
 

ԱՐՑԱԽԻ « ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ » ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ 

 

Արցախի «Արդարություն» կուսակցությունն (այսուհետ՝ Կուսակցություն) ազգային 

ավանդական արժեհամակարգի վրա ստեղծված և սոցիալական ուղղվածության քաղաքական ուժ է, 

որը հիմնված չէ որևէ անհատի անձնական, կամ առանձին խմբերի նկրտումների վրա, արտահայտում 

է բոլոր այն սոցիալական շերտերի շահերն ու խնդիրները, որոնք ցանկանում են տեսնել կայուն, 

ժողովրդավարական, ազգային ավանդույթների վրա զարգացած պետություն, որտեղ մարդը ոչ թե 

միջոց է, այլ՝  արժեք։ 

Արցախի «Արդարություն» կուսակցության գործունեության հիմնական նպատակներն են. 

 հասնել Արցախի միջազգային ճանաչմանը , 

 Արցախի հիմնախնդրի լուծման նպատակով հասնել Արցախի բանակցային հիմնական կողմ 

ընդունվելու հանգամանքին, 

 բարձրացնել երկրի պաշտպանվածությունը և ամրապնդել անվտանգությունը  

այս նպատակներին հասնելու համար  կուսակցության մոտեցումները  հետևյալն են՝  

o Արցախի տարածքային ամբողջականության պահպանում, 

o Սահմանների անձեռնմխելիության ապահովում, 

o Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Արցախի մի շարք շրջանների տարածքների վերադարձ, 

 

 

o Արցախի վարչատարածքային բոլոր շրջանները, որպես Արցախի պաշտպանական մեկ 

համակարգի ամբողջություն կազմելու իրողության փաստում:  

 վերականգնել երկրում սոցիալական արդարությունը, 

 նպաստել Արցախում իրական քաղաքացիական հասարակության կայացմանը, 

 ստեղծել մեխանիզմներ քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության համար, 

 օժանդակել և սատարել քաղաքացիների մոտ համերաշխության մթնոլորտի վերականգնմանը 

և ամրապնդմանը, 

 ապահովել հայրենասիրական քարոզչության տարածումը, 

 նպաստել երկրի կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը: 

Կուսակցության ծրագիրը հիմնված է հետևյալ հիմնական սկզբունքների վրա  



ա. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության մշակում՝ 

պայմանավորված աշխարհաքաղաքական նոր իրողություններով, Արցախի Հանրապետությանը 

նետված նոր մարտահրավերներով, Ադրբեջանի կողմից արցախյան հիմնախնդիրը ռազմական 

ճանապարհով լուծելու նպատակով 2016 թվականին լայնածավալ ռազմական գործողությունների 

կրկնության վտանգի աննախադեպ աճով:  

բ. Արցախի Հանրապետության տնտեսության ինտենսիվ զարգացման նպատակով կարևորել 

պետության պլանավորող և կարգավորող դերը նրա արդյունավետության բարձրացման, 

մակրոտնտեսական կայուն աճի, պետական ռազմավարական առաջնահերթությունների, 

տնտեսական և պարենային անվտանգության հայեցակարգի մշակման և ապահովման գործում: 

գ. Սոցիալական արդարության վերականգնում, ազգային և հոգևոր արժեհամակարգի հենքի 

վրա քաղաքացիներին ժողովրդավարության լծակների ընձեռում՝ պարտականությունների և 

իրավունքների իրացման շրջանակներում: 

դ. Ազգային կրթության հենքի վրա հայեցի և արժանապատիվ քաղաքացու դաստիարակում: 

Կուսակցության նպատակները կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ են հետևյալ քայլերը. 

1. Զինված ուժերի համակարգի բարեփոխում` ընդլայնելով արհեստավարժ 

պայմանագրային զինվորական ծառայության շրջանակը և անձնակազմի քանակը։ 

2. Քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի զարգացում , մասնագիտական 

միավորների տեսակարար կշռի բարձրացմամբ։ 

3. Արցախի ժողովրդագրության բարելավում՝ ծնելիության աճի խթանմամբ, 

առողջապահական և սոցիալական ծրագրերի հասցեականության բարձրացմամբ: 

4. Արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ կապի և համագործակցության 

արդյունավետության բարձրացման, հայության ներուժի օգտագործման և հայրենադարձության 

նպատակով Արցախի Նախագահի անմիջական ենթակայության տակ գտնվող համապատասխան 

կառույցի ստեղծում: 

