
 

    ՀԱՅԿ ՌՈՒԲԵՆԻ ԽԱՆՈՒՄՅԱՆ 

Նախընտրական ծրագիր 

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը հիմնադրվել է 2013թ-ին, երբ 

Արցախի քաղաքական դաշտը մենաշնորհի էր ենթարկված օլիգարխիկ խմբերի 

կողմից` դառնալով երկրի միակ ընդդիմադիր ուժը: Առաջին իսկ օրերից «Ազգային 

Վերածնունդ» կուսակցությունը Հայկ Խանումյանի առաջնորդությամբ պայքարել է 

արցախյան հասարակության ուժեղացման, ռեսուրսների ապակենտրոնացման, 

իշխանության և բիզնեսի տարանջատման, օրենքի գերակայության, քաղաքական և 

տնտեսական ազատության համար:  

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը 

միակն էր, որը Ազգային ժողովի ամբիոնից քննադատության էր ենթարկում Արցախի 

իշխանություններին, աղմկահարույց կոռուպցիոն բացահայտումներ էր անում ու 

ներկայացնում դրանք հանրության դատին: «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը 

միակ քաղաքական ուժն էր Արցախում, որը ակտիվ պայքար էր մղում Բակո 

Սահակյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների և իշխանության 

վերարտադրության դեմ:  

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը և Հայկ Խանումյանը հիմնական 

ուժերից և թեկնածուներից միակն են, որոնք երբեք գործարքի չեն գնացել այս 

հանցավոր ու կոռումպացված իշխանության հետ և երբեք իրենց ստեղծած կեղեքիչ 

համակարգի մաս չեն եղելֈ Բռնությունները, ճնշումները և կեղտոտ 

հակաքարոզչությունը մեզ երբեք մեզ հետ չեն պահել մեր սկզբունքներից և չեն ազդել 

մեր վճռականության վրա: Այդ իսկ պատճառով «Ազգային վերածնունդ» 

կուսակցությունը միակ ուժն է, որը կարող է իրական փոփոխություններ բերել 

Արցախֈ Եվ ուրեմն, եթե ուզում եք իրական փոփոխություններ, քվեարկեք Հայկ 

Խանումյանի օգտին, քվեարկեք Ազգային վերածնունդ կուսակցության օգտին:  

 Համակարգային կոռուպցիայի վերացում 

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցության առաջնային նպատակներից մեկը 

լինելու է համակարգային կոռուպցիայի վերացումն Արցախում: Իշխանության գալու 



դեպքում մենք ապահովելու ենք բիզնեսի և քաղաքականության տարանջատման 

սկզբունքը: Բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաները չպետք է զբաղվեն 

տնտեսական գործունեությամբ: Բոլոր այն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր 

ներգրավված են եղել կոռուպցիոն մեխանիզմների մեջ, ենթարկվելու են քրեական 

պատասխանատվության: Տարիների ընթացքում ձեռք բերված ապօրինի գումարներն 

ու սեփականությունը բերվելու է պետական բյուջե: Ապօրինի ճանապարհով խլված 

ունեցվածքը վերադարձվելու է օրինական տերերին: Ստեղծվելու է մասնագիտացված 

հատուկ մարմին կոռուպցիոն հանցագործությունները բացահայտելու և նորերը 

կանխելու նպատակով: Մենաշնորհների և հովանավորչության շնորհիվ 

գերշահույթներ ստացած բիզնեսմեններին անցումային արդարադատության 

ընթացակարգերով հնարավորություն է տրվելու պետությանը հասցված վնասը 

վերականգնելուց հետո շարունակել իրենց տնտեսական գործունեությունը: «Ազգային 

վերածնունդ» կուսակցությունը միակ քաղաքական ուժն է Արցախում, որն ունի 

այդպիսի արմատական բարեփոխումներ իրականացնելու քաղաքական կամք:  

Բնակեցում և բնակֆոնդի վերականգնում 

Իշխանության գալու դեպքում «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը 

