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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 



 2 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 



 3 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 



 4 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 



 5 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 



 6 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 



 7 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 



 8 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 



 9 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 

   Հայկական գինիների վարպետաց դաս Բուդապեշտում 



 10 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 

   Հայկական գինիների ներկայացում Ավստրիայում 

   Հայկական գինիների համտես Ֆրանսիայում 

   Հայկական գինիների վարպետաց դաս Ավստրիայում 

   ՀԽԳՀ աջակցությամբ գինեգործական ընկերությունների մասնակցությունը 

խաղողօրհնեքի տոնակատարությանը 



 11 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 

   

Հայկական գինիների մասնակցության ապահովումը «The 25th Concours 

Mondial de Bruxelles» միջազգային մրցանակաբաշխությանը 

   Արենի գինու գավաթի շնորհանդեսը Հայաստանում 



 12 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 

   «Գինու տուրիզմի միջազգային կոնֆերանսի» կազմակերպիչ Էնթոնի Սուիվթի 

այցը Հայաստան՝ գինու տուրիզմի 2020 թվականի միջազգային կոնֆերանսը 

Հայաստանում հյուրընկալելու նպատակով 



 13 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 



 14 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 

Բաղադրիչ 1.

- 

- 

- 

- 



 15 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 

- 

 



 16 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 17 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 

`

`



 18 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 

`



 19 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխա- 

նատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների 

անվանումը 

Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 

 

`



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ(ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 11.01.2018 Թ. N 275-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ) 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու 

մարմինը 

Ծրագրի 

կետը 

Միջոցառումների անվանումը Միջոցառումների կատարման արդյունքը 

1 2 3 4 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

  Հանրապետության պարենային 

անվտանգության մակարդակի 

բարձրացում 

  սերմնաբուծության և սերմնապահովության  ծրագրերին 

ուղղված միջոցառումների իրականացում,

  



 2 

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 



 3 

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

 սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման ծրագրի 
իրականացման ապահովում,

  

 բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում

  



 4 

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

 պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում 200 հա ինտենսիվ 

պտղատու այգիների հիմնում,

  



 5 

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

 «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի 

իրականացման միջոցով կայուն անասնահամաճարակային 

իրավիճակի ապահովում, շուրջ 10.7 մլն կանխարգելիչ և 

ախտորոշիչ միջոցառումների իրականացում



 6 

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

 կոոպերատիվների աջակցության պետական ծրագրի իրականացում



 7 

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

 գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսա-

դրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում, 



 8 

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

   հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձ-
րացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, 

 արտահանմանը միտված ժամանակակից ձկնաբուծարանների ձևա-



 9 

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

վորման և կայացման պետական աջակցությամբ մեխանիզմների 

ներդրմամբ ռազմավարության նախագծի մշակման նպատակով 

ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականա-

ցում, 

 գյուղատնտեսությունում ապահովագրական համակարգի ներդրման 

փորձնական ծրագրի իրականացման համար պայմանների ստեղծում



 10 

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

   

  «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և 

մրցունակության երկրորդ ծրագրի» շրջանակներում հիմնադրված 

«Արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվ-

ներին աջակցություն՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքա-

վորումների տրամադրում, կոոպերատիվների անդամ տնտե-

սություններում և ֆերմերային տնտեսություններում գյուղա-

տնտեսական մթերքների արտադրության ծավալների ու տեղական 

արտադրողների ու վերամշակողների արտադրական 

հզորությունների ավելացում, 
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ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

  

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 
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ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 Գյուղատնտեսությունում 

օգտագործվող կարևորագույն 

ռեսուրսների մատչելի գնե-

րով մատակարարում 

– գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների` 

շուրջ 3,0 հազ. տոննա ֆոսֆորական և կալիումական պարարտա-

նյութերի մատակարարման ծրագրերի իրականացում,

 (կատարման ժամկետը՝ 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ)   
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ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

 

 Անասնապահության ճյուղի 

կայունացմանն ուղղված 

միջոցառումների իրականացում 

– տավարաբուծական գյուղացիական տնտեսություններին տեղական 

վերարտադրության տոհմային երինջների տրամադրման ծրագրի 

իրականացում, 

` 
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ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

