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«Միասնական հայրենիք» կուսակցության նախընտրական ծրագիր 

Ով հա´յ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը  

քո հավաքակա´ն ուժի մեջ է: 

Եղիշե Չարենց 

 

Ս.թ. մարտի 31-ի համա-պետական ընտրություն-ներում 

«Միասնական հայրենիք» կուսակցութ-յունը` ի դեմս կուսակ-

ցության հիմնադիր-նախագահ, Արցախի հե-րոս Սամվել 

Բաբայանի, վստահության քվե է ակնկալում ձեզանից՝ 

Արցախի համար այս ճակատագրական փուլում ստանձնելու 

բոլորիդ և յուրաքանչյուրին ծառայելու պատվաբեր պատաս-

խանատվությունը: 

Սամվել Բաբայանը դեռ երեք տասնամյակ առաջ է 

ապացուցել, որ ի վիճակի է վճռական պահին ստանձնելու առաջնորդի դերն ու երկիրը դուրս 

բերելու փակուղուց. ճակատագրական այդ պահին, երբ ոչ մի կադրային սպա չէր 

համարձակվում իր վրա վերցնել ռազմական ղեկավարումը, ղարաբաղյան ռազմաճակատի 

հրամանատարի գործառույթները ստանձնեց 27-ամյա Սամվել Բաբայանը և հաղթանակով 

պսակեց մեր գոյապայքարը: 

 Նախանձախնդիր ազգային արժանապատ-վությանը, հավատարիմ մարտընկերների 

թափած արյանը և ի հեճուկս բազմաթիվ արհեստածին խոչընդոտների՝ Սամվել Բաբայանը 

հիմնեց «Միասնական հայրենիք» կուսակցությունը` նպատակ ունենալով Արցախի 

Հանրապետությունում ձևավորել հասարակական-քաղաքական այնպիսի միավորում, որը 

կարտահայտի ազատականության գաղափարներ կրող գիտակից քաղաքացիական այն  

հասարակության շահերը, ում համար Արցախը անվտանգ և կայուն զարգացող սուբյեկտ է: 

«Միասնական հայրենիք» կուսակցությունը  նախընտրական անհիմն խոստումներ չի 

շռայլում, քանի որ առաջնորդը, ում շուրջը միավորվել են քաղաքացիական ակտիվ 



դիրքորոշում ունեցող փորձառու գործիչներ և բանիմաց երիտասարդներ, իր խոսքը վաղուց 

գործով է ապացուցել:  

Ուրեմն՝ վերջին խոսքը թող ասի ժողովու´րդը՝  իր քվեն վստահի «Միասնական 

հայրենիք» կուսակցությանը: Սա է մեր ուղենիշը: 

 

 «Միասնական հայրենիք» կուսակցության գաղափարախոսությունը 

Կուսակցությունը ազատական և առաջադիմական գաղափարների միջոցով 

հասարակության և պետության զարգացմանը միտված քաղաքական կազմակերպություն է: 

Նրա հիմնադիր անդամները զբաղված են ծրագրային հիմնախնդիրների և հասարակությանը 

հուզող կարևոր խնդիրների ուսումնասիրությամբ ու վերլուծությամբ՝ ելնելով կուսակցության 

քաղաքականությունից, անընդհատ ապահովելով նրա գաղափարաքաղաքական 

առաջընթացն ու զարգացումը: 

 Կուսակցության գործունեությունը նպատա-կաուղղված է. 

✓ սահմանադրական բարեփոխումների իրագործ-մանը, 

✓ Արցախում սոցիալական, իրավական և ժողովրդավարական պետության լիակատար 

կայացումն ապահովող պայմանների ստեղծմանը, 

✓ ազգային միասնության սկզբունքներով Արցախի անվտանգության հիմնահարցերի 

համակար-գային ռազմավարության մշակմանն ու իրաց-մանը, 

✓ Արցախի անվտանգության, տնտեսական և հասարակական կյանքում համայն 

հայության միասնականությանը, 

✓ Արցախում սոցիալ-տնտեսական խնդիրների ուսումնասիրմանը և դրանց լուծման 

արդյունա-վետ մեխանիզմների ներդրմանը, 

✓ Արցախի Հանրապետության՝ միջազգային հանրությանն ինտեգրվելու և նրա կողմից 

ճանաչվելու գործընթացների նպաստմանը, 

✓ սփյուռքահայության ներուժի համախմբման համար բարենպաստ պայմանների 

ստեղծմանը, 

✓ դատարանների անկախության ապահովմանն ուղղված իրական գործողություններին, 

✓ իշխանության և գործարարության տարանջատ-մանը միտված իրական 

մեխանիզմների ստեղծ-մանը, 

✓ սոցիալական արդարության վերականգնմանը, 

✓ մրցունակ տնտեսական համակարգի կայաց-մանը և հարկային դաշտի պարզեցմանը, 

✓ ազգային արժեհամակարգի բաղադրիչների պահպանմանն ու զարգացմանը, 

✓ ժողովրդագրական քաղաքականության մշակ-մանն ու իրականացմանը (ծնելիության 

աճի խթանում, արտագաղթածների վերադարձ), 



✓ վարչական շրջանների և առանձին համայնքների տնտեսական համաչափ 

զարգացման ապահով--մանը և ներդրումային ծրագրերի ներդրմանը, 

✓ գյուղական շրջաններում զբաղվածության խնդրի լուծմանը, 

✓ աղքատության հաղթահարմանն ու սոցիալական բևեռացման թուլացմանը: 

Այս կենսական անհրաժեշտության բարեփոխում-ների մտայնությամբ ենք մենք 

մասնակցում խորհրդարանական ընտրություններին և վստահության քվե ստանալուն պես 

ծառայելու ենք ժողովրդին, սպասարկելու ենք ժողովրդի շահերը, պաշտպանելու ենք 

ժողովրդի իրավունքները: 

 Վերոհիշյալ առաջնահերթությունների իրագործ-ման նպատակով «Միասնական 

հայրենիք» կուսակ-ցությունն իր քաղաքական ծրագրում նախատեսում է հետևյալը. 

 

Իրավունքի գերակայություն 

«Միասնական հայրենիք» կուսակցությունը իրավունքի գերակայությունը որդեգրել է 

որպես կառավարման սկզբունք, ըստ որի՝ բոլոր անձինք, մարմինները, հանրային և 

մասնավոր կառույցները՝ ներառյալ պետությունը, հաշվետու են օրենքի առջև: Այդ օրենքները 

հասանելի են բոլորին, հավասարապես կիրառվում և մեկնաբանվում են անկախ դատարան-

ների կողմից, համապատասխանում են մարդու իրավունքների և ազատությունների 

միջազգային չափանիշներին և  նորմերին: 