սկսելու է բնակեցման, նոր բնակֆոնդի ստեղծման աննախադեպ ծրագիր, այդ թվում 

Արցախի այն տարածքներում, որտեղ երբեք վերաբնակեցում չի եղել: Ցանկացած մեր 

հայրենակցի, ով պետության նախանշած տարածքներում պատրաստ կլինի տուն 

կառուցել, կհատկացվի 7 միլիոն դրամ անվերադարձ: Բացի սրանից` պատերազմից 

տուժած տարածքներում ստեղծելու ենք ենթակառուցվածքներ` ճանապարհներ, 

էլեկտրաֆիկացում, ջրագծեր, կապ: Բնակեցման ու բնակֆոնդի ստեղծման 

քաղաքականությունը պետք է միտված լինի ինքնաբավության, տնտեսական 

ակտիվության ձգտող ընտանիքների ներգրավմանը, որոնք պետությունից կստանան 

առնվազն 2 հա մշակելի տարածք հողագործությամբ զբաղվելու համար: Այս քայլերով 

մենք կնպաստենք մի շարք կարևորագույն հարցերի լուծմանը` ժողովրդագրություն, 

թերբնակեցված տարածքների զարգացում, բնակֆոնդի ծավալների ավելացում, 

տարածքների համաչափ զարգացում: 



Արցախի անշարժ գույքի կայացած շուկա ունեցող համայնքերում ներդնելու 

ենք սոցիալական բնակարանի գաղափարը, երբ բնակիչը առանց կանխավճարի և 

երկարատև վարձակալության սկզբունքով կարող է ձեռք բերել բնակարան կամ տուն: 

Գյուղատնտեսություն 

Գյուղատնտեսության ոլորտում «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը 

շեշտը դնում է առավելագույն ավելացված արժեք ապահովող և Արցախի համար 

ավանդական համարվող այնպիսի ճյուղերի վրա, ինչպիսիք են` 

խաղողագործությունը, անասնապահությունը, մրգային օղիների արտադրության մեջ 

օգտագործվող պտուղների արտադրությունը: «Ազգային վերածնունդ» 

կուսակցության նպատակն է ունենալ զարգացած, ինտենսիվ գյուղացիական 

տնտեսություններ: Պետությունը ամեն կերպ աջակցելու է վերամշակող 

ձեռնարկությունների առաջացմանը: Այս ոլորտում ներդրողներին առաջին երեք 

տարին ազատելու ենք շահութահարկից: Պետության կողմից աջակցվող 

վարկավորումների ծրագրերում նախապատվություն տրվելու է բիզնես պլանի 

որակին, այլ ոչ թե գրավին: 

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի գնման համար պետական հիմնադրամների 

միջոցով առաջարկվելու են առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսներով լիզինգային 

պայմաններ: 

Գյուղատնտեսության ոլորտում մեր կառավարության առաջնային 

անելիքներից մեկն է լինելու անվճար, որակյալ գյուղատնտեսական 

խորհրդատվության տրամադրումը: Աշխատելու ենք ՀՀ-ում և արտասահմանում 

գյուղատնտեսների որակավորման բարձրացման ուղղությամբ, նպաստելու ենք 

արցախյան գյուղատնտեսական արտադրության ճանաչմանը որպես էկոլոգիապես 

մաքուր բրենդ:   

Աջակցելու ենք տնկարանների առաջացմանը, նոր սորտերի սելեկցիային: 

Սահմանվելու խիստ վերահսկողություն թունաքիմիկատների օգտագործման 

կանոնների պահմպանման նկատմամբ: Աջակցելու ենք վնասատուների և 

հիվանդությունների դեմ կենսաբանական պայքարի միջոցների ներդրմանը: 



Հինգ տարվա ընթացքում հանրապետության հողագործական շրջանները 

ապահովվելու են հակակարկտային նոր համակարգով, որի արդյունավետությունը 

ստուգված է մի շարք երկրներում: Սա հնարավորություն կտա, որպեսզի 

ապահովագրական ընկերությունները իրականացնեն գյուղատնտեսական 

ապահովագրություն:  

 Դատաիրավական համակարգ 

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցության գլխավոր խնդիրներից է նպաստել 

անկախ դատական համակարգի ձևավորմանն ու կայացմանը: Անկախ 

դատարաններն են հիմքը օրենքի գերակայության, արդարության մթնոլորտի, 

ներդրումային բարենպաստ միջավայրի համար:  Դատական իշխանության 

նկատմամբ հանրային վստահությունը վերականգնելու համար գործի է դրվելու 

վեթթինգի (դատավորների բարեվարքության) ինստիտուտը: 

 Վերացնելու ենք դատարանների նախագահների ցմահ ժամկետով 

նշանակվելը` սահմանելով պաշտոնավարման ժամկետ, ինչը նախատեսված է ԱՀ 

Սահմանադրությամբ: 

