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Ղեկավարվելով <<Զինապարտության մասին>> ՀՀ օրենքի 16 հոդվածի 2-րդ կետով`
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Ցոլակ Ղուկասի Ղուկասյանին

/ծնված` 1995 թվականի նոյեմբերի 17-ին,

բնակության վայրը` ՀՀ ք. Վանաձոր, Վարդանանց փող., 19շ., բն. 12, ընդունվել է «Նյու
Յորք

համալսարանի»

մասնագիտությամբ/

մագիստրատուրա՝

պարտադիր

«Համակարգչային

զինվորական

ծառայության

գիտություններ»
զորակոչից

տալ

տարկետում մինչև ուսումնառության ավարտը` 2019 թվականի ձմեռային զորակոչ:
2.

Ընդունել ի գիտություն, որ Ցոլակ Ղուկասի Ղուկասյանը ներկայացրել է

նոտարական կարգով հաստատված հայտարարություն, որի համաձայն պարտավորվել է
ուսումն ավարտելուց հետո վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն և 2 տարի
աշխատել

իր մասնագիտությամբ` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության

նախարարության միջնորդությամբ՝ նրա կողմից առաջարկվող վայրում:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք - Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ
1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
Ց. Ղուկասյանը /ծնված` 1995 թվականի նոյեմբերի 17-ին, բնակության վայրը` ՀՀ ք.
Վանաձոր, Վարդանանց փող., 19շ., բն. 12/, ավարտել է Մոսկվայի «Տնտեսագիտության
բարձրագույն դպրոց» ազգային հետազոտական համալսարանի բակալավրիատը և 2017թ.
«Ֆուլբրայթ-Հովնանյան» ծրագրի շրջանակներում արժանացել է Նյու Յորք համալսարանի
Համակարգչային գիտություններ մասնագիտությամբ մագիստրոսական կրթաթոշակին:
Ուսումնառության ավարտը նախատեսվում է 2019 թվականի աշնանը:
ՀՀ

կրթության

և

գիտության

նախարարություն

է

դիմել

Հայաստանի

Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը՝ ՀՀ քաղաքացի Ցոլակ Ղուկասի
Ղուկասյանին

պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու

խնդրանքով:
2. Անհրաժեշտությունը
Ֆուլբրայթ-Հովնանյան ուսանողական ծրագիրը հովանավորում է Հայաստանի
քաղաքացիների մագիստրոսական կրթությունը ԱՄՆ համալսարաններում: ՖուլբրայթՀովնանյան ուսանողական ծրագիրը նորաստեղծ ծրագիր է և ֆինանսավորվում է ԱՄՆ
կառավարության և Հրայր և Աննա Հովնանյան հիմնադրամի կողմից: Կրթաթոշակը
հատկացվում է STEM+E (գիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա և
գործարարություն) ոլորտներում մագիստրոսական կրթություն ձեռք բերելու համար:
Ծրագիրը նախատեսված է Հայաստանի քաղաքացիների համար, ովքեր մեծ ձգտում ունեն
իրացնելու իրենց մասնագիտական նպատակներն ու նպաստելու Հայաստանի աճին ու
զարգացմանը, ովքեր սիրում են իրենց մասնագիտությունը և ունեն իրենց մտահղացումները
կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ ձեռնարկատիրական ջիղ: Ֆուլբրայթ-Հովնանյան
ծրագրի մասնակիցներին տրվում է J1 տեսակի վիզա, որը պարտավորեցնում է
մասնակիցներին ուսման ավարտից հետո լքել Միացյալ Նահանգները և առնվազն երկու
տարի բնակվել իրենց հայրենիքում: Ծրագրի համակարգողը ԱՄՆ դեսպանատան
Հասարակայնության հետ կապերի բաժինն է:
3. Ակնկալվող արդյունքը
Որոշման

նախագծի

ընդունումը

Ց.

Ղուկասյանին

թույլ

կտա

ավարտելու

կրթությունը, որից հետո նա կկարողանա ստացած գիտելիքները ներդնել Հայաստանի
Հանրապետությունում:

Ա ՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
«Ցոլակ Ղուկասյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ Նախագահի
աշխատակազմի, ՀՀ պաշտպանության և ՀՀ արդարադատության նախարարությունների
կողմից արված դիտողությունների և առաջարկությունների մասին
Նախարարության

Դիտողություններ և

անվանումը

առաջարկություններ

Նշումներ
կատարման
վերաբերյալ

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

ՀՀ Նախագահի
աշխատակազմ

Դիտողություններ և
առաջարկություններ չկան:
Որոշման
նախագիծը
համապատասխանում
է
ՀՀ
օրենսդրությանը:
Դիտողություններ և
առաջարկություններ չկան:

Կատարված է:

