստրի ներդրման և վարման 
պետական նպատակային ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Քաղաքաշինական ոլորտի տեղեկատվական 
բազայի ստեղծում և տեղեկատվության 
ապահովում 

ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարություն 

2009 թ.  
մարտի 

3-րդ տասնօրյակ 

 

14. «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի տա-
րածքային հատակագծման նախագիծը 
հաստատելու մասին (Ջերմուկի նոր 
օդանավակայանի տարածքի ընտրության 
ներառումով)» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը  ՀՀ  կառավարու-
թյուն  ներկայացնելը 

Տարածքային  զարգացման  քաղաքա-
շինական ծրագրերի իրագործման արդյու-
նավետության և ամբողջականության 
ապահովում, համայնքների ընդհանրական 
շահերին առնչվող խնդիրների (ինժեներա-
տրանսպորտային, կոմունալ ենթա-
կառուցվածքներ և այլն)  փոխկապակցված 
լուծումների ամրագրում,  բնակավայրերի 
բազմակենտրոն տարածական ցանցի 
զարգացման նախադրյալների ստեղծում 

ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 

3-րդ տասնօրյակ 
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15. «Գյումրի քաղաքի Անի և Մուշ-2 

թաղամասերում երկրաշարժի հետևանքով 
անօթևան մնացած ընտանիքների համար 
առնվազն 2300 բնակարանների   և 
սպասարկման օբյեկտների  կառուցման 
նպատակով հողահատկացումների 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը  ՀՀ  կառավարություն  
ներկայացնելը 

Անհրաժեշտ նախապայման նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, 
համաձայնեցման, փորձաքննության 
կազմակերպման համար 

ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարություն 
 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

16. «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան 
գյուղում` երկրաշարժի հետևանքով 
անօթևան մնացած ընտանիքների համար 
առնվազն 182 բնակարանների և 
սպասարկման օբյեկտների կառուցման 
նպատակով հողահատկացումների 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը  ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Անհրաժեշտ նախապայման նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, 
համաձայնեցման, փորձաքննության 
կազմակերպման համար 

ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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17.  «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ 

քաղաքում` երկրաշարժի հետևանքով 
անօթևան մնացած ընտանիքների համար 
առնվազն 354 բնակարանների և 
սպասարկման օբյեկտների (անհատական, 
բլոկացված և բազմաբնակարան բնակելի 
տներով կառուցապատմամբ և 
արհեստագործների թաղամասի 
ստեղծումով)  կառուցման նպատակով 
հողահատկացումների մասին» ՀՀ կառա-
վարության որոշման նախագիծը  ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Անհրաժեշտ նախապայման նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, 
համաձայնեցման, փորձաքննության 
կազմակերպման համար 

ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 
18. «Ռիսկերի գնահատման 

տեղեկատվական համակարգերի 
ներդրման ծրագիրը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

Գործող ռիսկերի գնահատման 
տեղեկատվական համակարգի ստեղծման 
առկա ծրագիր, որի իրագործումը թույլ կտա 
հաշվառել, գնահատել, կառավարել 
հանրապետությունում առկա տարերային և 
տեխնածին ռիսկերն ու նպատակային 
օգտագործել պետբյուջեով հատկացված 
միջոցները 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների     

նախարարություն 

2009 թ. 
փետրվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 

  

19. «Կառավարման մարմինների և 
բնակչության ազդարարման ու կապի 
ժամանակակից համակարգեր հիմնելու և 
ներդնելու ծրագիրը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

Գործող ազդարարման ու կապի 
ժամանակակից համակարգերի ներդրումը, 
կառավարման մարմինների ուսուցումն 
ապահովող ծրագրի առկայություն 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների     

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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20. «Տարաբնույթ տարերային աղետ-

ների կանխատեսման և կանխարգելման 
ժամանակակից գործուն համակարգի 
ձևավորման, ճգնաժամային 
կառավարման կենտրոնի  ստեղծման 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Ընդունված ծրագիր, որի իրագործումը 
կապահովի տարերային աղետների 
կանխատեսման և կանխարգելման գործուն 
համակարգի ձևավորմանը 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

  

21. «Արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության պաշտպանության 
բնագավառում իրազեկման 
ժամանակակից համակարգի ստեղծման 
ու զարգացման ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Առկա ծրագիր, որի իրագործումը 
կապահովի իրազեկման ժամանակակից 
համակարգի ստեղծումը և տեղեկատվական 
դպրոցի  հիմնումը 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների     

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 2-րդ 
տասնօրյակ 

  

22. «Սեյսմիկ պաշտպանության 
ազգային ծառայության համակարգի 
բարեփոխման, սեյսմիկ անվտանգության 
մակարդակի բարձրացման, իրազեկման 
համակարգի արդիականացման, 
արդիական գիտական 
հայտնագործությունների ներդրման  
ծրագրի հաստատման մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Սեյսմաչափության, երկրաբանության, 
երկրաֆիզիկայի, համակարգչային 
տեխնոլոգիաների ոլորտում վերջին 
նվաճումներով զինված սեյսմիկ 
մոնիթորինգի անցկացում, Հայաստանի 
վերաբերյալ տվյալների հավաքման և 
մշակման կենտրոնի կատարելագործում և 
տարածքային սեյսմոլոգիական, 
երկրաբանական, երկրաֆիզիկական 
տվյալների արագ փոխանակում 
Հայաստանի և արտասահմանի միջև 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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23. «Հիդրոօդերևութաբանական 

ուսումնասիրությունների մոնիթորինգի և 
մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ 
ներգործության եռամիասնական 
համալիրի ձևավորման և պարբերական 
արդիականացման մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Մշակված և շահագրգիռ պետական 
կառավարման մարմինների հետ 
համաձայնեցված Հիդրոօդերևութա-
բանական ուսումնասիրությունների 
մոնիթորինգի համակարգի վերազինման 
ծրագիր  

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

  

24. «Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության համակարգում 
«Արտակարգ իրավիճակների տեսչության 
ձևավորման (Պետական հրդեհային 
տեսչության հիմքի վրա) ծրագրի 
հաստատման մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Տեսչության ստեղծումով ապահովվում է ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության համակարգում գործող 
բոլոր կառույցների արդյունավետ 
աշխատանքը և ՀՀ օրենքների, ինչպես նաև 
նորմատիվ ակտերի կատարումը 
հակահրդեհային, սեյսմիկ, տեխնիկական 
անվտանգության ոլորտներում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

  

25. «Տեխնիկական անվտանգության 
ծառայության օրենսդրական 
մեթոդաբանական և տեխնիկա-
տեխնոլոգիական բազայի 
արդիականացման մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Կենտրոնի և մասնաճյուղերի տեխնիկական 
բազայի վերազինում և համալրում, 
տեխանվտանգության ապահովման 
ոլորտում միջազգային համագործակցության 
խորացում և ինտեգրում, գործող 
միջազգային կառույցների փորձի 
փոխանակում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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26. «Հատուկ փրկարարական, 

հատուկ հրշեջ, հրշեջ փրկարարական, 
ջրափրկարարական և այլ ուժերի 
վերազինման ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Առկա ծրագիր, որի իրագործումը թույլ կտա 
ունենալ նորագույն հատուկ տեխնիկայով, 
սարքավորումներով, հանդերձանքով ու այլ 
միջոցներով վերազինված հատուկ 
փրկարարական, հատուկ հրշեջ, հրշեջ 
փրկարարական, ջրափրկարարական և այլ 
ջոկատներ, ինչպես նաև ամբողջապես 
ուսուցանված փրկարարական, հրշեջ-
փրկարարական անձնակազմ 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների     

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 2-րդ 
տասնօրյակ 

  

27.  «Մարդուն հրատապ օգնության 
համապետական համակարգի ստեղծման 
(եվրոպական 112 համակարգի օրինակով) 
ծրագիրը  հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Մշակված և շահագրգիռ պետական 
մարմինների հետ համաձայնեցված ծրագիր`  
ստեղծելով համապետական 
տեղեկատվական համակարգ, ինչը 
կնպաստի  հետագա գործառույթների 
անխափան կատարմանը, որի արդյունքում 
հանրապետության բնակչությունն 
արտակարգ իրավիճակներում և ամենօրյա 
ահազանգերի դեպքում կունենա առավել 
օպերատիվ արձագանքում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

  

28. «Աղետների և պատերազմական 
իրավիճակի արդյունքում վնասված 
և ոչնչացված ենթակառուցվածքների 
առաջնային վերականգնողական 
հանրային աշխատանքների 
իրականացման, ինչպես նաև այդ 
աշխատանքներում տուժած 
բնակավայրերի բնակիչների ներգրավման, 
համակարգի ձևավորման մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Ծրագիրը և դրանից բխող իրավական 
ակտերը կնպաստեն առաջնային 
վերականգնողական հանրային 
աշխատանքների համակարգի ձևավորմանը, 
ինչպես նաև տուժած բնակավայրերի 
բնակիչներին վերականգնողական 
աշխատանքներում ներգրավման 
մեխանիզմները 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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29. «Աղետների հետևանքների 

առաջնային վերացման և ապահովա-
գրության համակարգերի ներդրման 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Աղետների դեմ պայքարի և դրանց 
հետևանքների վերացման ու բնակչությանը 
և տարածքներին պատճառված վնասների 
փոխհատուցման գործուն համակարգի 
ստեղծում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների     

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

  

30. «Պետական ռեզերվների ընդլայն-
ման,  պահպանման ենթակառուց-
վածքների բարելավման, համակարգի 
բարեփոխումների և արդիականացման 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Երկրի պարենային և տնտեսական 
անվտանգության մակարդակի բարձրացում  

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

  

31. «Արտակարգ իրավիճակների 
կանխարգելման և դրանց հետևանքների 
վերացման մեխանիզմների հետազոտման, 
փրկարարական աշխատանքների 
իրականացման մասնագիտական 
խորհրդատվության և տեղեկատվայնաց-
ման տարածաշրջանային կենտրոնի 
ստեղծման մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Առկա ծրագիր, որը կապահովի ՀՀ-ում 
արտակարգ իրավիճակների 
կանխարգելման և դրանց հետևանքների 
վերացման մեխանիզմների հետազոտման, 
փրկարարական աշխատանքների 
իրականացման մասնագիտական 
խորհրդատվության և տեղեկատվայնացման 
տարածաշրջանային կենտրոնի, ինչպես նաև 
աղետների բժշկության կենտրոնի ստեղծում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների     

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

  

32. «Ջրածնի էլեկտրոլիզի մեթոդով 
ջրածնի արտադրության ժամանակ 
անվտանգության կանոնների մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Ոլորտային արտադրություններում 
տեխնիկական անվտանգության 
ապահովման համար ենթաօրենսդրական 
դաշտի ձևավորում, համապատասխան 
պահանջների ամրագրում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
օգոստոսի 3-րդ 
տասնօրյակ   
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33. «Օգտակար հանածոների 

ջարդման, հարստացման, տեսակա-
վորման և հանքաքարի ու խտանյութի 
կտորավորման անվտանգության կանոն-
ների մասին» ՀՀ կառավարության որոշ-
ման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Ոլորտային արտադրություններում 
տեխնիկական անվտանգության 
ապահովման համար ենթաօրենսդրական 
դաշտի ձևավորում, համապատասխան 
պահանջների ամրագրում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 
  

34. «Եռակցողների և եռակցման 
արտադրության մասնագետների 
ատեստավորման տեխնոլոգիական 
կանոնակարգի մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Ոլորտային արտադրություններում 
տեխնիկական անվտանգության 
ապահովման համար ենթաօրենսդրական 
դաշտի ձևավորում, համապատասխան 
պահանջների ամրագրում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
նոյեմբերի 2-րդ 
տասնօրյակ 

  

35. «Ատրակցիոնների կառուցվածքի և 
անվտանգ շահագործման տեխնիկական 
կանոնակարգի մասին ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Ոլորտային արտադրություններում 
տեխնիկական անվտանգության 
ապահովման համար ենթաօրենսդրական 
դաշտի ձևավորում, համապատասխան 
պահանջների ամրագրում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 2-րդ 
տասնօրյակ  

36. «Ամբարձիչ աշտարակների 
կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման 
տեխնիկական կանոնակարգի մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Ոլորտային արտադրություններում 
տեխնիկական անվտանգության 
ապահովման համար ենթաօրենսդրական 
դաշտի ձևավորում, համապատասխան 
պահանջների ամրագրում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի  3-րդ 
տասնօրյակ  

37. «Սեյսմիկ պաշտպանության 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ 
օրենքի մի շարք հասկացությունների և 
դրույթների հստակեցում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
հունվարի 2-րդ 
տասնօրյակ   
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38. «ՀՀ կառավարության 1999 թվա-

կանի հունիսի 7-ի N 392 որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ՀՀ կառավարության որոշմամբ 
հաստատված ծրագրի «Իրավական ակտերի 
մասին» և «Սեյսմիկ պաշտպանության 
մասին» ՀՀ օրենքներին 
համապատասխանեցում, ծրագրի մի շարք 
հասկացությունների և դրույթների 
հստակեցում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

39. «Սեյսմիկ պաշտպանության 
բնագավառում հատուկ, կարևոր և 
ընդհանուր նշանակության օբյեկտների 
սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի 
գնահատման կարգը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ 
օրենքին համապատասխան սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման աշխատանքների իրականացում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մայիսի 1-ին 
տասնօրյակ 

  

40. «Լիցենզավորման մասին» և 
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք-
ներում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքների նախագծերի փաթեթը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտի 
աշխատանքների բարելավում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 1-ին 
տասնօրյակ 

 

41. «Երևան քաղաքում հնարավոր 
ուժեղ երկրաշարժի վաղ ազդարարման 
համակարգի ներդնում ծրագրի հաստատ-
ման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հնարավոր ուժեղ երկրաշարժից 
արդյունավետ պաշտպանություն և 
բնակչության օպերատիվ տարհանում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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42. «Երևան քաղաքի շենքերի և 

շինությունների սեյսմիկ խոցելիության 
գնահատում» ծրագրի հաստատման 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Բնակավայրերի սեյսմիկ ռիսկի քարտեզների 
մշակում և ստեղծում 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

  

43. «Երևան քաղաքի դպրոցներում, 
հիվանդանոցներում և այլ բուժհիմ-
նարկներում, պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ներում ուժեղ երկրաշարժի վերաբերյալ 
գործողությունների և վարքականոնների 
ուսուցման ծրագրի հաստատման մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

Բնակչության տեղեկացվածության 
բարձրացում երկրաշարժից պաշտպանվելու 
ուղղությամբ 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 

44. «Հուշարձանների կադաստրի 
կազմման և  ներդրման կարգը հաստատե-
լու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկա-
յացնելը 

Պատմամշակութային անշարժ հուշարձան-
ների պահպանության և օգտագործման բնա-
գավառին վերաբերող ամբողջական տեղե-
կատվության հավաքագրման աշխատանք-
ների կանոնակարգում։ Համակարգչային 
ծրագրերի ներդրմամբ՝ տեղեկատվական 
բանկի ստեղծում։ Հայաստանի Հանրապե-
տության պետական միասնական կադաս-
տրային համակարգի համալրում  

ՀՀ մշակույթի նախա-
րարություն 

2009 թ.  
ապրիլի 3-րդ  
տասնօրյակ 
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45. «Հնագիտական պեղումների մա-

