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Հարգելի հայրենակիցներ՝ 

Ես, Ռուսլան Էդուարդի Իսրայելյանս, որոշել եմ մասնակցել 2020 թվականի 
նախագահական ընտրություններին և դիմում եմ Ձեզ՝ մեր համաքաղաքացիներին, 
Ձեր վստահությունը, աջակցությունն ու քվեն ստանալու նպատակով: 

Իմ թեկնածությունն առաջադրվել է «Անկախության Սերունդ» կուսակցության 
կողմից: Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ «Անկախության Սերունդ» 
կուսակցության նախըտրական ծրագրում ընդգրկված դրույթները ընդունելի են իմ 
կողմից և ես առաջնորդվելու եմ այդ ծրագրով:  

Ելնելով անկախության սերնդի կողմից ինձ ստանձնված այդ բարձր 
պատասխանատվությունը և հանրության լայն աջակցությունը, հայտարարում եմ.     
Ես պատրաստ եմ վճռական և պատասխանատու գործողությունների երկիրը 
վերալիցքավորելու համար: Արցախը  պետք է վերափոխվի մի երկրի, որում 
հարմարավետ է ապրել, աշխատել, մեծացնել երեխաներ, ստանալ որակյալ 
կրթություն, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ կարող է իրականացնել իր երազանքը: 

Երկրում շարունակական բնույթ են կրում աղքատության աճի և, դրա հետ 
սերտաճած, արտագաղթի տեմպերը, առկա է աղքատ ձեռնարկատիրական 
միջավայր, հմուտ կազմակերպված կոռուպցիայի՝ հովանավորչության և 
կաշառակերության, տարածվածություն, իշխանության կողմից բազմակարծության 
արգելափակում և մարդկանց խնդիրների լուծման գործում պաշտոնատար անձանց 
զգալի մասի անարդյունավետություն: Այս խնդիրները տարիներ շարունակ, 
սեփական շահերից ելնելով, չեն հայտնվում նախորդ և այսօրվա իշխանությունների 
ուշադրության կենտրոնում, այնինչ երկրում ծառացած մյուս կարևորագույն 
խնդիրների, մասնավորապես՝ երկրի անվտանգության երաշխիքների, հաջողության 
գրավականը հենց այս խնդիրների առաջնահերթ լուծումն են: 

Ստորև ներկայացնում եմ մի քանի կարևորագույն հիմնախնդիրների լուծման 
վերաբերյալ իմ տեսլականները, որոնք, իմ ընտրվելու դեպքում, դառնալու է  
իրականություն: 

 
1. Արցախի հիմնահարց (ադրբեջանա-ղարաբաղյան 

հակամարտություն). 
Ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ես 

ունեմ հստակ դիրքորոշում, որը բազմիցս առիթ եմ ունեցել հնչեցնել տարբեր 
հարթակներում: 

Նախ, որպես Արցախի անկախ քաղաքացի, գտնում եմ, որ Արցախի հարցը չի 
որոշում մեկ անձ, այլ որոշում է ամբողջ ժողովուրդը: Որպես նախկին զինվորական 
և ներկայիս քաղաքական գործիչ, մշտապես եղել եմ այն կարծիքին, որ պատերազմի 
արդյունքում ԱՀ սահմանադրությամբ ամրագրված տարածքները պատկանում են 
Արցախի ժողովրդին: Այսպիսին է իմ կարծիքը նաև որպես նախագահի թեկնածու, և 
ժողովրդի քվեն ստանալու արդյունքում, պարզ կդառնա նաև ողջ հասարակության 
դիրքորոշումը: 

Խնդիրը պետք է կարգավորվի բանակցությունների միջոցով, սակայն 
բանակցությունները պետք է տարվեն ոչ թե տարածքային փոխզիջումների 
պայմանով, այլ Ադրբեջանի կողմից ԱՀ սահմանադրությամբ հռչակված ողջ 
տարածքի վրա ԱՀ անկախությունը ճանաչելու միջոցով: 

ԱՀ ներկայիս տարածքները դա արդյունքն է պատերազմի, որը սկսել է 
Ադրբեջանը, և այդ ազատագրված տարածքները պատկանում են Ադրբեջանի 
կողմից ցեղասպանված և բռնի տեղահանված հարյուր հազարավոր հայերին, որոնք 
ստիպված են եղել լքել իրենց բնակավայրերը և տեղափոխվել ՀՀ ու ԱՀ: 



