
ՆԱԽԱԳԻԾ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

____ _______________ 2020 թվականի N   -Ա 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐ 
ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ԲԵԶԻՐԳԱՆՅԱՆԻՆ ԵՎ ԱՆԴՐԵՅ ԶԱՔԱՐՅԱՆԻՆ 

ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Համաձայն «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշմամբ 
սահմանված կարգի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերի՝ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը որոշում է. 

1. Մինչև ուսումնառության ավարտը՝ 2021 թվականի ձմեռային զորակոչը, տալ 
տարկետում հետևյալ անձանց՝ 

1) Գրիգոր Վահանի Բեզիրգանյան (ծնվ.՝ 03.08.1998թ., բնակության վայրը՝ քաղ. 
Երևան, Շիրազի փող., շ. 50, բն. 30, Մյունխենի տեխնիկական համալսարան): Նվաճումը՝ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն 
որոշման հավելվածի 8-րդ կետ. 
 2) Անդրեյ Մելքոնի Զաքարյան (ծնվ.՝ 12.05.1999թ., բնակության վայրը՝ քաղ. Երևան, 
Շինարարների 28, բն. 41, Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական համալսարան): Նվաճումը՝ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն 
որոշման հավելվածի 7-րդ կետ: 

 

 
 
 
 
Հայաստանի Հանրապետության 
               վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 

 
 

 
 



ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐ 
ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ԲԵԶԻՐԳԱՆՅԱՆԻՆ ԵՎ ԱՆԴՐԵՅ ԶԱՔԱՐՅԱՆԻՆ 

ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը  
 

«Կրթության և գիտության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող 
քաղաքացիներ Գրիգոր Բեզիրգանյանին և Անդրեյ Զաքարյանին շարքային կազմի 
պարտադիր զինվորական ծառայության 2019 թվականի ձմեռային զորակոչից տարկետում 
տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի 
ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 
ապրիլի 12-ի «Գիտության և կրթության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ 
ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում 
տալու կարգը և պայմանները սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 29-ի N 1394-Ն և 2015 թվականի փետրվարի 
5-ի N 117-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունվարի 13-ի N 15 որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» N 451-Ն որոշմամբ: 
 

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները  
 

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի «Գիտության և կրթության 
բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր 
զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու կարգը և պայմանները 
սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 
29-ի N 1394-Ն և 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 117-Ն որոշումներում փոփոխություններ 
կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 
թվականի հունվարի 13-ի N 15 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 451-Ն 
որոշման ընդունումից հետո ՀՀ քաղաքացիներին հնարավորություն է տրվում որոշմամբ 
հաստատված կարգին համաձայն ստանալ տարկետում:  

Բակալավրի (դիպլոմավորված մասնագետի, ինտեգրացված) կրթական ծրագրով 
սովորող (կամ տվյալ ուսումնական տարվա շրջանակներում դիմորդ հանդիսացող) 
քաղաքացիներին տրվում է տարկետում, եթե հանձնաժողովին դիմելու օրվան նախորդող 
երեք տարվա ընթացքում քաղաքացին ստացել է մրցանակներ (ոսկե կամ արծաթե կամ 



բրոնզե մեդալներ) դպրոցականների հետևյալ առարկայական միջազգային 
օլիմպիադաներում՝ 

ա. «International Mathematikal Olympiad, IMO»` մաթեմատիկա առարկայից, 
բ. «International Physics Olympiad, IPhO»` ֆիզիկա առարկայից, 
գ. «International Chemistry Olympiad, IChO»` քիմիա առարկայից, 
դ. «International Olympiad in Informatics, IOI»` ինֆորմատիկա առարկայից,  
ե. «International Biology Olympiad, IBO»` կենսաբանություն առարկայից, 
զ. «International Philosopy Olympiad, IPO»` փիլիսոփայություն առարկայից, 
է. «International Astronomy Olympiad, IAO»` աստղագիտություն առարկայից, 
ը. «International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA»` աստղագիտություն և 

աստղաֆիզիկա առարկաներից, 
թ. «International Geography Olympiad, IGeO»` աշխարհագրություն առարկայից, 
ժ. «International Linguistics Olympiad, ILO»` լեզվաբանություն առարկայից, 
ժա. «International Junior Science Olympiad, IJSO»` բնագիտություն առարկայից, 
ժբ. «International Earth Sciense Olympiad, IESO»` երկրի մասին գիտություն առարկայից, 

ինչպես նաև քաղաքացու կողմից հայոց լեզու կամ հայ գրականություն կամ հայ ժողովրդի 
պատմություն առարկաներից դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադաներում 
գրավել է 1-ին տեղը: 

Մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի կրթական ծրագրերով սովորող (կամ 
դիմորդ հանդիսացող) քաղաքացիների նշանակալի նվաճումները գնահատվում են ըստ՝ 

1) դիմելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում տվյալ մասնագիտության գծով 
միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններերում, ինչպես նաև բարձրագույն 
որակավորման կոմիտեի ցանկում ընդգրկված ամսագրերում հրապարակված գիտական 
հոդվածների. 

2) դիմելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում տվյալ մասնագիտության գծով 
գիտաժողովների զեկույցների. 

3) դիմելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում ստացած գիտակրթական 
մրցանակների. 

4) ուսումնառության շրջանակներում միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) 
(մագիստրատուրայի համար՝ բակալավրի, իսկ ասպիրանտուրայի համար՝ մագիստրոսի 
կրթական ծրագրով ուսումնառության շրջանակներում), որը պետք է կազմի ՄՈԳ-ի 
առավելագույն արժեքի առնվազն 80 տոկոսը: 

Քաղաքացիներին տրվում է նաև տարկետում աշխարհի լավագույն բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների ակադեմիական վարկանիշավորման 
http://www.shanghairanking.com/ կայքի տվյալ տարվա ցանկերի առաջին հինգ տասնյակում 
ընդգրկված հաստատություններում բակալավրի (դիպլոմավորված մասնագետի, 
ինտեգրացված), մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի և այլ կրթական ծրագրերով 
առկա ուսուցմամբ սովորելու կամ դիմորդ հանդիսանալու պարագայում: 

 
 

https://www.arlis.am/Res/


3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և 
անձինք 

 

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարության կողմից: 

 

4. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը 
 

«Կրթության և գիտության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող 
քաղաքացիներ Գրիգոր Բեզիրգանյանին և Անդրեյ Զաքարյանին շարքային կազմի 
պարտադիր զինվորական ծառայության 2019 թվականի ձմեռային զորակոչից տարկետում 
տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի 
ընդունմամբ հնարավորություն կտրվի քաղաքացիներին շարունակել իրենց կրթական 
գործունեությունը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐ 
ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ԲԵԶԻՐԳԱՆՅԱՆԻՆ ԵՎ ԱՆԴՐԵՅ ԶԱՔԱՐՅԱՆԻՆ 

ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈԻՆՄԱՄԲ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ՈՒ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ 

 
«Կրթության և գիտության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող 

քաղաքացիներ Գրիգոր Բեզիրգանյանին և Անդրեյ Զաքարյանին շարքային կազմի 
պարտադիր զինվորական ծառայության 2019 թվականի ձմեռային զորակոչից տարկետում 
տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման 
կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի ու 
եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