– մասնավորի հետ համագործակցությամբ տոհմաբուծարանների ստեղ-

ծում, մինչև տարվա վերջ մեկ տավարաբուծարանի ստեղծում, 

  

   

 Գյուղատնտեսության տեխնիկա-

կան հավաքակազմի արդիականաց-

մանն ուղղված միջոցառում-

ների իրականացում 

– գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության՝ 

լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում մինչև 2.8 մլրդ 

դրամ արժեքով գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարում, 
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ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

`

  գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանների հիմնման պիլոտային 

ծրագրի շարունակում, 

 Գյուղատնտեսության ոլորտում 

ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

ներդրմանն ուղղված միջո-

ցառումների իրականացում 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման ծրագրի իրականացում
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ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

 

 

 հակակարկտային ցանցերի ներդրման պետական աջակցության ծրագրի 

իրականացում
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ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

 աշխարհագրական տվյալների թվայնացված համակարգի ներդրման 
2-րդ փուլի աշխատանքների իրականացում հանրապետության 9 մարզե-

րում 

 Գյուղատնտեսական մթերքներ 

վերամշակող ճյուղի աջակցու-

թյուն և ագրոպարենային ար-

տադրանքի իրացման գործընթա-

ցի բարելավում 

– գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով 

ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 

սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում, 



 19 

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

 միջազգային ագրոպարենային ցուցահանդեսներին ոլորտի տնտեսա-

վարողներին իրազեկում
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ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Արմպրոդէքսպո-2018» միջազգային ցուցահանդեսի կազմակեր-

պում 
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ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու մարմինը Ծրագրի 

կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը 

1 2 3 4 

 գյուղատնտեսական արտադրանքի տոնավաճառների կազմակերպում

 Գինեգործության վարկանիշի և 

մրցունակության բարձրացում 
– ՀՀ պետական բյուջե հավաքագրվող տարեկան մուտքերի 

պահպանմամբ` պետական տուրքի և ակցիզային հարկի դրույքաչափերի 

հաշվարկման մեթոդի վերանայման ուղղությամբ ուսումնասի-

րությունների և վերլուծությունների իրականացում, 

 ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների 

արդյունքներից ելնելով` առաջարկությունների ներկայացում

• 

• 
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1 2 3 4 

• 

• 
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 միջազգային ագրոպարենային ցուցահանդեսներին գինեգործության 
բնագավառի տնտեսավարողներին  մասնակցության աջակցություն 
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1 2 3 4 
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 Ագրարային ոլորտում արտաքին 

ներդրումների ներգրավման 

գործընթացի ակտիվացում 

 երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության արդյունքում 

ռեսուրսների ներգրավման ուղղությամբ բանակցությունների անց-

կացում
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1 2 3 4 

 

 

 

 միջազգային կազմակերպությունների անդամակցության շրջանակ-

ներում ներդրումային ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ աշխա-

տանքների իրականացում
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«

պետությունների հետ առևտրատնտեսական, գիտատեխնիկական համա-

գործակցության միջկառավարական հանձնաժողովների շրջանակներում 

գյուղատնտեսությանն առնչվող հարցերի քննարկում
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 - միջազգային ագրոպարենային ցուցահանդեսներին 

գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների մասնակցությանն 

աջակցություն

 

 

Համաձայն «Պետական 

կառավարման համակարգի 

մարմինների մասին» ՀՀ 

օրենքի (ՀՕ-260-Ն, 

ընդունված 

23.03.2018թ.) 4-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 

10-րդ կետի`  ՀՀ ԳՆ 
սննդամթերքի 

 Սննդամթերքի անվտանգության 

համակարգի կատարելագործում 

 

 սննդամթերքի անվտանգության բնագավառի գործող օրենսդրության 

մոտարկում ԵԱՏՄ օրենսդրությանը, առկա խնդիրների և օրենսդրական 

բացերի վերհանում և դրանց հիման վրա ՀՀ գործող օրենսդրության 

բարելավում
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1 2 3 4 

անվտանգության 

պետական ծառա-

յությունը 

վերանվանվել է 

Սննդամթերքի անվտան-

գության տեսչական 

մարմին և հանդիսանում 

է ՀՀ կառավարությանը 

ենթակա մարմին: 

 սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի կառուցվածքային բարեփո-

խումներ՝ այն կատարելագործելու ուղղությամբ
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«Հայաստանի խաղողա-

գործության և գինե-

գործության 

հիմնադրամ»  

 Խաղողի տնկարկների քարտե-

զագրման աշխատանքների իրա-

կանացում, «Խաղողի 

տնկարկների կադաստրի» 

հիմնում 

   ծրագրի շրջանակներում «Աշխարհագրական տեղեկատվական համակար-

գերի» (GIS) տեխնոլոգիաների, դաշտային այցելությունների միջոցով 

հանրապետությունում առկա խաղողի տնկարկների քարտեզագրում, 

ստացված բազայի հիման վրա «Խաղողի տնկարկների կադաստրի» հիմնման 

աշխատանքների առաջին փուլի իրականացում 

 Սննդի շղթայի օպերատորների 

շրջանում ըստ ոլորտների 

որակի կառավարման համա-

կարգերի ներդրման աշխա-

տանքների իրականացում 

 

 ըստ ոլորտների սննդի շղթայի օպերատորների իրազեկմանն 

ուղղված աշխատանքների իրականացում,

 սննդի շղթայի օպերատորների հետ կենտրոնական և մարզային 

մակարդակներում հանդիպումներ, քննարկումներ, խորհրդատվություն 

ըստ իրենց գործունեության ուղղվածության և նախօրոք սահմանված 

գրաֆիկի,

 որակի կառավարման համակարգի աուդիտի իրականացում,
- որակի կառավարման համակարգի աուդիտի գործընթացի գնահատում, 

բացերի և խնդիրների վերհանում    
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1 2 3 4 

 Տրանսպորտային միջոցների սա-

նիտարական անձնագրերի տրա-

մադրում 

 սանիտարական անձնագրերի տրամադրման փուլային անցում համաձայն 
ժամանակացույցի

- միս և հաց տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների համար սանի-

տարական անձնագրերի տրամադրման գործընթացի շարունակություն 

 սննդամթերք տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների սանիտարական 

անձնագրերի ապահովման նկատմամբ հետևողական հսկողության ապա-

հովում և հսկողության գործընթացում թվայնացման աշխատանքների 

իրականացում    

   

 Մսի իրացման և գնման ոլոր-

տում պարտադիր սպանդանո-

ցային մորթի ապահովում 

 

 սպանդանոցային ծագման մսի իրացմանն ուղղված իրազեկման 

աշխատանքների իրականացում

  

  - սպանդանոցային ծագման միս ձեռքբերողների և իրացնողների 
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1 2 3 4 

նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացում

 

  

 

   - պարտադիր սպանդանոցային մորթի ժամանակացույցով սահմանված 

սպանդանոցային ծագման մսի իրացման նախապատրաստական աշ-

խատանքների իրականացում 

     

- անասնաբույժների աշխատանքի նկատմամբ հետևողական հսկո-

ղություն

 

   - անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, մսի դրոշմման և 

անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի տրման գործընթացների 

նկատմամբ հետևողական վերահսկողության ապահովում և հսկողության 

գործընթացում թվայնացման աշխատանքների իրականացում 
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 Գյուղատնտեսական կենդանի-

ների համարակալման և նույ-

նականացման ծրագրի մշակման 

աշխատանքների իրականացում 

–   կենդանիների համարակալման նույնականացման և գրանցման 

համակարգի մշակման համապարփակ նկարագրությանն ուղղված աշխատանք-

ների (կախված միջազգային և օտարերկրյա դոնոր կազմակերպություն-

ների և երկրների ֆինանսավորումից) իրականացում 

 կենդանիների համարակալման նույնականացման և գրանցման համա-

կարգի ներդրման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով միջազգային 

դոնոր կազմակերպությունների և երկրների հետ քննարկումներ

– կենդանիների համարակալման նույնականացման և գրանցման ծրագ-
րի իրականացման թվայնացված համակարգի ներդրման աշխատանքների 