Մարդը ամենամեծ արժեքն է և յուրաքանչյուր տեղահանված հայ իրավունք 
ունի արժանապատիվ ապրելու ներկայիս ԱՀ տարածքում: 

Հարկադրված ռազմական ճանապարհով հարցի լուծման դեպքում մենք 
ստիպված ենք լինելու պատերազմը տեղափոխել հակառակորդի տարածք և այնտեղ 
պարտադրել կապիտուլյացիա: 

Իսկ Արցախի խնդրի վերջնական կարգավորումը տեսնում եմ Մայր 
Հայաստանին միանալու մեջ: Դրան հասնելը ունի երկու ճանապարհ, որոնք 
կախված են տվյալ փուլում ներկա աշխարհաքաղաքական վիճակից, դրանք են` 
Արցախը Հայաստանին ներկա կարգավիճակով միավորում կամ Արցախի 
Հանրապետության միջազգային ճանաչում, որից հետո հանրաքվեի միջոցով 
միացում Մայր Հայաստանին: 

 
2. Պաշտպանություն և ազգային անվտանգություն. 
Երկրի պաշտպանությունն ու ազգային անվտանգությունը վեր է դասվում 

ամեն ինչից: Մեր քաղաքացիների բարեկեցությունն ու մեր սահմանների 
պաշտպանությունն է Արցախի Հանրապետության հզորացման միակ երաշխիքը և 
ես իմ ողջ պոտենցիալն ուղղորդելու եմ հենց այդ նպատակի իրագործմանը, այսպես. 

2.1  Զինված ուժեր. 

 Մշակելու եմ սպառնալիքներ ծնող ռիսկերի նվազեցման և կանխարգելիչ 
միջոցառումներ: 

 Խրախուսելու եմ զինված ուժերում նոր տեխնոլոգիաների մշակումն ու 
կիրառումը, ավելացնելու եմ հայկական արտադրանքի ծավալները:  

 Զինված ուժերում ձևավորելու եմ բարձր բարոյահոգեբանական մթնոլորտ: 

 Բարձրացնելու եմ զինծառայողների դրամական բավարարման 
մակարդակը: 

 Ռազմական գործողություններին մասնակցած անձանց և նրանց 
ընտանիքի անդամներին տարբեր ոլորտներում տրամադրելու եմ 
արտոնություններ, ապահովելու եմ բնակարանային պայմաններով և 
սոցիալական ապահովության մյուս երաշխիքներով: 

2.2 Էներգետիկա. 

 Կանխատեսվելու են էներգիայի արտադրության տեխնոլոգիական բոլոր 
փուլերում հեռանկարային սպառնացող վտանգները և առկայության 
դեպքում չեզոքացվելու են: 

 Տեղական էներգետիկ պաշարների օգտագործման դեպքում, լիիրավ հաշվի 
է առնվելու բնապահպանական ֆակտորը: Բնակիչների կենցաղային 
պայմանների վրա ազդող էներգիայի արտադրությունն ի սկզբանե 
արգելափակվելու է: 

 Էներգետիկայի արտադրության ցանկացած տարբերակում արտադրող 
ընկերություններում պարտադիր պայման է լինելու պետական 50 և ավելի 
տոկոս բաժնեմասի ապահովումը: 

2.3 Կապ. 

 Հստակ սահմանվելու է լիազոր պետական մարմիններին օրենսդրությամբ 
ոլորտում իրենց վերապահված պետական կառավարմանը և 
կարգավորմանն ուղղված իրավասությունների շրջանակը:  

 Պետական այդ գործառույթի իրականացումը ձերբազատվելու է կողմնակի 
միջամտությունից և իսպառ վերացվելու է նեղ անձնական շահերի 
սպասարկման նպատակով սակագների սահմանման արատավոր փորձը: 

 Կոշտ սակագնային քաղաքականություն է իրականացվելու 
ծառայություններ մատուցող ընկերությունների նկատմամբ: 

2.4 Քաղպաշտպանություն. 

 Ճշգրտվելու են Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքով մեկ 
ապաստարանների ցանկը, դրանք վերանորոգվելու և կահավորվելու են 
համապատասխան գույքով և սարքավորումներով, կառուցվելու են նոր 
ապաստարաններ: 



 Սահմանամերձ համայնքներում կառուցվելու են թաքստոցներ, 
վերանորոգվելու և համապատասխան գույքով ու սարքավորումներով 
կահավորվելու են առկա թաքստոցները: 

 Ձևավորելու եմ սննդի պետական պահուստ:  
2.5 Արտաքին քաղաքականություն. 