սին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Բնագավառի իրավաբանական և ֆիզիկա-
կան անձանց իրավունքների և պարտավո-
րությունների սահմանում, հնագիտական 
ժառանգության ուսումնասիրության և պե-
ղումների իրականացման իրավական հիմ-
քերի ստեղծում` կանխարգելիչ-պահպանա-
կան հնագիտության հիմնադրույթների սահ-
մանման միջոցով, հնագիտական հետախու-
զումների ու պեղումների ընթացքում իրա-
վահարաբերությունների կանոնակարգում 

ՀՀ մշակույթի նախա-
րարություն 

2009 թ.  
հունիսի 2 –րդ  
տասնօրյակ 

 

46. «Պատմության և մշակույթի ան-
շարժ հուշարձանների և պատմական մի-
ջավայրի պահպանության և օգտագործ-
ման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

  Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում, 
միջազգային կոնվենցիաներին համապա-
տասխանեցում 

ՀՀ մշակույթի նախա-
րարություն 

2009 թ.  
 հուլիսի 3-րդ  
տասնօրյակ 

 

47. «Մշակույթի ոլորտի կադրերի 
պատրաստման և վերապատրաստման 
համալիր ծրագրի մասին» ՀՀ կառա-
վարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

 

Մշակույթի ոլորտի կադրերի պատրաստման 
և վերապատրաստման (այդ թվում` նաև ար-
տերկրում) արդյունավետ համակարգի ձևա-
վորում, մշակութային ծառայությունների 
որակի բարձրացում, կադրերի արդյունա-
վետ և հավասարաչափ տեղաբաշխման 
պայմանների ստեղծում, մշակույթի ոլորտի 
կադրային պահանջարկի ապահովում 

ՀՀ մշակույթի նախարա-
րություն 

 

ՀՀ կրթության և գիտու-
թյան նախարարություն 

 

2009 թ.  
նոյեմբերի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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48. «Պետական խորհրդանիշների 

հանրահռչակման և քաղաքացիական 
դաստիարակության ազգային ծրագրի 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նա-
խագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայաց-
նելը 

Պետական խորհրդանիշների ճանաչելիու-
թյան ապահովում հասարակության մեջ, 
հայրենասիրական և քաղաքացիական դաս-
տիարակությանը նպաստում 

ՀՀ մշակույթի նախա-
րարություն 

 

ՀՀ կրթության և գիտու-
թյան նախարարություն 

 

ՀՀ սպորտի և երիտա-
սարդության հարցերի 
նախարարություն 

 

ՀՀ պաշտպանության 
նախարարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 

 

49. «Մշակութային շարժական ժա-
ռանգության տեղեկատվական շտեմարա-
նի ստեղծման, համալրման և օգտագործ-
ման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Մշակույթի ոլորտում տեղեկատվական  նոր 
տեխնոլոգիաների ներդրմամբ` ՀՀ մշակու-
թային արժեքների պահպանական ցուցակի 
ստեղծում, համալրում և հանրության հա-
մար այդ տեղեկույթի մատչելիության ու հա-
սանելիության ապահովում, ինչպես նաև 
դրանց նկատմամբ ապօրինի փոխանցումնե-
րի կանխարգելում 
 

ՀՀ մշակույթի նախա-
րարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 
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50. «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 
8-ի N 514-Ն որոշման մեջ փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը  

Բուսասանիտարական փորձաքննության 
նպատակով բույսերից, բուսական 
արտադրանքից և կարգավորվող 
առարկաներից նմուշառման գործընթացի 
վրա ծախսվող ժամանակի նվազում` շուրջ 
30 տոկոսով, որի հետևանքով կպակասի նաև 
բեռների հարկադիր կանգառը, 
շուրջ 50 տոկոսով կնվազի լաբորատոր 
փորձաքննության նպատակով ներկայացվող 
նմուշների քանակը, ինչպես նաև 
նմուշառման կարգը 
կհամապատասխանեցվի «Բույսերի 
կարանտինի և բույսերի պաշտպանության 
մասին» ՀՀ օրենքի և բուսասանիտարական 
միջոցառումների չափորոշիչների դրույթ-
ներին  

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

2009 թ.  
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

51. «Գյուղատնտեսական վարչական 
ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներ-
կայացնելը 

սահմանել գյուղատնտեսական վարչական 
ռեգիստրի ձևավորման սկզբունքներն ու 
կառուցակարգերը, ռեգիստրի միջոցով 
հստակեցնել ոլորտի տնտեսավարող 
սուբյեկտների հաշվառումը և վիճակագրա-
կան տվյալների հավաքագրումը 

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

 

2009 թ. 
հունիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

52. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2006 թվականի սեպ-
տեմբերի 7-ի N 1412-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և  լրացումներ 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

անտառակառավարման պլանների 
մշակման գործընթացում առաջացած 
խնդիրների լուծմանն ուղղված 
միջոցառումների ապահովում 
անտառներում սանիտարական հա-
տումների կանոնակարգում 
ապօրինի անտառահատումների շուրջ 40.0 
տոկոսով կրճատում 

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

2009 թ. 
հուլիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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53. «Բույսերի նոր սորտերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Օրենքի ընդունմամբ կկարգավորվի բույսերի 
նոր սորտերի պահպանությունը՝ «Բույսերի 
նոր սորտերի պահպանության միության» 
(ՈՒՊՕՎ ) պահանջներին համապատասխան, 
ՀՀ Ազգային Ժողովը 2003թ. հոկտեմբերի 22-ի 
N Ն-039-3 որոշմամբ վավերացրել է բույսերի 
նոր սորտերի պաշտպանության միջազգային 
կոնվենցիան, որով պահանջվում է ընդունել 
առանձին օրենք «Բույսերի նոր սորտերի 
մասին», արդյունքում  ̀սելեկցիոներների իրա-
վունքների պաշտպանության համար իրա-
վական երաշխիքների ստեղծում, 
կոնվենցիայում ընդգրկված են միայն բույսերի 
նոր սորտերը, կենդանիների ցեղերը դուրս են 
կոնվենցիայի կարգավորման դաշտից, որի 
հետևանքով անհրաժեշտություն է 
առաջանում փոփոխություն կատարելու 
«Սելեկցիոն նվաճումների մասին» ՀՀ օրենքում 

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

 

54. «Պետական սեփականություն հա-
մարվող անտառների վարձավճարի  չափը 
սահմանելու մասին»  Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ՀՀ անտառային օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 
պահանջներին համապատասխան անտա-
ռային տարածքների վարձակալական 
հարաբերությունների կանոնակարգում, 
պետական սեփականության անտառների 
գոտևորմանը համապատասխան 
վարձավճարի սահմանում, որով կկանոնա-
կարգվի անտառային հողերի վարձակալու-
թյան գործընթացը  
                 

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 
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55. «Հայաստանի Հանրապետության 

անտառային օրենսգրքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներ-
կայացնելը 

Հայաստանի Հանրապետության անտա-
ռային օրենսգրքի կիրառման արդյունքում ի 
հայտ եկած օրենսդրական բացերի 
վերացում, առանձին գերատեսչությունների 
և կառույցների իրավասությունների և 
գործառույթների հստակեցում, որը 
կապահովի անտառների կայուն 
կառավարումը 

ՀՀ գյուղատնտեսության  
նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

 

56. «Հացին և հացաբուլկեղենին ներ-
կայացվող պահանջների տեխնիկական 
կանոնակարգը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Հանրապետությունում հացի և հացաբուլ-
կեղենի արտադրության և շրջանառության 
փուլերում տնտեսավարող սուբյեկտների 
գործառույթների կանոնակարգում, սպա-
ռողներին թյուրիմացության մեջ գցող 
գործոնների բացառում և արտադրանքի 
առնվազն 95 տոկոսը` գործող 
ստանդարտներին համապատասխանեցում 

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 

 

57. «Գյուղատնտեսության արտադրա-
տեխնիկական սպասարկման ծա-
ռայության զարգացմանն աջակցության 
հայեցակարգը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Գյուղատնտեսությունում արտադրա-
տեխնիկական սպասարկում իրականացնող 
կառույցների ձևավորման մեխանիզմների 
մշակում 
հայեցակարգի հիման վրա նպատակային 
ծրագրի մշակման տեխնիկական  
առաջադրանքի մշակում և ծրագրի 
իրականացման ֆինանսական աղբյուրների 
առաջարկի հստակեցում  
 

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 
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58. «2010 թվականին Հայաստանի 

Հանրապետությունում գյուղատնտե-
սական գործունեություն իրականացնող 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 
մեկ հեկտար հողատարածության հաշվով 
պետական աջակցության գումարի չափը 
սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներ-
կայացնելը 

պետական աջակցությունը կընդգրկի բոլոր 
մարզերի (բացառությամբ Արարատի և 
Արմավիրի) սահմանամերձ համայնքների 
գարնանացան և աշնանացան ցորենի, բարձր 
լեռնային համայնքների համար նաև գարու 
0.5-7.0 հա ցանքատարածությունները 
(ընդամենը 167 համայնք), 
գյուղատնտեսության համար անբարե-
նպաստ պայմաններում գտնվող 
համայնքները` Արագածոտնի մարզի 
Արագածի, Գեղարքունիքի մարզի Ճամբա-
րակի և Մարտունու, Շիրակի մարզի Ամա-
սիայի և Աշոցքի, Սյունիքի մարզի Մեղրու, 
Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանների 
համայնքների աշնանացան ու գարնանացան 
ցորենի և գարու 0.5-7.0 հա ցանքատարածու-
թյունները (ընդամենը` 128 համայնք),  
ծրագիրը կներառի նաև հանրապետության 
բոլոր համայնքների հատիկի 
եգիպտացորենի 0.3-7.0 հա 
ցանքատարածությունները,  
յուրաքանչյուր հա ցանքատարածության 
համար կտրամադրվի 45.0 հազ. դրամ, 
ծրագիրը կներառի շուրջ 65.0 հազ. հա 
ցանքատարածություն` 30-35 հազ. շահառու։ 
Ակնկալվում է ցանքատարածությունների 12 
և համախառն բերքի 15.0 %-ով ավելացում 

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

 
ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 
 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 
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59. «Սննդամթերքի միջազգային 

չափորոշիչներին բավարարող լաբորա-
տորիաների ստեղծման ծրագիրը 
հաստատելու մասին»  Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Անվտանգ սննդամթերքի արտադրության 
ապահովում, անվտանգ սննդամթերքի 
ապահովման նպատակով սննդամթերքի 
անվտանգության 2500 փորձաքննության 
ապահովում, մեկ ռեֆերենտ և 5 մարզային 
(Սյունիքի, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, 
Գեղարքունիքի) սննդամթերքի 
անվտանգության լաբորատորիաների 
վերազինում միջազգային չափանիշներին 
համապատասխան 

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

 
ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 

2009 թ. 
նոյեմբերի 1-ին 
տասնօրյակ 

միջազգային 
կազմակեր-
պությունների 
աջակցություն և 

ՀՀ գյուղա-
տնտեսության 
նախարա-
րության 

գյուղական 
ձեռնարկություն-
ների և փոքրա-
ծավալ առևտրա-

յին գյուղա-
տնտեսության 
զարգացման 

վարկային ծրա-
գրի միջոցներ 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 
60. «Պետական ներքին ֆինանսական 

հսկողության  ռազմավարությունը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը  

Եվրոպական հարևանության քաղա-
քականության Հայաստան- ԵՄ 
գործողությունների ծրագրի 
«ֆինանսատնտեսական և առևտրային 
բնույթի գործողությունների խումբ» բաժնի 
30-րդ կետի համաձայն` պետական 
ֆինանսական վերահսկողության 
համակարգի բարելավումների 
իրականացման նպատակով պետական 
ներքին ֆինանսական հսկողության 
ռազմավարության մշակում 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն  

2009 թ. 
դեկտեմբերի  3-րդ 

տասնօրյակ 
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61. «ՀՀ 2010 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում հին 
(ծրագրային բյուջետավորման  ձևաչափին 
չհամապատասխանող) ձևաչափով 
նախատեսված ծախսային ծրագրերը 
ծրագրային բյուջետավորման 
պահանջներին համապատասխանող 
ձևաչափը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը  

«ՀՀ 2010 թվականի պետական բյուջեի 
մասին» ՀՀ օրենքի հին ձևաչափով 
նախատեսված ծախսային ծրագրերի 
սահմանում ծրագրային բյուջետավորման 
պահանջներին համապատասխանող 
ձևաչափով 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն  

2009 թ. 
դեկտեմբերի  3-րդ 

տասնօրյակ 

 

62. «Հայաստանի Հանրապետության 
բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը  

Հայաստանի Հանրապետությունում 
ծրագրային բյուջետավորման ներդրման 
համար անհրաժեշտ իրավական ակտի 
նախագծի առկայություն  

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն  

2009 թ.  
նոյեմբերի  3-րդ 
տասնօրյակ 

 

63. «Պետական ֆինանսների կառա-
վարման համակարգի բարեփոխումների 
ռազմավարությունը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը  

Պետական ֆինանսների կառավարման 
համակարգի արդյունավետության 
բարձրացման նախադրյալների ստեղծում  
 
 
 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն  

2009 թ. 
դեկտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 
64. «Հայաստանի Հանրապետության  

բուսական աշխարհի հաշվառման  
ծրագիրը  հաստատելու մասին»  ՀՀ 
կառավարության  որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն  ներկայացնելը 

Բուսական աշխարհի օբյեկտների 
հաշվառման համակարգի բարելավում և   
բուսական աշխարհի օբյեկտների 
պահպանության և կայուն օգտագործման 
համար տեղեկատվական հենքի ստեղծում      

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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65. «Բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների կառավարման համակարգի 
հզորությունների ամրապնդման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն  ներկայացնելը 

Բնության հատուկ պահպանվող 
տարածքների  կայուն կառավարման 
ապահովման համար, առկա խնդիրների 
լուծման`  նյութատեխնիկական  հենքի 
բարելավման, կառավարման 
մեթոդաբանության ներդրման, 
տեղեկատվական ցանցի ներդրման, 
պահպանությունն իրականացնող 
աշխատակիցների մասնագիտական 
գիտելիքների և հմտությունների 
կատարելագործման  և բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների համակարգի 
բարելավմանն անհրաժեշտ այլ 
նախադրյալների ստեղծում 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 

 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

 

66. «Հայաստանի Հանրապետության  
կենդանական աշխարհի  հաշվառման  
ծրագիրը  հաստատելու մասին»  ՀՀ 
կառավարության  որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն  ներկայացնելը 

Կենդանական աշխարհի օբյեկտների 
հաշվառման համակարգի բարելավում և 
կենդանական աշխարհի օբյեկտների 
պահպանության և կայուն օգտագործման 
համար տեղեկատվական հենքի ստեղծում        

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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67. «Հայաստանի Հանրապետության 

բնապահպանական տեսչական 
համակարգի հզորությունների 
ամրապնդման ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Բնապահպանական օրենսդրության 
պահանջների կատարման նկատմամբ   
տեսչական համակարգի ուժեղացման և 
վերահսկողության արդյունավետության 
բարձրացման նպատակով առկա խնդիրների 
լուծման`  նյութատեխնիկական  հենքի 
բարելավման, տեսչական աշխատանքների 
իրականացման մեթոդաբանության 
(ուղեցույցի) ներդրման, տեղեկատվական 
ցանցի ներդրման, տեսուչների   
մասնագիտական գիտելիքների և 
հմտությունների կատարելագործման և  
տեսչական համակարգի բարելավմանն 
անհրաժեշտ այլ նախադրյալների ստեղծում    