շարունակում, 

 

  

 Ըստ արտադրատեսակների և 

գործունեության իրականացման 

տեսակների, սննդի շղթայի 

օպերատորների ռեյտինգավոր-

ման համակարգի ներդրման աշ-

խատանքների իրականացում 

 սահմանային և տարածքային պետական վերահսկողության արդյունք-

ներով ըստ արտադրատեսակների և արտադրողների ռիսկերի վերհանում 

և վերլուծություն

- մսամթերք և կաթնամթերք արտադրողների ռեյտինգավորում 
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- մսի դասակարգում 

- տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության վերաբերյալ ստացված 

տեղեկատվության, պետական վերահսկողության արդյունքների հիման 

վրա Ծառայության կողմից սննդի շղթայի օպերատորների դասակարգում 

ըստ ոլորտային,  ըստ սննդի շղթայի փուլերում իրականացվող 

գործունեության տեսակների և դրա հիման վրա դասակարգված 

տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ պետական վերահսկողության 

տարբերակված մոտեցումների կիրառում փուլային անցման սկզբուն-

քով և դրանց արդյունքների հիման վրա հանրային իրազեկում 

 

 Սննդամթերքի անվտանգության 

ոլորտում ռիսկերի գնահատ-

ման մոդելի մշակման և 

ռիսկերի կառավարման մեխա-

նիզմների աշխատանքների 

իրականացում 

 

– ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության աջակ-

ցությամբ ռիսկերի գնահատման կարողությունների զարգացման 

ծրագրի իրականացում, 

– Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և 

վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի վերակառուցում և տեխ-

նիկական հագեցվածության մակարդակի բարձրացում, 
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 ՀՀ գյուղատնտեսության նախա-

րարության սննդամթերքի ան-

վտանգության պետական ծա-

ռայության լաբորատոր կարո-

ղությունների զարգացում 

– ժասանիտարական և բուսասանիտարական 

լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջազգային ISO 

17025 պահանջներին համապատասխան հավատարմագրում, 

- մարզերում Ծառայության լաբորատոր կարողությունների զարգացում 

և փուլային անցում, 

- տեղական արտադրության ալկոհոլային խմիչքների Չինաստան 

արտահանման հնարավորություն ստեղծելու նպատակով ալկոհոլային 

խմիչքներում ֆտալատների հետազոտման չինական մեթոդների և ստան-

դարտների ձեռքբերում և ներդնում 

   ժասանիտարական և բուսասանիտարական 

լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարողությունների 

հավատարմագրման ոլորտների շրջանակների ընդլայնմանն ուղղված 

աշխատանքների իրականացում 

 Ներմուծման արտահանման ըն-

թացակարգերի և այդ գործըն-

թացներում ռիսկայնության 

մեթոդաբանության վերանայում 

և պարզեցում 

 

– ներմուծման ռիսկայնության մեթոդաբանության սկզբունքների 

վերանայմանն ուղղված աշխատանքներ, 

– ծառայության գործունեության էլեկտրոնային համակարգի 

գործարկում և սպասարկում, 

– ներմուծման ռիսկայնության մեթոդաբանության վերանայում, 
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– ծառայության գործունեության էլեկտրոնային համակարգի 

գործարկում և սպասարկում, խնդիրների և բացերի վերհանում և 

շտկում,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Արտադրանքի և որակի կառա-

վարման համակարգերի հսկո-

ղության բարձր մակարդակ 

ունեցող երկրներից որոշակի 

սննդամթերքի տեսակների 

ներմուծման դեպքում վարչա-

րարության պարզեցում և ժամ-

կետների կրճատում  

 

– սահմանային վերահսկողության գործընթացներում նմուշառման 

կարողությունների զարգացում, 

– բեռների մաքսային ձևակերպումների տարածքներում նմուշառման 

կարողությունների ստեղծմանն ուղղված աշխատանքներ 

 ռիսկայնության գնահատման արդյունքներով բարեխիղճ ներմուծող և 

արտահանող տնտեսվարողների նկատմամբ սահմանային վերահսկողության 

տարբերակված՝ պարզեցված վարչարարության կիրառում 

 

  

 


