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ՄՀԿ 

 

«ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ԸՆՏՐՈՂԻ ՔՎԵՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՒ ԴՐԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏ, 

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՐՑԱԽՑՈՒ ԵՎ ՈՂՋ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌՋԵՎ  

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ԵՎ ԱՄԵՆԱՅՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ  

ԽՈՍՏԱՆՈՒՄ  

 

ԽՄԲԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՔԱՆԴՈՒՄ 

 Վերականգնել արդարությունն Արցախում, իրավական և նյութական 

պատասխանատվության ենթարկել իշխանության յուրացման և թալանի 

առանցքային մեղավորներին՝ այդ թվում ապօրինի հարստացած իշխանական 

խմբակին։ 

 Անցումային արդարադատության գործիքակազմով ընտանիքներին, համայնքներին 

և պետությանը վերադարձնել տարիների ընթացքում նրանցից խլվածի և ապօրինի 

յուրացվածի հնարավորինս մեծ մասը։ 

 Ընդերքի և բնական մենաշնորհների նկատմամբ վերականգնել համաժողովրդական 

սեփականությունը։ Վերացնել Արցախի բնական պաշարների անկառավարելի 

թալանը, խիստ սահմանափակել բնության անխնա շահագործումը։ 

 

 ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 

 Մեկընդմիշտ վերականգնել և լիարժեքորեն պաշտպանել քաղաքացիների 

իրավունքները, վերացնել վախի և տոտալ վերահսկողության մթնոլորտը, 

վերականգնել քաղաքական և քաղաքացիական ազատությունները, հատկապես 

ազատ խոսքի իրավունքը՝ այդ թվում հանրային եթերում։  

 Վերականգնել իրական, գաղափարական-բանավիճային, հավասար-մրցակցային 

ժողովրդավարությունը, որում բացառված կլինեն ընտրակաշառքը, անհավասար 

հարստության և վարչական լծակների արդյունք խեղաթյուրող ազդեցությունը։ 

 Պաշտոնյաների գործունեությունը օրենսդրական փոփոխություններով դարձնել 

վերահսկելի և հրապարակային, սահմանել հաշվետվության ավանդույթ և 

պարբերականություն։ 

 Խիստ նպատակային, հրապարակային, վերահսկելի, ազնիվ և արդար ծախսել 

Արցախի տեղական բյուջեի մուտքերը, Հայաստանի համապետական բյուջեից 



հատկացումները, ինչպես նաև համահայկական հանգանակություններով Արցախ 

ուղղվող միջոցները, վերականգնել Արցախում ներդրումների հանդեպ 

վստահությունը։ 

 

 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Մասնագետների հետ և տեղերում հրապարակային քննարկումների արդյունքում 

սահմանել տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղությունները։ 

 Գործարար դաշտը դարձնել ազատ՝ հիմնված քաղաքացիների 

նախաձեռնողականության և հմտությունների անաչառ մրցակցության վրա՝ 

չկաշկանդող հարկային բեռով։ 

 Մշակել և առաջնահերթորեն իրականացնել ազատագրված անխտիր բոլոր 

շրջանների լայնածավալ և համաչափ բնակեցման, դրա համար անհրաժեշտ 

ենթակառուցվածքների արագ ձևավորման լայնածավալ ծրագիր։ 

 Վերականգնել Արցախի տարածքի զարգացման համաչափությունը։  

 Հատուկ ուշադրության արժանացնել տեխնոլոգիաների ոլորտը, գյուղմթերքի 

վերամշակումն ու թեթև արդյունաբերությունը, արդի տեխնոլոգիաների վրա 

հիմնված գյուղատնտեսությունն ու զբոսաշրջությունը։ 

 Պետական ներդրումներով խրախուսել մասնավոր ներդրողների համատեղ 

մասնակցությունը քարշակ (լոկոմոտիվ) ձեռնարկություններում։ 

 Կյանքի կոչել մի շարք ծրագրեր գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների 

զարգացման ուղղությամբ, առաջնահերթորեն վերականգնել և զարգացնել ոռոգման 

համակարգերը, ստեղծել համատեղ օգտագործվող գյուղտեխնիկայի կայաններ, 

աջակցել նոր տեխնոլոգիաների հիման վրա գյուղմթերքի վերամշակման 

ձեռնարկությունների ստեղծմանը, վարելահողերի օգտագործումը դարձնել 

նպատակային և արդյունավետ, իրականացնել տեղական սերմնաբուծության, 

ինտենսիվ գյուղատնտեսության և անասնաբուծության աջակցության պետական 

ծրագրեր։ 

 Գյուղատնտեսության սուբսիդավորումը, փոքր և միջին ձեռնարկությունների 

վարկավորումը դարձնել նպատակային՝ զերծ պահելով պաշտոնյաների 

քմահաճույքներից։ 

 Լայնածավալ աշխատանքներ տանել գյուղական նշանակության 

ավտոճանապարհների բարեկարգման ուղղությամբ։ 

 Վերացնել Արցախում Հայաստանին զուգահեռ գործող կարգավորող բոլոր 

հանձնաժողովների առանձին գործունեությունը՝ դրանց իրավասությունները 

փոխանցելով ՀՀ համապետական մարմիններին, մասնավորապես և 

առաջնահերթորեն հասնել Արցախի հեռախոսային ցանցի ներառմանը 

համահայաստանյան ցանցում և բացառել ռոումինգի կիրառությունը Հայաստանի 

հատվածների միջև։ 



 

 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 Արդյունավետ միջոցներով օժանդակել երիտասարդ ընտանիքներին, խթանել 

բնակչության բնական աճը, խրախուսել բազմազավակ ընտանիքի մոդելը։ 

 Առողջապահության բնագավառում կիրառել համընդհանուր բժշկական 

ապահովագրության համակարգ, ինչպես պետական նվազագույն, այնպես էլ 

մասնավոր հավելյալ ծառայությունների տեսքով։ 

 Բարձրացնել աշխատավարձերը՝ կրճատելով բյուջետային հիմնարկների 

աշխատավարձերի բևեռացումը ղեկավար և շարքային աշխատակիցների միջև։ 

 

ՄԻԱՑՄԱՆԸ ՀԱԿԱՍՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 Դադարեցնել կեղծ անկախության բեմականացումը և աստիճանաբար վերացնել 

Հայաստանի Հանրապետությունից ձևական ու ապօրինի անջատվածության բոլոր 

դրսևորումները։ 

 Անհապաղ վերականգնել արցախաբնակ ՀՀ քաղաքացիների ընտրական, մյուս 

սահմանադրական իրավունքները և ազատությունները։ 

 Անհապաղ դադարեցնել «երկու պետությունների» մասին տասնամյակների կեղծ 

քարոզչությունը և վերացնել դրա հետևանքները։ 

 Սահմանադրությունը համապատասխանեցնել Արցախի՝ Հայաստանի հետ 

վերամիավորման մասին 1989թ. դեկտեմբերի 1-ի պատմական որոշմանը և ՀՀ 

անկախության հռչակագրին։ Մասնավորապես ամրագրել, որ. 

1. Արցախը յուրահատուկ կառավարման համակարգով օժտված կազմավորում է 

Հայաստանի Հանրապետության կազմում, իսկ Արցախի բնակիչները օժտված են 

ՀՀ քաղաքացու բոլոր իրավունքներով։ 

2. Արցախի տեղական օրենսդիր մարմինը հրաժարվում է «Ազգային ժողով» 

անունից, իսկ նրա ընդունած օրենքները չպետք է հակասեն ՀՀ համապետական 

օրենսդրությանը։ 

3. Արցախի գործադիր ղեկավարին առաջադրում է ՀՀ նախագահը կամ 

վարչապետը և ներկայացնում է Արցախի խորհրդարանի հաստատմանը։ 

4. Արցախի ներկա ամբողջ տարածքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 

բաղկացուցիչ մասն է, որը կարող է ավելացվել հայկական այլ շրջանների 

ազատագրման դեպքում։  

 

 

 

  

 