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 
 

2009 թ. 
ապրիլի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

68. «Արդիական տեխնոլոգիաների 
կիրառման, ջրային ռեսուրսների 
մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման 
նվազեցմանն ու կանխմանն ուղղված 
միջոցառումները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Պահանջվող որակի և անհրաժեշտ քանակի 
ջրով ապահովման, ջրoգտագործողների 
կողմից արտադրական կեղտաջրերի 
նախնական մաքրում  իրականացնելու 
մեխանիզմների uտեղծման և ջրային 
էկոհամակարգերի պահպանման արդյու-
նավետության բարձրացման համար 
անհրաժեշտ համապատասխան միջո-
ցառումների ամրագրմամբ, հետագայում 
նաև դրանց իրագործմամբ` ՀՀ ջրային 
ռեսուրսների աղտոտվածության նվազեցում, 
ջրի որակական և քանակական ցուցա-
նիշների բարելավում, ջրերի կորուստների և 
կառավարման բնագավառում ռիսկայնու-
թյան նվազեցում   

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 
 
ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարության 
ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտե 
 
ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2009 թ. 
նոյեմբերի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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69. «Ըստ դասակարգման` ջրային 

ռեսուրսների օգտագործման և 
պահպանության պահանջները 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Ըստ միջազգային,  հանրապետական և 
տեղական նշանակության uնման 
աղբյուրների, գետերի երկարության, լճերի 
ծավալի, ջրայնության աuտիճանի, հոuքի 
տարեկան բաշխման, oգտագործման 
նշանակության և որակի դասակարգմամբ 
ջրային ռեսուրսների օգտագործման և 
պահպանության պահանջների 
սահմանմամբ` Հանրապետության ջրային 
ռեսուրսների կառավարման բարելավում և   
շրջակա միջավայրի էկոլոգիական 
կայունության ապահովում 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն  
 
ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

 

70. «Բնապահպանական կրթության, 
դաստիարակության և իրազեկման 
ամբողջական և միասնական ազգային 
համակարգի ստեղծման հայեցակարգը 
հաստատելու մասին»  ՀՀ 
կառավարության արձանագրային 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Բնապահպանական կրթության, 
դաստիարակության և իրազեկման 
անբավարար մակարդակը     
հասարակության մեջ  պատմականորեն 
ձևավորել է բնությունը նվաճելու և նրա 
ռեսուրսներն անխնա օգտագործելու 
գերիշխող հոգեբանություն։ Դրա 
հետևանքները վերացնելու նպատակով 
համապատասխան միջոցառումների 
ամրագրմամբ, ինչպես նաև հետագայում 
դրանց իրականացմամբ   կապահովվի   
բնապահպանական կրթության, 
դաստիարակության և իրազեկման ազգային 
համակարգի բարելավումը 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

 

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 



 

09_0040.1 

26 

1 2 3 4 5 
71. «Հայաստանի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարությունում 
գնդակապարկուճային հաշվառման 
քարտադարանի կազմակերպման և 
գործունեության կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

 Դատական ձգաբանության միջոցներով և 
մեթոդներով ՀՀ զինված ուժերում 
կատարված հանցագործությունների 
բացահայտման քրեատեխնիկական 
ապահովման և ձգաբանական 
փորձաքննության գործընթացի բարելավում 

ՀՀ պաշտպանության 
նախարարություն 

2009 թ.  
փետրվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

72. «Ռազմատրանսպորտային պար-
տականության մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի ներկայացում 

Զորահավաքային նախապատրաստության 
շրջանակներում զինված ուժերը խաղաղ և 
պատերազմական ժամանակաշրջանում 
տրանսպորտային միջոցներով ապահովելու 
հարաբերություների կարգավորում 

ՀՀ պաշտպանության 
նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

73. «Զինվորական ծառայություն 
անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի ներկայացում 

Զինծառայողների պաշտոնի նշանակման, 
առաջխաղացման գործընթացի 
թափանցիկության ապահովման 
համապատասխան մեխանիզմների 
հստակեցում 

ՀՀ պաշտպանության 
նախարարություն 

2009 թ. 
ապրիլի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

74. «Զինապարտության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 
ներկայացում 

Պահեստազորային պայմանագրային 
ծառայության, առողջական վիճակի 
պատճառով տրվող տարկետումների 
վերաբերյալ դրույթների բարելավում 

ՀՀ պաշտպանության 
նախարարություն 

2009 թ. 
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

75. «Զինծառայողների և նրանց 
ընտանիքների անդամների սոցիալական 
ապահովության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագծի ներկայացում 

Զինծառայողների, նրանց հավասարեցված 
անձանց, զինծառայողների ընտանիքների 
անդամների սոցիալական ապահովության 
խնդիրների բարելավում 
 

ՀՀ պաշտպանության 
նախարարություն 

2009 թ. 
հուլիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 
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76. «Երիտասարդներին` մատչելի 

բնակարան» պետական նպատակային 
ծրագիրը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագծի 
ներկայացում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարություն 

Երիտասարդների և երիտասարդ ընտա-
նիքների սոցիալ-տնտեսական հիմնա-
խնդիրների լուծում, 2010 թվականից սկսած` 
տարեկան շուրջ 100 երիտասարդ ընտա-
նիքների բնակարանային պայմանների 
բարելավում 

ՀՀ սպորտի և 
երիտասարդության 

հարցերի 
նախարարություն 

2009 թ.  
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

77. «Հայաստանի Հանրապետության 
մարզպետարանների աշխատակազմերում 
սպորտի և երիտասարդության հարցերի 
կառուցվածքային ստորաբաժանում 
ստեղծելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն 

Հայաստանի Հանրապետության մարզերում 
սպորտի և երիտասարդության հարցերի 
պետական քաղաքականության ներդրման 
գործընթացների  բարելավում, 
համայնքներում ֆիզկուլտուրայի և սպորտի 
զարգացում 
 

ՀՀ սպորտի և 
երիտասարդության 

հարցերի 
նախարարություն 

2009 թ.  
ապրիլի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

78. «Մանկապատանեկան 
մարզադպրոցներում աշխատող մարզիչ-
մանկավարժների վերապատրաստման 
հարցերի կազմակերպման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն  

Մարզիչ մանկավարժների վերա-
պատրաստման իրականացում. 
ներկայումս մանկապատանեկան 
մարզադպրոցներում աշխատում է 1814 
մարզիչ։ Վերապատրաստման ծրագրով 
նախատեսվում է տարեկան 210 մարզիչ-
մանկավարժի վերապատրաստում։ 1991 
թվականից մինչև օրս չի անցկացվել մարզիչ-
մանկավարժների վերապատրաստման և ոչ 
մի դասընթաց  

ՀՀ սպորտի և 
երիտասարդության 

հարցերի 
նախարարություն 

2009 թ.  
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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79.     «Հայաստանի Հանրապետու-

թյան մանկապատանեկան մարզա-
դպրոցներում աշխատող մարզիչ-մանկա-
վարժների և ղեկավար անձնակազմի 
պաշտոնային դրույքաչափի և 
հավելավճարների չափի վճարման կարգը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում 
Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րություն 

Հայաստանի Հանրապետության 
մարզադպրոցներում աշխատող մարզիչ-
մանկավարժների և ղեկավար անձնակազմի 
սոցիալական հիմնախնդրի լուծում 

ՀՀ սպորտի և 
երիտասարդության 

հարցերի 
նախարարություն 

2009 թ.  
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 
80. ԳԱՂՏՆԻ -      

81. «Կայուն զարգացման ծրագրի 
իրականացումն ապահովող 2009-2012թթ. 
միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Կայուն զարգացման ծրագիրն ապահովող 
միջոցառումների ամրագրում ըստ 
ժամկետների, ակնկալվող արդյունքների, 
պատասխանատուների  և ֆինանսական 
աղբյուրների 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
հունվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

82. «Գյումրու տեխնոպարկի 
գործունեության իրականացման 
պետական աջակցության 2009 թ.ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Գյումրիում ՏՏ ոլորտի զարգացման 
նախադրյալների ձևավորում, ՏՏ լուծումների 
կիրառության խթանում Գյումրիում` 
հետագայում նաև Շիրակի մարզում 
զարգացման նախադրյալներ ունեցող այլ 
ոլորտներում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
փետրվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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83. «Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման 
պետական աջակցության 2009 թ.ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը  ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ՏՏ ոլորտի առկա հնարավորությունների 
ներկայացում և առաջմղում  ինչպես երկրի 
ներսում, այնպես էլ արտերկրում, ինչպես 
նաև ոլորտի թռիչքային  զարգացումը և 
միջազգային շուկաներում դիրքավորումը 
խթանող բարենպաստ պայմանների 
ձևավորում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
փետրվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

84. «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Հայաստանում օտարերկրացիներին տրվող 
աշխատանքի թույլտվության ժամկետների 
երկարաձգում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

85. «Հայաստանի 
Հանրապետությունում միջազգային 
չափանիշներին համապատասխան 
սպառողների շահերի պաշտպանության  
համակարգի ապահովման հայեցակարգին 
հավանություն տալու մասին» ՀՀ 
կառավարության արձանագրային 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Սպառողների իրավունքների 
պաշտպանությանն իրավական դաշտի 
կատարելագործման, անվտանգության 
ապահովման գործուն մեխանիզմների 
ներդնում,   
սպառողների շահերի պաշտպանության 
պետական վերահսկողության 
կատարելագործված համակարգի 
առկայության ապահովում, այդ թվում` 
կորպորատիվ հսկողության համակարգի 
ներդնում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
ապրիլի 1-ին  
տասնօրյակ 

 

86. «Հանքային ջրերին ներկայացվող 
պահանջների վերաբերյալ տեխնիկական 
կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշումը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Հանքային ջրերի նկատմամբ սպառողների 
վստահության ամրապնդում, ինչպես նաև 
արտադրանքի մրցունակության 
բարձրացում  

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 

2009 թ. 
մայիսի 1-ին 
տասնօրյակ 
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87. «Ապրանքային նշանների մասին» 

ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը  

Մտավոր սեփականության հուսալի և 
արդյունավետ պաշտպանության 
նպատակով ոլորտի օրենսդրության 
կատարելագործում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

88. «Աշխարհագրական նշումների 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը  

Մտավոր սեփականության հուսալի և 
արդյունավետ պաշտպանության 
նպատակով ոլորտի օրենսդրության 
կատարելագործում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

89. «Փոքր և միջին ձեռնար-
կատիրության պետական աջակցության 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն  ներկայացնելը 

ՓՄՁ սուբյեկտների դասակարգման 
չափորոշիչների հստակեցում և մոտարկում 
Եվրամիության չափանիշներին 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

90. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2008թ. հունիսի 26-ի  
N 775-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Գործարար միջավայրի բարելավման 
միջոցառումների ծրագրի վերանայում` 
հաշվի առնելով իրականացվող 
միջոցառումների ընթացքը, ժամկետները, 
նոր միջոցառումներ ընդգրկելու 
անհրաժեշտությունը 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

91. «Չափումների միասնականության 
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Չափումների միասնականության 
ապահովման ազգային համակարգի 
առավելագույն համապատասխանեցում 
միջազգային ուղեցույցներով սահմանված 
նմանատիպ համակարգերի պահանջներին 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 

2009 թ. 
հունիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

92. «Հավատարմագրման մասին»  ՀՀ 
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հավատարմագրման գործընթացի 
համապատասխանեցում եվրոպական և 
միջազգային պահանջներին 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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93. «Համապատասխանության 

գնահատման մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Համապատասխանության հավաստման 
ձևերի պարզեցման և թափանցիկության 
ապահովմամբ, միջազգային 
գործելակերպում ընդունված նորմերին 
ներդաշնակեցմամբ 
համապատասխանության հավաստման 
արդյունքների փոխճանաչման և միակողմ 
ճանաչման ապահովում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 

2009 թ. 
հունիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

94. «Ստանդարտացման մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

 Ստանդարտացման բնագավառում 
օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի 
համապատասխանեցում միջազգային 
նմանատիպ համակարգերին, արտաքին 
առևտրում և ներդրումների ներգրավման 
գործընթացում խոչընդոտների վերացում, 
հայրենական արտադրանքի 
մրցունակության բարձրացում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 

2009 թ. 
հունիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

95. «Ազատ տնտեսական գոտիների 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ 
տնտեսական գոտիների ստեղծման 
օրենսդրական հիմքի ձևավորում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

96.  «Երկրի կայուն տնտեսական 
զարգացման տեսլականին և ծրագրին 
հավանություն տալու մասին» ՀՀ 
կառավարության արձանագրային 
որոշման նախագծը  ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Երկրի կայուն տնտեսական զարգացման 
սցենարային զարգացումների ամրագրում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 
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97. «Առևտրային ներկայացուցիչների 

ինստիտուտի արդյունավետության 
բարձրացման ծրագրին հավանություն 
տալու մասին» ՀՀ կառավարության 
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնել 

Համաշխարհային տնտեսությանը 
ինտեգրման խորացում` Հայաստանը` 
որպես գործարարական գործունեության 
իրականացման համար բարենպաստ երկրի 
գովազդման, տնտեսության իրական 
հատվածում օտարերկրյա ուղղակի 
ներդրումներ և վերազգային 
ընկերություններ ներգրավելու միջոցով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 

 

98. «ՀՀ 2010 թվականի 
զբոսաշրջության զարգացման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Զբոսաշրջության բնագավառի 
մարքեթինգային քաղաքականության և 
միջազգային համագործակցության 
ապահովում  

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
նոյեմբերի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

99.  «Արդյունաբերության զարգացման 
հայեցակարգին և դրանից բխող 
գործողությունների  ծրագրին 
հավանություն տալու մասին» ՀՀ 
կառավարության արձանագրային 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Արդյունաբերական քաղաքականության, այդ 
թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 
զարգացման գործընթացի ամբողջական 
շղթայի նկարագրում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 
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100. «Փոքր և միջին ձեռնար-

կատիրությանը պետական աջակցության 
2010թ. ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագծի 
ներկայացում ՀՀ կառավարություն 

ՀՀ մարզերում, առավելապես հեռավոր և 
սահմանամերձ բնակավայրերում ՓՄՁ 
սուբյեկտների թվաքանակի ավելացում և 
դրանց հաշվին նոր աշխատատեղերի 
ստեղծում, գործող ՓՄՁ սուբյեկտներին 
վարկային երաշխավորությունների 
տրամադրում, նրանց կողմից թողարկվող 
արտադրանքի (մատուցվող 
ծառայությունների) շուկաներ առաջմղման 
ուղղությամբ, ինչպես նաև գործարար 
տեղեկատվական,  խորհրդատվական և 
գործարար ուսուցողական աջակցության 
ցուցաբերում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
նոյեմբերի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

101. «Մտավոր սեփականության 
գնահատման մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը  

Մտավոր սեփականության գնահատման 
համակարգի ներդնում  

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 

 

102. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային 
գործունեության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

Զբոսաշրջության զարգացման 
հայեցակարգով սահմանված պետական 
քաղաքականության նպատակներին և 
խնդիրներին համապատասխան 
զբոսաշրջության բնագավառի 
հարաբերությունների կարգավորում  և 
հստակեցում   