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը մշտապես հանդես է եկել 

ոստիկանությունը և ԱԱԾ-ն, դատախազությունը ապաքաղաքականացնելու 

պահանջով: Ուժային կառույցներում իրականացնելու ենք արդյունավետացման և 

վերաորակավորման խորքային բարեփոխումներ: Ստեղծելու ենք ուժային 

կառույցների նկատմամբ հանրային վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմներ: 

Խնդիր է դրվելու քննել տարիների ընթացքում տեղի ունեցած ոստիկանական 

բռնությունների և այլ ապօրինությունների դեպքերը, պատժել մեղավորներին, 

տուժած քաղաքացիներին տրամադրել փոխհատուցում: 

 Քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժը կրելու համար 

արժանապատիվ պայմանների ստեղծում, ստեղծել բանտարկյաների` 

հասարակության մեջ վերաինտեգրվելու գործուն միջոցներ: Ազատականացնել 

քրեական օրենսգիրքը, վերացնել թեթև հանցագործությունների համար մարդկանց 

ազատազրկելու պրակտիկան:  

Ապակենտրոնացում և համայնքների զարգացում 



 Իշխանության գալու դեպքում «Ազգային վերածնունդ» կուսակցության 

գլխավոր նպատակներից մեկն է լինելու տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների դերի և լիազորությունների ուժեղացումը` խրախուսելով ինքնաբավ 

համայնքների առաջացմանն ու տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության 

բարձրացմանը: 

Այսօր Արցախում իրականացվում է գերկենտրոնացված պետական 

կառավարում, ինչն արգելակում է մեր երկրի զարգացումը: Արցախյան շրջաններում 

պետական կառավարումը դեռևս իրականացվում է շրջանային վարչակազմերի 

կողմից, որոնք լրացնում են ուռճացված բյուրոկրատական համակարգը, 

անարդյունավետ են և անիմաստ, ավելորդ բեռ հարկատուների ուսերին:  

 «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը գտնում է, որ պետք է անհրաժեշտ 

միջոցներ ձեռնարկվեն համայնքների դերի բարձրացման, համայնքների 

եկամուտների ավելացման ուղղությամբ՝ նրանց պատվիրակելով նոր 

լիազորություններ: Արցախի համայնքների բյուջեները ավելացվելու են 4-5 անգամ` 

հնարավորություն  տալով համայնքների բնակիչներին իրենց առօրյա խնդիրները 

լուծել հենց տեղում, համայնքային իշխանության հետ` առանց շրջկենտրոն կամ 

Ստեփանակերտ դիմելու: Արդյունքում  մեծանալու է այդ գումարների ծախսման 

արդյունավետությունը և դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը: 

 Արցախի հիմնախնդրի կարգավորում և արտաքին քաղաքականություն 

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը գտնում է, որ Ղարաբաղյան 

հակամարտութան բանակցային լուծումն անիրատեսական է: Հակամարտող 

կողմերի դիրքորոշումներն այնքան անհամատեղելի են, որ գոյություն ունեցող 

ստատուս-քվոյի միակ իրական այլընտրանքը նոր պատերազմն է:  Այնուամենայնիվ, 

մեր գլխավոր նպատակներից մեկը պետք է լինի բանակցային լիարժեք ձևաչափի 

վերականգնումը` Արցախի բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնալու 

տեսքով: Սա զգալիորեն կբարձրացնի Արցախի սուբյեկտայնությունը և թույլ կտա 

օգտագործել նաև այս խողովակը մեր ռազմավարական նպատակներին հասնելու 

համար:  



 «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը նպատակ է դնելու կանխել 

հնարավոր պատերազմը բանակի և տնտեսության շարունակական հզորացմամբ: ՀՀ 

կառավարության հետ համագործակցությամբ ստեղծվելու է 

ռազմաարդյունաբերական համալիր` խթանելով փամփուշտների, արկերի ու 

հրթիռների արտադրությամբ զբաղվող գործարանների առաջացմանը:  

  Մեր առաջնային նպատակներից է լինելու ազատագրված շրջաններում 

ենթակառուցվածքների վերականգնումը և լայնածավալ վերաբնակեցման 

ռազմավարության մշակումն ու իրականացումը: Ընտրություններում հաղթելու 

դեպքում «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը խորհրդարանական 

դիվանագիտության միջոցով ակտիվացնելու է Արցախի շահերն արտերկրում 

ներկայացնելու և պաշտպանելու ջանքերը: Արցախի հետ բարեկամության 

խորհրդարանական խմբեր ունեցող երկրների թիվը կտրուկ աճելու է:  