Պետականաշինության զարգացման ուղին մենք տեսնում ենք Արցախի 

Հանրապետությունում իրա-վունքի գերակայության երաշխավորմամբ իրավական 

պետության կառուցման մեջ, ուստի իրավունքի գերակայության ամբողջական կենսագործման 

համար մենք հետամուտ ենք՝ 

✓ օրենսդրության մեջ միջազգային չափանիշներին համահունչ իրավունքի ամբողջական 

ամրագրմանը և օրենքի գերակայության երաշ-խավորմանը,  

✓ օրենսդրության հստակեցմանն ու իրավական նորմերի տարընթերցումների 

բացառմանը, 

✓ մարդու իրավունքների օրենսդրական ամրա-գրմանն ու դրա հետևողական 

իրացմանը, 

✓ սոցիալական զարգացմանը նպաստող իրա-վունքի գերակայության արտահայտման 

այլ ձևերի ամրագրմանն ու կիրարկմանը, 

✓ օրենսդրական թերությունների և բացերի վերհանմանը,  

✓ օրենսդրության առավելագույն հստակեցման և իրավական նորմերի տարաբնույթ 

մեկնաբա-նությունների բացառմանը՝ հիմք ընդունելով միջազգային հաջողված փորձը, 



✓ միջազգային փաստաթղթերով նախատեսված մարդու հիմնարար իրավունքները 

փաստացի ներպետական իրավական ակտերով երաշխա-վորմանը,  

✓ պետական մարմինների գործունեության թա-փանցիկությանն ու 

հաշվետվողականության ապահովմանը,  

✓ ազատ արտահայտվելու իրավունքի և բողոքարկ-ման հասանելի մեխանիզմների 

ներդրմանը,  

✓ սահմանադրական բարեփոխումների համա-տեքստում իրական փոխզսպող և 

հավասարա-կշռող մեխանիզմների ստեղծմանը, 

✓  իրավունքի գերակայության, փոխզսպման և հավասարակշռման մեխանիզմների 

արդյու-նավետ լծակների կիրառմանը: 

Մենք գաղափարներին չենք վերագրելու սոսկ օրենսդրական ամրագրում, այլ 

հետևողական ենք լինելու դրանց իրացման հարցում, այսինքն՝ բարե-նպաստ պայմաններ 

են ստեղծվելու ամրագրում ստացած դրույթների իրագործման համար: Միայն 

օրենսդրորեն ամրագրված դրույթների իրակա-նացման դեպքում հետևողականությունը 

կնպաստի ժողովրդավարական սկզբունքներով առաջնորդվող երկիր ունենալուն, որտեղ 

յուրաքանչյուրի համար ստեղծված են արժանավայել ապրելու պայմաններ: 

Սահմանադրական բարեփոխումների իրագործման ճանապարհին Կուսակցությունը 

որդեգրել է իշխանա-կենտրոն սահմանադրական լուծումներից մարդա-կենտրոն 

սահմանադրական լուծումներին անցում կա-տարելու մոտեցում: Մարդակենտրոն 

Սահմանա-դրություն ունենալու համար, որպես առանցքային ուղղություն, պետք է ընտրել 

իրավունքի գերա-կայության հաստատումը, այսինքն՝ իրավունքը պետք է լինի հստակ, 

որոշակի և սահմանադրորեն ամրագրված: Պետական իշխանությամբ օժտված բոլոր 

մարմիններում և բոլոր հանրային ծառայողների համար ամրագրվելու է տրված 

գործառութային լիազորու-թյունների սահմաններից դուրս չգալու սահմա-նադրական 

պահանջը: 

Դատարանների անկախության և դատական իշխանության լիակատար անկախության 

ապահովման համար իրականացվելու են քաղաքական և օրենսդրական վերափոխումներ: 

Հիմնովին վերացվելու է դատական համակարգի կախվածությունը գործադիր 

իշխանությունից, ստորադաս դատարանների ու դատավորների կախվածությունն էլ իր 

հերթին` վերադաս դատարաններից ու ԱՀ դատախազությունից: 

Դատարանների անկախությանը հասնելու ճանապարհին մշակել և ներդրել ենք 

այնպիսի գործուն մեխանիզմներ, որոնք  ոչ միայն սկզբնավորելու են անկախության հիմքերը, 

այլև դրանք հասցնելու են տրամաբանական հանգուցալուծման: 



Անկախ դատական համակարգը ենթադրում է երեք հիմնական բաղադրիչների` 

իրավական, նյու-թական, կազմակերպական երաշխիքների ընդլայնում և խորացում, ուստի 

պետք է բարձրացնել դատական համակարգի հեղինակությունը և հասարակության 

վստահությունը դատարանների հանդեպ, որպեսզի անձն իր իրավունքների 

պաշտպանությունը չփնտրի միջպետական ատյաններում և կառույցներում:  

Մեր իրականության մեջ օրենքը կա´մ բոլորովին չի գործում, եթե իրավախախտը 

իշխանավոր է, պաշտոնյա կամ մեծահարուստ, կա´մ գործում է խտրական, լայն ու 

տարածական մեկնաբանությամբ, եթե օրենքի կիրառման ոլորտում հայտնվածը շարքային  

իրավագիտակից քաղաքացի է: Հետևապես, Կուսակցության համար գերակա խնդիր է 

դատարանների ու դատական իշխանության արտաքին և ներքին անկախության 

ապահովումը, մասնա-վորապես. 

✓ Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմա-վորման կարգի, դրա գործունեության 

հիմունքների, լիազորությունների շրջանակի և դատարանների նախագահների 

խորհրդի առկա-յության նպատակահարմարության վերա-նայումը, 

✓ դատական համակարգի ֆինանսավորման այնպիսի մեխանիզմի մշակումը և 

ներդրումը, որով հնարավոր կլինի բացառել գործադիր իշխանության միջամտությունը 

դատական համակարգի ֆինանսավորման գործընթացին և ապահովել դատական 

իշխանության ֆինանսական կայունությունը` անկախ որևէ գործոնի առկայությունից, 

✓ դատավորների նշանակման գործընթացում խտրականության ցանկացած դրսևորման 

բացառումը, դատավորի պաշտոնին հավակնող թեկնածուների առաջադրման և 

օրենսդրական խիստ պահանջների չափանիշների սահմա-նումը, 

✓ դատական համակարգի բարեփոխումներին զուգահեռ, որպես պարտադիր պայման, 

նյութական և դատավարական հիմնական օրենսգրքերի և այլ հիմնարար օրենքների 

մշակման, կատարելագործման աշխատանքների կազմակերպումը: 

 

Արտաքին քաղաքականություն 

Հիմք ընդունելով արցախյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ստեղծված 

իրավիճակը, մասնավորապես բանակցային գործընթացի միակ փաստացի և շոշափելի 

ձեռքբերումից (1994 թվականի մայիսից անժամկետ զինադադարը, որն արձանագրվել է 

Կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանի անմիջական ջանքերով և մասնակցությամբ՝ 

եռակողմ բանակցությունների արդյունքում) հետո ստեղծված ճգնաժամը՝ «Միասնական 

հայրենիք» կուսակցությունը իրագործելու է երկրի կայուն անվտանգությունն ու զարգացումը 

երաշխավորող հավասարակշիռ և ճկուն արտաքին քաղաքականություն։ Այս համատեքստում 

մեր երկրի արտաքին քաղաքականության առանցքային խնդիրը լինելու է երկրի 



անկախության միջազգային ճանաչումը և արցախյան հակամարտության խաղաղ 

կարգավորումը:  