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 

 

103. «Գյումրի քաղաքում ազատ 
տնտեսական գոտու ստեղծման 
հայեցակարգին հավանություն տալու 
մասին» ՀՀ կառավարության 
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Գյումրի քաղաքում գործարար 
ակտիվության խթանում, լրացուցիչ 
ներդրումների ներգրավում, համեմատական 
առավելությունների օգտագործում 
 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 

104. «ՀՀ կառավարության 2005 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2329-Ն 
որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

Տրանսպորտային օրենսդրության 
պահանջների կատարման նկատմամբ 
վերահսկողական աշխատանքների 
արդյունավետության բարձրացում, 
տրանսպորտային տեսչության 
տրանսպորտային միջոցների գունավոր 
առկայծող փարոսիկներով կահավորում 

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի 

նախարարություն 

2009 թ.  
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

105. «Երկաթուղային տրանսպորտով 
փոխադրվող վտանգավոր բեռների ցանկը 
և դրանց փոխադրման կարգը հաս-
տատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Երկաթուղային տրանսպորտով փոխադրվող 
վտանգավոր բեռների կանոնակարգումը, 
դրանց հետ վարվելու ձևերը և 
տեղափոխման առանձնահատկությունների 
սահմանում 

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի 

նախարարություն 

2009 թ. 
ապրիլի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

106. «Լիցենզավորման մասին»  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն  և լրացումներ կատարելու 
մասին» և  «Պետական տուրքի մասին»  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքների նախագծերը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Սեղմված բնական կամ հեղուկացված 
նավթային գազով աշխատելու համար 
ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա  
գազաբալոնային սարքավորումների 
տեղադրման գործունեության 
լիցենզավորում`  գազաբալոնային 
սարքավորումներով ավտոմեքենաների 
շահագործման անվտանգության 
բարձրացում  

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի 

նախարարություն 

2009 թ. 
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

107. «Ընդհանուր օգտագործման 
երկաթուղային գծերի նախագծման և 
կառուցման կարգը սահմանելու մասին»  
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

Կարգով սահմանվելու է ընդհանուր 
օգտագործման երկաթուղային գծերի 
նախագծումը և կառուցումը` արդի 
պահանջներին համապատասխան 

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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108. «Էլեկտրոնային 

հաղորդակցության և փոստային կապի 
ոլորտում շուկայական 
հարաբերությունների կարգավորմանն 
ուղղված հայեցակարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը   

Հեռահաղորդակցության և փոստային կապի 
ոլորտում հակամենաշնորհային  
քաղաքականության և հավասար 
մրցակցության դաշտի ապահովում։ 
Առաջարկվող ծառայությունների որակի 
բարձրացում և օգտվողների լայն 
զանգվածների համար հասանելիության 
ապահովում 

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի 

նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

109. «Առավել վտանգավոր գոտի-
ներում օբյեկտների տեղակայման և 
քաղաքացիների գտնվելու կանոնների, այդ 
գոտիներում աշխատանքների 
իրականացման, երկաթուղային գծերով 
երթևեկության և երկաթուղային գծերի 
անցման կանոնների հաստատման 
մասին» ՀՀ  կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը  

Երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքի, 
երկաթգծերի մոտակայքում գտնվող 
օբյեկտների և մարդկանց անվտանգության 
ապահովում 

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի 

նախարարություն 

2009 թ. 
օգոստոսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

110. «2008 թվականի ընթացքում 
Հայաստանի Հանրապետության ընդհա-
նուր օգտագործման պետական ավտո-
մոբիլային ճանապարհների վերա-
կանգնման և պահպանման ուղղությամբ 
իրականացված աշխատանքների 
վերաբերյալ հաշվետվության մասին» ՀՀ 
կառավարության արձանագրային 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հայաստանի ավտոճանապարհների 
վերականգնման և պահպանման 
ուղղությամբ իրականացված 
աշխատանքների ամփոփում և գնահատում, 
նախարարության գործունեության, 
ֆինանսական միջոցների օգտագործման 
թափանցիկության ապահովում 

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի 

նախարարություն 

2009 թ. 
օգոստոսի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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111. «Երկաթուղային գծերի ավտո-

մոբիլային ճանապարհների հետ հատման 
կարգը և երկաթուղիների հատման 
կանոնները, երկաթուղային գծանցների 
շահագործման պայմանները, դրանց 
գործարկման և փակման կարգը սահ-
մանելու մասին»  ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Տրանսպորտային երթևեկության 
անվտանգության, երկաթուղային  
գծանցների շահագործման անվտանգության 
ապահովում 

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի 

նախարարություն 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 

 

112. « Ինտերնետ հասանելիության 
ծառայության մատուցման աշխարհագրու-
թյան ընդլայնմանը, բնակչության լայն 
շերտերի համար հասանելիության ապա-
հովմանը, ինչպես նաև շուկայում առողջ 
մրցակցության ապահովմանն ուղղված 
հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Ինտերնետ հասանելիության ծառայության 
մատուցման աշխարհագրության ընդլայնում, 
ՀՀ տարածքում ինտերնետ համակարգերի 
որակական չափորոշիչների կտրուկ 
բարձրացում, ինտերնետ հասանելիության 
ծառայություն մատուցողների գործունեության 
կանոնակարգմանը և հավասարակշռված 
շուկայական մրցակցությանն ուղղված 
իրավական ակտերի ընդունում 

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի 

նախարարություն 

2009 թ. 
նոյեմբերի 2-րդ 
տասօրյակ 

 

113. « ՀՀ գյուղական բնակավայրերում 
օպտիկամանրաթելային համակարգերի 
ներդրման ծրագիրը հաստատելու մասին»   
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը   

Մատուցվող ծառայությունների որակի 
բարձրացում և օգտվողների լայն 
զանգվածների համար հասանելիության 
ապահովում, ֆիքսված հեռախոսակապի 
ոլորտի զարգացում 

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի 

նախարարություն 

2009 թ.  
նոյեմբերի 3-րդ 
տասօրյակ 
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114. «Ընդհանուր օգտագործման 

երկաթուղիներից օբյեկտների, որոնց տա-
րածքներում իրականացվում են վտանգա-
վոր բեռների արտադրություն, բեռնում, 
փոխադրում և բեռնաթափում և  դրանց վրա 
տեղակայված շենքերի, շինությունների, 
կառույցների, ընդհանուր օգտագործման 
երկաթուղային գծերին կապի գծերի, 
էլեկտրահաղորդումների, նավթամուղների, 
գազամուղների և այլ վերգետնյա և ստոր-
գետնյա կառույցների հատման վայրերից 
նվազագույն հեռավորությունը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Երկաթուղային տրանսպորտի 
շահագործման անվտանգության 
ապահովում, էլեկտրահաղորդումների, 
նավթամուղների, գազամուղների անվտանգ 
շահագործման պայմանների ստեղծում 

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի նախարարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 

 

115. «Իրան-Հայաստան երկաթգծի 
կառուցման գործողությունների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Պետական-մասնավոր համագործակցության 
սկզբունքով Իրան-Հայաստան երկաթգծի 
կառուցման իրականացում 

ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի նախարարություն 

 
ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ.  
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն 

116. «Արտակարգ դրության 
իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի 
հետ կապված իրավահարաբերությունների 
կարգավորում  

ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն 

2009 թ.  
հունիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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117. «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» և «Գույքի նկատմամբ 
իրավունքների պետական գրանցման 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքների  նախագծերի  փաթեթը  ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Գույքի հետախուզման հետ կապված նոր 
ընթացակարգերի ներդրում, այն 
կառույցների շրջանակի ընդլայնում, որոնց 
ներկայացվում են հարցումներ 
 

ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն 

2009 թ.  
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

118. «Դատական ակտերի հարկադիր 
կատարումն ապահովող ծառայության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին»  և 
«Քրեակատարողական ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքների նախագծերի փաթեթը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

մասնագիտական գործունեության հետ 
կապված կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում, 
կադրերի լճացման խնդրի լուծում, նրանց 
պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացում, 
ռոտացիայի սկզբունքի ներդրում 
 

ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն 

2009 թ.  
ապրիլի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

119. «Հրապարակային սակարկու-
թյունների մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն  ներկայացնելը 

Հարկադիր աճուրդների գործընթացի 
պարզեցում, գնահատումները շուկայական 
գներին մոտեցնելու գործընթաց, 
ժամկետների վերանայում 

ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն 

2009 թ.  
հունիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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120. «Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ժառանգություն ընդունելու ժամկետների, 
ինչպես նաև տիրապետող ժառանգների 
կարգավիճակի հստակեցում 
 
 

ՀՀ 
արդարադատության  
նախարարություն 

 
 
 
 

2009 թ.  
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

121. «Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարանի հետ կապերի 
պետական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագիծը, ինչպես նաև «Իրավական 
ակտերի փորձաքննության պետական 
ծառայության մաuին» և այդ իրավական 
ակտից բխող «Իրավական ակտերի 
մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 
oրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մաuին», «Հայաuտանի Հան-
րապետության դատական oրենuգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մաuին», 
«Միջազգային պայմանագրերի մաuին» 
Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մաuին» ՀՀ 
oրենքների նախագծերը ՀՀ կառա-
վարություն ներկայացնելը 

 
 

Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարանում ՀՀ շահերի ներկայացման 
պետական ծառայության ստեղծում, 
ծառայության գործունեության 
սկզբունքների, գործառույթների, 
լիազորությունների, ծառայության անցնելու 
կարգի և պայմանների հստակեցում,  
Իրավական ակտերի փորձաքննություն 
իրականացնող ծառայության ստեղծում, 
իրավական ակտերի նախագծերի 
ներկայացման, իրավական ակտերի 
գրանցման հետ կապված 
հարաբերությունների կատարելագործում 
 

ՀՀ արդարադատության  
նախարարություն 

2009 թ.  
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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122. «Դատախազական և դատական 

դպրոցի մասին», «Դատախազության մասին» 
ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» և «ՀՀ  
Դատական օրենսգրքում փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքների նախագծերի փաթեթը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Դատախազական և դատական դպրոցների 
միավորում, որի արդյունքում կօպտիմա-
լացվի և միասնական կդարձվի 
դատախազական և դատական դպրոցների 
ուսումնական գործընթացը, 
մասնավորապես, կկրճատվեն ֆինանսական 
ծախսերը և կբարելավվի 
նյութատեխնիկական ապահովությունը 
 

ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն 

2009 թ.  
փետրվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

123. «Վարչական դատավարության 
մասին ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի  նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը  

Ներքին հակասությունների, բացերի 
վերացում, դատական գործընթացի 
կատարելագործում 

ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 
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124. «Նոտարիատի մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին», «ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» և 
«Հյուպատոսական ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքների նախագծերի փաթեթը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Նոտարի պարտականությունների ու 
պատասխանատվության վերաբերյալ, ինչպես 
նաև նոտարական ծառայության համար դիմած 
անձին նոտարի կողմից անզգուշությամբ 
պատճառված վնասի հատուցման 
պարտականության վերաբերյալ նորմերի 
սահմանում և դրա համար համապատասխան 
ապահովագրական ֆոնդի ստեղծում, 
նոտարների մասնագիտական պատ-
րաստվածության բարձրացման նպատակով 
նոտարների պարտադիր պարբերաբար 
վերապատրաստման վերաբերյալ նորմերի 
սահմանում, նոտարական գործունեության 
նկատմամբ հսկողության կարգի սահմանում, 
նոտարի ստաժորների նշանակման կարգի, 
նրանց իրավունքների, պարտա-
կանությունների ու պատասխանատվության 
վերաբերյալ նորմերի սահմանում 

ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն 

2009 թ.  
հուլիսի  1-ին 
տասնօրյակ 

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

125. «2009 թվականի պետական 
նպաստների չափերը հաստատելու  մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Պետական նպաստների չափերի սահ-
մանում, «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ 
օրենքի 8-րդ, 20-րդ, 22-րդ և 24-րդ 
հոդվածների պահանջների ապահովում 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

2009 թ. 
հունվարի  2-րդ 
տասնօրյակ 

 

126. «Հայաստանի Հանրապետության 
ժողովրդագրական քաղաքականության 
ռազմավարության  իրականացումն 
ապահովող միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը  

ՀՀ ժողովրդագրական քաղաքականության 
ռազմավարության իրականացման  
ապահովում  

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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127. «Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքային օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը  

Աշխատանքային հարաբերությունների 
կատարելագործում, աշխատողների և 
գործատուների իրավունքների և 
պարտականությունների հստակեցում, 
վարչարարության պարզեցում, ՀՀ 
աշխատանքային օրենսգրքի 
համապատասխանեցում Եվրոպական 
վերանայված սոցիալական խարտիայի 
պահանջներին 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

2009 թ. 
ապրիլի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

128.  «Գենդերային քաղաքականության 
հայեցակարգին հավանություն տալու 
մասին» ՀՀ կառավարության 
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Հասարակական, քաղաքական և 
տնտեսական ոլորտներում տղամարդկանց և 
կանանց հավասար իրավունքների և 
հավասար հնարավորությունների 
ապահովում 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

129.  «Հանրային ծառայողների վարձա-
տրության ռազմավարությունը և 
միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության  որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը  

Հանրային ծառայողների վարձատրության 
միասնական համակարգի ներդրման 
ապահովում 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
ՀՀ 

նախարարություններ և 
գերատեսչություններ 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

130. «Երեխայի իրավունքների 
պաշտպանության 2010 թվականի տարեկան 
ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Երեխաների իրավունքների 
պաշտպանությանն ուղղված սոցիալական 
թիրախային ծրագրերի ընդլայնում և 
իրականացման արդյունավետության 
բարձրացում 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

2009 թ. 
օգոստոսի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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131. «Հաշմանդամների սոցիալական 

պաշտպանության 2010 թվականի տարե-
կան ծրագիրը հաստատելու մասին»  ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 
  

2010 թ. հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանությանն ու ինտեգրմանն 
ուղղված ծրագրերի համակարգում, 
հաշմանդամների` հասարակությանն 
ինտեգրման համար անհրաժեշտ 
պայմանների ապահովում 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
  

2009 թ. 
օգոստոսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

132. «Զբաղվածության կարգավորման 
2010 թվականի պետական ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը  ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը  

Տնտեսական զարգացման կայուն աճին 
զուգընթաց բնակչության լրիվ և 
արդյունավետ զբաղվածության ապահովման 
համար պայմանների ստեղծմանն ուղղված 
միջոցառումների իրականացում  

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
  

2009 թ. 
օգոստոսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

133. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2003 թվականի հունիսի 
13-ի N 707-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը  

Կենսաթոշակների միջին չափերի 
շարունակական աճի ապահովում 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
  

2009 թ. 
օգոստոսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

134. «Աշխատանքի և սոցիալական 
պաշտպանության համակարգի կայուն 
զարգացման ռազմավարությանը 
հավանություն տալու մասին»   ՀՀ 
կառավարության արձանագրային 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը  

Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատանքի և սոցիալական 
պաշտպանության համակարգի կայուն 
զարգացման ռազմավարական 
մոտեցումների հստակեցում, 
միջոցառումների սահմանում` հաշվի 
առնելով ՀՀ սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման ներկայիս 
առանձնահատկություններն ու 
մարտահրավերները   

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
  

2009 թ. 
սեպտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 
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135. «Պետական նպաստների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը  

Պետական նպաստների գործող համակարգի 
հստակեցում, պետական միջոցների 
օգտագործման արդյունավետության 
բարձրացում, պետական նպաստների 
հիմքերի հստակ տարանջատում (ՀՀ 
սահմանների պաշտպանության ժամանակ 
զոհված զինծառայողների և նրանց 
հավասարեցված անձանց ընտանիքների 
նպաստի նոր տեսակի սահմանում` 
առանձնացնելով ընտանեկան նպաստի 
տեսակից)  

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
  

2009 թ. 
սեպտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 

 

136. «Բուլղարիայի Հանրապետության 
և Հայաստանի Հանրապետության  միջև 
աշխատանքային միգրացիայի կար-
գավորման  վերաբերյալ  միջպետական 
համաձայնագրի կնքմանը հավանություն 
տալու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը  

Արտագնա աշխատանքի իրավական 
կանոնակարգում  

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
  

2009 թ. 
սեպտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 

 

137. «Պայթյունավտանգ միջավայրում 
աշխատողների անվտանգության և 
առողջության ապահովման նվազագույն 
պահանջները հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը  ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը  

Աշխատավայրում պայթյունավտանգ 
միջավայրի պայմաններում աշխատողների 
անվտանգության և առողջության 
ապահովման հետ կապված հնարավոր 
ռիսկերի գնահատում և կանխարգելում, ՀՀ 
աշխատանքային օրենսգրքի 246 և 248 
հոդվածների պահանջների ապահովում  

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
  

2009 թ. 
հոկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 
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138. «Բնակչության զբաղվածության և 

գործազրկության դեպքում սոցիալական 
պաշտպանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը  

Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանու-
թյան համակարգի կայուն զարգացման ռազ-
մավարության ընդունմամբ պայմանավորված 
բնակչության զբաղվածության կարգավորման 
նոր ռազմավարական մոտեցումների և  
միջոցառումների նախատեսում, գործող 
ծրագրերի իրականացման արդյունա-
վետության բարձրացում 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
  

2009 թ. 
նոյեմբերի  3-րդ 
տասնօրյակ 

 

139. «Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց սոցիալական ներառման մասին» 
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը  

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի 2006 թ. 
կոնվենցիայի իրականացման ապահովում  

 

 

 

 

 

 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
  

2009 թ. 
դեկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 
140. «Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում 2009/2010թթ. ուսումնական 
տարվա ասպիրանտուրայի և 
դոկտորանտուրայի ընդունելության 
տեղերը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ պետական բուհերում և գիտական 
կազմակերպություններում հետբուհական 
կրթության և գիտահետազոտական 
աշխատանքների ապահովում 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 1-ին 
տասնօրյակ 
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141. «Նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական կրթության ոլորտում 
սոցիալական գործընկերության 
հայեցակարգին հավանություն տալու 
մասին» ՀՀ կառավարության 
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ կառավարության և սոցիալական 
գործընկերության միջև 
համագործակցության եռակողմ 
համաձայնության ձևավորում և 
սոցիալական գործընկերության 
ինստիտուցիոնալացում 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

2009 թ. 
ապրիլի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

142. «Հայաստանի Հանրապետության 
պետական բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների 2009/2010թթ. 
ուսումնական տարվա պետության կողմից 
ուսանողական նպաստների ձևով ուսման 
վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և 
բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների կողմից ուսման 
վարձի մասնակի զեղչի կիրառման 
իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ 
բակալավրիատի կրթական ծրագրով 
տեղերն ըստ մասնագիտությունների 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ՀՀ պետական բուհերում բարձրագույն 
մասնագիտական կրթության ապահովում 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

2009 թ. 
ապրիլի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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143. «Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների 2009/2010թթ. 
ուսումնական տարվա պետության կողմից 
ուսանողական նպաստների ձևով ուսման 
վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և 
բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների կողմից ուսման 
վարձի մասնակի զեղչի կիրառման 
իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ 
մագիստրոսի կրթական ծրագրով տեղերը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ՀՀ պետական բուհերում բարձրագույն 
մասնագիտական կրթության ապահովում 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

2009 թ. 
ապրիլի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

144. «Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
օտարերկրացիների կրթության 
կազմակերպման կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հայաստանի Հանրապետությունում 
օտարերկրացիների ընդունելության և 
ուսուցման գործընթացի կանոնակարգում  

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

2009 թ. 
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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145. «Հայաստանի Հանրապետության 

միջին և նախնական մասնագիտական 
կրթական ծրագրեր իրականացնող 
պետական ուսումնական 
հաստատությունների անվճար ուսուցման 
(նպաստի ձևով փոխհատուցման) 
2009/2010թթ. ուսումնական տարվա 
ընդունելության տեղերը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ՀՀ պետական ուսումնական 
հաստատություններում միջին և նախնական 
մասնագիտական կրթության ապահովում 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

2009 թ. 
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

146. «Արհեստագործական 
ուսումնարաններ հիմնադրելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ մարզերի արդյունաբերական 
կազմակերպությունների և գյուղա-
տնտեսության ոլորտի ապահովում 
երիտասարդ բանվորական կադրերով 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 1-ին 
տասնօրյակ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

147. «Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում նախադպրոցական կրթության 
բարեփոխումների 2008-2015 թթ. 
ռազմավարական ծրագրի իրականացման 
հետագա ընթացքի  մասին» ՀՀ կառա-
վարության արձանագրային որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ՀՀ մարզերում նախադպրոցական տարիքի 
երեխաների ընդգրկվածության աճ, 
ծառայությունների առնվազն 20%-ի 
մատչելիության ապահովում 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

148. «Առանձին գործող ավագ 
դպրոցների ցանցի ընդլայնման մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Կրթության որակի և մատչելիության 
ապահովում` ավելացնելով առանձին 
գործող ավագ դպրոցների թիվը 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

2009 թ. 
հուլիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 
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149. «Գիտության ոլորտի զարգացման 

ռազմավարությանը հավանություն տալու 
մասին» ՀՀ կառավարության 
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Գիտության ոլորտի զարգացման 
առաջնայնությունների և հեռանկարների 
ամրագրում 

ՀՀ կրթության և 
գիտության նախա-

րարության Գիտության 
պետական կոմիտե, 
ՀՀ գիտությունների 
ազգային ակադեմիա 

 

2009 թ. 
հուլիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

150. «Հայաստանի Հանրապետությու-
նում երկաստիճան գիտական աստիճա-
նաշնորհման համակարգի զարգացման 
հայեցակարգին հավանություն տալու 
մասին» ՀՀ կառավարության արձանա-
գրային որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Գիտական աստիճանաշնորհման 
միջազգայնորեն ընդունելի համակարգի 
ձևավորում և զարգացում, գիտական 
աստիճանների ճանաչելիության 
ապահովում 

ՀՀ կրթության և 
գիտության նախա-

րարության Գիտության 
պետական կոմիտե 

 
ՀՀ գիտությունների 
ազգային ակադեմիա 

 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

151. «Մեծահասակների կրթության» 
հայեցակարգին հավանություն տալու 
մասին» ՀՀ կառավարության 
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Մեծահասակների շարունակական 
կրթության ապահովում 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 

- 

152. «Գիտության ոլորտի զարգացման 
գերակա ուղղությունները սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ՀՀ-ում գիտության ոլորտի զարգացման 
գերակա ուղղությունների ամրագրում 

ՀՀ կրթության և 
գիտության նախա-

րարության Գիտության 
պետական կոմիտե 

 

ՀՀ գիտությունների 
ազգային ակադեմիա 

 

2009 թ. 
նոյեմբերի 1-ին 
տանօրյակ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 
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153. «Հայաստանի Հանրապետության 

բարձրագույն ուսումնական հաստատու-
թյունների առկա ուսուցման 2010/2011թթ. 
ուսումնական տարվա 
մասնագիտությունների և ընդունելության 
քննությունների ցանկը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ պետական բուհերում ընդունելության 
կազմակերպում 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

2009 թ. 
նոյեմբերի 2-րդ 
տասնօրյակ 

- 

154. «Գիտության և գիտատեխնիկա-
կան գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատա-
րելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Գիտության ոլորտում բարեփոխումների 
համար օրենսդրական հենքի ապահովում 

ՀՀ կրթության և 
գիտության նախա-

րարության Գիտության 
պետական կոմիտե 

 

ՀՀ գիտությունների 
 ազգային ակադեմիա 

 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն 

155. «Լատինական Ամերիկայի հայ 
համայնքների կրթամշակութային 
խնդիրների  օժանդակության  ծրագրի 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը  

Հայաստան-Լատինական Ամերիկայի հայ 
համայնքների գործակցության խթանում,   
այդ համայնքների կրթամշակութային 
խնդիրների լուծման  օժանդակության 
ապահովում 

ՀՀ սփյուռքի 
նախարարություն 

 
 

2009 թ. 
փետրվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

156. «Հայաստանի Հանրապետության  
«Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և 
հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» օրենքների մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» օրենքների փաթեթը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը  

 Սփյուռքահայ ուսանողների 
ուսումնառության պայմանների 
բարելավում, դեպի ՀՀ բուհեր սփյուռքահայ 
ուսանողների հոսքի ավելացում, 
աջակցություն հայապահպանության 
խնդիրներին 
 

ՀՀ սփյուռքի 
նախարարություն 

 

2009 թ. 
 մարտի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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157. «Սփյուռքի երիտասարդության` 

դեպի Հայաստան պարբերական 
այցելությունների կազմակերպման և 
անցկացման « Արի տուն» խորագրով 
ծրագիրը հաստատելու մասին»  ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Հայաստան-սփյուռք  գործակցության 
զարգացում, Հայաստանի նկատմամբ 
սփյուռքում առկա պատկերացումների 
ամբողջացում, հայապահպանությունը 
խթանող էական լիցքերի հաղորդում, դեպի 
Հայաստան զբոսաշրջության խթանում  
 

ՀՀ սփյուռքի 
նախարարություն 

2009 թ.  
ապրիլի 1-ին  
տասնօրյակ 

Պետական 
բյուջե 

   
 

158. «Հայաստան-հայկական սփյուռք 
գործակցության հայեցակարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը  

Հայաստան-սփյուռք գործակցության 
զարգացման քաղաքականության 
արդյունավետ և համապարփակ 
համակարգի ստեղծման նախադրյալների 
ապահովում  
 

ՀՀ սփյուռքի 
նախարարություն 

 

2009 թ. 
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 
 
 

   
 
 

159. «Հայաստանի Հանրապետության 
«Օտարերկրացիների մասին»  օրենքի մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը  

Սփյուռքահայերի` Հայաստանի 
Հանրապետություն այցելությունների, նրանց 
ժամանակավոր կացության կարգավիճակի և 
հաշվառման հետ կապված գործընթացների 
պարզեցում և դյուրացում 

ՀՀ սփյուռքի 
նախարարություն 

 
ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ 
ոստիկանություն 

 

2009 թ.  
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

160. «Սփյուռքի հայկական դպրոցների 
կրթադաստիարակչական խնդիրների 
լուծման աջակցություն և այդ դպրոցներ` 
դասագրքերի,  ձեռնարկների, մեթոդական 
նյութերի  առաքման ծրագրերի մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Սփյուռքահայերի կրթական խնդիրների 
լուծման օժանդակությունը, հայապահպա-
նությունը խթանող նոր լիցքերի հաղորդում  

ՀՀ սփյուռքի 
նախարարություն 

2009 թ.  
հունիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

Պետական 
բյուջե 
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161. «Հայրենիք-սփյուռք 

գործակցության մասնագիտական 
հանձնախմբերի ձևավորման և առանձին 
բնագավառների ներկայացուցիչների 
համահայկական առաջին 
խորհրդաժողովների կազմակերպման 
մասին» ՀՀ  կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

 Համահայկական մասնագիտական և 
գիտական ներուժի համախմբման  և այդ 
ներուժը Հայաստանի  ներքին խնդիրների 
լուծմանը  մասնակից դարձնելու 
նախադրյալների ստեղծում 

ՀՀ սփյուռքի 
նախարարություն 

2009 թ. 
հուլիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

Պետական 
բյուջե 

   
 

162. «Հայրենիք-սփյուռք 
գործակցության վերաբերյալ 
պաշտոնական նյութերի ժողովածուի` 
հայերեն և անգլերեն լեզուներով, 
հրատարակման մասին» ՀՀ  
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Հայաստան-սփյուռք գործակցության 
պետական քաղաքականության 
առաջնահերթությունների մասին 
տեղեկատվության տարածում, 
օժանդակություն սփյուռքի ինքնակազմա-
կերպմանը, հայապահպանության և 
հայրենադարձության գործընթացների 
խթանում  

ՀՀ սփյուռքի 
նախարարություն 

2009 թ.  
օգոստոսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

Պետական 
բյուջե 

163.  «Հայրենադարձության 
գործընթացի  կազմակերպման ծրագրի 
հաստատման   մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

« Հայրենադարձության մասին » ՀՀ օրենքի 
առաջնահերթությունների ձևակերպում, 
հայրենադարձության խթանման և 
կազմակերպման նոր մեխանիզմների 
մշակում 

ՀՀ սփյուռքի 
նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 
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164. «Հայրենադարձության մասին» ՀՀ 

օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հայրենադարձության խթանում, այդ 
գործընթացի  կազմակերպման 
կանոնակարգում և ծագող 
հարաբերությունների իրավական 
կարգավորում 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ սփյուռքի 
նախարարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 

2-րդ տասնօրյակ 

   
 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն 

165. «Քաղաքների առաջանցիկ 
զարգացման նպատակային ծրագրերի 
կազմման և իրականացման հայեցակարգի 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հայեցակարգում կներկայացվեն քաղաքների 
առաջանցիկ զարգացման նպատակային 
ծրագրերի կազմման ու իրականացման 
հայեցակարգային դրույթներն ու 
սկզբունքները, մասնակից կառույցների ու 
գործընթացների հակիրճ նկարագրությունը, 
ինչպես նաև քաղաքների առաջանցիկ 
զարգացմանն ուղղված նպատակային 
ծրագրերի կազմման ու իրականացման հետ 
կապված այլ խնդիրներ  

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 
  

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն  

2009 թ. 
սեպտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 
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166. Պետական մարմինների կողմից 

մարզերում համապատասխան գործու-
նեության իրականացման համար տրված 
լիցենզիաների ու թույլտվությունների 
դրանց մարզում տնտեսական 
ակտիվության վրա ազդեցության, և  
ուսումնասիրության արդյունքներով 
համապատասխան առաջարկությունների 
մշակում և ներկայացում 

Մարզերում տրամադրված լիցենզիաների և 
թույլտվությունների և դրանց նպատակային 
օգտագործման գույքագրում, 
համապատասխան իրավասու 
մարմիններին առաջարկությունների 
ներկայացում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 
 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

 

167. «ՀՀ Սյունիքի մարզի 2009-2012 թթ. 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ՀՀ տարածքային զարգացման անհա-
մաչափությունների և անհամամաս-
նությունների հաղթահարման նպատակով 
ծրագրի մշակում, պետական միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագրում ոչ միայն միջոլորտային 
և ներոլորտային, այլև տարածքային 
զարգացման համամասնությունների 
արտացոլում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 
 

2009 թ. 
հունիսի 1-ին 
տասնօրյակ 

 

168. «ՀՀ Լոռու մարզի 2009-2012 թթ. 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ տարածքային զարգացման 
անհամաչափությունների և անհամա-
մասնությունների հաղթահարման նպա-
տակով ծրագրի մշակում, պետական 
միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում ոչ միայն 
միջոլորտային և ներոլորտային, այլև 
տարածքային զարգացման համա-
մասնությունների արտացոլում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն  
 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 
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169. «ՀՀ Շիրակի մարզի 2009-2012 թթ. 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրա-
գիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը  

ՀՀ տարածքային զարգացման անհա-
մաչափությունների և անհամամասնու-
թյունների հաղթահարման նպատակով 
ծրագրի մշակում, պետական միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագրում ոչ միայն միջոլորտային 
և ներոլորտային, այլև տարածքային 
զարգացման համամասնությունների 
արտացոլում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն  
 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

 

170. «Միջհամայնքային 
միավորումների և համայնքների 
խոշորացման հայեցակարգային 
մոտեցումերից բխող միջոցառումների 
ժամանակացույցը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի 
ներկայացում ՀՀ կառավարություն                                

Համայնքների խոշորացումն ու միջհա-
մայնքային միավորումների ստեղծումը 
հնարավորություն կընձեռի համայնքներին 
միավորել իրենց ֆինանսական միջոցներն ու 
դրանք օգտագործել առավել օպտիմալ և 
նպատակային, իրականացնել ավելի մեծ 
ծավալով պարտադիր ու պատվիրակված 
լիազորություններ, բնակչությանը մատուցել 
որակյալ ծառայություններ։ Այս գործընթաց-
ները կիրականացվեն աստիճանաբար, 
փուլային տարբերակով։ Պետական և այլ 
միջոցների հաշվին իրականացվող 
ծրագրերի ընտրության պարագայում 
հատուկ ուշադրություն կդարձվի 
խոշորացվող կամ միջհամայնքային 
միավորումներում ընդգրկվող 
համայնքներին, նրանց կտրվի 
առաջնահերթություն 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն  
 
 
 
 
 
 

  

2009 թ.  
ապրիլի 1-ին 
տասնօրյակ 
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171.   «Տեղական ինքնակառավարման 

մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի ներկայացում ՀՀ 
կառավարություն 

Համայնքների ավագանիները պարտադիր 
կքննարկեն Վերահսկիչ պալատի և այլ 
պետական մարմինների կողմից 
իրականացված ստուգումների 
արդյունքները։ Սա նաև կբարձրացնի 
ավագանիների դերակատարումը՝ 
մասնավորապես համայնքային բյուջեների 
կատարման ընթացիկ վերահսկողության 
մասով 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն  

2009 թ. 
նոյեմբերի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

172. «Տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների պարտադիր լիազորություն-
ների իրականացման կարգերի, նորմա-
տիվների  և չափորոշիչների մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Արդյունքում, ՏԻՄ-երի ֆինանսական 
հնարավորությունների ընդարձակմանը 
զուգահեռ,  ՏԻՄ-երի կողմից կսկսեն 
իրականացվել բազմաթիվ ներկայումս 
չիրականցվող  լիազորություններ   

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի  3-րդ 

տասնօրյակ 

 

173. «Հյուրանոցային հարկի» մասին ՀՀ 
օրենքի նախագծի մշակում 

Համայնքային բյուջեների եկամտային մասն 
ապահովող հարկատեսակների 
հավաքագրման մեխանիզմների 
կատարելագործում, տեղական նոր 
հարկատեսակների ներմուծում և 
արդյունքում համայնքային բյուջեների 
եկամտային մասի ավելացում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի  3-րդ 

տասնօրյակ 

 

174. «ՀՀ կառավարության 2006 թվա-
կանի հուլիսի 13-ի N 1002-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատա-
րելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշ-
ման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Ժամկետային աշխատանքային 
պայմանագիր կնքելու կարգի 
համապատասխանությունը «Համայնքային 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 
դրույթներին 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 

2009 թ. 
հունվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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175. «ՀՀ կառավարության 2006 թվա-

կանի հուլիսի 13-ի N 1003-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատա-
րելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշ-
ման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Համայնքային ծառայողի ծառայողական 
քննություն անցկացնելու կարգի 
համապատասխանությունը «Համայնքային 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 
դրույթներին 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 

2009 թ. 
հունվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

176. «Ըստ ՀՀ մարզերի ֆինանսական ներ-
դրումները բնութագրող ցուցանիշների 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Տարածքային համաչափ զարգացման ենթա-
տեքստում ըստ ոլորտների ներդրումների 
արդյունավետությունը բնութագրելու միջոցով 
յուրաքանչյուր ոլորտի համար առանձին և 
ընդհանուր ռազմավարության մշակում ու 
իրագործում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

177. «Օտարերկրյա քաղաքացու կամ քա-
ղաքացիություն չունեցող  անձի կողմից 
ապաստանի ստացման նպատակով ներկա-
յացվող դիմումի ձևի հաստատման մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծ 

Դիմումի միասնական ձևի սահմանում 
 
 
 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 1-ին 
տասնօրյակ 

 
 

178. «Հայաստանի Հանրապետությունում 
ապաստան հայցողին տրվող անձը հաստա-
տող վկայականի ձևը, նկարագիրը և տրման 
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծ 

Ապաստան հայցողի փաստաթղթավորում 
 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 

2009 թ. 
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ  

179. «Փախստականներին տրվող կոնվեն-
ցիոն ճամփորդական փաստաթղթի ձևը, նկա-
րագիրը և տրման կարգը հաստատելու մա-
սին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 

Փախստական ճանաչված անձի 
փաստաթղթավորում 
 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 
 

2009 թ. 
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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180. «Հայաստանի Հանրապետության 

Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծը  ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Թրաֆիքինգի  կազմակերպիչների պատժի  
խստացում, թրաֆիքինգի կանխարգելում 

ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն 

 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ ոստիկա-

նություն 
 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն  

 

ՀՀ դատախազություն 
 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 

նախարարություն 
 
 
 

2009 թ. 
 փետրվարի 2-րդ  

տասնօրյակ 

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն 
181. «Դիվանագիտական ծառայության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի 
ներկայացում Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարություն 

Օրենքի կատարելագործում` օրենքի 
կիրառման ընթացքում առաջացած 
բարդությունների և խնդիրների  
(մասնավորապես դիվանագիտական 
ծառայության անցնելու, ինչպես նաև 
ծառայության ընթացքի և ծառայողական 
առաջխաղացման հետ կապված) 
հաղթահարման նպատակով նոր 
կարգավորումների անհրաժեշտությամբ 
պայմանավորված։ Օրենքի բարեփոխումը 
թույլ կտա ապահովել ավելի որակյալ և 
արդյունավետ դիվանագիտական 
ծառայություն 

ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարություն 

2009 թ.  
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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182. «ԵԽ-ի Մարդկանց շահագործման 

(թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի կոն-
վենցիայի 1-ին ազգային զեկույցը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն  

Կոնվենցիայով նախատեսված 
պարտավորությունների կատարում 

ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարություն 

2009 թ.  
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

183. «ՄԱԿ-ի Խոշտանգումների դեմ 
կոնվենցիայի  3-րդ պարբերական 
ազգային զեկույցը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վարության որոշման նախագծի 
ներկայացում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարություն 

Կոնվենցիայով նախատեսված 
պարտավորությունների կատարում 

ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարություն 

2009 թ.  
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

184. «ԵԽ-ի Ազգային 
փոքրամասնությունների պաշտ-
պանության մասին շրջանակային 
կոնվենցիայի պարբերական ազգային 
զեկույցը հաստատելու մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության կառա-
վարության որոշման նախագծի 
ներկայացում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարություն 

Կոնվենցիայով նախատեսված 
պարտավորությունների կատարում 

ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 
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185. «ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական 

ու մշակութային իրավունքների մասին 
կոնվենցիայի 2-րդ և 3-րդ համատեղ 
պարբերական ազգային զեկույցը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն 

Կոնվենցիայով նախատեսված 
պարտավորությունների կատարում 

ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

 

186. «ՄԱԿ-ի Ռասայական 
խտրականության վերացման մասին 
կոնվենցիայի 5-րդ և 6-րդ համատեղ 
պարբերական ազգային զեկույցը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն 

Կոնվենցիայով նախատեսված 
պարտավորությունների կատարում 

ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարություն 

2009 թ.  
նոյեմբերի 1-ին 
տասնօրյակ 

 

187. «ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական ու 
քաղաքական իրավունքների մասին 
կոնվենցիայի 3-րդ պարբերական ազգային 
զեկույցը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագծի 
ներկայացում Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարություն 

Կոնվենցիայով նախատեսված 
պարտավորությունների կատարում 

ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարություն 

2009 թ.  
նոյեմբերի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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188. «ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների 

մասին կոնվենցիայի 2-րդ պարբերական 
ազգային զեկույցը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագծի 
ներկայացում Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարություն 

Կոնվենցիայով նախատեսված 
պարտավորությունների կատարում 

ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

 

189. «Հայաստանի Հանրապետության 
միջազգային պայմանագրերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի 
ներկայացում Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարություն  

Միջազգային պայմանագրեր չհանդիսացող 
միջազգային բնույթի փաստաթղթերի 
նախապատրաստման և ստորագրման 
ընթացակարգերի կանոնակարգումն 
ամբողջականացնելու նպատակով 
օրենսդրական դաշտի բարելավում 

ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

 

190. «ՀՀ միջազգային պայմանագիր 
չհանդիսացող միջազգային բնույթի 
փաստաթղթերի կնքման կարգը 
հաստատելու մասին»  Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման  նախագծի ներկայացում 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն 

Ոլորտի իրավական կարգավորման 
անհրաժեշտությունը` միջազգային 
պայմանագրեր չհանդիսացող միջազգային 
բնույթի փաստաթղթերի 
նախապատրաստման և ստորագրման 
ընթացակարգերը կանոնակարգելու 
նպատակով 
 

ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարություն 

2009 թ.  
նոյեմբերի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 



 

09_0040.1 

62 

1 2 3 4 5 
191. «Վարորդի սթափության վիճակի 

զննության կարգը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի 
ներկայացում ՀՀ կառավարություն  

Վարորդների սթափության վիճակի 
զննության  հարաբերություններում առկա 
օրենսդրական բացի վերացման նպատակով, 
ոլորտի օրենսդրական կարգավորում` 
վարորդի սթափության զննություն 
իրականացնելու կարգի և պայմանների 
սահմանում 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 
ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր  ՀՀ ոստիկա-
նություն 

2009 թ. 
հունվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

192. «Գովազդի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծի ներկայացում ՀՀ 
կառավարություն 

Դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական 
մեթոդների  գովազդը կարգավորող օրենքի 
կիրառման ոլորտում առկա  
տարընթերցումները բացառելու նպատակով 
այդ գովազդին ներկայացվող  պահանջների 
առանձնահատկությունները 
սահմանող դրույթների ամրագրում 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2009 թ. 
օգոստոսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

193. «Լիցենզավորման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծի ներկայացում ՀՀ 
կառավարություն 

ՀՀ օրենսդրության համապատասխանեցում 
լիցենզավորման ենթակա գործունեության 
կասեցման հիմքերի պահանջներին 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 
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194. «Դեղերի արտադրության համար 

պատշաճ արտադրական գործունեության 
պահանջները սահմանելու  մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագծի 
ներկայացում ՀՀ կառավարություն 
 

Դեղերի տեղական արտադրությունը 
միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին 
համապատասխանեցնելու և պարտադիր 
տեխնիկական և տեխնոլոգիական 
չափանիշներ սահմանելու նպատակով 
դեղերի որակի,  արդյունավետության, 
անվտանգության վերահսկողության 
մակարդակի բարձրացման 
անհրաժեշտությամբ պայմանավորված` 
դեղերի պատշաճ արտադրական 
գործունեության պահանջների հաստատում  

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2009 թ. 
փետրվարի 1-ին 
տասնօրյակ 

 

195. «Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծի ներկայացում ՀՀ 
կառավարություն 

Հատուկ նշանակության սննդամթերքի, 
ինչպես նաև ալկոհոլային խմիչքների և 
ծխախոտի  գովազդի համար սահմանված 
պահանջների խախտման համար 
պատասխանատվության սահմանում 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2009 թ. 
նոյեմբերի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

196. «Հոգեբուժական օգնության մասին»  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի 
ներկայացում ՀՀ կառավարություն 

«Հոգեբուժական օգնության մասին»  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով` 
հոգեկան խանգարումներով տառապող 
անձանց համար ամրագրված իրավունքների 
իրացումն ապահովող ընթացակարգերի 
սահմանում  

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 
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197. «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2002 թվականի 
դեկտեմբերի 5-ի 1936-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ 
կառավարություն  

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից 2008 թվականի 
մարտի 27-ի N 276-Ն որոշմամբ սահմանված 
բժշկական օգնության և սպասարկման նոր 
տեսակների իրականացման համար 
անհրաժեշտ տեխնիկատեխնոլոգիական և 
մասնագիտական պահանջների սահմանում, 
ինչպես նաև գործող պահանջների 
վերանայում և համապատասխանեցում 
միջազգայնորեն ընդունված 
ստանդարտներին  

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

198. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2002 թվականի 
հոկտեմբերի 17-ի 1662-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ 
կառավարություն  

Ստոմատոլոգիական ծառայություններին 
ներկայացվող  պահանջների 
արդիականացման նպատակով այդ 
ծառայություններին ներկայացվող 
պարտադիր նոր  պայմանների և 
պահանջերի  սահմանում, դրանց 
համապատասխանեցում 
ստոմատոլոգիական բուժօգնության 
միջազգայնորեն ընդունված  
չափորոշիչներին 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

 

199. «Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում միջազգային առողջապահական 
(բժշկասանիտարական) կանոնների 
ներդրումն ապահովող միջոցառումների 
ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագծի 
ներկայացում ՀՀ կառավարություն  

Մջազգային առողջապահական 
(բժշկասանիտարական) կանոնների 
ներդրում Հայաստանի 
Հանրապետությունում 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 
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200. «Իմունականխարգելման 2010-15 

թվականների ազգային ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ 
կառավարություն  

«Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 
9-ի N 2119-Ն որոշմամբ հաստատված 2005-
2010 թվականների իմունականխարգելման 
ազգային ծրագրի շարունակականության 
ապահովում և կառավարելի վարակիչ 
հիվանդությունների դեմ պայքարի 
գործընթացում առկա նվաճումների 
պահպանում` «պոլիոմիելիտից ազատ» 
կարգավիճակի, դիֆթերիայի, փայտացման և 
կարմրուկի դեպքերի բացակայություն, 
կարմրախտի, կապույտ հազի և հեպատիտ 
Բ-ի եզակի դեպքեր  
 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն  

2009 թ. 
դեկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

 

201. «Առավել տարածված ոչ վարակիչ 
հիվանդությունների կանխարգելման, վաղ 
հայտնաբերման և բուժման հայեցակարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ 
կառավարություն  