 

 Արցախի Արտաքին գործերի նախարարությունը պասիվ և անարդյունավետ 

կառույցից դառնալու է քաղաքականություն մշակող, հարևան երկրներում 

քաղաքական տենդենցներին ակտիվորեն հետևող և արտերկրում Արցախի 

դիրքորոշումը գրագետ ներկայացնող ու լոբբինգ անող պրոֆեսիոնալ կառույց: 

Օգտագործելով ոչ պաշտոնական և կիսապաշտոնական խողովակները` ինչպես նաև 

Սփյուռքի ներուժը, Արցախը մշտապես տեսանելի և հասանելի է լինելու միջազգային 

ասպարեզում: Արտասահմանում գոյություն ունեցող Արցախի պաշտոնական 

ներկայացություններում աշխատելու են միայն պրոֆեսիոնալ և ոչ կոռումպացված 

կադրեր, որոնք ընդունակ են լինելու իրականացնել նաև ներդրումների աղբյուրներ 

հայթայթելու ու արցախյան ընկերությունների համար շուկաներ գտնելու 

գործառույթները:   

Մենք ջանք չենք խնայելու շարունակել ՀՀ-ի հետ ինտեգրացիայի խորացումը: 

Արցախը կարող է լինել միայն Հայաստանի Հանրապետության մաս: Որևէ միտք, որը 

ենթադրում է Արցախի պատկանելիություն կամ մանդատային ենթակայություն այլ 

երկրի, կամ միջազգային կազմակերպության մեզ համար անընդունելի և 

դատապարտելի է: Արցախի ապագան հակամարտության կոնտեքստում մենք 

տեսնում ենք առվազն ներկայիս տարածքով և շատ ավելի մեծաքանակ 

բնակչությամբ: «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունն իշխանության գալու 



դեպքում` մեր ազգային շահերին համապատասխանող նոր իրողություններ է 

ստեղծելու հակամարտության գոտում և ստիպելու է միջազգային հանրությանը 

համակերպվել այդ իրողությունների հետ: 

Առողջապահություն 

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը համապարփակ բժշկական 

համակարգի ներդրման հարցը մշտապես համարել է անկյունաքարային: Այն 

ներառված է եղել կուսակցության 2015թ.-ի նախընտրական ծրագրում, Ազգային 

ժողովում բազմիցս բարձրացվել է Հայկ Խանումյանի կողմից:  

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը իշխանության գալու դեպքում  մինչև 

2021թ.-ը ներդնելու է համապարփակ բժշկական համակարգ: Այս համակարգը 

հնարավորություն կտա ցանկացած քաղաքացու ստանալ բժշկական 

ծառայություններ` առանց մտածելու վճարելու մասին: Բժշկության ոլորտի 

բյուջետային ֆինանսավորումը մոտակա տարիներին հնգապատկվելու է` հասնելով 

ՀՆԱ-ի 10 տոկոսին: Այս համակարգը  երաշխավորելու է 100% վճարունակություն, 

ինչը լավ հիմք է լինելու մասնավոր կլինիկաների, լաբորատորիաների, բժշկական 

կաբինետների և այլ բժշկական ծառայությունների առաջացման համար: Սա 

նշանակում է, որ առողջապահության ոլորտում ունենալու ենք մրցակցային 

միջավայր, բժշկական ծառայությունների որակի աճ: Մյուս կողմից, այս համակարգը 

նշանակում է դիագնոստիկ ծառայությունների շեշտակի աճ և հիվանդությունների 

կանխարգելում` առաջացման վաղ փուլում:  

Ենթակառուցվածքներ 

Տնտեսական զարգացման գլխավոր նախապայմանը լավ 

ենթակառուցվածքներն են: Մեր կառավարությունը կրկնապատկելու է կապիտալ 

ծախսերը բյուջեում` հասցնելով այն առնվազն 40 մլրդ դրամի: «Ազգային 

վերածնունդ» կուսակցության համար բարձրորակ ճանապարհների շինարարության 

հարցը միշտ եղել է առաջնային. այն եղել է ԱԺ պատգամավոր Հայկ Խանումյանի 

բյուջետային առաջարկների և խորհրդարանական հարցապնդումների հիմքում: 