 Բոլոր երկրների հետ հաստատվելու են բարիդրացիական 
հարաբերություններ:  

 Առաջնահերթություններ են լինելու Արցախի Հանրապետության 
անկախության միջազգային ճանաչումը, Արցախի հիմնախնդրի խաղաղ, 
քաղաքական ճանապարհով կարգավորումը, Արցախի Հանրապետության, 
որպես բանակցությունների լիիրավ կողմի ճանաչումը (ԱՀ անկախությունն 
այլընտրանք չունի) և վերջնական փուլում Արցախի՝ Մայր Հայաստանին 
միացումը: 

 Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, դատապարտումը և 
նյութական կորուստների փոխհատուցումը լինելու է արտաքին 
քաղաքականության հիմնասյունը: 

 Ամրապնդվելու է Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք միասնությունը, Սփյուռքի 
հետ խորացվելու են բազմակողմանի և արդյունավետ կապերը: 

 Խրախուսվելու է hայրենադարձությունը և երաշխավորվելու է 
վերաբնակեցումը: 

 
2.6 Վերաբնակեցում (արտագաղթի կանխում), փախստականների 

ինտեգրում. 
(«Իմ երկրում ներքին ցեղասպանություն է տեղի ունենում: Կառավարությունը 

երիտասարդներին ոչ մի հնարավորություն չի թողնում՝ նրանց խեղդելով այնքան 
ժամանակ, մինչև թողնեն երկիրը և հեռանան: Խնդիրն արդեն վաղուց անցել է 
միայն քաղաքական խնդիր լինելու սահմանը, այն արդեն դարձել է համամարդկային 
հիմնախնդիր, ինչը պետք է անհապաղ լուծվի: Կառավարությունը մատը մատին չի 
տալիս իր սեփական ժողովրդին օգնելու համար» Շառլ Ազնավուր):  

 Արտագաղթի կանխման նպատակով կենտրոնացվելու են ինտելեկտուալ, 
մտավոր և կարող ուժերը, նրանց համար ներդրվելու է խրախուսման 
համակարգ: 

 Վերաբնակեցման ինքնաբուխ իրականացման փոխարեն սահմանվելու է 
հստակ քայլերի հաջորդականություն՝ սկսած հնարավոր վերաբնակչի հետ 
օնլայն փոխգործակցության, ավարտած նրան վերաբնակեցման 
տարածքին ծանոթացնելու և տեղավորելու հարցերում: 

 Գործընթացը տնտեսապես առավել շահավետ և արդյունավետ դարձնելու 
նպատակով, նախքան վերաբնակչին վերաբնակեցման տարածք 
տեղափոխելը, նրա համար ստեղծվելու են անհրաժեշտ կենսաապահովման 
պայմաններ (կապի, հեռահաղորդակցման, տրանսպորտային 
ուղևորափոխադրումների, ջրամատակարարման համակարգերի ցանցերի, 
բնակելի մակերեսների առկայություն): 

 Խուսափելու եմ վերաբնակեցումը բացառապես որպես հայրենասիրական 
ակտ ներկայացնելու գաղափարից, նոր բնակիչներին գրավելու համար 
ընդգծվելու են այլ գործոններ ևս (հիանալի բնություն և մեղմ կլիմա, 
անասնապահության համար նպաստավոր պայմաններ, քաղաքական 
թոհուբոհից կտրվածություն և այլն): 

 Առանձնահատուկ ուշադրություն եմ դարձնելու փախստականների 
ինտեգրման խնդիրներին: Ուսումնասիրվելու և պարզաբանվելու են 
փախստականների ինտեգրման հարցերի նախադրյալներն ու հիմքերը, 
բացահայտվելու են բոլոր խնդիրները և դրանց լուծումներ տալու 
նպատակով ձեռնարկվելու են ավելի հասցեական միջոցառումներ: 

 Փախստականների համար կացության բավարար պայմանների և 
զբաղվածության ապահովման ուղղությամբ հստակ միջոցառումների 
իրականացման հետ միաժամանակ, պայքարելու եմ փախստականների 



սոցիալական մեկուսացման դեմ, աշխատանքներ եմ տանելու, որպես 
ինտեգրման վճռորոշ գործոնի՝ կրթության հասանելիության, լեզվական 
խոչընդոտների վերացման ուղղությամբ:  

