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Պատասխանատու 
մարմինը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը Հղումը 
 

1 2 3 4 
ՀՀ սպորտի և երիտա-
սարդության հարցերի 
նախարարություն 

1. Երիտասարդական հասարակական 
կազմակերպությունների կարողությունների 
զարգացմանն աջակցություն, մասնակցային 
գործընթացների խթանում 

 - ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 
նախարարության երիտասարդական պետական 
քաղաքականության շրջանակներում գործող 
առցանց դրամաշնորհային համակարգի 
արդիականացում  
- ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 
նախարարության երիտասարդական պետական 
քաղաքականության շրջանակներում գործող 
առցանց դրամաշնորհային համակարգում 
գրանցված հասարակական կազմակերպություն-
ների անդամների վերապատրաստում 
- ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 
նախարարության երիտասարդական պետական 
քաղաքականության շրջանակներում գործող 
առցանց դրամաշնորհային համակարգի 
փորձագետների վերապատրաստում 
- «Լավագույն երիտասարդական հասարակա-
կան կազմակերպություն» մրցանակաբաշխության 
կանոնակարգի հաստատում և մրցանակաբաշ-
խության իրականացում 
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 2. Հայաստանի Հանրապետությունում 

մանկապատանեկան սպորտի զարգացման 
խթանում 

- մանկապատանեկան սպորտի զարգացման 
հայեցակարգի մշակում 
- մանկապատանեկան սպորտի ոլորտը կարգա-
վորող իրավական և մեթոդական դաշտի 
կատարելագործում 
- մարզական հերթափոխի պատրաստման 
համար անհրաժեշտ պայմանների բարելավում՝ 
նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդում և 
բարելավում, կադրերի վերապատրաստում 

ՀՀ կառավարության 2014 թ. 
մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 
հավելվածի  2.4.6.3-րդ ենթակետ 

 3. «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» 
մարզաձևի զարգացման խթանում 

- «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» մար-
զաձևի զարգացման հայեցակարգի մշակում «Հայ-
կական կոխ ըմբշամարտի ֆեդերացիա» հասա-
րակական կազմակերպության հետ համատեղ 
 - «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» 
մարզաձևին վերաբերվող նորմատիվ  
իրավական ակտերի մշակում և հաստատում 
 - «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» 
մարզաձևի կամավոր հիմունքներով ստեղծվող 
միավորումներին, սիրողական և պրոֆեսիոնալ 
մարզական ակումբներին, ասոցիացիաներին և 
այլ կազմակերպություններին, մանուկների և 
երիտասարդների շրջանում  «Հայկական 
ազգային կոխ» ըմբշամարտ» մարզաձևի 
հանդեպ առաջնահերթության սերմանում 
- հանրապետության ըմբշամարտի (ազատ և 
հունա-հռոմեական), սամբոյի և ձյուդոյի մարզիչ-
ների վերապատրաստում, «Հայկական ազգային 
կոխ» ըմբշամարտ» մարզաձևի մասնագետների 
պատրաստում, որակավորման բարձրացում 
- «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» 
մարզաձևի մրցումների կանոնների մշակում 
«Հայկական կոխ ըմբշամարտի ֆեդերացիա» 

 «Ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ 
հոդված 
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հասարակական կազմակերպության հետ համա-
տեղ և հրատարակում, գիտամեթոդական ու 
հանրամատչելի գրականության հրատարակում 
և տարածում 
 - «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» մար-
զաձևի քարոզչություն՝ մամուլի, զանգվածային 
լրատվամիջոցներով և նախարարության կայքէջի 
միջոցով 
  - «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» 
մարզաձևի պարապմունքների համար մարզա-
գույքով,  կահավորված մարզադահլիճներով և 
բաց հրապարակներով ապահովում 
- «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» 
մարզաձևի մեծահասակների և պատանիների 
ՀՀ  առաջնությունների, գավաթի խաղարկու-
թյունների և այլ պաշտոնական մրցումների 
կազմակերպում և անցկացում 
 - սփյուռքի հայկական համայնքներում և Արցա-
խում «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» 
մարզաձևի զարգացման ծրագրի տարածում 
- «Հայկական ազգային կոխ» ըմբշամարտ» մար-
զաձևի ընդգրկում Համահայկական խաղերի 
ծրագրում 
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