Իշխանության գալու դեպքում «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը 

նախատեսում է առաջիկա հինգ տարում կառուցել 1000 կմ ասֆալտապատ 



ճանապարհ, մասնավորապես, ՀՀ կառավարության հետ համագործակցությամբ 

կառուցվելու և վերակառուցվելու են հետևալ մայրուղիները. Հադրութ-Կովսական-

Կապան, Միջնավան-Բերձոր-Քարվաճառ, Մարտակերտ-Ակնա-Մարտունի, Նոր 

Մարաղա – Հովտաշեն – Վանք, Հադրութ – Խծաբերդ – Գորիս, Շոշ – Ավետարանոց – 

Ակնաղբյուր – Սարուշեն: Տասնապատկվելու են գյուղական ճանապարհների 

բարեկարգման համար հատկացվող գումարները: Բարձրակարգ ճանապարհները 

հնարավորություն կտան բազմապատկել տեղական արտադրանքի արտահանումը, 

իջեցնել ամորտիզացիոն և տրանսպորտային ծախսերը, Արցախի գյուղացիական 

տնտեսություններին կապել ՀՀ մարզերի խոշոր համայնքների շուկաների հետ:  

Պետք է իրականացնել Արցախի ջրային պաշարների ուսումնասիրություն և 

կազմակերպել ռացիոնալ ջրօգտագործում: Բոլոր բնակավայրերը պետք է 

ապահովված լինեն մշտական խմելու ջրով:  

Հեռահաղորդկացության ոլորտում նախատեսվում է երկրորդ բջջային և 

ինտերնետ օպերատորի մուտք, ինչը ենթադրում է առվազն 17մլն$ ներդրում, 4G 

շարժական ինտերնետ, Հայաստանյան բջջային օպերատորների հետ ռոումինգի 

զրոյացում:  Բարձրորակ ինտերնետ կապը կնպաստի տեխնոլոգիական 

ընկերությունների աճին Արցախում:  

Պետական կառավարում 

 «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը ընտրություններում հաղթելու 

դեպքում ձեռնամուխ է լինելու պետական կառավարման համակարգի կտրուկ 

արդյունավետացմանն ու բարելավմանը: Կառավարման համակարգում մերժելու ենք 

լոյալության սկզբունքը, առաջնայնությունը տալով պրոֆեսիոնալիզմին: Վերջին 

տասնամյակների ընթացքում պետական համակարգում ձևավորվել է 

տեխնոկրատների դաս, որը, հնարավորության դեպքում, ունակ է բարձր 

մակարդակով իրականացնել իր գործառույթները: Իշխանություն ձևավորելու 

դեպքում մենք հենվելու ենք մարդկային այդ կապիտալի վրա: Օգտագործվելու է նաև 

ՀՀ և Սփյուռքի մարդկային ռեսուրսը:   

 Բյուրոկրատական ուռճացված համակարգի արդյունավետացումը լինելու է 

մեր առաջնային նպատակներից մեկը: Կրկնվող ֆունկցիաներ կատարող  



գերատեսչությունները և հաստիքները կրճատվելու են: Մոտ 300 ծառայողական 

մեքենաների մեծագույն մասը նույնպես կրճատվելու է: 

 Հանրային ծառայությունների ապահովման գլխավոր նպատակն է լինելու 

դրանց որակի և հասանելիության բարելավումը: Այդ նպատակով ներդնելու ենք 

ծառայությունների թվայնացում, դրանց մատուցման միասնական կենտրոնի 

ստեղծում` «մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառմամբ, ինչպես նաև 

«միայն մեկ անգամ» սկզբունքի օգտագործում, ինչը հնարավորություն կտա տարբեր 

գերատեսչությունների միջև տվյալների փոխանակման միջոցով քաղաքացուց որևէ 

տվյալի միայն մեկ անգամ ստացում:   

Պետական աջակցություն բիզնեսին 

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը գործունեության ողջ ընթացքում 

պնդել է` բիզնեսը քաղաքական իշխանությունից տարանջատելու խնդրի 

կարևորությունը: Ընտրություններում հաղթելու դեպքում հանրապետության 

համաչափ զարգացումն արգելակող այս խոչնդոտը վերացնելու ենք:  

Տնտեսության ոլորտում մենք գնալու ենք ազատականացման ճանապարհով: 