 
3. Սոցիալական քաղաքականություն. 
Մեր երկրում յուրաքանչյուր ոք պետք է կարողանա ստանալ որակյալ 

կրթություն, այնուհետև գտնել արժանապատիվ աշխատանք արժանավայել 
աշխատավարձով: Եվ յուրաքանչյուրը, ով ունի սոցիալական պաշտպանության 
կարիք, պետք է ստանա այն: 

Իմ համար բնակչության եկամուտների և աշխատաշուկայի վիճակի 
նկատմամբ պետական քաղաքականությունը հանդիսանում է այն հիմնական 
պայմանը, որը որոշում է արցախցու ընտանիքում կյանքի մակարդակը և որակը: 

Ինձ խիստ մտահոգում են, և գտնում եմ, որ բոլորին է մտահոգում մեր 
քաղաքացիների հիմնական եկամուտների (աշխատավարձի և կենսաթոշակի) 
չափերը, որոնք չեն բավարարում նույնիսկ առօրյա հոգսերը հոգալու համար: 

Մեր երկրում վարվող սոցիալական քաղաքականությունը գտնվում է այնքան 
ցածր մակարդակի վրա, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում առնվազն մեկ անդամ ունի 
կենցաղային վարկ՝ բեռ, որից ոչ մի կերպ հնարավոր չէ ձերբազատվել, քանի որ 
վարվող քաղաքականության արդյունքում, դրանք հետագայում թարմացվում են՝ 
հաճախակի կրկնապատկվելով, եռապատկվելով: Քաղաքացիների հիմնական 
խնդիրն է դարձել հասցնել ժամանակին մարել վարկը, որպեսզի չհայտնվեն այսպես 
ասած սև  ցուցակում և հարկադրաբար չարգելափակվեն նրանց միակ եկամտի 
աղբյուրի՝ աշխատավարձի, հաշիվները: 

Ընտրվելով երկրի նախագահ՝ սոցիալական քաղաքականությունում 
առանձնահատուկ ուշադրություն եմ դարձնելու երեխաներով ընտանիքներին, այդ 
ընտանիքների մայրերին՝ նպատակ հետապնդելով խթանելու ծնելիությունը: Այդ 
նպատակով, 3 և ավել (հետագայում՝ 2 և ավել) երեխա ունեցող չաշխատող մայրերի 
համար սահմանելու եմ նվազագույն աշխատավարձ: 

Ճկուն տնտեսական քաղաքականության արդյունքում անհրաժեշտ քայլեր եմ 
ձեռնարկելու բյուջետային կազմակերպությունների աշխատողների աշխատավարձի 
հետզհետե բարձրացման, թոշակառուների կյանքի, ծերանոցներում և տուն-
ինտերնատներում մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավման, առաջին 
անգամ աշխատանքային շուկա մուտք գործած երիտասարդների զբաղվածության 
խթանման ուղղությամբ: 

Ներդնելու եմ բնակչության եկամուտներին համահունչ հիփոթեքային 
վարկավորմամբ բնակարանների ձեռքբերման, բնակելի տների կառուցման 
երկարաժամկետ ծրագրեր: Լրիվությամբ վերանայելու եմ պետության կողմից 
վարվող քաղաքականությունը առևտրային բանկերի կողմից սպառողական և 
կենցաղային վարկերի տրամադրման, վարկերի տոկոսադրույքների սահմանման 
ուղղությամբ: 
 

4. Տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում.     
Արցախի հանրապետությունում տարածքային զարգացման առումով առկա 

են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որը հիմնականում դրսևորվում է տարածքային ոչ 
համաչափ զարգացման ձևով։ Դրանք առկա են ինչպես մայրաքաղաքի և 
շրջանների, այնպես էլ տարբեր համայնքների միջև։ Թեև վերջին երկու 
տասնամյակում ստեղծվել են որոշակի նախադրյալներ և իրագործվել են մի շարք 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրեր, այնուամենայնիվ տարածքային 
զարգացման անհամաչափությունները հետզհետե խորանում են և մայրաքաղաքի 
տնտեսական նշանակության աճով, ավելի է աճում Ստեփանակերտի և շրջանների, 
տարբեր համայնքների միջև կենսամակարդակի ճեղքվածքը։ 

Կարևորում եմ տարածքային համաչափ զարգացումը և ունեմ մի շարք 
մտահղացումներ դրա իրագործման համար.  

