
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 
 

Սիրելի հայրենակիցներ: 2020 թվականի մարտի 31-ը, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության նախագահի և Ազգային ժողովի ընտրությունների օրը բախտորոշ է լինելու 

մեր ժողովրդի ճակատագրի համար: Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական 

կուսակցությունը, որպես քաղաքական ուժ միշտ էլ եղել է ժողովրդի հետ և հանուն ժողովրդի: 

Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցությունը ներկայացնելով իր 

նախընտրական  ծրագիրը, այն իրագործելու ճանապարհին պատրաստ է համագործակցել 

Արցախի յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ` նրան համարելով իր ամենահուսալի գործընկերն 

ու խորհրդատուն, դրանով իսկ <<Ժողովրդի հետ, ժողովրդի համար>> գործելակերպը 

դարձնելով հիմնականը և գլխավորն առաջիկա տարիներին: 
 

ԼՂԿԿ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

1. Ներքին քաղաքականության ոլորտում  
  

- Կոմկուսը հետամուտ է լինելու ԼՂՀ Սահմանադրության  սկզբունքներին 

համապատասխան ձևավորել պետական իշխանության  գործուն համակարգ, ապահովելով 

օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների լիազորությունների իրական 

տարանջատումը, ներդաշնակ և հակակշիռ աշխատանքը: 

- Ժողովրդավար երկրում մարդու իրավունքները, անհատի ազատությունը բարձրագույն 

արժեք են: Բազմակուսակցական ժողովրդավարության պայմաններում պետությունը պետք է 

երաշխավորի ԼՂՀ քաղաքացու անվտանգությունը, արժանապատվությունն ու 

ազատությունները, նպաստի անհատի կարողությունների լիակատար դրսևորմանը: 

- Կոմկուսը հետևողականորեն հանդես է գալու երկրում օրենքի գերակայության, օրենքի 

առջև բոլորի իրավահավասարություն հաստատելու, անպատժելիության և ամենաթողության 

մթնոլորտի վերացման, քաղաքացիների համար պետական ապարատի թափանցիկություն 

ապահովելու օգտին: Կոմկուսն ունի կաշառակերության ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի 

հստակ ծրագիր, որտեղ գլխավոր շեշտը դրվում է օրենքի գերակայության, ինչպես նաև 

խստագույն պատժամիջոցների կիրառման վրա: Մենք անզիջում  և հետևողականորեն 

պայքարելու ենք վերացնելու կաշառակերության և կոռուպցիայի սոցիալական և 

տնտեսական հիմքերը: 
 

2. Արտաքին քաղաքականության ոլորում  
 

- Կոմկուսը գտնում է, որ արտաքին քաղաքականության հիմքում պետք է ընկած լինի 

Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի անկախության  միջազգային ճանաչումը, բարեպատեհ 

ժամանակներում մայր Հայաստանին մաս կազմելու հեռանկարով: 

- Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պետք է լուծվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

շրջանակներում, միայն քաղաքական բանակցությունների միջոցով, հիմք ընդունելով ազգերի 

ազատ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը: Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին 

որևէ համաձայնագիր չի կարող ընդունվել առանց բանակցություններում ղարաբաղյան 

կողմի մասնակցության: 

- Վնասակար և անընդունելի համարել ապրիլյան քառօրյա պատերազմից հետո 

շրջանառվող <<տարածք` կարգավիճակի>>, <<տարածք` խաղաղության>> դիմաց 

սկզբունքները։ Ցանկացած պատճառաբանությամբ ԼՂՀ գործող սահմանադրությամբ 

ամրագրված ու բանակի կողմից վերահսկվող տարածքի զիջումը պետք է դիտարկել 

դավաճանություն և ծանր հանցագործություն արցախահայության շահերին, զոհված հերոս 

տղաների թափած արյանը։ 



- Նպաստել ԼՂՀ ինքնապաշտպանական համակարգի կատարելագործմանը և 

հզորացմանը, բնակչության անվտանգության ապահովմանը, տարածաշրջանում 

կայունության և տևական խաղաղության ամրապնդմանը, որի գլխավոր երաշխիքը ԼՂՀ 

Պաշտպանության բանակն է: Մենք բոլոր ջանքերը գործադրելու ենք բանակի հզորությունն 

ամրապնդելու, բանակում բարոյահոգեբանական մթնոլորտը բարելավելու, ժողովրդի մեջ 

բանակի նկատմամբ առանձնահատուկ հոգածության և հպարտության զգացում 

դաստիարակելու համար: 

- Առաջարկել և օրենսդրորեն ամրագրել երիտասարդության ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակության և նախնական զինվորական պատրաստության  համալիր ծրագիր: 

- Հետևողականորեն հանդես գալ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի ռազմաքաղաքական 

դաշինքի ամրապնդման  և հետագա զարգացման, սոցիալ-տնտեսական 

համագործակցության  և մշակութային կապերի լիարժեք ամրապնդման ու ծավալման օգտին: 

- Շարունակել աշխատանքը Հայոց ցեղասպանության  միջազգային ճանաչման 

ուղղությամբ: 
 

3. Տնտեսական քաղաքականության ոլորտում 
 

- Առաջնային խնդիր ենք համարում վերականգնել պետական սեփականության բացառիկ 

իրավունքը ԼՂՀ-ի անվտանգության և կայուն զարգացման  երաշխիք հանդիսացող` հողի, 

անտառների, ջրային ռեսուսների, օգտակար հանածոնների, էներգետիկայի, 

հանքարդյունաբերության, տրանսպորտի, կապի համակարգերի, գիտական, 

առողջապահական և կրթական-մշակութային բոլոր հիմնարկների նկատմամբ: 