Տնտեսվարողների գործունեությանը խոչնդոտող բոլոր վարչարարական 

կարգավորումները չեղարկվելու են: Բիզնեսը գրանցելու ընթացակարգերը պետք է 

հնարավորինս պարզեցվեն և արագացվեն: 

Արցախի Ներդրումային և Գյուղի ու գյուղատնտեսության աջակցության 

հիմնադրամների ներուժը օգտագործվելու է փոքր ու միջին բիզնեսի, ֆերմերության 

ոլորտներում հազարավոր նոր աշխատատեղերի ստեղծման համար: 

Բարձրաստիճան պաշտոնյանների բիզնեսներին ուղղվող խոշոր փոխառությունների 

և վարկերի փոխարեն ֆինանսավորվելու են հարյուրավոր գյուղացիական 

տնտեսություններ, վերամշակող ձեռնարկություններ, ծառայությունների և առևտրի 

ոլորտի ընկերություններ:  

Բնապահպանություն 

Արցախում կուտակվել են բազմաթիվ բնապահպանական խնդիրներ, որոնք 

հրատապ լուծման կարիք են զգում: Վերջին տարիների անխնա հատումները խիստ 

քայքայել են անտառները, հատկապես կրիտիկական է գործափայտի ռեսուրսների 



վիճակը: «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը գտնում է, որ ծառահատումների 

վրա պետք է ավելի խիստ վերահսկողություն և սահմանափակումներ մտցնել, մշակել 

և իրագործել անտառվերականգնման ռազմավարական ծրագիր: Գործափայտի 

պահանջարկը բավարարելու համար պետական ծրագրերով աջակցելու ենք  

տեխնիկական անտառների ստեղծմանը: Նույն գործողությունները պետք է 

իրականացնել նաև վայրի կենդանատեսակների պահպանման ուղղությամբ: 

Ստեղծելու ենք անտառային և ջրային կադաստր: 

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը իշխանության գալու դեպքում 

կասեցնելու է նոր հանքերի բացումը Արցախի տարածքում: Բնությանը վնաս 

հասցնող հանքերի, ՀԷԿ-երի և այլ ձեռնարկությունների նկատմամբ սահմանելու է 

բնապահպանական հարկ: Գետային համակեցությունները վնասող ՀԷԿ-երի 

շինարարությունը որևէ պետական աջակցություն չի ստանալու: Դրա փոխարեն 

պետությունը պետք է աջակցի մաքուր էներգիայի այլ ուղղություններ` 

մասնավորապես արևային էներգետիկան: ՀԷԿ կառուցման գործող կարգը նույնպես 

պետք է փոխվի: Պետք է նախ ջրամբար կառուցել և հետո միայն ՀԷԿ: 

Արցախի քաղաքներում, մասնավորապես Ստեփանակերտում, պետք է 

ներդնել աղբահանության և կոյուղու ժամանակակից համակարգեր: Աղբի հետ 

կապված հաճախ հանդիպող հակասանիտարական վիճակները պետք է բացառվեն, 

աղբը պետք է տեսակավորվի և վերամշակվի: Կոյուղաջրերով գետերի աղտոտումը 

(առաջին հերթին Կարկառի) դադարեցնելու համար կառուցելու ենք 

համապատասխան մաքրող կայաններ: 

 Ժողովրդագրություն 

Արցախի թերբնակեցումը և բնակչության անհամաչափ բաշխվածությունը 

լրջագույն անվտանգային խնդիր է:  

Արցախում կուտակված դեմոգրաֆիական խնդիրների լուծումը Ազգային 

Վերածնունդ կուսակցությունը տեսնում է ներքոհիշյալ գործողությունների կյանքի 

կոչմամբ. 

