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   Հավելված 
         ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

            մայիսի 2-ի N  466  - Ա որոշման 
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

 
 

NN 
ը/կ Անվանումը Կատարման ենթակա 

գործառույթների նկարագիրը 
Ակնկալվող 

արդյունքները Վերջնաժամկետը Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամ (ՀԱՄՀ) հիմնական գրասենյակ 

1.1.  ՀԱՄՀ-ի ընդհանուր և 
ծրագրային գործունեու-
թյան պլանավորում, 
կազմակերպում, իրակա-
նացում և կառավարում  

ՀԱՄՀ բնականոն գործու-
նեության ապահովում 
 

ՀԱՄՀ հոգաբարձուների 
խորհրդի հետ արդյունավետ 
հարաբերությունների և շարու-
նակական հաղորդակցության 
ապահովում  
 

ՀԱՄՀ կից մասնագիտական 
աշխատանքային 
հանձնաժողովների 

ՀԱՄՀ ընդհանուր և 
ծրագրային 
գործունեության 
ապահովում 

 2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե 
 

 օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 
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աշխատանքների 
կոորդինացում և արդյունավետ 
գործունեության ապահովում 

2. Զբոսաշրջություն 
2.1. Զբոսաշրջային նոր ար-

դյունքների ձևավորմանն 
ուղղված միջոցառումների 
պլանավորում, կազմա-
կերպում և իրականացում 

համապատասխան իրավիճա-
կային վերլուծություն, միջազ-
գային փորձի ուսումնասիրու-
թյուն, շահառուների ներգրավ-
մամբ և հանրային քննարկում-
ների հիման վրա զբոսաշրջու-
թյան նոր արդյունքների 
ստեղծում և մեկնարկի ապա-
հովում 
 
զբոսաշրջային տեղեկատվա-
կան կենտրոնների ստեղծմանն 
ուղղված աշխատանքների 
պլանավորում, կազմակեր-
պում և իրականացում 

զբոսաշրջային նոր 
արդյունքների 
առկայություն 
 
 
 
 
 
 

 
առնվազն մեկ կենտ-
րոնի մեկնարկի 
ապահովում 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե  
 

օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 

2.2. Հայաստանը որպես զբո-
սավայրի խթանում  մի-
ջազգային հարթակներում                

Հայաստանի զբոսաշրջության 
խթանումն ապահովող միջո-
ցառումների պլանավորում, 
կազմակերպում և իրականա-
ցում՝ համապատասխան 
շահառուների ներգրավմամբ 
 
 
 
 

Հայաստանի՝ որպես 
զբոսաշրջության 
համար բարենպաստ 
և գրավիչ երկրի նկա-
րագրի շարունակա-
կան ձևավորում և 
միջազգային շուկա-
ներում ներկայացման 
ու ամրապնդման 
ապահովում 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե  
 
օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 
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մասնավորապես, միջազգա-
յին հեղինակավոր զբոսա-
շրջային ցուցահանդեսներին, 
տոնավաճառներին, փառա-
տոներին և համաժողովներին 
մասնակցության ապահովում 
 
 

 
օտարերկրյա լրագրողների 
ճանաչողական առնվազն 
երկու այցի կազմակերպում և 
իրականացում 
 

 
Հայաստանի զբոսաշրջության 
խթանմանը նպաստող գո-
վազդատեղեկատվական  
նյութերի մշակում և տպագրում 
 
առնվազն մեկ թիրախային 
շուկայում Հայաստանի՝ որպես 
գրավիչ զբոսաշրջային վայրի 
խթանման աշխատանքների 
պլանավորում, կոորդինացում 
և իրականացում 

  
 
 
մասնակցություն 
առնվազն 3 միջազ-
գային ցուցահանդես-
ների, այդ թվում՝  
2013 թ. Գերմանիայի 
Մայնց քաղաքում 
կայանալիք զբոսա-
շրջության փառա-
տոնին 
 

արտերկրյա մամուլում 
Հայաստանը խթանող  
նյութերի առկայություն 
 
 
գովազդատեղեկատ-
վական նյութերի առ-
կայություն  տարբեր 
լեզուներով 
 
առնվազն մեկ թիրա-
խային շուկայում 
Հայաստանիորպես 
գրավիչ զբոսաշրջա-
յին վայրի թիրախային 
խթանում 
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Հայաստանի զբոսաշրջության 
նոր վեբկայքի 
www.armenia.travel ծրագրի 
մշակման ավարտում և նրա 
մեկնարկն ապահովող աշխա-
տանքների իրականացում 