 Խթանելու եմ ԱՀ վարչական ապակենտրոնացումը, մասնավորապես՝ 
մայրաքաղաք Ստեփանակերտում շինարարության մեջ իրականացվող 
ներդրումների մի մասն ուղղվելու են դեպի գյուղական շրջաններ: 



 Ներդնելու եմ համայնքների ներդաշնակ զարգացման նպատակով 
ֆինանսական համահարթեցման նոր մեխանիզմներ: 

 Բարձրացնելու եմ տեղական ինքնակառավարման համակարգի 
արդյունավետությունը, գյուղապետարանի դերը, ընդլայնելու եմ նրանց 
լիազորությունների շրջանակը, որոշակի ֆինանսական և նյութական 
ռեսուրսներ (օրինակ՝ շինանյութերի տրամադրում, նյութական օգնություն 
և այլն) վարչակազմերից փոխանցվելու են համայնքներին: 

Ձևավորելով տեղական ինքնակառավարման ճկուն համակարգ և 
հետևողականորեն զարգացնելով այն՝ կարելի է հասնել նաև պետական 
կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը: Ուստի, նման պարագայում 
ակնհայտ է դառնում տեղական նշանակության խնդիրների լուծման՝ նախկինում 
պետության վրա դրված պարտավորությունները տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին փոխանցելու և վերջիններիս ֆինանսական ավելի լայն 
գործիքակազմի տրամադրման նպատակահարմարությունը:  

 
5. Դատական իշխանության անկողմնակալ իրականացում. 
Ապահովելու եմ ժողովրդավարական հասարակության անկյունաքարային 

հիմք հանդիսացող դատական իշխանության անկախության սահմանադրական 
երաշխիքները: 

Ամրապնդելու եմ իշխանության այլ ճյուղերի նկատմամբ դատական 
իշխանության հակակշռող դերը:  

Կատարելագործելու եմ փաստաբանների ինստիտուտը: 
 
6. Պայքար կոռուպցիայի դեմ.  
Հստակ միջոցառումներ եմ ձեռնարկելու նախկին կոռուպցիոն համակարգի 

բացահայտման և համապատասխան պաշտոնատար անձանց (անկախ նախկինում 
նրանց զբաղեցրած պաշտոնից և դիրքից) օրենսդրությամբ սահմանված 
պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ: Վերականգնվելու են 
պետությանը և ազգին հասցված վնասները և այդ միջոցներով փոխհատուցվելու են 
կոռուպցիոն ենթամշակույթից տուժած անձանց կրած բոլոր տիպի վնասները: 

Բնակչության իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացման նպատակով 
ներդնելու եմ պետական հակակոռուպցիոն կրթական ծրագրեր՝ սկսած տարրական 
կրթական մակարդակից: 

 
7. Պետական թափանցիկ ու արդյունավետ կառավարում, 

բազմակարծության կարևորում. 
Ընտրվելով երկրի նախագահ, իմ առջև գերխնդիր եմ դնելու օպտիմալացնելու  

պետական պաշտոնյաների և ծառայողների թվաքանակը՝ կրճատելով նաև 
պետական ռեսուրսների անարդյունավետ վատնումը:  

Երկրի կառավարման գործում իրականացնելու եմ երիտասարդների 
զբաղվածության երաշխավորման պետական կադրային քաղաքականութուն և 
կարևորելու եմ երիտասարդների դերը, նրանց մասնագիտական կարողություններն 
ու որակական հատկանիշները:  

Բարձրացնելու եմ պետական հաստատությունների կողմից մատուցվող 
ծառայությունների որակը, միաժամանակ ներդնելու եմ հասարակության կողմից 
դրանք գնահատելու մեխանիզմներ և հենց դրա արդյունքների վրա եմ գնահատելու 
այդ հաստատությունների կողմից իրականացված աշխատանքը: 

Ապահովելու եմ քաղաքացիների մասնակցությունն այն որոշումների 
կայացման գործընթացում, որոնք անմիջականորեն ազդում են նրանց շահերի վրա: 
Օժանդակելու եմ քաղաքացիների կողմից խաղաղ ցույցեր և երթեր իրականացնելու 
իրավունքին: 

Հասարակական, (մասնավորապես, երիտասարդական) 
կազմակերպությունների զարգացման համար ստեղծելու եմ բարենպաստ միջավայր 
և կարևորելու եմ երկրի կառավարման ոլորտում նրանց անմիջական 
մասնակցությունը, երաշխավորելու եմ պետական տարբեր բնույթի աջակցության 
ապահովումը: 