բնակեցմամբ և բնակ. ֆոնդի վերականգնմամբ (տե՛ս. ծրագրի նույնանուն 

կետը): 



Նպատակային առողջապահական քաղաքականությամբ` ուղղված 

անպտղության բուժմանը, ծննդօգնության մակարդակի բարձրացմանը, մանկական 

մահացության կրճատմանը:  

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը ծնելիության խթանման 

համատեքստում կարևորում է մսուր-մանկապարտեզների թվի ավելացումը, տաք 

սննդով երկարօրյա դպրոցների կազմակերպումը, նախադպրոցական հասակի 

երեխա ունեցող, աշխատող մայրերին եկամտային հարկից ազատումը:  

Բազմազավակության խթանմանն ուղղված պետական ծրագրերը տարածելու 

ենք  նաև այն ընտանիքների վրա, որոնք պատրաստվում են ունենալ երրորդ 

երեխան, նորածիններին հատկացվող միանվագ գումարներն ավելացնելու ենք:  

Կրթություն 

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը առանձնահատուկ նշանակություն է 

տալիս կրթությանը և այն համարում է երկրի զարգացման հիմնաքարը: Արցախի 

արդիականացումը կախված է կրթական համակարգի խորքային բարեփոխումներից: 

Կրթական քաղաքականությունը պետք է հենված լինի հեևյալ սկզբունքների վրա` 

որակ, արդյունավետություն, հավասարություն` անկախ սովորողի բնակության 

վայրից և սոցիալական կարգավիճակից: «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը իր 

առջև գերագույն նպատակ է դրել Արցախը դարձնել կրթություն արտահանող երկիր: 

  Կրթական հաստատությունները, մանավորապես դպրոցները, Արցախում 

շատ դեպքերում շեղված են իրենց հիմնական գործառույթից և ծառայում են ավելի 

շատ որպես աշխատատեղ: Սա չի կարող նպաստել նորմալ կրթության կայացմանը: 

Մենք առաջարկում ենք կրթությանն ուղղվող պետական միջոցների խելամիտ 

օգտագործում: ՀՀ հետ համեմատած` Արցախում մեկ աշակերտի հաշվով 

պետությունը ծախսում է մոտ 4 անգամ ավելի (860 հազ), սակայն կրթության 

մակարդակը մնում է զգալիորեն ցածր: Մեր նպատակը կրթության մակարդակի 

զգալի աճն է հանրակրթության արդյունավետ կառավարման միջոցով:  

Մենք ձգտում ենք ոլորտի ազատականացմանը` մասնավոր բարձրորակ 

դպրոցների առաջացմամբ, մասնավոր-պետություն համագործակցությամբ: 



Խրախուսելու ենք մասնավոր նախադպրոցական հաստատությունների 

առաջացմանը` վճարելով հաճախող երեխաների վարձի մի մասը: 

 Կրթության համակարգի որակը չի կարող բարձր լինել նրանում աշխատող 

ուսուցչի մասնագիտական մակարդակից: Դասավանդման որակի բարձրացմանը 

նպաստելու համար ուսուցչի մասնագիտությունը հրապուրիչ ենք դարձնելու բարձր 

բազային աշխատավարձով (ուսուցիչների միջին աշխատավարձը հասցնելու ենք 

պետական ոլորտում զբաղվածների միջին աշխատավաձին (ներկա դրությամբ 160 

հազ. ՀՀ դրամ)) և աշխատավարձի հետագա բարձրացման հստակ ծրագրով, 

մասնավորապես` որակավորում անցած ուսուցիչների աշխատավարձը 

բարձրացնելով 50%-ով:  

 Շեշտը դնելու ենք բնագիտական առարկաների և օտար լեզուների խթանմանը: 

Այդ բնագավառներում մասնագետների պակասի խնդիրը լուծել կարելի է տարբեր 

հիմնադրամների հետ համագործակցելով, պետական հիմնադրամ ստեղծելով: 

 Մտցնելու ենք դպրոցական սննդի համակարգ: 

 «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը առանցքային նշանակություն է 

տալիս նախնական մասնագիտական` արհեստագործական կրթությանը: Առնվազն 

կրկնապատկելու ենք կրթության այս ճյուղի ֆինանսավորումը (ներկայումս 

տարեկան 600 մլն դրամ): Աշխատելու ենք սփյուռքի և օտարերկրյա հիմնադրամների 

հետ Արցախում նոր ուսումնարաններ հիմնելու ուղղությամբ: Կրթաթոշակներ ենք 

տրամադրելու արտերկրում արտադրական պրակտիկա անցնելու և 

դասավանդողների վերապատրաստման համար:  

Ներկայումս պետությունը բարձրագույն կրթության վրա ծախսում է 

համեմատաբար քիչ միջոցներ, ընդ որում, բավականին անարդյունավետ: Իր հերթին 

բարձրագույն կրթությունը քիչ առնչություններ ունի աշխատաշուկայի պահանջների 

հետ: Այսօր մեր երկրին առավել անհրաժեշտ մասնագիտությունների պահանջարկը 

տեղական բուհերը չեն բավարարում: Վերջին տարիներին իրականացված 

բարեփոխումները էականորեն չեն բարձրացրել կրթության որակը: Դպրոցների 

բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտները չեն դիմում տեղական բուհեր: Բուհերը 