Արտաքին քաղաքականության գերխնդիր ունենալով Արցախի անվտանգության 

ապահովումը, հակառակորդին զսպելու նպատակով ռազմական և ռազմատեխնիկական 

հավասարակշռության պահ-պանումը` մեր քաղաքական ուժը հետամուտ է`  

✓ ԱՀ երաշխավորված և անվտանգ միջազգային ճանաչմանը՝ վերջնական նպատակ 

ունենալով մայր հայրենիքին դեյուրե միավորումը՝ ԱՀ սահմանադրությամբ 

ամրագրված տարածքների պահպանմամբ, 

✓ Արցախի քաղաքական և տնտեսական մեկու-սացման հաղթահարմանը, միջազգային 

և տարածաշրջանային տնտեսական համա-կարգերում երկրի ներգրավվածության 

աստի-ճանի բարձրացմանը, 

✓ Արցախյան հակամարտության  խաղաղ կար-գավորման բանակցային գործընթացում 

քաղա-քական կամքի դրսևորմանը՝ հանդես գալու արցախահայության ինքնորոշման 

իրավունքի պաշտպանության դիրքերից, 

✓  ԱՀ և ՀՀ վարած արտաքին քաղաքականության ներդաշնակեցմանը: 

 

Բանակ և անվտանգություն 

Արցախում և նրա շուրջ ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակում,  արցախյան 

հակամարտության կարգա-վորման բանակցային գործընթացի հետընթացի 

համապատկերում Արցախի անվտանգության ապա-հովման միակ երաշխիքը մարտունակ 

բանակ ունենալն է, ուստի երկրի անվտանգության ապահովումը «Միասնական հայրենիք» 

կուսակցությունը տեսնում է հետևյալ քայլերի հաջորդականության մեջ` 

✓ պարտադիր զինվորական ծառայությունից ան-ցում պայմանագրային 

զինծառայության, 

✓ պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայողներին բնակարանային պայ-

մաններով ապահովում և սոցիալական ձեռնար-կատիրությամբ զբաղվելու համար 

նպաստավոր պայմանների ստեղծում, 

✓ զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամ-ների բժշկական ապահովագրություն 

համա-կարգի ներդրում, 

✓ ռազմական կարողությունների շարունակական կատարելագործում` ապահովելու ԱՀ 

պաշտպա-նության բանակի մարտունակությունն ու արդիականացումը,  

✓ պաշտպանության բանակի համալրումը արհեստավարժ ստորաբաժանումներով, 

✓ պաշտպանության բանակի համալրում գիտու-թյան վերջին նվաճումներին համահունչ 

տեխնո-լոգիաներով և զինատեսակներով, գերճշգրիտ հեռահար հրթիռային 



հարվածների, հրետա-նային խոցման և հակաօդային պաշտպանության 

ժամանակակից համակարգերով, 

✓ պաշտպանության համակարգի ավտոմա-տացում, ժամանակակից ռազմական 

գործողու-թյուններ վարելու համար անհրաժեշտ տեխնոլո-գիական հագեցվածության 

և կիբերպաշտ-պանության ապահովում: 

 

Պետական կառավարման ինստիտուտներ 

ԱՀ պետական կառավարման ինստիտուտների կայացման նպատակով «Միասնական 

հայրենիք» կուսակցությունը հետամուտ է իրավական պետության, օրենքի և արդարության 

նկատմամբ մարդկանց խաթարված հավատի ու հանրության մեջ բարոյա-հոգեբանական 

մթնոլորտի վերականգնման համար ձեռնարկվեն հետևյալ միջոցառումները՝ 

✓ սահմանադրական կարգի վերահաստատում, այն է՝ իշխանության թևերի ձևավորումն 

ազատ և արդար ընտրությունների միջոցով, 

✓ օրենսդրության հստակեցում ու իրավական նորմերի տարաբնույթ 

մեկնաբանությունների բացառում, 

✓ գործող նորմատիվների վերանայում, 

✓ իշխանության բոլոր թևերի՝ Սահմանա-դրությամբ նախատեսված անկախության և 

միմյանց հակակշիռ լինելու գործոնի ապա-հովում, 

✓ օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների ձևավորման բոլոր մակարդակներում 

ընտրական գործընթացների շարունակական կատարե-լագործում, 

✓ մարդու հիմնական իրավունքների՝ խոսքի, մտքի, խղճի ազատության ապահովում, 

ժողովրդա-վարության հաստատում, բազմակուսակ-ցականության և 

պառլամենտարիզմի հաստա-տման ժողովրդական մեխանիզմների  վերա-մշակում, 

✓ քաղաքացիական հասարակության ինստի-տուտների ամրապնդում, 

✓ քաղաքական նպատակներով իրավապահ մարմինների և ուժային կառույցների 

կիրառման պրակտիկայի բացառում: 

 

Տնտեսություն 

«Միասնական հայրենիք» կուսակցության տնտե-սական քաղաքականության 

անկյունաքարը Արցախի տնտեսության մրցակցային առավելությունների ընդ-լայնմամբ 

տեղական, տարածաշրջանային և համաշ-խարհային մրցունակության բարձրացումն է՝ 

գիտելիքի և նորարարությունների վրա հիմնված արդիական տնտեսական համակարգի 

ձևավորում, զբաղվածության խնդրի լուծում, աշխատանքի խրախուսմանը միտված ծրագրերի 



մշակում, բնակչության կենսամակարդակի և կյանքի որակի բարձրացում: Այս նպատակով 

մենք հետամուտ ենք՝  

✓ տնտեսական օրինականության հաստատմանը, բարեփոխումների նոր փաթեթի 

ներդրմանն ու ստվերայնության կրճատմանը, 

✓ ձեռնարկատիրության ֆինանսավորման մատ-չելի աղբյուրների ձևավորմանը, 

✓ պետական բյուջեի ելքերի և մուտքերի թափան-ցիկության, արտաքին 

օժանդակությունների օգտագործման, պետական գնումների, բյուջեի կատարողականի  

նկատմամբ իրական վերա-հսկողության ապահովմանը, 

✓ պետական ֆինանսավորմամբ համազգային ծրագրերի իրագործմանը՝ նոր 

աշխատատեղերի ստեղծման հեռանկարով, 

✓ կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ բարեփո-խումների իրականացմանը՝ միտված 

տնտե-սական անվտանգության, տեղական և այլընտրանքային ներուժի լիարժեք 

իրացման համար նպաստավոր միջավայրի ձևավորմանը, 

✓ ԱՀ տարածքի գոտիականության ձևավորմանը, տնտեսական գերակայությունների ու 

առաջնա-հերթությունների սահմանմանը, 

✓ առևտրային բանկերում վարկի և տոկոսի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսի 

ժամկետանց տույժերի ընդունման և տուգանքների զիջման, միայն վարկի մայր 

գումարի մասնակի մարումների ժամանակացույցի  ընդունման միջոցով 

ազգաբնակչության վարկային բեռի թեթևացման խնդրի հանգուցալուծմանը,  

✓ տնտեսության ճյուղերի զարգացման համար բա-րենպաստ պայմանների 

ապահովմանը, ար-տահանման ծավալների ավելացման նպա-տակով տեղական 

արտադրանքի մրցակցային առավելությունների ձևավորման պայմանների 

ստեղծմանը, 

✓ տեղական արտադրանքի գնագոյացման գոր-ծոնների՝ սակագների վերանայմանը և 

հարկում խթանող կառուցակարգերի կիրառմանը, 

✓ սոցիալական ձեռնարկատիրության յուրա-քանչյուր նախաձեռնության նկատմամբ 

անհա-տական մոտեցմանը, այսինքն՝ ձեռնար-կատիրական գաղափարից մինչև 

կայացած գործ՝ պետության անմիջական աջակցության ապա-հովմամբ, 

✓ Արցախի բնական ռեսուրսների առավել խնայողական և նպատակային օգտագործման 

պայմանների ապահովմանը,  

✓ տնտեսական զարգացման գերակա հայտա-րարված ուղղություններում հարկման 

առանձ-նահատուկ կառուցակարգերի կիրառմանը, 

✓ ազգային բրենդի կայացմանը և վերջինիս միջազգային ճանաչելիության 

բարձրացմանը, 



✓ ազատ և թափանցիկ մրցակցության ապա-հովմանն ու սեփականության անձեռնմ-

խելիության երաշխավորմանը, 

✓ սեփականաշնորհման, աճուրդների և տեն-դերների կազմակերպման 

օրինականության պահպանմանը, 

✓ հարկման դաշտում խոշոր ձեռներեցների ոչ խտրական ընդգրկմանը,  

✓ հակամենաշնորհային քաղաքականության ներդրման նպատակով օրենքով 

նախատեսված խիստ պատժամիջոցների կիրառմանը, 

✓ բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված արդյու-նաբերության, մասնավորապես՝ 

տեղեկատ-վական և հեռահաղորդակցության բնագա-վառներում պետական 

աջակցության ցուցա-բերմանը, 

✓ վարկային ճիշտ քաղաքականությամբ փոքր և միջին բիզնեսի արագ զարգացմանը: 

 

Գյուղատնտեսություն 

«Միասնական հայրենիք» կուսակցության՝ գյու-ղատնտեսության զարգացման տեսլականը 

մրցունակ գյուղատնտեսության, դինամիկ գյուղացիական տնտե-սությունների 

համակենտրոնացման քաղաքա-կանությունն է։ Երկրի պարենային ապահովության 

մակարդակի բարձրացմանը միտված ագրոպարենային համակարգի զարգացումը մեր կողմից 

առաջարկվող սոցիալական քաղաքականության գլխավոր նպա-տակներից է: Ըստ այսմ՝ 

իրականացնելու ենք. 

✓ վարելահողերի նպատակային օգտագործման և ոռոգելի հողատարածքների 

ծավալների ընդ-լայնում, 

✓ գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության կազմակերպման, մթերման և 

վերամշակման հզորությունների ձևավորում, 

✓ ագրոպարենային համակարգի հագեցում նորագույն սարքավորումներով ու տեխնոլո-

գիաներով,  

✓ սննդի անվտանգության համակարգերի մշակում և ներդրում, 

✓ հակակարկտային ցանցերի համակարգի ար-դիականացում, 

✓ տեղական սերմնաբուծության և սերմնարտադ-րության պետական աջակցության 

ծրագրերի իրականացում,  

✓ գյուղատնտեսության ապահովագրական համա-կարգի ներդրում, 

✓ գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության սուբսիդավորում,  

✓ փոքրգյուղացիական տնտեսությունների խրա-խուսում,  

✓ մեծածախ շուկաների ստեղծում, 

✓ գյուղացիական տնտեսությունների կողմից մանրածախ շուկաների հիմնում, 



✓ գյուղացիական տնտեսության վարկային պարտ-քերի դուրսգրում և/կամ մասնակի 

մարում, 

✓ սերմացուի, թունաքիմիկատների, պարար-տանյութերի նկատմամբ    տարբերակված 

ԱԱՀ կիրառում, 

✓ ոռոգման, ագրոսերվիսի, գյուղմթերքների իրաց-ման ու գյուղատնտեսական 

աշխատանքների ֆինանսավորման ոլորտներում փոխօգնության կոոպերատիվների 

ստեղծում, 

✓ ոռոգման համակարգի արմատական բարեփո-խում, 

✓ փոքր ու միջին, էլիտար ու էկոլոգիապես մաքուր մթերքներ արտադրող գյուղացիական 

տնտե-սությունների գործունեության պետական աջակ-ցություն, 

✓ գյուղացիների համար մասնագիտական դասըն-թացների կազմակերպում, 

✓ գյուղմթերքների թափոնների վերամշակում և իրացում, 

✓ գյուղատնտեսության տեխնիկական պարկի հա-գեցվածության բարձրացում,  

✓ ագրարային արտադրական գործընթացներում արդիական մեթոդների և 

տեխնոլոգիական ներդրման աջակցություն, 

✓ սննդամթերքի անվտանգության մակարդակի հետևողական բարձրացում, 

✓ վարելահողերի և բնական կերային հանդակների օգտագործման արդյունավետության  

բարձ-րացում, 

✓ տոհմային ցեղատեսակների ներմուծում և բազ-մացում,  

✓ ժամանակակից ավտոմատացման տեխնո-լոգիների կիրառմամբ անասնապահության 

աս-տիճանական փոխադրում, 

✓ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավա-րում: 

 

Սոցիում 

«Միասնական հայրենիք» կուսակցության սոցիալական քաղաքականության հիմքում 

սոցիալական պաշտպանության կայուն համակարգի ներդրումն է, առանցքում՝ մարդու 

հիմնարար իրավունքների և ազատությունների իրացման համար նպաստավոր պայմանների 

ստեղծումը: Սոցիալական բևեռացումը (աղքատության և գործազրկության բարձր մակարդակ, 

ծնելիության ցածր և արտագաղթի բարձր գործակից և այլն) պայնանավորված է մարդկային 

ռեսուրսների կառավարման պետական քաղաքականության բացակայությամբ, ազգային 

մտա-վոր ներուժի իրացման նկատմամբ ոչ հետևողական մոտեցմամբ: Հիմք ընդունելով 

նշյալը՝ հետամուտ ենք հետևյալ անհետաձգելի միջոցառումներին՝ 

✓ բնակչության իրական եկամուտների անշեղ աճի ապահովում, 



✓ քաղաքացու կենսաթոշակային ապահովության եռամակարդակ 

պատասխանատվության (պետություն, գործատու, քաղաքացի) սահ-մանում, 

✓ պետական պարտադիր վճարումներից կայուն, երաշխավորված պետական 

կենսաթոշակի ձևա-վորում՝ քաղաքացիների կամավոր և գործատու-ների պարտադիր 

վճարումներից լրացու--ցիչ կենսաթոշակի հավելմամբ,  

✓ երիտասարդական քաղաքականության մշակում և իրացում, 

✓ երիտասարդ կամ բնակարանազուրկ ընտանիք-ներին  բնակարաններով ապահովելու 

նպատա-կով պետության կողմից բնակարանային շինարարության ծրագրի 

իրականացում,  

✓ արտագաղթի հետևանքով Արցախի ազգային անվտանգությանն սպառնացող 

ժողովրդագրա-կան վիճակը բարելավելու նպատակով համալիր միջոցառումների 

մշակում՝ վերաբնակեցման խթանում,  

✓ քաղաքացու վերարտադրողական առողջության ապահովմանն ուղղված 

մեխանիզմների ձևա-վորում, որին կնպաստի երեխաների ծննդյան և խնամքի համար 

հատկացվող ֆինանսական և այլ օժանդակության չափի վերանայումը, 

✓ առողջապահության, կրթության, գիտության ոլորտներում պետական ծրագրերի դերի 

և տեսակարար կշռի ընդլայնում: 

 

 

Սոցիալական բարեփոխումներ 

 

       Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումներ: Հաշվի առնելով այն, որ վերջին 10-15 

տարվա ընթացքում կենսաթոշակային համակարգը չի են-թարկվել խորքային 

բարեփոխումների, և հասա-րակության զգալի հատվածի նվազագույն կենսա-թոշակը 

տատանվում է 28-32 հազար ՀՀ դրամի միջակայքում, կարծում ենք սոցիալական ոլորտում  

կենսաթոշակային քաղաքականությունը ենթակա է լուրջ վերափոխումների: Հաշվարկները 

թույլ են տալիս նվազագույն կենսաթոշակը բարձրացնել մի քանի անգամ՝ հասցնելով 80 

հազար ՀՀ դրամի՝ կենսաթոշակային ապահովման համապատասխան մակարդակների 

վերանայմամբ:  

 



 

       Նվազագույն աշխատավարձի վերանայում: Նախատեսվում է նվազագույն 

աշխատավարձի բարձ-րացում. 63 հազար ՀՀ դրամից հասցնել մինչև 140 հա-զար ՀՀ դրամ: 

 

     Պատերազմի մասնակիցների համար հավելավճարների սահմանում: Արցախյան 

պատերազ-մի մասնակիցների համար սահմանվելու է  25 հազար ՀՀ դրամի չափով 

հավելավճարի: 

 

 



       

 

Բանկային համակարգի վերանայում:  

- Նախատեսվում է նվազեցնել վարկերի տոկոսադրույքները,  վերանայել վարկային 

մարումների սխեման և վարկային պարտա-վորությունների ներումների 

համակարգը: 

- Բջջային կապի օպերատորը պարտավորված է լինելու վերափոխել 

քաղաքականությունը, մասնավորապես բացառվելու է ԱՀ-ի և ՀՀ-ի միջև ռումինգը, 

վերանայվելու են գնա-գոյացման մեխանիզմներն ու կապի որակը՝ հատկապես 

հեռավոր շրջաններում (4G և 5G կապի ներդրում): 

- Կոմունալ ծառայությունների վերանայում: 

- Նվազեցվելու են կոմունալ ծառայությունների գները, մասնավորապես 

էլեկտրաէներգիայի սակագինը դառնալու է 15 ՀՀ դրամ՝ 49 ՀՀ դրամի փոխարեն, 

գազի սակագինը կնվազի առնվազն 30%-ով: 

- Խնամքի կարիք ունեցող միայնակ ծերերի նկատմամբ պետական հոգածություն:  

 

Ժողովրդագրական քաղաքականություն: 

- Ժողովրդագրական ճգնաժամի լուծումը տե-սանելի է ծնելիության խթանման, 

մասնավորապես նորապսակներին տրամա-դրվող միանվագ սոցիալական 

օժանդա-կության և երեխաներին տրվող նպաստի չափերի վերանայմամբ:  

- Եռապատկվելու է մանկահասակ երեխա-ներին տրամադրվող նպաստի չափը՝  45 

հա-զար ՀՀ դրամ՝  15 հազար ՀՀ դրամի փոխարեն, նպաստառու երեխաների 

տարիքային ցեզի վերանայում՝ նպաստ կստանան մինչև 6 տարեկան երեխաները՝  

գործող մինչև 2 տարեկանի փոխարեն: 



 

   

      Կրթության ոլորտի վերանայում: Կրթության որակի անկումը լուրջ սպառնալիք է ինչպես 

տնտեսության զարգացման, այնպես էլ ազգային անվտանգության: Կրթության և գիտության 

համակարգային ճգնաժամը պայմանավորված է դասավանդողների աշխատա-վարձերի 

աննախադեպ ցածր մարդակով: Սա անհաս-կանալի և անընդունելի է հատկապես այն 

դեպքում, երբ ետպատորազմյան առաջին տարներին ոլորտը պետականաշինության 

առաջնահերթություն էր: Մաս-նավորապես դասավանդողների աշխատավարձը բարձրացել և 

գերազանցում էր բյուջետային կազմա-կերպությունների միջին աշխատավարձի մակարդակը: 

Այսօր, ի հեճուկս կրթության մասին օրենքի, ուսուցչի հաստիքային աշխատավարձը ցածր է 

միջին աշխատա-վարձի մակարդակից: Համաձայն մեր կուսակցության ծրագրի՝  սեղմ 

ժամկետներում ձեռնարկվելու են միջոց-ներ մի կողմից դասավանդողի աշխատավարձը 

բարձ-րացնելու մինչև 200 000 ՀՀ դրամ՝ որակավորման աս-տիճանին համապատասխան, 

մյուս կողմից՝ ուսումնա-կան ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնել՝  շաբաթական 22 ժամից 

դարձնելով 18 ժամ: 

 



 

 

Նշված բոլոր բարեփոխումները իրականություն կդառնան ոչ ուշ, քան 6 ամսում: 

 

Առողջապահություն 

«Միասնական հայրենիք» կուսակցությունը Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության հա-մակարգը տեսնում է որակյալ, արդյունավետ, թա-փանցիկ և 

հասանելի՝ անկախ տարիքից, սոցիալական վիճակից, տեղաշարժվելու ունակությունից և 

բնա-կության վայրից, բուժհաստատության սեփականության ձևից և գտնվելու վայրից: Ուստի, 

մենք երաշխավորում ենք, որ. 

✓ մոր և մանկան առողջությունը  կլինի մշտական հոգածության ներքո (առողջ  սերունդն 

է պետության ապագայի երաշխավորը), 

✓ Արցախում կհիմնվի առողջության առաջնային պահպանության ժամանակակից 

համակարգ՝ կանխարգելելու, հայտնաբերելու և բուժելու ար-տահիվանդանոցային 

պայմաններում բուժվող հիվանդություները, 

✓ բուժօգնությունն  ու կանխարգելիչ ծրագրերը  կլինեն անվճար՝ առավելապես 

պետական  ֆի-նանսավորմամբ  և ապահովագրական մեխանիզմների կիրառմամբ, 

✓ պետության մասնակցությամբ սահուն անցում կկատարվի պարտադիր բժշկական  

ապա-հովագրությանը՝ բնակչության սոցիալապես անապահով  շերտի շեշտադրմամբ 

և հիվանդի կողմից բժշկի ընտրության հնարավորության  օրենսդրական  

ամրագրմամբ,  



✓ առաջին  բժշկասանիտարական  օգնության  նպատակով գյուղական  և այլ  

համայնքներում կկազմակերպվի բժշկական  և բուժական  ցանց՝ անկախ համայնքային 

բնակչության  քանակից, 

✓ սանիտարական ավիացիայի ներգրավման հեռանկարով շտապօգնության  

բաժանմունք-ների  ստեղծմամբ  կբարելավվի  առաջին  բժշկական  օգնության  

ծառայությունը, այդ  թվում ՝ հեռավոր գյուղական համայնքներում, 

✓ դպրոցական և նախադպրոցական հաստատ-ություններում  կկատարելագործվի 

բժշկական ծառայության համակարգը՝ երեխաների առողջական վիճակի 

մշտադիտարկման և պար-բերական կանխարգելիչ զննման բաղադրիչով, 

✓ կստեղծվի որակյալ պալիատիվ խնամքի համա-կարգ,  

✓ կներդրվի աշխատուժի բժշկական զննման հա-մակարգ,  

✓ հասարակության  բոլոր   շերտերի,  հատկապես երեխաների և երիտասարդության 

շրջանում կներդրվի առողջ ապրելակերպի հայեցակարգ: 

Առաջնորդվելով «Մենք կանք այն, ինչ ուտում ենք» սկզբունքով՝ Կուսակցությունը 

հետամուտ է լինելու պարենային հումքի և սննդամթերքի որակի վերահսկողությանը: 

Արդյունքում կկանխարգելվեն լայն տարածում ստացած մի շարք հիվանդություններ: 

Ներմուծվող սննդամթերքը համապատասխանեցվելու է նախասահմանված նորմատիվ-

տեխնիկական օրենս-դրական նորմերին, իսկ համապատասխանությունը ստուգվելու է 

ժամանակակից փորձագիտական լաբո-րատորիաներում: 

 

 

Կրթություն 

«Միասնական հայրենիք» կուսակցությունը կրթության ոլորտը դիտարկում է որպես 

մարդկային կապիտալի զարգացման և երկրի երկարաժամկետ կայուն զարգացման 

առանցքային նախապայման: Որակյալ, արդյունավետ և միջազգային լավագույն 

չափանիշներին համապատասխանող ազգային կրթա-կան համակարգը մեր երկրի 

շարունակական տնտե-սական և սոցիալական զարգացման անկյունաքարն է: Կարևորելով 

կրթության ձևի և բովանդակության համապատասխանեցումը արդի հասարակության և 

տնտեսության պահանջներին՝ «Միասնական հայրե-նիք» կուսակցությունը պետական 

կառավարման մաս-նակցային  մեխանիզմների բարելավմամբ նպաստավոր պայմաններ է 

ստեղծելու կրթական համակարգի արդիականացման համար:  

Կրթության ոլորտում վերը շարադրված հեռանկարներն իրականություն դարձնելու 

նպատակով մենք հետևողական ենք լինելու բովանդակային և օրենսդրական 

բարեփոխումների նկատմամբ:  



 

 

Նախադպրոցական կրթություն 

✓ հանրապետության բոլոր դպրոցներին կից նա-խակրթարանների հիմնում, 

✓ նախադպրոցական հաստատությունների շենքա-յին և բակային պայմանների 

բարելավում՝ ան-վտանգ միջավայրի (խաղահրապարակներ և կանաչապատ 

տարածքներ) ապահովում, 

✓ նախադպրոցական հաստատություններում յու-րաքանչյուր երեխայի զարգացման, 

ունա-կությունների դրսևորման համար հավասար պայմանների ապահովում և 

անհատական մո-տեցում, 

✓ նախակրթարանների հաշվառման և ընդու-նելության էլեկտրոնային համակարգի 

ներդրում, 

✓ նախակրթարաններում տարիքային խմբերի ըն-դունելության վերանայում՝ գործող 3 

տարեկանի փոխարեն 2, առանձին դեպքերում՝ մինչև 1.5 տարեկան: 

Հանրակրթություն 

✓ ուսուցիչների աշխատանքի ընդունման թափան-ցիկ ընթացակարգի ներդրում, 

✓ լավագույն կադրերին դպրոցներ բերելու ուղղությամբ խրախուսական քաղաքակա-

նության մշակում և իրականացում, 

✓ հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների շաբաթական ծանրաբեռնվածյան 

նվազեցում (շաբաթական 18 ժամ՝ 22 ժամի փոխարեն)՝ այդպիսով ընդլայնելով 

ինքնակրթության հնա-րավորությունը,  

✓ ուսուցիչների իրական վերապատրաստման և որակավորման իրական 

մեխանիզմների սահ-մանում՝ պարտադիր ատեստավորման համա-կարգի 

ներդրմամբ, 

✓ ըստ մասնագիտական կրթության որակա-վորման աստիճանի 5 տարի ժամկետով 

որակա-վորման տարակարգ ստացած ուսուցչի համար հավելավճարի սահմանում. 

- ավագ ուսուցիչ՝ երրորդ աստիճանի որա-կավորման տարակարգ՝ 

մանկավարժական դրույքի 50%-ի չափով, 

- առաջատար ուսուցիչ՝ երկրորդ աստիճանի որակավորման տարակարգ՝ 

մանկավար-ժական դրույքի 30%-ի չափով,   

- ուսուցիչ՝ առաջին աստիճանի որակավորման տարակարգ՝ մանկավարժական 

դրույքի 10%-ի չափով, 

- մենթոր՝ ուսուցչի որակավորմամբ շրջանա-վարտ՝ առանց հավելավճարի, 



✓ ուսուցչի   նվազագույն աշխատավարձի (1 դրույ-քաչափ)   սահմանում  200 հազար ՀՀ 

դրամի չա-փով, պայմանավորված տարակարգով՝ մինչև 300 հազար ՀՀ դրամ,  

✓ հանրակրթական բոլոր ուսումնական հաստատ-ություններում դպրոցի կառավարման 

խորհուրդ-ների ստեղծում, խորհրդի կողմից մրցութային կարգով տնօրենի 

ընտրություն, 

✓ մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով ու-սումնափորձարարական  

դասընթացային ծրագ-րերի մշակում, տեղեկատվական-հաղորդա-կցական 

տեխնիկայով և տեխնոլոգիաներով հագեցած մասնագիտացված  դասարանների 

հիմնում,  

✓ դպրոցական ճաշարանային ցանցի հիմնում, տարիքային 

առանձնահատկություններով պայ-մանավորված սննդակարգի պահպանմամբ  տաք 

սննդի ապահովում, 

✓ դասարաններում աշակերտների թվաքանակի սահմանում ոչ ավելին, քան 24-ը, 

✓ հիմնական դպրոցի և արհեստագործական ուսումնարանի համատեղմամբ միջին 

մասնա-գիտական ուսումնական հաստատությունների ցանցի և կոմպլեքս 

հանրակրթական հաս-տատությունների հիմնում (առաջին փուլում՝ բոլոր 

շրջկենտրոններում): 

 Մասնագիտական կրթություն 

✓ բուհական ռեսուրսների (մարդկային, տնտե-սական, ֆինանսական և այլն) 

կառավարման կառուցակարգերի արմատական վերափոխում,  

✓ կրթական մասնագիտությունների ցանկի համա-պատասխանեցում տեղական և 

միջազգային աշխատաշուկայի պահանջներին՝ դասավանդ-ման բովանդակային և 

մեթոդաբանության հիմնավորմամբ,  

✓ ազգային աշխատաշուկայում պահանջարկ ունե-ցող մասնագիտությունների 

ուսուցման իրակա-նացում պետպատվերի շրջանակներում, 

✓ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակա-վորում՝ միջազգային չափանիշների 

համապա-տասխանեցմամբ, 

✓ գյուղական բնակչության շրջանում ագրոտեխ-նիկական նվազագույն գիտելիքների 

ուսուցման դասընթացների կազմակերպում, 

✓ գիտական հետազոտությունների հնարավորութ-յունների և ծավալի ընդլայնում, 

պետպատվերի շրջանակներում ոլորտային հետազոտութ-յունների իրականացում, 

հետազոտական նախա-գծերում դասավանդողի և սովորողի ներգրավ-վածության 

խթանում,  



✓ պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատա-վարձի բարձրացում՝ գիտական 

աստիճանի և տարակարգի հիմնավորմամբ: 

 

Գիտություն 

«Միասնական հայրենիք» կուսակցությունը Արցա-խում գիտության զարգացումը 

դիտարկում է ոչ միայն իբրև ազգային արժանապատվության և անվտան-գության 

ամրապնդման, երկրի մրցունակության և միջազգային վարկանիշի բարձրացման խնդիր, այլև 

իբրև տնտեսության զարգացման, աղքատության հաղ-թահարման, նոր աշխատատեղերի 

ստեղծման գրա-վական: Կարևորելով հիմնարար և կիրառական գիտա-կան 

հետազոտությունները խթանող, տարածա-շրջանային և միջազգային գիտական-

հետազոտական տարածքին ինտեգրված, ստեղծարար, նորարար և մրցունակ գիտական 

դաշտը՝ «Միասնական հայրենիք» կուսակցությունը հետևողական քայլեր է ձեռնարկելու 

Արցախի գենետիկ ինտելեկտուալ «բրենդը» որակական նոր հիմքերի վրա դնելու, գիտական 

դիվա-նագիտության հնարավորությունները իրացնելու ուղղությամբ: 

Գիտաշխատողների վարձատրության բարձրաց-ման, գիտական թեմաների 

ֆինանսավորման ծավալ-ների մեծացման նպատակով աստիճանաբար ավելաց-նելու ենք 

գիտության ոլորտի հատկացումները (տարե-կան ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ 0,3-0,4 տոկոսային կետի 

սահ-մաններում), ներգրավելու դրանց ֆինանսավորման այլընտրանքային եղանակներ և 

աղբյուրներ։ Առանձին հատկացումներ ենք նախատեսում գիտական սարքա-վորումներ, 

վերջին սերնդի տեղեկատվական տեխնոլո-գիաներ և այլ միջոցներ ձեռք բերելու, բուհերը 

դասա-վանդման ժամանակակից տեխնոլոգիաներով արդի-ականացնելու, 

գիտահետազոտական հաստատ--ությունները վերազինելու համար՝ հեռանկարային 

ուղղությունների (տեղեկատվական, նանո և այլն) շեշտադրմամբ:  

Հիմք ընդունելով մի կողմից ազգային մրցու-նակության առավելությունները և Արցախի 

ժողովրդի բնական գիտական պոտենցիալը, մյուս կողմից՝ քաղաքական կարգավիճակի 

արդյունքում Արցախի ճա-նաչելիության խնդիրը՝ Կուսակցությունը ներդնելու է 

նպատակային երիտասարդական գիտական քաղաքականություն: 

 

Սպորտ 

Սպորտի զարգացման և առողջ ապրելակերպի պայ-մանների ձևավորումը 

Կուսակցության ծրագրի առաջ-նային հետաքրքրություններից է։ Ամենուրեք, այդ թվում՝ 

գյուղական վայրերում կառուցվելու են մարզադաշտեր, սպորտդահլիճներ, լողավազաններ և 

այլն։ Մասնագիտացված մարզադպրոցների կառուց-մամբ հիմք է դրվելու Արցախը 

միջազգային մրցաս-պարեզներում ներկայացնելու գործընթացին։  



Նախատեսվում է. 

✓ մշակել երկրում սպորտի զարգացմանը միտված պետական համալիր 

քաղաքականություն՝ բարձ-րացնելով սպորտի ֆինանսավորման ծավալ-ները, 

ապահովելով առողջ ապրելակերպի հա-մար անհրաժեշտ պայմաններ,  

✓ ընդլայնել մարզադպրոցների ու մարզական ա-կումբների ցանցը` տարանջատելով 

զանգվա-ծային սպորտը մասնագիտականից, 

✓ համայնքներում նախադրյալներ ստեղծել զանգ-վածային սպորտի զարգացման 

համար: 

 

Էներգետիկա 

«Միասնական հայրենիք» կուսակցությունը կա-րևորում է Արցախի էներգետիկ 

անկախության և անվ-տանգության կայուն զարգացումը, այլընտրանքային էներգետիկ 

աղբյուրների ավելացումը, էներգա-խնայողության ապահովումը՝ հենվելով էներգա-

արդյունավետ ժամանակակից միջոցների և մեթոդների (ջրամբարներ, արևային, նանո, բիո և 

այլն) իրականացման ու նոր տեխնոլոգիաների վրա: Ոլորտում մենք իրականացնելու ենք 

նորարար և ստեղծարար այնպիսի բարեփոխումներ, ինչպիսիք են՝ 

✓ բարձրավոլտ և ցածրավոլտ օդային գծերի փո-խարինումը նորերով, 

✓ նոր ենթակայանների կառուցման աշխատանք-ների ինտենսիվացումը, 

✓ էներգախնայողության նորմերի և նորմատիվ-ների սահմանումը, 

✓ արևային համակարգային կայանների ստեղծման և զարգացման շարունակական 

խթանումը, 

✓ գազամատակարարման աղբյուրների և ընկե-րությունների դիվերսիֆիկացիան, 

✓ մեծածախ և մանրածախ շուկաների տարան-ջատումը,  

✓ գազամատակարարման ապակենտրոնացումը: 

Պետությունը կսահմանի կենցաղում, հասա-րակական վայրերում, արտադրության մեջ 

ջերմային և էլեկտրատաքացուցիչների, լուսավորման լամպերի, կենցաղային 

էլեկտրատեխնիկայի, էլեկտրական սար-քավորումների կողմից միավոր օգտակար արդյունքի 

նկատմամբ ջերմային և էլեկտրական էներգիայի սպառ-ման խիստ նորմատիվներ։ 

Կվերանայվեն նաև շինա-րարական նորմերը, մասնավորապես կներդրվեն ժամանակակից 

նյութերով շենքերի ջերմա-մեկուսացումն ապահովող նորմատիվներ: 

 

Մշակույթ 



«Միասնական հայրենիք» կուսակցությունն ան-վերապահորեն կարևորում է 

մշակութային քաղաքա-կանության՝ որպես ճանաչելիության գործիքի ներ-դրումը: Արցախի 

Հանրապետության մշակութային քա-ղաքականությունը պետք է ուղղված լինի մշակութային 

դիվանագիտության գործիքակազմի կիրառմանը՝ հոգևոր և ազգային ավանդույթների վրա 

խարսխված մշակութային միջավայրի ձևավորում, մրցունակ մշա-կութային արտադրանքի 

ստեղծում և իրացում, պատ-մամշակութային ժառանգության պահպանում, ան-հատի 

ստեղծագործական կարողությունների խթանում: 

Վերանորոգվելու են հանրապետության մշա-կութային օջախները, համալրվելու է 

նրանց նյութա-տեխնիկական բազան։ Նպատակասլաց ու հետևո-ղական քայլեր են 

ձեռնարկվելու ոլորտն  անհրաժեշտ  մասնագետներով համալրելու գործում։ Առաջնահերթ 

տեղ է հատկացվելու. 