Զանվածային լրատվամիջոցները ձերբազատելու եմ պետական իշխանության 
միջամտությունից, արգելափակելու եմ պաշտոնատար անձանց շահերից բխելու և 
հրապարակելու նպատակով վճարումների և պատվերների երևույթները: 
Ապահովելու եմ լրատվամիջոցների, որպես 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչների, 
անաչառ գործունեության համապատասխան պայմաններ: 

 
8. Կրթություն, գիտություն, մշակույթ և սպորտ. 
Զարգացած և որակյալ ազգային կրթական համակարգ ունենալը մեր 

կարևորագույն նպատակներից մեկն է: Արցախում կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի ոլորտները վերջին 1.5 տասնամյակում խորը հետընթաց են 
ապրում, իսկ այդ ոլորտների հետընթացը անմիջականորեն սպառնում է ազգային 
անվտանգությանը: 

Հաջողության դեպքում, անհրաժեշտ պայմաններ եմ ստեղծելու 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների զարգացման 
առանձնահատկություններին համապատասխան կրթություն ստանալու և 
սոցիալական հարմարվածությունն ապահովելու նպատակով: 

Ստեղծելու եմ տարբերակված կրթական հնարավորություն՝ ըստ 
ուսումնառողի մասնագիտական աճի նախասիրության և ընդունակության: 

Իրականացնելու եմ կրթության ոլորտում ներգրավված կադրերի գնահատում  
և զարգացման խրախուսում, ներդնելու եմ տարբերակված վարձատրության 
մեխանիզմներ: 

Ներդնելու եմ պարբերաբար դիտարկման և որակի գնահատման 
մեխանիզմներ կրթական բոլոր մակարդակներում: 

Տարբեր մեխանիզմների միջոցով խթանելու եմ լավագույն կադրերի հոսքը 
դեպի դպրոցներ, բարձրացնելու եմ ուսուցիչների հեղինակությունը և այդ 
մասնագիտության գրավչությունը երիտասարդների մոտ: 

Սահմանելու եմ դպրոցների շենքային, նյութատեխնիկական և լաբորատոր 
պայմանների նվազագույն ընդունելի շեմ և առաջիկա տարիներին  վերանորոգելու և 
համալրելու եմ այն դպրոցները, որոնք չեն համապատասխանում սահմանված 
պայմաններին: 

Դպրոցներն անհրաժեշտ կադրերով ապահովելու նպատակով, պետական 
նպատակային ծրագրերով (սուբսիդավորման ձևով) ընդլայնելու եմ ուսուցիչների 
նպատակային անվճար կրթության ստացումը: 

Մայրաքաղաքում և շրջկենտրոններում կառուցելու եմ կինոթատրոններ, 
վերակառուցելու եմ Ստեփանակերտի Վ. Փափազյանի անվան պետական 
դրամատիկական թատրոնը, ստեղծելու եմ նոր մշակութային կենտրոններ: 

Տրամադրելու եմ պետական աջակցություն կինոյում և թատրոնում արվեստի 
գործիչներին, ազգային գաղափարով գրքերի հրատարակիչներին՝ աջակցություն 
ցուցաբերելով նրանց մուտք գործել գլոբալ շուկաներ: 

Հստակ տարանջատելու եմ եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերություններում 
յուրաքանչյուրի լիազորությունները, միաժամանակ եկեղեցին հեռու եմ պահելու 
քաղաքականությունից: 

Սպորտը դարձնելու եմ մասսայական՝ շունչ տալով ավանդական 
մարզաձևերին, և հատուկ պայմաններ եմ ստեղծելու մանկապատանեական 
սպորտի զարգացման համար: 

 
9. Առողջապահություն. 
Ոլորտում իրականացնելու եմ արմատական բարեփոխումներ, 

զուգահեռաբար զարգացնելու եմ բժշկական ապահովագրությունը: 
Իսպառ վերացնելու եմ անվճար ծառայությունների մատուցման դիմաց 

բուժանձնակազմի կողմից գումարների կորզման և ծառայություններից օգտվողների 
կողմից ծառայություն մատուցողներին, արդեն պարտադիր ավանդույթ դարձած, 
գումարների տրամադրման (մասնավորապես ծննդաբերության ժամանակ) փորձը, 
նման հատկանիշների նկատմամբ ներդնելու եմ վերահսկողական հստակ 
մեխանիզմներ և բացահայտման դեպքում կիրառելու եմ խիստ պատժամիջոցներ:  