Սիրտ-անոթային հիվանդությունների, 
չարորակ նորագոյացությունների, 
շաքարային դիաբետի հետևանքով 
բնակչության շրջանում առկա 
հաշմանդամության և մահացության բարձր 
ցուցանիշների նվազեցման նպատակով այդ 
հիվանդությունների   վաղ հայտնաբերման, 
կանխարգելման և բուժման նոր 
հայեցակարգային մոտեցումների 
ամրագրում և ներդրում 
 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2009 թ. 
նոյեմբերի 2-րդ 
տասնօրյակ 
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202. «Բժշկական կազմակերպություն-

ներում համավճարային համակարգի 
ներդրման մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ 
կառավարություն 

Հիվանդանոցային բժշկական կազմակեր-
պություններում առկա ոչ պաշտոնական 
վճարումների բացառման նպատակով 
հիվանդանոցային ծախսերի կանխատե-
սելիության, բնակչությանը տրամադրվող 
բուժօգնության մատչելիության բարձրաց-
ման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված 
հիվանդանոցային բժշկական կազմակեր-
պություններում համավճարային 
համակարգի ներդրում 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

 

ՀՀ կենտրոնական բանկ 
203. «Ներդրումային հիմնադրամների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի նախագծի ներկայացում  

Ներդրումային հիմնադրամների ձևավորման 
միջոցով փոքր խնայողությունների 
ներգրավում ֆոնդային շուկա  

ՀՀ կենտրոնական բանկ 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի  
նախարարություն 

 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

2009 թ. 
ապրիլի 1-ին 
տասնօրյակ 

 

204. «ՀՀ-ում արտադրական դժբախտ 
պատահարներից և մասնագիտական հի-
վանդություններից (գործատուների պա-
տասխանատվության) պարտադիր ապա-
հովագրության ներդրման հայեցակարգին 
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավա-
րության արձանագրային որոշման նա-
խագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ-ում արտադրական դժբախտ 
պատահարներից և մասնագիտական 
հիվանդություններից (գործատուների 
պատասխանատվության) պարտադիր 
ապահովագրության ներդրման 
հայեցակարգի ընդունում 

ՀՀ կենտրոնական բանկ 
 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 
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205. «ՀՀ-ում հիփոթեքային երկրոր-

դային շուկայի օպերատորի (Հիփոթե-
քային հիմնադրամի) գործունեությունը 
կարգավորող օրենքների նախագծերի 
փաթեթը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հիփոթեքային շուկայի ակտիվացում ` 
խրախուսելով երկարաժամկետ ակտիվ 
փողերի ներգրավում  

ՀՀ կենտրոնական բանկ 
 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի  
նախարարություն 

 

2009 թ. 
հունիսի 

3-րդ տասնօրյակ 

 
 

206. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» 
ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում  

ԱՄՀ և ՀՀ կառավարության համատեղ 
հուշագրի համաձայն ԿԲ-ի կանոնադրական 
կապիտալում պետական ցպահանջ անտո-
կոս մուրհակը շուկայականի փոխարինման 
վերաբերյալ դրույթն ապահովելու հնարա-
վորության ընձեռում, որով փոփոխություն 
կկատարվի  «ՀՀ կենտրոնական բանկի 
մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 11-ում 

ՀՀ կենտրոնական բանկ 
 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

207. Զարգացման ֆինանսական 
կազմակերպության ստեղծում 

Պետություն – մասնավոր 
համագործակցության սկզբունքի ներքո 
համահայկական ծրագրերի իրականացում 

Հայաստանի Ազգային 
մրցունակության 

խորհուրդ 
 

ՀՀ կենտրոնական բանկ 
 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

 
ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ 

2009 թ. 
սեպտեմբերի  3-րդ 

տասնօրյակ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն 
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208. «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 
21-ի N 1142-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագիծը Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարություն 
ներկայացնելը 

Քաղաքացիական ավիացիայի բնագա-
վառում և ՀՀ օդանավակայաններում 
անցագրային և ներօբյեկտային վերա-
հսկողության  աշխատանքների համա-
պատասխանեցումը Միջազգային քաղա-
քացիական ավիացիայի Կոնվենցիայի 
(Չիկագո 1944թ.) 9-րդ, 17-րդ հավելվածով 
«Ավիացիոն անվտանգություն» սահմանված 
պահանջներին և Եվրոպական քաղաքա-
ցիական ավիացիայի կոնֆերանսի 
փաստաթղթի 30-ի  (ECAC Doc 30) 
չափանիշներին և պահանջներին  

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր 

քաղաքացիական 
ավիացիայի գլխավոր 

վարչություն 

2009 թ. 
հուլիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

209.  «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2003 թվականի 
հոկտեմբերի 2-ի N1307-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագիծը Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարություն 
ներկայացնելը  

Քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառի 
ավիացիոն անվտանգության աշխա-
տանքների համապատասխանեցում 
Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի 
Կոնվենցիայի (Չիկագո 1944թ.) 17-րդ 
հավելվածով «Ավիացիոն անվտանգություն» 
սահմանված պահանջներին և Եվրոպական 
քաղաքացիական ավիացիայի կոնֆերանսի 
փաստաթղթի 30-ի  (ECAC Doc 30) 
չափանիշներին և պահանջներին  

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր 

քաղաքացիական 
ավիացիայի գլխավոր 

վարչություն 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 

3-րդ տասնօրյակ 

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 

210. «Համայնքի վարչական 
սահմաններից դուրս` մարզի վարչական 
սահմաններում գտնվող` պետական 
սեփականություն հանդիսացող հողերը 
համայնքներին փոխանցելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

«Հայաստանի Հանրապետության տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
դրույթների կատարում, հողօգտագործման և 
հողային ռեսուրսների կառավարման 
արդյունավետության բարձրացում և 
տեղական բյուջեների լրացուցիչ մուտքերի 
ապահովում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 

3-րդ տասնօրյակ 
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211. «ՀՀ վարչատարածքային 

բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

Համայնքների վարչական տարածքների 
խոշորացում, հողային ռեսուրսների 
կառավարման արդյունավետության 
բարձրացում և տեղական բյուջեների 
լրացուցիչ մուտքերի ապահովում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 

3-րդ տասնօրյակ 

 

212. «ՀՀ վարչատարածքային 
բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ 10 մարզի սահմանների նկարագրություն, 
սահմանակից մարզերի միջև սահմանային 
վեճերի վերացում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 

3-րդ տասնօրյակ 

 

213. «Գյուղատնտեսական 
նշանակության և բնակավայրերի հողերի 
կադաստրային արժեքների (գների) 2009 
թ.չափերը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Գյուղատնտեսական նշանակության և 
բնակավայրերի հողերի կադաստրային 
արժեքների (գների) ու կադաստրային զուտ 
եկամտի 2009 թ. չափերի սահմանում` 
հաշվի առնելով հողերի շուկայի գնային 
իրավիճակը և համայնքային բյուջեների 
համալրում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ.  
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

214. «Հայաստանի Հանրապետության 
հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման 
2008 թվականի հաշվետվության (հողային 
հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հայաստանի Հանրապետության հողային 
օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 
պահանջի կատարում`հողամասերի 
պետական հաշվառման արդյունքում 
կազմված Հայաստանի Հանրապետության 
հողային ֆոնդի տարեկան հաշվետվություն 
(հողային հաշվեկշիռ) 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 
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215. «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 
12-ի  N 286 որոշմամբ հաստատված` 
պետական և համայնքային սեփա-
կանություն հանդիսացող հողամասերն 
օտարելու և օգտագործման տրամադրման 
կարգում փոփոխություններ կատարելու 
մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հանրապետության մյուս քաղաքային 
բնակավայրերում անշարժ գույքի շուկայի 
ակտիվացման բարձր տեմպերի և, 
համապատասխանաբար, հողամասերի 
գների համընթաց աճի տենդենցներից 
ելնելով Երևան քաղաքում հողամասերի 
հրապարակային սակարկությունների 
առանձնահատկությունների կիրառում նաև 
հանրապետության մյուս քաղաքային 
բնակավայրերում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ.  
փետրվարի 1-ին 
տասնօրյակ 

 

216. «Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում ազգային պարկերի, պետական 
արգելոցների, պետական արգելավայրերի 
տարածքներում հողամասերի տրա-
մադրման առանձնահատկությունների 
մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթների  
տարաբնույթ ընկալման համար հիմքերի 
վերացում, որի արդյունքում հստակ 
կսահմանազատվեն ազգային պարկերի 
պետական արգելոցների, պետական 
արգելավայրերի տարածքներում պետական 
և համայնքային հողամասերի տրամադրման 
գործառույթների իրականացման 
լիազորությունները 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ.  
մարտի 1-ին 
տասնօրյակ 
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217. «ՀՀ հողային օրենսգրքում 

լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը    

Կհստակեցվեն հողամասերի կառուցա-
պատման իրավունքով տրամադրման 
դեպքերը, մասնավորապես, ՀՀ հողային 
օրենսգրքի 48.1-ին հոդվածով սահմանված 
կարգով հատկացված, սակայն դեռևս 
չկառուցապատված հողամասերի դեպ-
քերում սահմանված է, որ օրենքի ուժով ձեռք 
է բերվում կառուցապատման իրավունք, 
ինչը ենթակա է փոփոխման, այդ հողա-
մասերը ևս պետք է ընդգրկվեն ՀՀ հողային 
օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի սահմանա-
փակումների ցանկում, այդ թվում` պետք է 
լրացած լինի վարձակալությամբ 
սահմանված գործողության ժամկետը 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

 

218. «ՀՀ հողային օրենսգրքում 
լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը    

ՀՀ հողային օրենսգրքի  64-րդ հոդվածի «ՀՀ 
հողային օրենսգրքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի ( ՀՕ-199 օրենք՝ ընդունված 2005 
թվականի հոկտեմբերի 4-ին) 23-ի 
հակասությունները վերացնելու համար 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

 

219. «Տեղագրական քարտեզագրման և 
հողաշինարարական աշխատանքների 
իրականացում», «Անշարժ գույքի գնահա-
տում» և «Ռիելթորական գործունեություն» 
գործունեությունների լիցենզիա ստանալու 
համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը 
լիցենզավորող մարմին էլեկտրոնային 
եղանակով հանձնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Հայտատուների կողմից լիցենզիա ստանալու 
համար հայտերի ներկայացման 
ընթացակարգի պարզեցում և 
թափանցիկության ապահովում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ.  
հուլիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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220. «Հայաստանի Հանրապետությու-

նում նավիգացիոն համակարգերի ներդրման 
և մշտական գործող GPS ռեֆերենց կայան-
ների ցանցի ստեղծման հայեցակարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Հայաստանի Հանրապետությունում 
նավիգացիոն համակարգերի և մշտական 
գործող GPS ռեֆերենց կայանների ցանցի 
ներդրման նպատակով հայեցակարգային 
ուղղությունների սահմանում և ներդրմանն 
ուղղված միջոցառումների ու քայլերի 
հստակեցում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
նոյեմբերի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

221. «ՀՀ բազային երկրատեղեկատվա-
կան համակարգի  ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հայաստանի Հանրապետությունում 
բազային երկրատեղեկատվական 
համակարգերի ստեղծում և ներդնում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

 

222. «ՀՀ աշխարհագրական անվա-
նումների հաշվառման ու գրանցման, 
պետական քարտադարանի ստեղծման և 
վարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2001 թ. հունիսի 9-ի  
N 502 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ՀՀ աշխարհագրական անվանումների 
հաշվառման ու գրանցման, պետական 
քարտադարանի ստեղծման և վարման 
գործընթացի հստակեցում, կատա-
րելագործում արդի պահանջներին և նոր 
թվային տեխնոլոգիաներին համապատաս-
խանեցում, վարման և տեղեկատվության 
տրամադրման արդյունավետության 
բարձրացում, վերջին տարիների ընթացքում 
ընդունված իրավական ակտերին 
համապատասխանեցում  

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 
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223. «ՀՀ կառավարության 2006 թ. 

սեպտեմբերի 7-ի N 1310-Ն, 2006 թ. 
դեկտեմբերի 21-ի N 1873-Ն, 2006 թ. 
դեկտեմբերի 21-ի  
N 1905-Ն, 2007 թ. մարտի 15-ի N 433-Ն 
որոշումներում փոփոխություններ կատարե-
լու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նա-
խագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ աշխարհագրական օբյեկտների 
անվանումների պետական քարտադարանի 
վարման կանոնակարգումը և համալրումը 
նոր աշխարհագրական անվանումներով 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
մարտի 1-ին 
տասնօրյակ 

 

224. «WGS-84 գեոդեզիական կոորդի-
նատային համակարգում տեղագրական 
քարտեզների և հատակագծերի բաց 
հրատարակման ընթացակարգը 
կարգավորելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

WGS-84 բաց կոորդինատային 
համակարգում քարտեզների և 
հատակագծերի ստեղծում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
հուլիսի 1-ին 
տասնօրյակ 

 

225. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 
23-ի  N 987 որոշմամբ հաստատված «Մի 
շարք բաժնետիրական ընկերություններ 
վերակազմակերպելու և գույք հանձնելու 
մասին որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին»  ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Տիեզերական լուսանկարահանման 
նպատակով երկրի հեռահար զոնդավորման 
ընդունիչ կայանի հետագա շահագործման 
իրավական դաշտի և շրջակա միջավայրի 
մոնիթորինգի կենտրոնի ստեղծման 
գործընթացի կանոնակարգում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
մարտի 1-ին 
տասնօրյակ 
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226. «Երկրի հեռահար զոնդավորման 

նպատակով տիեզերական լուսանկա-
րահանումների պլանավորման, 
տարածական տվյալների ստացման, 
օգտագործման և տրամադրման կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Երկրի հեռահար զոնդավորման 
աշխատանքների արդյունքում ստեղծված 
տիեզերական լուսանկարահանման 
նյութերի ստացման, դրանց օգտագործման և 
սպառողներին տրամադրման գործընթացի 
կանոնակարգում 
 
 
 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
մայիսի 1-ին 
տասնօրյակ 

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն 

227. «Անհատական տվյալների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատա-
րելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենքի կիրառման նկատմամբ 
գերատեսչական հսկողության 
մեխանիզմների հիմնադրում, անհատական 
տվյալների սուբյեկտների կողմից սեփական 
տվյալների վերահսկման երաշխավորված 
հնարավորությունների ամրագրում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

 

228. «Հայաuտանի Հանրապետության 
քաղաքացու  էլեկտրոնային անձնագրի և 
նույնականացման քարտի մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Քաղաքացու  էլեկտրոնային անձնագրի և 
նույնականացման քարտի հիմնադրում, 
դրանք տրամադրելու, փոխարինելու, 
անվավեր ճանաչելու, վերացնելու 
ընթացակարգերի սահմանում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 
 

ՀՀ կենտրոնական բանկ 
 

2009 թ. 
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

229. «Հանրային ծառայությունների 
համարանիշի մասին» ՀՀ օրենքի նախա-
գիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

Անհատական տվյալների բազաներում անձի 
նույնականացման համար նոր 
իդենտիֆիկատորի հիմնադրում, դրա 
կիրառելիության երաշխավորում հանրային-
իրավական բոլոր 
իրավահարաբերություններում  

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 

2009 թ. 
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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230. «Վարչական իրավախախտում-

ների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը  

Անհատական տվյալների 
անձեռնմխելիությունը պաշտպանող 
նորմերի ամրագրում, բնակության վայրի 
հասցեն բնակչության պետական ռեգիստրին 
հայտնելու պարտականության չկատարման, 
առանց նույնականացման քարտի 
բնակվելու, պաշտոնատար անձանց կողմից՝ 
սահմանված ժամկետում ռեգիստրին 
տվյալներ չտրամադրելու, ոչ լրիվ ծավալով 
տրամադրելու, աղավաղված տեսքով 
տրամադրելու համար իրավական 
հետևանքներ սահմանող նորմերի 
ամրագրում, Վարչական իրավա-
խախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 
201-րդ հոդվածի հատկանիշներով 
սահմանային անցման կետերում 
տեղաբաշխված ոստիկանության 
ծառայողներին  վարչական տույժեր 
կիրառելու իրավասության վերապահում, 
առանց անձնագրի կամ առանց գրանցման 
բնակվելու համար նախատեսված 
վարչական պատասխանատվության 
վերացում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 

2009 թ. 
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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231. «Ոստիկանությունում ծառայու-

թյան մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կա-
տարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ 
հոդվածի համաձայն ոստիկանության 
համակարգի մեջ են մտնում նաև 
ոստիկանության ենթակայության տակ 
գտնվող հիմնարկները, որոնք 
ոստիկանության վարչական կառուցվածքից 
դուրս են։ Համաձայն ՀՀ Նախագահի 
15.04.2008 թ. ՆԿ-53-Ա կարգադրության 1-ին 
կետով հաստատված հայեցակարգի՝ ՀՀ 
ոստիկանության ենթակայությամբ 
ստեղծվելիք քաղաքացիության և 
միգրացիայի դեպարտամենտում (հիմնարկի 
կարգավիճակով) ծառայությունն 
իրականացվելու է քաղաքացիական հատուկ 
ծառայության սկզբունքով։ 
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքում կատարվելիք լրացումները թույլ 
կտան նշված օրենքով ամրագրված՝ 
քաղաքացիական հատուկ ծառայության 
վերաբերյալ դրույթները տարածել 
ստեղծվելիք քաղաքացիության և 
միգրացիայի դեպարտամենտի վրա ևս 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ 

ոստիկանություն 

2009 թ. 
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն 
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232. «Պետական մասնակցությամբ 

առևտրային կազմակերպությունների 
պետական սեփականություն հանդիսացող 
բաժնետոմսերը ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական գույքի կառավարման 
վարչության տնօրինությանը  հանձնելու 
գործընթացը կանոնակարգելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագծի 
ներկայացումը ՀՀ կառավարություն  

Պետական մասնակցությամբ առևտրային 
կազմակերպությունների պետական 
սեփականություն հանդիսացող 
բաժնետոմսերի ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական գույքի կառավարման 
վարչության տնօրինությանը հանձնելու 
աշխատանքների կանոնակարգման 
իրավական հիմքերի ստեղծում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
գույքի կառավարման 

վարչություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

 

233.  «ՀՀ կառավարության 1998 
թվականի մայիսի 8-ի N 278 որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացումը ՀՀ 
կառավարություն 

Պետական գույքի մասնավորեցումը 
ֆոնդային բորսայի միջոցով իրականացնելը 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
գույքի կառավարման 

վարչություն 

2009 թ. 
հոկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

 

234. «Պետական մասնակցությամբ 
առևտրային կազմակերպություններում 
պետության կողմից պետական 
բաժնեմասի կառավարման լիազոր 
ներկայացուցիչների որակավորման 
բարձրացման մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ 
կառավարություն 

Պետական գույքի կառավարման 
գործընթացում ընդգրկված անձանց 
որակավորման բարձրացում, 
մասնագիտական որակավորման 
բարձրացման դասընթացների 
ժամանակացույցի և մեթոդիկայի կազմում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
գույքի կառավարման 

վարչություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 
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235. «Պետական մասնակցությամբ 

առևտրային կազմակերպություններում 
պետության կողմից պետական 
բաժնեմասի կառավարման լիազոր 
ներկայացուցիչների աշխատանքների 
արդյունավետության գնահատման կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ 
կառավարություն 

Պետական գույքի կառավարման 
գործընթացում ընդգրկված անձանց 
խրախուսման մեխանիզմների սահմանում, 
որոնց հիմքում դրված են դրանց 
գործունեության արդյունքները 
 
 
 
 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
գույքի կառավարման 

վարչություն 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե 
236. «Վարչական իրավախախտում-

ների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

Պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների 
կողմից օրենսդրության խախտմամբ գործա-
րարությամբ զբաղվելու դեպքերում կոնկրետ 
հասցեական պատասխանատվության 
նորմերի սահմանում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

 
ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

237. Հարկային օրենսդրությունում 
երկիմաստությունների և 
տարընթերցումների վերացման վերա-
բերյալ հարկային օրենսդրության փոփո-
խությունների փաթեթը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Հարկային օրենսդրությունում առկա 
երկիմաստությունների և տարընթեր-
ցումների վերացում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

 
ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

2009 թ. 
հունիսի 

3-րդ տասնօրյակ 

 

238. «ՀՀ կառավարության 2008թ. 
սեպտեմբերի 4-ի N1005-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հարկային տեսչությունների թվի կրճատում, 
հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոն-
ների ստեղծում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 

1-ին տասնօրյակ 
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239. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Ռիսկային չափանիշների հիման վրա 
ստուգման ենթակա հարկ վճարողների 
ընտրության համակարգի համար 
իրավական հիմքի ապահովում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

2009 թ. 
փետրվարի 

3-րդ տասնօրյակ 

 

240. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

Հարկերի վճարումից չարամտորեն 
խուսափելու դեպքերի օրենսդրորեն հստակ 
սահմանազատում թույլատրելի հարկային 
պլանավորումից 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

 
ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

2009 թ. 
սեպտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 

 

241.  «Հարկային միջնորդների 
ինստիտուտի ներդրման հայեցակարգը» 
ՀՀ կառավարության արձանագրային 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հարկային օրենսդրության դրույթների 
վերաբերյալ, հաշվապահական և հարկային 
հաշվառման բնագավառներում հարկ 
վճարողներին խորհրդատվության և 
օժանդակության ծավալների մեծացման, 
ինքնագնահատման համակարգի հետագա 
ուժեղացման նպատակով հարկային միջ-
նորդ կազմակերպությունների ինստիտուտի 
ներդրման ու զարգացման համար հիմքերի 
ապահովում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

 

2009 թ. 
փետրվարի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

242.  Հաշվետվությունները 
էլեկտրոնային տարբերակով հարկային 
մարմիններ ներկայացնելու համար 
օրենսդրական փոփոխությունների փաթե-
թի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հաշվետվությունները էլեկտրոնային 
տարբերակով հարկային մարմիններ 
ներկայացնելու համար իրավական հիմքի 
ապահովում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

 
ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 
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243. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմա-

կերպման և անցկացման մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Հարկային ստուգումների և 
հետբացթողումային հսկողության 
նպատակով իրականացվող մաքսային 
ստուգումների շրջանակների 
տարանջատում և հստակեցում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

2009 թ. 
մարտի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

244.  «Մաքսային ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրա-
ցումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

«Հարկային ծառայության մասին» և 
«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքների համապատասխանեցում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

2009 թ. 
ապրիլի 1-ին 
տասնօրյակ 

 

245.  «ՀՀ մաքսային օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 

ՀՀ մաքսային օրենսգրքով սահմանված 
մաքսային ռեժիմների, մաքսային 
հսկողության և ձևակերպումների առանձին 
դրույթների ամբողջությամբ համապատաս-
խանեցում միջազգային չափանիշներին՝ 
նախատեսելով միջազգային լավագույն 
փորձի ուսումնասիրության հիման վրա 
ներդաշնակեցնել մաքսային ընթացա-
կարգերը 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

2009 թ. 
նոյեմբերի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

246.  «ՀՀ կառավարության 2005 թվա-
կանի նոյեմբերի 3-ի N 1930-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

ՀՀ մաքսային սահմանով ապրանքների 
տեղափոխման մաքսային ընթացակարգերի 
պարզեցում 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

2009 թ. 
մարտի 1-ին 
տասնօրյակ 
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247.  «Մաքսային հսկողության 

մեթոդիկան սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Մաքսային ծառայությունում իրականացված 
կառուցվածքային բարեփոխումերի 
արդյունքում մաքսային ընթացակարգերի 
հստակեցում (մասնավորապես` 
նախաբացթողումային գործառույթի 
առանձնացման արդյունքում) 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

2009 թ. 
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 
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248. «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-

ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ 
բաժնետիրական ընկերությունների 
մասնավոր կառավարչի ընտրության 
մրցույթի արդյունքները հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

«Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղ-
կոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ 
բաժնետիրական ընկերությունների  
կառավարման արդյունավետության 
բարձրացում, գործունեության բարելավում։ 
Մրցութային փաթեթում ներառված 
տեխնիկական առաջադրանքում մասնավոր 
կառավարիչների գործունեություն 
կատարող ցուցանիշներն ամրագրվել են 
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի համար 2009-2011 թթ.` 
24 ժամ, «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի 
համար` 2009 թ.-ին բազիսային տարվա` 
2008թ.-ի համեմատ ջրամատակարարման 
տևողության երկարացում` ոչ պակաս, քան 
մեկ ժամ օրական, 2010 թ.-ին բազիսային 
տարվա` 2008 թ.-ի համեմատ` 2 ժամ, 2011թ. 
–ին` բազիսային տարվա` 2008թ.-ի 
համեմատ`    3 ժամ։ «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» 
ՓԲԸ-ի համար` 2009 թ.-ին բազիսային 
տարվա` 2008թ.-ի համեմատ 
ջրամատակարարման տևողության 
երկարացում` ոչ պակաս, քան մեկ ժամ 
օրական, 2010 թ.-ին բազիսային տարվա` 
2008 թ.-ի համեմատ` 2 ժամ,  
2011 թ.-ին` բազիսային տարվա`  2008 թ.-ի 
համեմատ` 3 ժամ 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարության 
ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

Մրցույթի 
արդյունքում 

ընտրված կառա-
վարիչների վար-
ձատրությունը 
2009-2011 թթ. 

իրականացվելու 
է հայ-

գերմանական 
ֆինանսական 
համագործակ-

ցության 
շրջանակներում 
3.8 մլն եվրոյին 
համարժեք 
դրամ  ̀

տրամադրված  
KFW բանկի 
կողմից 

ֆինանսավորվող 
դրամաշնորհի 

հաշվին 
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249. «Սևանա լճից ոռոգման նպատա-կով 

ջրառի իրականացման մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

Ջրօգտագործողներին անհրաժեշտ քանակի 
ոռոգման ջրով ապահովում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարության 
ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
մայիսի 3-րդ 
տասնօրյակ  
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250. «Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժ-

նետիրական ընկերության կողմից սպա-
սարկվող ջրային համակարգերի օգտա-
գործման իրավունքի փոխանցման ձևին 
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառա-
վարության որոշման նախագիծը ՀՀ 
կառավարություն ներկայացնելը 

«Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական 
ընկերության կողմից սպասարկվող ջրային 
համակարգերի օգտագործումը մասնավոր 
կազմակերպությանը հանձնում, համա-
կարգերի օգտագործման արդյունա-
վետության բարձրացում։ Համաձայն  
ՀՀ կառավարության 2008-2012 թթ. 
գործունեության միջոցառումների ծրագրում 
ամրագրված ցուցանիշների` 2010, 2011, 2012 
թթ. ընկերության կողմից սպասարկվող  
բնակավայրերի ջրամատակարարման 
տևողությունն ավելանալու է (օրվա միջին 
տևողությունը-ժամ) համապատասխանաբար 
14.2, 15.0, 16.0։ Նշված ցուցանիշները 
կճշգրտվեն նաև նախատեսվող` 
վերակառուցման և զարգացման եվրոպա-
կան բանկի ծրագրերի շրջանակներում 
ընտրված խորհրդատուի կողմից 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարության 
ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտե 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 
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ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով 
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251. «Տնտեսական մրցակցության 

պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի 
նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

Հանձնաժողովի որոշումների 
հիմնավորվածության բարձրացման 
առումով` «Տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 
(Օրենք)  խախտումների վերաբերյալ 
ապացույցների ձեռքբերման և 
ամրապնդման մեխանիզմների 
ընդարձակում  

 Հակամրցակցային գործունեության 
կանխարգելման, սահմանափակման և 
նախազգուշացման առումով Օրենքի` 
հակամրցակցային համաձայնությունների 
վերաբերյալ նորմերում իրավախախտման 
տարրերի հստակեցում 

 Մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի 
չարաշահման կանխման առումով 
մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրք ունեցող 
տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից գների 
չհիմնավորված բարձրացման, իջեցման կամ 
պահպանման  հնարավոր դեպքերի 
հայտնաբերման գործուն մեխանիզմների 
սահմանում 

 ՀՀ տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության պետական 
հանձնաժողովի գործունեության 
նպատակայնության հստակեցման առումով 
համակենտրոնացման հոդվածների 
խմբագրում` 

ազատ մրցակցային միջավայրի ձևավորման, 
սպառողների շահերի պաշտպանության 
արդյունավետության բարձրացման 
նպատակով 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ տնտեսական 
մրցակցության 

պաշտպանության 
պետական 

հանձնաժողով 
 
 

2009 թ. 
դեկտեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 
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ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 

252. «Քաղաքացիական ծառայության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը  

Քաղաքացիական ծառայության համակար-
գում մրցութային և ատեստավորման  
գործընթացների հստակեցում, արդյու-
նավետության բարձրացում և ընթացա-
կարգերի պարզեցում 
Քաղծառայության թափուր պաշտոնների 
մրցույթների կազմակերպման 
գործընթացների (փաստաթղթերի հանձնում, 
հարցաշարերի ստացում և այլն) 
էլեկտրոնային համակարգի ներդրում, որը 
կնվազեցնի դիմորդների շարժը, 
առավելապես մարզերից, կնվազեցնի 
ռեսուրսների ծախսը, կբարձրացնի 
քաղաքացիներին մատուցվող 
ծառայությունների որակը։ 
Լրատվության միջոցներին զուգահեռ 
թափուր պաշտոնների հայտարարու-
թյունները կհրապարակվեն նաև 
Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 
կայքում, որը կապահովի գործընթացների 
թափանցիկությունն ու 
հրապարակայնությունը։ 
 

ՀՀ քաղաքացիական 
ծառայության խորհուրդ 

2009 թ.  
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

 

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 
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253. «Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում 2011 թ. մարդահամար, 2010 թ. 
փորձնական մարդահամար անցկացնելու 
և ՀՀ 2011 թ. մարդահամարի համապե-
տական և մարզային հանձնաժողովներ 
ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

2011թ. մարդահամարի նախապատրաստում 
և անցկացում 

ՀՀ ազգային 
վիճակագրական 
ծառայություն 

2009 թ. 
փետրվարի 2-րդ 
տասնօրյակ 

ՀՀ պետբյուջե 

254. «ՀՀ 2010 -2012 թթ.  պետական 
վիճակագրական աշխատանքների  
եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին»    
ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն 
ներկայացնելը 

«Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ 
օրենք, հոդված 11, մաս 6 

ՀՀ ազգային 
վիճակագրական 
ծառայություն 

2009 թ. 
հունիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

ՀՀ պետբյուջե 
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