 
Հայաստանի զբոսա-
շրջության նոր 
վեբկայքի` 
www.armenia.travel 
մեկնարկի ապա-
հովում 

2.3. Հայաստան միջազգային 
այցելությունների վիճա-
կագրական հետազոտու-
թյան իրականացում 

Հայաստան միջազգային 
այցելությունների վիճակա-
գրական հետազոտության 
աշխատանքների պլանա-
վորում, կոորդինացում և իրա-
կանացում մեկ տարի ժամա-
նակահատվածով 
 

 

Հայաստան միջազ-
գային այցելություն-
ների վիճակագրական 
հետազոտության ար-
դյունքների առկայու-
թյուն և հետազոտու-
թյան վերաբերյալ 
հաշվետվության 
պատրաստման մեկ-
նարկի ապահովում 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե 
 
օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 

2.4. ՀՀ տարածքում համայն-
քային զբոսաշրջության 
զարգացման և խթան-
ման աջակցություն  

ՀՀ տարածքում համայնքային 
զբոսաշրջության զարգացման 
աշխատանքների պլանավո-
րում, կոորդինացում և խթան-
ման աջակցություն 
 

ՀՀ տարածքում զբոսաշրջային 
կենտրոնների  զարգացմանն 
ուղղված  գործողությունների 
ծրագրի մշակում՝ համագործակ-
ցելով պետական-մասնավոր 
հատվածի շահագրգիռ կող-

ՀՀ տարածքում 
համայնքային 
զբոսաշրջության 
զարգացում 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե  
 

օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 



 

13_0466 

5 

1 2 3 4 5 6 
մերի հետ   
 

հատուկ պահպանվող տա-
րածքներում էկոտուրիզմի 
զարգացման և նոր 
զբոսաշրջային արդյունքների 
ձևավորման և խթանման 
գործողությունների ծրագրի 
մշակում 
 

 
համայնքային ունակություն-
ների զարգացում  

 
 
զբոսաշրջային կենտ-
րոնների արդյունա-
վետ կառավարման, 
խթանման և զարգաց-
ման գործողություն-
ների ծրագրի առկա-
յություն 
  
հատուկ պահպանվող 
տարածքներում էկո-
տուրիզմի   
արդյունքների 
ձևավորման և 
խթանման 
գործողությունների  
ծրագրի առկայություն 
 

առնվազն մեկ հա-
մայնքի զբոսաշրջային 
ռեսուրսների բազայի 
ստեղծում, 
քարտեզագրում և 
ուղեցույցի տպագրում 
 
հյուրատների (B&B) 
ստեղծման և 
կառավարման 
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վերապատրաստում 

2.5 ՀՀ կառավարության 
2012 թվականի 
նոյեմբերի 22-ի N 1478-Ն 
որոշմամբ հաստատված 
«Զբոսաշրջության 
աջակցության 
ծառայություններ» 2013 
թվականի ծրագրի 
իրականացում  

ՀՀ կառավարության 2012 
թվականի նոյեմբերի 22-ի      
N 1478-Ն որոշման  
«Զբոսաշրջության 
աջակցության 
ծառայություններ» 2013 
թվականի ծրագրի 2.2 կետով 
նախատեսված 
միջոցառումների 
պլանավորում, 
կաղմակերպում և 
իրականացում  

Նախատեսված 
միջոցառումների 
ապահովում 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե  
 
օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 

3. «Տաթևի վերածնունդ» 
 

3.1 
 Տաթևի վանական 
համալիրի  վերա-
կանգնման աշխատանք-
ների պլանավորում, 
կազմակերպում, կոորդի-
նացում և իրականացում՝ 
մասնավոր-պետական 
համագործակցության 
շրջանակներում 

պատմական հուշարձանի 
պահպանումն ու վերա-
կանգնումն ապահովող միջո-
ցառումների պլանավորում, 
կազմակերպում և կոորդինա-
ցում՝ ծրագրի շահառուների 
ներգրավմամբ,  
 
ծրագրով նախատեսված միջո-
ցառումների շարունակական 
իրականացում 

պատմական 
հուշարձանի 
վերականգնման 
աշխատանքների 
իրականացում 
 
 
 
առնվազն 1 էլեմենտի 
ավարտ 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե  
 
օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 
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3.2  Տաթև գյուղական 

համայնքի 
համայնքային 
զարգացման ծրագրի 
իրականացման 
նպատակով մասնա-
վոր-պետական համա-
գործակցության շրջա-
նակներում միջոցա-
ռումների պլանա-
վորում, կազմակեր-
պում, կոորդինացում և 
իրականացում 
 

Տաթև գյուղական համայնքի 
կարիքների վրա հիմնված 
Տաթև գյուղի երկարաժամ-
կետ համայնքային զարգաց-
ման ծրագրով նախատեսված 
միջոցառումների շարունա-
կական իրականացում՝ 
հիմնված տեղական կարիք-
ների և համայնքային ունա-
կությունների զարգացման 
վրա, 
 
 
ծրագրով նախատեսված 
միջոցառումների իրակա-
նացման համար անհրաժեշտ 
շարունակական ֆոնդա-
հայթայթում 
 

ծրագրով նախատես-
ված առնվազն 1 միջո-
ցառման իրականացում 
 
 
 
 
 
 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե 
 
 օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 

3.3 Տաթև զբոսաշրջային 
կենտրոնում ընդգրկված 
գյուղական համայնք-
ների համայնքային զար-
գացման ծրագրերի 
մշակում և դրանց իրա-
կանացման նպա-
տակով մասնավոր-պե-
տական համագործակ-
ցության շրջանակ-

Տաթև զբոսաշրջային կենտ-
րոնում ընգրկված գյուղական 
համայնքների կարիքների 
վրա հիմնված երկարա-
ժամկետ համայնքային զար-
գացման ծրագրեր՝ հիմնված 
տեղական կարիքների և 
համայնքային ունակություն-
ների զարգացման վրա  
 

առնվազն 1 գյուղա-
կան համայնքների 
երկարաժամկետ հա-
մայնքային զարգաց-
ման ծրագրի առկա-
յություն 
 
 
 
 

2013 թ. ընթացքում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ պետական բյուջե 
 
 օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ  
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ներում միջոցառում-
ների պլանավորում, 
կազմակերպում, 
կոորդինացում և 
իրականացում 

ծրագրերով նախատեսված 
միջոցառումների իրա-
կանացման համար անհրա-
ժեշտ ֆինանսավորման 
միջոցների ապահովում  

       

3.4 «Տաթևի վերածնունդ» 
ծրագրի բրենդի խթան-
ման աշխատանքների  
պլանավորում, կազմա-
կերպում և  իրակա-
նացում մասնավոր-
պետական համագոր-
ծակցության սկզբունքի 
շրջանակներում 

«Տաթևի վերածնունդ» ծրա-
գրի ճանաչելիության բարձ-
րացման և նրա ներդրման 
աշխատանքների պլանա-
վորում, կազմակերպում և 
իրականացում՝ ծրագրի 
շահառուների ներգրավմամբ 
մասնավորապես՝ 
 
ծրագրի ներկայացման և 
խթանման ապահովում տե-
ղական և միջազգային հար-
թակներում՝ լրագրողների և 
զբոսաշրջային օպերատոր-
ների այցելության կազմա-
կերպում և իրականացում, 
ներկայացում միջազգային 
ցուցահանդեսներում,   
www.tatev.am կայքի գործո-
ղության ապահովում, ներառ-
յալ պարբերական թարմացում 

«Տաթևի վերածնունդ» 
ծրագրի ճանաչելի-
ության մակարդակի 
բարձրացում 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե  
 
օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 

 4. Առողջապահություն 
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4.1  Ուռուցքաբանության 

ռադիոիզոտոպային 
հայկական կենտրոնի 
ստեղծման աշխատանք-
ների պլանավորում, 
կազմակերպում և կոոր-
դինացում՝ մասնավոր-
պետական համագոր-
ծակցության շրջանակ-
ներում 
 

ուռուցքաբանության ռադիո-
իզոտոպային հայկական 
կենտրոնի ծրագրի իրակա-
նացումն ապահովող միջո-
ցառումների պլանավորում, 
կազմակերպում և 
կոորդինացում ծրագրի 
շահառուների ներգրավմամբ, 
ինչպես նաև մասնավոր 
ներդրողների բացահայտում 

