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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
  

Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի 
նախարարություն 

1.           «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՄԱՅԻՍԻ 4-Ի N 587-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
        1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը) 
        Նախագիծը մարզական կոչումների և մարզական կարգերի շնորհման չափորոշիչները 
միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակ է հետապնդում։ 

1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 4-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության մարզական կոչումների և մարզական կարգերի շնորհման 
չափորոշիչներն ու կարգը հաստատելու մասին» N 587-Ն որոշմամբ սահմանված են 
Հայաստանի Հանրապետության մարզական կոչումների և մարզական կարգերի շնորհման 
չափորոշիչները, որոնք նոր օլիմպիական պարբերաշրջանի հետ կապված միջազգային 
չափանիշներին համապատասխանեցման կարիք ունեն։ 
        1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները 
        Մարզական կոչումների և մարզական կարգերի շնորհման չափորոշիչները համա-
պատասխանեցնել միջազգային չափանիշներին:  
        2. Կարգավորման առարկան 

Մարզական կոչումների և մարզական կարգերի շնորհման չափորոշիչների համապա-
տասխանեցում միջազգային չափանիշներին:  
        3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը 
        Միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցված մարզական կոչումների և 
մարզական կարգերի շնորհման չափորոշիչներ 
 

 

2.          «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑՆԵՐԸ, 
ՄԱՐԶԱՁԵՎԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱ-
ԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՈՒՅՔՈՎ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱ-
ՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
        1.  Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը) 
        ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը նպատակ ունի Հայաստանի 
Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցների, մարզաձևերի ազգային ֆեդե-
րացիաների և այլ մարզական հասարակական կազմակերպությունների մարզակառույցներն 
ապահովելու մարզագույքով: Քանի որ հանրապետությունում մարզագույքի պահանջարկն 
անցնում է մեկ մլրդ դրամից, իսկ ՀՀ պետական բյուջեից վերջին տարիներին մարզա-
գույքի ձեռքբերման համար հատկացվել է տարեկան 50 մլն դրամ (2013 թվականին՝ 100 մլն 
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դրամ), իսկ 2008 և 2014 թվականներին գույքային ծրագիր չի իրականացվել, ինչպես նաև՝ 
այն, որ տրված մարզագույքը միառժամանակ անց մաշվում է, ուստի, այս գործընթացը 
կրում է շարունակական բնույթ:  
        1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները 
        Մարզական հերթափոխի և բարձրակարգ մարզիկների պատրաստման համար 
մարզակառույցները ժամանակակից մարզական գույքով ապահովելու, նրանց նյութա-
տեխնիկական պայմանները բարելավելու նպատակով հանրապետությունում գործող 171 
մանկապատանեկան մարզադպրոցների և այլ մարզական կազմակերպությունների ուսում-
նամարզական գործընթացը կազմակերպելու համար 2003 թվականից սկսած (միայն 2008 
և 2014 թվականներին գույքային ծրագիր չի իրականացվել) յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ՝ ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 
միջոցների հաշվին իրականացվում է մարզագույքի բաշխման ծրագիր:   
        1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները 
        Քանի  որ մարզակառույցներում բացակայում է անհրաժեշտ մարզագույքը, իսկ այնտեղ, 
որտեղ այն կա, հիմնականում հնաոճ ու հնամաշ է, ուստի, նախագծով նախատեսվում է 
մանկապատանեկան մարզադպրոցները և այլ մարզական  հասարարական կազմակեր-
պություններ ապահովել անհրաժեշտ և նորագույն մարզագույքով:  
        2. Կարգավորման առարկան 
        ՀՀ կառավարության որոշման կարգավորման առարկան Հայաստանի Հանրապե-
տության մանկապատանեկան մարզադպրոցները, մարզաձևերի ազգային ֆեդե-
րացիաները և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններ գույքով ապահովելու 
կարգն է:  
        3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը 
        ՀՀ կառավարության որոշմամբ կսահմանվեն ՀՀ մանկապատանեկան մարզադպրոցները, 
մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաները և այլ մարզական հասարակական կազմակեր-
պություններ գույքով ապահովելու կարգը և քանակները: Ակնկալվում է, որ ամեն տարի 
լիովին կբավարարվի որոշակի թվով մարզադպրոցների մարզագույքի պահանջարկը, ինչի 
արդյունքում պարզորոշ կերևա մարզագույքի պահանջարկի նվազումը: 
 

3.            «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 1428-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
         1.  Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը) 
        ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը նպատակ ունի հստակեցնելու 
մանուկների և պատանիների՝ ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու պայմանների 
նվազագույն չափորոշիչները:  
        1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները 

Մանուկների և պատանիների առողջության պահպանման ու ամրապնդման, նրանց 
շրջանում ազատ ժամանցի և վնասակար սովորությունների դեմ նախազգուշական աշխա-
տանքների կազմակերպման համար ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտն առանձնահատուկ 
դեր ունեն: Խնդիրը ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու պայմանների նվազա-
գույն չափորոշիչների հստակեցումը և ժամանակակից պահանջներին համապատաս-
խանեցումն է։ 
        1.2.  Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները  
       Հստակեցնել մանուկների և պատանիների՝ ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով 
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զբաղվելու պայմանների նվազագույն չափորոշիչները՝ համապատասխանեցնելով ժամանա-
կակից պահանջներին:     
        2. Կարգավորման առարկան 
        Մանուկների և պատանիների՝ ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու պայ-
մանների նվազագույն չափորոշիչների համապատասխանեցում ժամանակակից պահանջներին:   
       3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը  
       Մանուկների և պատանիների՝ ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու պայ-
մանների հստակեցված նվազագույն չափորոշիչներ՝ համապատասխանեցված ժամանա-
կակից պահանջներին:  
 

4.  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ՄԱՆԿԱ-
ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ ՄԱՐԶԻՉ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ 
ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ԵՎ  ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐ-
ՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 
          1.  Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը) 
        ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը նպատակ ունի բարելավելու 
Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից ֆինանսավորվող մանկապատանեկան մարզադպրոց-
ներում աշխատող մարզիչ-մանկավարժների և ղեկավար անձնակազմի սոցիալական վիճակը:  

         1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները 
         Մանուկների և պատանիների առողջության պահպանման ու ամրապնդման, ֆիզիկական 
պատրաստականության մակարդակի բարձրացման, նրանց շրջանում ազատ ժամանցի և 
վնասակար սովորությունների դեմ նախազգուշական աշխատանքների կազմակերպման, 
մարզական հերթափոխի պատրաստման, ՀՀ հավաքական թիմերի համալրման համար 
մանկապատանեկան մարզադպրոցներն առանձնահատուկ դեր ունեն:  

Ներկայացվող փաստաթուղթն ուղղված է մանկապատանեկան մարզադպրոցների 
ֆինանսավորման մակարդակի բարձրացմանը, որը կհանգեցնի մարզիչ-մանկավարժների 
թվի ավելացմանը, երիտասարդ մասնագետների` համակարգում ներգրավմանը:  
        1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները  

Նախագծով նախատեսվում է հստակեցնել մանկապատանեկան մարզադպրոցներում 
մարզիչ-մանկավարժների ու ղեկավար անձնակազմի  աշխատավարձերի չափի հարաբերակցու-
թյունները և խրախուսման համակարգը: Նախատեսվում է նաև հստակեցնել օլիմպիական 
խաղերի ծրագրով չնախատեսված՝ պետական աջակցություն ստացող և Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող մանկապատանեկան մարզադպրոց-
ներում գործող ակրոբատիկա, շաշկի, սամբո, սպորտային պարեր մարզաձևերի գծով աշխարհի 
և Եվրոպայի առաջնություններում մարզիկի ցուցաբերած մարզական արդյունքների 
համար մարզիչ-մանկավարժների և ղեկավար անձնակազմի խրախուսման կարգը:   
         2. Կարգավորման առարկան 
        ՀՀ կառավարության որոշման կարգավորման առարկան ՀՀ պետական բյուջեից ֆինան-
սավորվող մանկապատանեկան մարզադպրոցներում աշխատող մարզիչ-մանկավարժների 
և ղեկավար անձնակազմի պաշտոնային դրույքաչափի ու հավելավճարների վճարումն է: 

        3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը 
       ՀՀ կառավարության որոշմամբ կսահմանվեն մանկապատանեկան մարզադպրոցների 
մարզիչ-մանկավարժների և ղեկավար անձնակազմի աշխատավարձերի չափի հարա-
բերակցությունները, կկարգավորվի և կկատարելագործվի խրախուսման համակարգը:  
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5.          «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

         1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը) 
         Երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի ստեղծում: 

    1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները 
   Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի երիտասարդական 

աշխատողի պատրաստման համակարգ, ինչը բացասաբար է անդրադառնում երիտասարդա-
կան ծրագրերի իրականացման գործընթացի արդյունավետության վրա: Հայաստանում 
երիտասարդական աշխատողի համակարգի ներդրման և արդյունավետ գործունեության 
համար անհրաժեշտ է կանոնակարգել երիտասարդական աշխատանքների գործընթացի 
հետ կապված խնդիրները:  

    1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները 
          Երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի կանոնակարգի մշակում և հաստատում: 
          2. Կարգավորման առարկան 
Երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի ներդրման և կայացման հետ կապված խնդիրներ: 
          3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը 
          Երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի կայացում։ 
 

 
 
 
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ         Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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