- Օրենսդրությամբ ամրագրել, որ հողը համարվում է համաժողովրդական 

սեփականություն, անժամկետ տրվում է պետական, կոլեկտիվ, անհատական   

տնտեսություններին`վարձակալական կամ անհատույց մշտական օգտագործման 

իրավունքով, առանձնապես գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրելու համար: Օրենքով 

արգելել հողի առք ու վաճառքը, ամրագրել սեփականության բոլոր ձևերի զուգահեռ 

գոյությունը, տնտեսության այս կամ այն ձևի ընտրությունը վերապահել  գյուղացուն, 

պատասխանատվություն սահմանել տնտեսավարման ձևերի ընտրության հարցում 

կամավորության սկզբունքը խախտելու համար: 

- Իրականացնել միջոցառումների համալիր ծրագիր` գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-

տնտեսական զարգացման, լքված գյուղերի վերաբնակեցման, կամավորության սկզբունքով 

գյուղացիական տնտեսությունների վերամիավորման ու խոշորացման` գյուղատնտեսական 

ու սպառողական կոոպերատիվների ստեղծման, նրանց տրվող վարկային 

տոկոսադրույքների նվազեցման, երկարատև վարկերի տրամադրման, ագրարային ոլորտի 

ապահովագրության ու արդյունավետ հակակարկտային համակարգերի ներդրման համար: 

Արտոնյալ ֆինանսավարկային պայմաններ նախատեսել ազատագրված ու լքված գյուղերի 

գյուղացիական տնտեսությունների համար: 
 

4. Սոցիալական քաղաքականության ոլորտում 
 

- Կոմկուսն իր խնդիրն է համարում սոցիալ-տնտեսական այնպիսի համակարգային 

փոփոխությունների իրականացումը, որը բխեր ժողովրդի մեծամասնության շահերից, 

երկրում վերահաստատելու սոցիալական արդարության և հավասարության սկզբունքները: 

Յուրաքանչյուր քաղաքացի  պետք է ունենա երաշխավորված աշխատանք ու արդարացի 

վարձատրություն: 

 - Ստեղծել բնակչության անվճար բուժսպասարկման պետական ցանց, 

երիտասարդության համար ապահովել անվճար պարտադիր միջնակարգ և բարձրագույն 

մասնագիտական կրթություն, ամեն կերպ աջակցել երիտասարդ տաղանդների 

բացահայտմանը: Երիտասարդությունն իր ապագան  պետք է տեսնի Արցախում և վստահ 



լինի, որ իր մասնագիտական գիտելիքներն ու կարողություններն ի նպաստ կդրվեն մեր երկրի 

առաջընթացին: Խթանել սպորտի և զբոսաշրջության զարգացումը:  

- Հետամուտ լինել կրթության, գիտության, մշակույթի, առողջապահության, սպորտի 

բնագավառներում աշխատողների, պետական ծառայողների, զինծառայողների 

աշխատավարձերի, ինչպես նաև կենսաթոշակների ու նպաստների ամենամյա 

բարձրացմանը: 

- Վերացնել կենսաթոշակների նշանակման ու աշխատավարձերի դրույքաչափերի 

պետության որդեգրած խտրական քաղաքականությունը և այդ հիման վրա նվազագույն 

կենսաթոշակի չափը համապատասխանեցնել կենսաապահովման զամբյուղի պահանջներին:  

- Մշակել օրենքներ սննդամթերքների և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, 

դեղորայքի, էլեկտրաէներգիայի, գազի, կապի ու տրանսպորտի միջոցներից օգտվելու, ջրի ու 

կոմունալ ծառայությունների գների պետական կարգավորման մասին: 

 - Նպաստել երկրում սահմանադրորեն ամրագրված սոցիալական պետություն 

հաստատելուն: Աղքատությունը սպառնում է ազգային անվտանգությանը, խոչընդոտում 

երկրի իրական ժողովրդավարությանը, վտանգում մեր ավանդական ընտանիքի 

կայունությանը, պարարտ հող ստեղծում մեր հոգեկերտվածքին անհարիր օտար բարքերի 

տարածմանը, պատճառ հանդիսանում արտագաղթի: Ուստի, աղքատության 

հաղթահարումը, ընտանիքի, հատկապես` երիտասարդ ընտանիքների բարեկեցության 

բարձրացումը կուսակցության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է:  
 

Հարգելի հայրենակիցներ: ԼՂՀ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է վստահ լինի իր վաղվա 

օրվա նկատմամբ: Պետության հեղինակությունը ժողովուրդը գնահատում է նրա 

արդարության, ազնվության ու պարկեշտության աստիճանով: Իշխանությունը պետք է 

արժանի լինի իր ժողովրդին: Ժողովրդի հիասթափությունը իշխանությունից թուլացնում է 

պետությանը, դարձնում խոցելի, վտանգում ժողովրդի ձեռքբերումները, նվաճումներն ու 

հաղթանակները, որի համար ժողովուրդը վճարել է մեծ զոհերով ու զրկանքներով, անմռունչ 

համբերությամբ: Կոմունիստական կուսակցությունը հետամուտ է լինելու իշխանության 

ամբողջ ուժը ծառայեցնել ժողովրդի արմատական շահերին, նրա բարեկեցության 

բարձրացմանը, իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությանը: Երկրի տիրոջ 

իրավունքը ժողովրդինն է, ժողովուրդն է իշխանության միակ աղբյուրը և Արցախի իրական 

տերը:  

Ուրեմն քվեարկենք Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցության օգտին: 
 

Մեր կարգախոսն է` 
 

- Ժողովրդի հետ, ժողովրդի համար 

- աշխատանք և բարեկեցիկ կյանք: 

- Արդարություն 

- Զարգացած տնտեսություն 

- Հզոր բանակ 

- Սոցիալիզմ 
 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 