Տեղայնացնելու եմ ժամանակակից բժշկական մասնագիտական պրակտիկան 
և այդ նպատակով, օգտագործելով  Հայաստանի Հանրապետության և սփյուռքի 
ներուժը, շարունակական բարձրացնելու եմ բժշկական անձնակազմի 
մասնագիտական որակավորումը:  

Սահմանափակ բյուջետային ռեսուրսների առկայությամբ պայմանավորված՝ 
ոլորտում սահմանելու եմ առաջնահերթությունների, հիմնավորված և խիստ 
անհրաժեշտությամբ պատճառաբանված բյուջետային հատկացումներ: 

Առողջապահության զարգացման, ոլորտում բարեփոխումների 

իրականացման նպատակով բարձրացնելու եմ ոլորտի մասնագետների և այլ 

անձնակազմի աշխատավարձերը: 

 
10. Տնտեսություն. 
Տնտեսության զարգացումը մեր առջև ծառացած հիմնական 

մարտահրավերներից է։ Որքան էլ զարգացնենք երկրի տարբեր ոլորտներ 
(կրթություն, մշակույթ, սպորտ և այլն), միևնույն է, ընդհանուր զարգացման համար 
էական է տնտեսության զարգացումը, երկրի տնտեսական աճը, որն ապահովում է 
միջոցներ մյուս հատվածների և ենթակառուցվածքների զարգացման համար, 
ստեղծում է աշխատատեղեր և բարեկեցություն։ 

Ժողովրդի քվեն ստանալուն պես, գույքագրելու եմ երկրում առկա ազգային 
հարստությունը՝ նյութական բարիքները, ողջ ազգային ունեցվածքը: 

Անհրաժեշտ պայմաններ եմ ստեղծելու մեր երկրի հիմնական՝ 
գյուղատնտեսական արտադրության ներուժի օգտագործման տեմպերի 
զարգացման, ոլորտում նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառման համար: 

Կտրուկ ավելացնելու եմ մարդկային կապիտալում և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացմանն ուղղակիորեն պետության կողմից կամ պետության 
օժանդակությամբ ներդրումների տեսակարար կշիռը: 

Լրիվ վերանայելու եմ Արցախի Հանրապետությունում պետական երկու 
հիմնադրամների (ներդրումային, գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության) 
գործունեության, նրանց կողմից սուբսիդավորման, փոխառությունների 
տրամադրման և այլ մեխանիզմները ու ներդնելու եմ նորերը: Անհատների շահերի 
վրա հիմնված քաղաքականությունից անցում է կատարվելու տնտեսական 
զարգացման քաղաքականությանը: ԱՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության 
հիմնադրամի կողմից ոլորտում տրամադրվելու են մատչելի պայմաններով և առանց 
գրավի փոխառություններ: 

Ընդերքօգտագործման ոլորտում իրականացնելու եմ հարկային բեռի 
ավելացում, միաժամանակ փոքր և միջին բիզնեսին տրամադրելու եմ լայն 
արտոնություններ, այդ թվում՝ հարկային: 

Պետական սեփականության մասնավորեցման բոլոր գործընթացներում 
առաջնահերթը լինելու է պետական շահը: Մասնավորեցման դեպքերում պետության 
50 և ավելի տոկոս մասնաբաժնի ապահովումը լինելու է հիմքային պայման: 

Առանձնահատուկ ուշադրության են արժանանալու ֆերմերային 
տնտեսությունները, որոնց տրամադրելու եմ պետական ֆինանսական 
աջակցություններ, սահմանելու եմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
կողմից տրվող արտոնությունների լայն շրջանակ:  

Գույքագրվելու են բոլոր համայնքները (ըստ մի շարք գործոնների՝ բնական 
ռեսուրսներ, կազմ, ծավալ, արտադրական նպատակներով դրանց կիրառում, այս 
կամ այն մթերքի աճեցման և արտադրության համար բնակլիմայական պայմանների 
առանձնահատկություններ, աշխարհագրական դիրք և այլն), դրա հիման վրա 
մշակվելու է գիտական նյութ, որտեղ սահմանված են լինելու համայնքների 
նախապատվությունները, այդպիսով որոշվելու է յուրաքանչյուր համայնքի կամ 
համայնքների խմբերի համար ներդրվելիք ջանքերի և միջոցների շրջանակը, որի 
հիման վրա մշակվելու և ընդունվելու են տնտեսական զարգացման ծրագրեր: 

