Տեղեկանք
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018թ. հունվարի 11-ի N 275-Ն որոշման N 1 հավելվածի` 56-60
կետերով սահմանված գործունեության միցոցառումների ծրագրի կատարման արդյունքների մասին
Միջոցառման անվանումը

Ակնկալվող արդյունքը

2018 թվականի արդյունքները

56. «Սփյուռքի

Մինչև 1000 սփյուռքահայ պատանիների

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի

երիտասարդների

և աղջիկների երկշաբաթյա այցելություն

նիստի N 54-16 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է

հայրենաճանաչության

Հայաստան, նրանց հյուրընկալում

Սփյուռքի երիտասարդների հայրենաճանաչության «Արի

«Արի տուն» ծրագրին

հայաստանյան ընտանիքներում,

տուն» 2018 թվականի ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը:

հավանություն տալու

սփյուռքահայ երիտասարդների համար

մասին» ՀՀ կառավարու-

Հայաստանի պատմաճարտարա-

թյան արձանագրային

պետական վայրեր վեցօրյա

որոշման նախագիծը ՀՀ

ճանաչողական շրջայցերի

կառավարության

կազմակերպում, 13-17 տարեկան

աշխատակազմ

սփյուռքահայ և հայաստանցի

ներկայացնելը

պատանիների և երիտասարդների
չորսօրյա հանգստի կազմակերպում «Արի
տուն» ճամբարում

57. «Հայաստանի

Հայաստան-սփյուռք-Արցախ մշակութային

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 6-ի նիստի N

Հանրապետության և

գործակցության խթանման ու

9-16

մայիսյան հերոսամար-

զարգացման ապահովում, ազգային

Հայաստանի

տերի 100 և Երևանի

ինքնության պահպանման նպաստում,

հերոսամարտերի 100 և Երևանի հիմնադրման 2800-

հիմնադրման 2800-

զբոսաշրջության խթանում, Հայաստանի

ամյակներին նվիրված «Իմ Հայաստան» համահայկական

ամյակներին նվիրված Իմ

վերաբերյալ սփյուռքահայերի իրական

փառատոնի 2018 թվականի ծրագիրն ու միջոցառումների

Հայաստան»

կարծիքի ձևավորմանն աջակցում,

ցանկը:

համահայկական փառա-

Հայաստան-սփյուռք գործակցության

արձանագրային

որոշմամբ

Հանրապետության

հաստատվել
և

է

մայիսյան

1

տոնի կազմակերպման և

կառուցակարգերի ստեղծում` համահայ-

անցկացման մասին» ՀՀ

կական մասնագիտական

կառավա-րության

ընկերակցությունների միջոցով,

արձանագրային որոշման

համահայկական միասնական տեղեկա-

նախագիծը ՀՀ

տվական դաշտի ստեղծմանը նպաստում,

կառավարության

Հայաստան-սփյուռք, սփյուռք-սփյուռք

աշխատակազմ

մշակութային կապերի և

ներկայացնելը

համագործակցության ընդլայնմանը
նպաստում,
նոր գեղարվեստական համույթների և
տաղանդավոր անհատ կատարողների
հայտնաբերում և փառատոնին մասնակցության ապահովում

58. «Հայաստանի

Հայաստանի Հանրապետության

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ի

Հանրապետության

բարձրագույն, նախնական (արհեստա-

«Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի

բարձրագույն, նախնական

գործական) և միջին մասնագիտական

նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաuտանի

(արհեստագործական) և

ուսումնական հաստատություններում

Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում

միջին մասնագիտական

ուսուցանվող սիրիահայ ուսանողների

վերաբաշխում և փոփոխություն, Հայաստանի

ուսումնական հաստատու-

2018-2019 թվականների ուսումնական

Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի

թյուններում սովորող

տարվա ուսման վարձերի փոխտատուցում

դեկտեմբերի 28-ի N 1717-ն որոշման մեջ փոփոխություններ

սիրիահայ ուսանողների

ու լրացումներ կատարելու մասին» 1431-Ն որոշմամբ

ուսումնական տարվա

հաստատվել է ՀՀ կառավարության, ՀԲԸՄ-ի, «Գալուստ

ուսման վարձերի

Կյուլպենկյան» հիմնարկության համաֆինանսավորմամբ

փոխհատուցման մասին»

փոխհատուցել 2018-2019թթ. ուստարվա սիրիահայ

ՀՀ կառավարության

ուսանողների ուսման վարձավճարների 50%-ի չափով:

որոշման նախագիծը ՀՀ
կառավարության
2

աշխատակազմ
ներկայացնելը
59. «Հայրենադարձության

Հայաստանում հասարակության մեջ,

«Հայրենադարձության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի

մասին» ՀՀ օրենքի նախա-

սփյուռքահայերի արագ և սահուն

քննարկումը հետաձգվել է 2019 թվական:

գիծը ՀՀ կառավարության

ինտեգրում Հայաստանի ժողովրդագրա-

աշխատակազմ

կան իրավիճակի բարելավում, հայկական

ներկայացնելը

մասնագիտական ներուժի համախմբում և
Հայաստանում նպատակային կիրառում

60. «Սիրիական

Սիրիական հակամարտության

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ուղարկվել «Սիրիական

հակամարտության

հետևանքով հարկադիր տեղահանված և

հակամարտության հետևանքով հարկադիր տեղահանված

հետևանքով հարկադիր

Հայաստանում պաշտպանություն հայցող

և Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտպանություն

տեղահանված և

անձանց հասարակական լիարժեք

հայցող անձանց ինտեգրման 2018-2022 թվականների

Հայաստանում

ինտեգրմանն ուղղված՝ առաջնահերթ

ռազմավարությանը

պաշտպանություն հայցող

միջամտություն և բարեփոխումներ

կառավարության որոշման լրամշակված նախագիծը և

անձանց ինտեգրման

պահանջող ոլորտների երկարաժամկետ

տիտղոսաթերթը:

2018-2022 թվականների

կարգավորման գործընթացի արագացում

աշխատակազմից
կրկին

հավանություն
Ի

կատարումն
ստացված

անգամ

տալու
ՀՀ

մասին»

ՀՀ

վարչապետի

հանձնարարականի՝

ռազմավարությանը

նախագիծը

ուղարկվել

է

շահագրգիռ

հավանություն տալու

պետական մարմիններին: ՀՀ կառավարության որոշման

մասին» Հայաստանի

նախագծի վերաբերյալ ստացվել են բոլոր շահագրգիռ

Հանրապետության կառա-

պետական մարմինների առաջարկությունները:

վարության
արձանագրային որոշման
նախագիծը ՀՀ
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
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