ուռուցքաբանության 
գերազանցության 
հայկական կենտրոնի   
կենտրոնի գործար-
կումն ապահովող 
միջոցառումների 
ապահովում 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե 
 
 օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 

4.2 Միջուկային 
սրտաբանության 
զարգացման   ծրագիր  

ծրագրի մեկնարկն 
ապահովող միջոցառումների 
պլանավորում, 
կազմակերպում, 
կոորդինացում և 
իրականացում` ծրագրի 
շահառուների ներգրավմամբ 
 
մասնավոր ներդրողների 
բացահայտման 
աշխատանքներ 
 

ծրագրի մեկնարկի 
ապահովում 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե 
 
 օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 

5. Կրթություն 
5.1 Նորարարական  

համակարգերի 
ներդրման միջոցով 
մրցունակ կրթության 

նորարարական համա-
կարգերի ներդրման միջոցով 
մրցունակ կրթության ծրագրի 
մեկնարկի ապահովում՝ 

նորարարական հա-
մակարգերի ներ-
դըրման միջոցով 
մրցունակ կրթության 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե  
 
օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 
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ծրագրի հայեցակարգի 
մեկնարկն ապահովող   
միջոցառումների 
աշխատանքների 
պլանավորում, 
կազմակերպում և 
իրականացում 

ծրագրի շահառուների 
ներգրավմամբ 

ծրագրի առկայություն 

6. Հանրային կապեր, հաղորդակցություն և ֆոնդահայթայթում 

6.1 ՀԱՄՀ գործունեության, 
ծրագրերի հանրային 
լայն լուսաբանվա-
ծության և շահառուների 
հետ շարունակական 
հաղորդակցության 
ապահովում  և միջո-
ցառումների ծրագրի 
մշակման աշխատանք-
ների պլանավորում, 
կազմակերպում և 
իրականացում 
 

ՀԱՄՀ հանրային իրազեկվա-
ծության և հանրային համա-
գործակցության արդյունա-
վետության բարձրացում և 
բարենպաստ հանրային տե-
ղեկատվական միջավայրի 
ապահովում՝ ծրագրի շահա-
ռուների ներգրավմամբ, 
մասնավորապես, ԶԼՄ ներ-
կայացուցիչների` լրագրո-
ղական-ճանաչողական այ-
ցերի պլանավորում, կազ-
մակերպում և իրականացում 
 
ՀԱՄՀ Համահայկական 
ցանցի ծրագրի 
համատեքստում, ԶԼՄ-
ներում, այդ թվում` Սփյուռքի, 
ՀԱՄՀ, նրա գործունեության 
և ծրագրերի լուսաբանում  

մամուլում ՀԱՄՀ 
գործունեության 
վերաբերյալ տեղե-
կատվության առկա-
յություն,  
տպագրված հոդ-
վածների, տեսա-
նյութերի առկա-
յություն 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե  
 
օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 



 

13_0466 

11

1 2 3 4 5 6 
 
բովանդակային 
տեղեկատվական նյութերի 
մշակում, տպագրում, 
տարածում և լուսաբանում 
 
ՀԱՄՀ շահառուների հետ 
շարունակական հաղոր-
դակցության ապահովում 
 
ՀԱՄՀ ծրագրերի ներդրումն 
ապահովող միջոցառումների, 
այդ թվում` ֆոնդահայթայթ-
ման, պլանավորում, կազմա-
կերպում և անցկացում 

6.2 Հայաստանի միջազ-
գային շուկաներում 
ներկայացման բրենդի 
ձևավորման  աշխա-
տանքների հայեցա-
կարգի և միջոցառում-
ների ծրագրի մշակում  
 
 

Հայաստանի բրենդի ձևա-
վորմանն ուղղված  
միջոցառումների ծրագրի 
պլանավորում,  կոորդինացում 
և  կազմակերպում 

միջազգային շուկա-
ներում Հայաստանի 
բրենդի ներկայացման 
հայեցակարգ և միջո-
ցառումենրի ծրագիր 
 
ծրագրի մեկնարկի 
ապահովում 

2013 թ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջե  
 
օրենքով չարգելված 
այլ միջոցներ 

 

 

        ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
         ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                        Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