Զարգացնելու եմ միջշրջանային և միջհամայնքային տրանսպորտային 
ուղևորափոխադրման ենթակառուցվածքները, գյուղացու կողմից վաճառքի 



նպատակով արտադրված մթերքի տեղափոխման համար ներդնելու եմ բեռնատար 
ուղևորափոխադրումների ցանց և պետական սուբսիդավորմամբ սահմանելու եմ 
մատչելի սակագներ: 

Մասնավոր սեկտորում (վարկային կազմակերպություններ, լոմբարդներ, 
բանկեր և այլն) խստացնելու եմ պետության կողմից վարվող քաղաքականությունը, 
մասնավորապես անհատներին տրամադրվող վարկերի և դրանց 
տոկոսադրույքների մեծության հակակշիռների և զսպումների մեխանիզմների 
ներդրման մասով: 

Տնտեսությունում ավելացնելու եմ երկրի բնական ռեսուրսների՝ օգտակար 
հանածոների, անտառանյութերի, վարելահողերի, գետերի ու լճերի, քամու և արևի 
էներգիայի և այլնի ներգրավման տեմպերը և այդ ուղղությամբ բարձրացնելու եմ 
արդյունավետությունը, կիրառելու եմ բնության ուժերի օգտագործման նոր 
կատարելագործված և զարգացած երկրների հաջողած ձևերն ու մեթոդները: 

Արտադրական և այլ պրոցեսներից տուժված տնտեսվարող սուբյեկտներին 
ցուցաբերվելու է պետական օժանդակություն, այդ թվում ֆինանսական 
մեխանիզմների ներդրմամբ և տնտեսական պայմանների առողջացմամբ (հարկային 
վճարումների դադարեցում առողջացման ընթացքում, վարկերի տրամադրում 
վերաֆինանսավորմամբ և այլն): 

 
Հարկ եմ համարում նաև ընդգծել, որ երկրի նախագահ ընտրվելու 

դեպքում. 
- Վերանայելու եմ հանքաարդյունաբերությամբ զբաղվող բոլոր 

ընկերությունների հետ կնքված  պայմանագրերն ու տրամադրված 
ընդերքօգտագործման թույլտվությունները: Այդ ընկերություններում 
կատարվելու են համալիր բնապահպանական, հարկային և այլ բնույթի 
ստուգումներ: 

- Դադարեցնելու եմ բոլոր ապօրինի ծառահատումները, որոնք վնասել 
են մեր բնությունը և որի արդյունքում իսպառ վերացվել են բազմաթիվ 
աղբյուրներ, կանաչապատ տարածքներ և առաջացել են մեծ հեկտարներով 
ամայի տարածքներ: Օրինական ծառահատումների դեպքում 
պարտադրվելու է նոր ծառերի տնկում:    

- Արցախի Հանրապետությունում գործող պետական երկու 
հիմնադրամները (ներդրումային և գյուղի ու գյուղատնտեսության 
աջակցության) ստեղծման պահից մինչ օրս ընկած ժամանակահատվածի 
մասով անկախ աուդիտի կողմից ենթարկվելու են մանրակրկիտ 
ստուգումների: Արդյունքում աննպատակ և խախտումներով ծախսված 
գումարները, օրենքի սահմաններում, վերականգնվելու են պետական բյուջե, 
իսկ օրենք խախտողները օրենքի ամբողջ խստությամբ ենթարկվելու են 
պատասխանատվության: Այսուհետ այդ երկու հիմնադրամները ծառայելու 
են յուրաքանչյուրիս, այլ ոչ թե որոշ անհատներին: 

- Վերանայելու եմ նախկինում պետության կողմից աննշան գներով 
և/կամ նվիրաբերությամբ շենքերի ու շինությունների՝ իշխանավորների 
մերձավորներին կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց 
սեփականաշնորհման գործընթացները: 

- Բարձրացնելու եմ շատ այլ կարևոր հարցեր, և հավատացեք, 
մեղավորները, ազգիս այս թշվառ վիճակին հասցնողները, օրենքի 
սահմաններում ենթարկվելու են համարժեք պատասխանատվության: 

 

Ինձ ճանաչողները գիտեն, թե որքան կարևոր է իմ համար 
խոստում տալը և քաջատեղյակ են, որ երբեք անհարկի խոստումներ 
չեմ տալիս ու հավատարիմ եմ իմ խոստումներին: 

 