✓ գրադարանային հավաքածուների համալրմանը, ժամանակակից տեղեկատվական 

համակար-գերի ներդրմանը, 

✓ էլեկտրոնային գրադարանների ֆոնդի հարս-տացմանը, վերջինիս դերի ու 

նշանակության գի-տակցմանն ու բարձրացմանը, 

✓ Արցախի մշակութային ճանաչելիության բարձ-րացմանը, 

✓ մշակութային ինքնության վերարտադրությանը, 

✓ ազգային հենքի վրա ժամանակակից արվեստի զարգացմանը, 

✓ մանկական գեղագիտական դաստիարակության խթանմանը, 

✓ մշակութային ժառանգության ուսումնասիրմանն ու պահպանությանը, 

✓ հանրության լայն շրջանում ազգային արժեքների    վերարմատավորմանը, 

✓ թանգարանային ֆոնդի ընդլայնմանը և հայաս-տանյան ու միջազգային 

թանգարանների  ցանցի հետ համագործակցության սերտացմանը, 

✓ երիտասարդ ստեղծագործական ներուժի բացա-հայտմանը և նորարարական 

մտահղացումների խթանմանը, 

✓ շրջկենտրոններում և համայնքներում մշակու-թային կյանքի աշխուժացմանը, 

✓ Արցախում համահայկական և միջազգային մշա-կութային նախագծերի  

իրականացմանը, 

✓ Արցախ-Հայաստան-Սփյուռք մշակութային կա-պերի ամրապնդմանը: 

 

Զբոսաշրջություն 

Արցախում զբոսաշրջության մրցունակության բարձ-րացումը, զբոսաշրջիկների թվի 

շարունակական և զգա-լի աճը «Միասնական հայրենիք» կուսակցության 

առաջնահերթություններից է: Զբոսաշրջության զարգացման նպատակով մենք օգտագործելու 



ենք բոլոր հնարավոր ռեսուրսները, մեթոդներն ու եղանակները՝ նպաստելու ինչպես ԱՀ 

պետականաշինությանը, այնպես էլ զբոսաշրջիկների համար մեր երկիրը հետաքրքիր և 

գրավիչ դարձնելու խնդիրներին։ Զբոսաշրջության ոլորտի շեշտադրումը լինելու է երկրի 

մրցունակ զբոսաշրջային միջավայրի ստեղծման ու միջ-ազգային շուկայում ներկայացման 

վրա, որը ենթադրում է՝  

✓ զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորում և զար-գացում, 

✓ զբոսաշրջության բնագավառին անմիջապես առնչվող սպասարկման ոլորտի և 

ենթակա-ռույցների ստեղծում, 

✓ զբոսաշրջության բնագավառի միկրոձեռ-նարկությունների աջակցություն, 

✓ բազմաբնույթ մարկենտինգային աշխատանքներ արտասահմանյան շուկաներում: 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և տրանսպորտ 

Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիա-ների և տրանսպորտի բնագավառում 

«Միասնական հայրենիք» կուսակցության գերակա խնդիրը ենթա-կառուցվածքների 

բարելավումն է, բջջային և փոստային կապի ծառայությունների հասանելիության և մատ-

չելիության ապահովումը, ուստի մենք հետամուտ ենք լինելու՝ 

✓ բնակչությանը մատուցվող տրանսպորտային ծառայությունների հասանելիության 

բարձ-րացմանը, 

✓ համայնքների ու մայրաքաղաքի միջև ճանա-պարհների որակի աճին, 

✓ նոր ավտոկայանների կառուցման և սպա-սարկման ծառայությունների որակի բարձ-

րացմանը, 

✓ մրցույթային հիմունքներով մասնավոր տրանս-պորտային կազմակերպությունների 

առավելագույն ներգրավմանը և  բնակչության փոխա-դրումների որակի 

բարձրացմանը, 

✓ Արցախի և Հայաստանի միջև ռոումինգի փաս-տացի վերացմանը, 

✓ հեռուստառադիոհեռարձակման, ֆիքսված, բջջային հեռախոսակապերի և ինտերնետ 

ծառա-յությունների արդիականացմանը, 

✓ հեռահաղորդակցության ոլորտում գործող սա-կագների առավելագույն 

մատչելիությանը, 

✓ բջջային կապի արդիականացման՝ 4G և 5G ցան-ցի սփռում: 

 

Բնապահպանություն 

Երկրի երկարաժամկետ կայուն զարգացման կարևոր նախապայմանը և երաշխիքը 

շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների պահպանությունը, վերականգնումը և ող-ջամիտ 



օգտագործումն է, ուստի «Միասնական հայրենիք» կուսակցությունը նախաձեռնելու է 

անհապաղ միջոցներ՝ լուծելու բնապահպանական հիմնախնդիրները՝ «երկրի ընդերքը 

պատկանում է ժողովրդին» սկզբունքով: 

Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների ռացիոնալ 

օգտագործման նպատակով մենք իրականացնելու ենք հետևյալ միջոցառումները. 

✓ շրջակա միջավայրի մշտադիտարկում, 

✓ անտառների ապօրինի հատումների կանխում, նոր անտառների, կանաչապատ 

տարածքների հիմնում, կենսաբանական բազմազանության պահպանում, 

✓ մթնոլորտի գերնորմատիվ աղտոտվածության կանխարգելում, 

✓ բնական միջավայրի աղտոտման, այդ թվում՝ քի-միական նյութերի և թափոնների 

վերահսկում ու կառավարում, 

✓ շրջակա միջավայրի աղտոտվածության վերա-ցում և բնակավայրերում կոյուղաջրերի 

մաքրման կայանների տեղադրում, 

✓ լեռնահանքային արդյունահանումից առաջացող թունավոր և այլ վտանգավոր 

նյութերի ու թափոնների անվտանգ կոնսերվացում, 

✓ մակերևույթային և ստորերկրյա ջրային ռե-սուրսների մշտադիտարկում, պահպանում 

և արդյունավետ կառավարում, 

✓ անտառների տակսացիայի իրականացում, անտառակառավարման էֆեկտիվ 

մեթոդների կիրառում, անտառային ֆոնդի որակական ու պաշտպանական 

հատկանիշների բարելավում, 

✓ բնապահպանական բնագավառը կարգավորող օրենքների փաթեթի մշակում: 

 

 

 Թեկնածու (կուսակցության ղեկավար) 

 կամ լիազոր ներկայացուցիչ  

 

______________________________                                                __________________________  
                (ստորագրությունը)                                                                                                                     (ազգանունը, անունը)  

 

 

Կ.Տ 