իրենց վրա վերցնում են չափազանց շատ, իրականացնում են չափազանց քիչ: 

Համարյա չի կիրառվում դրսից դասախոսներ ներգրավելու պրակտիկան:  

 Պետական բուհերում վերանայելու ենք կրթաթոշակներ տրամադրելու 

քաղաքականությունը: Ավելացնելու ենք կրթաթոաշակային ֆոնդը: Կրթաթոշակ 

տրամադրելու ենք նպատակային և ըստ առաջնահերթությունների: Կրթաթոշակի 

չափը զգալիորեն ավելացնելու ենք, ընդհուպ մինչև մինիմալ աշխատավարձ 

(ներկայումս միջին կրթաթոշակը 5000 դրամ է): Անվճար տեղերը մեծամասամբ 

հատկացնելու ենք պետության համար գերակա համարվող մասնագիտություններին 

(բնագիտական, գյուղատնտեսական, օտար լեզուներ): Ամրապնդելու ենք բիզնես-բուհ 

կապը: Ներգրավելու ենք մասնավոր կապիտալ պետական համալսարանների 

զարգացման համար: Մասնագետներ ենք ներգավելու դրսից: Փոխելու ենք 

մագիստրոսական կրթության համակարգը: Այն դարձնելու ենք նեղ 

մասնագիտացված: Մագիստրատուրայի ժամկետը սահմանելու ենք մեկ տարի: 

Բակալավրից ու մագիստրատուրայից բացի սահմանելու ենք կարճաժամկետ 

վերապատրաստման ծրագրեր, որոնք ուղղված կլինեն որակավորման 

բարձրացմանը և նոր մասնագիտացումների ձեռքբերմանը:  

 Մշակույթ և մեդիա 

 Մենք գտնում ենք, որ պետությունը պետք է հնարավորինս քիչ միջամտի 

մշակութային կյանքին: Մշակութային տարբեր ծրագրերի պետական աջակցությունը 

պետք է ունենա ապաքաղաքական բնույթ. աջակցության հնարավորություն 

ունենալու են բոլոր մշակութային գործիչներն ու կոլեկտիվները` անկախ 

քաղաքական հայացքներից: 

 Մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն է լինելու մշակութային գործունեության 

խրախուսումը երկրի ծայրամասային շրջաններում: Այդ նպատակին հասնելու 

համար իրականացնելու ենք մշակույթի պետական ֆինանսավորման 

ապակենտրոնացում: Ներկայիս մշակութային ՊՈԱԿ-ները լինելու են համայնքային 

ենթակայության տակ: Պետական բյուջեի միջոցներով գրատպության գումարները մի 

քանի անգամ ավելացվելու են: Դրանց զգալի մասը տրամադրվելու է 

մասնագիտական և գեղարվեստական գրականության թարգմանության համար: 



 Ներգրավելու ենք պետական և մասնավոր միջոցներ Ստեփանակերտի Վ. 

Փափազյանի անվան թատրոնի շենքը վերանորոգելու նպատակով: Կոռուպցիոն 

մեխանիզմներով սեփականաշնորհված մշակութային և այլ պատմական 

շինությունները վերադարձվելու են համայնքներին:  

 Հայոց լեզուն և արդի հայ գրականությունը լինելու է պետության 

առանձնահատուկ հոգածության ներքո: 

 Պետական ֆինանսավորմամբ աշխատող հեռուստատեսությունը և ռադիոն 

մեր իշխանության օրոք այլևս չեն գրաքնվելու: Ստեղծվելու են գործուն մեխանիզմներ 

հանրային միջոցներով աշխատող լրատվամիջոցների անկախությունն ապահովելու 

համար: Այս ոլորտում մեր քաղաքականությունը միտված է լինելու լրագրողական 

կազմի պրոֆեսիոնալիզմի և թողարկման բովանդակության բազմազանության 

բարձրացմանը: Ստեղծվելու է Հանրային հեռուստատեսության անաչառությունն ու 

որակը վերահսկող հասարակական հանձնաժողով, որը կունենա լայն 

լիազորություններ:  

 

 

 