5. Համահայկական խաղաղության ֆոնդի ստեղծում՝ ազգային տուրքի գաղափարի 

ներդրմամբ: 

6. Վերահսկողական գործառույթներով օժտված Համահայկական ազգային պալատի 

հիմնում, որի մեջ ընդգրկված կլինեն Արցախի, Հայաստանի և արտերկրում բնակվող մեր 

հայրենակիցները: 

7. Հարկային բեռի կրճատում, հատկապես փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության համար, 

նաև պարզեցնելով հարկային օրենսդրությունը, միաժամանակ չվերականգնվող  

հանքարդյունաբերության և մենաշնորհային ոլորտներում հարկային բեռը բարձրացնելով ։ 

8. Միջին խավը դիտարկել որպես պետության կայուն զարգացման հիմնասյուն, 

իրականացնելով աշխատավարձային և կենսաթոշակային լուրջ բարեփոխումներ, որը կնպաստի 

միջին խավի ձևավորմանը և ծայրահեղ աղքատների ու մեծահարուստների միջև առկա ջրբաժանի 

կրճատմանը: 



9. Գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով  կատարել գույքագրում ըստ համայնքի 

առանձահատկությունների, մշակել համապատասխան զարգացման ծրագրեր, որոնց արդյունքում 

կունենանք  գյուղերի համաչափ զարգացում և պարենային անվտանգության ապահովում:  

10. Գյուղատնտեսության ոլորտում ինտենսիվ տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, ոռոգման 

համակարգերի արմատական բարեփոխմամբ ապահովել բուսական և կենդանական ծագմամբ 

մթերքների և հումքի ստացման, վերամշակման ու իրացման հնարավորությունը: 

11. Երկրում սոցիալական արդարության ու պատասխանատվության մթնոլորտ 

ձևավորելու անհրաժեշտությունից ելնելով, բացահայտել և օբյեկտիվ քննության իրականացնել 

Արցախի անկախության հռչակումից առ այսօր հանրային հնչեղություն ստացած տնտեսական և 

քրեական հանցագործությունների մասով: 

12. Կրթությունը ներառել Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ռազմավարության մեջ՝ որպես գերակա ուղղություն: Որակյալ ու մատչելի միջին մասնագիտական, 

բարձրագույն ու հետբուհական կրթություն ապահովելու նպատակով ամբողջապես վերանայել 

ուսումնական ծրագրերը: 

13. Կարևորել  Ազգային ժողովում ընդդիմության , Հաշվեքննիչ պալատի դերը և 

նշանակությունը՝ ապահովելով  այդ կառույցների լայն  ինքնուրույնությունը: 

14. Հասարակական վերահսկողության գործուն մեխանիզմների ապահովման 

նպատակով, այդ գործընթացում առավելագույնս ներգրավվել ԶԼՄ-ներին և  հասարակական 

կազմակերպություններին :  

Մեր կուսակցության պատգամավորի յուրաքանչյուր թեկնածու պատասխանատվություն է 

ստանձնում այս օրակարգի իրականացման համար և հանձն ենք առնում մեր բոլոր ուժերը ներդնել 

ստորև բերվող ուղղություններում հաջողության հասնելու համար։ 

Պաշտպանության և անվտանգության ապահովում 

Արցախի համար երկրի պաշտպանությունը և ժողովրդի անվտանգության ապահովումը 

բացառիկ կարևորության խնդիրներ են: 

Այդ նպատակով անհրաժեշտ է ունենալ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան 

արդիական սպառազինություն ունեցող և մարտունակ զինված ուժեր: 

ԱՀ-ի դեմ ցանկացած ոտնձգություն կասեցնելու, երկրի սահմանների 

պաշտպանունակությունն ավելի ամրապնդելու համար, անհրաժեշտ է անցկացնել նոր քաղաքական, 

տնտեսական,  ռազմական, սոցիալական և իրավական համալիր միջոցառումներ: 

Անընդունելի է զինված ուժերի քաղաքականացումը, նեղ շահերի հետապնդումը, որոնք կարող 

են հանգեցնել բանակում բացասական բարքերի ձևավորմանը: 

Զինված ուժերում անհրաժեշտ է կատարել մի շարք բարեփոխումներ, մասնավորապես. 

ա) զինապարտությունը՝ պետություն- քաղաքացի նոր  հարաբերությունների ձևավորմամբ, 

պետք է ընկալվի և կիրառվի իբրև ամբողջական շղթա՝ նախազորակոչային պատրաստություն- 

պարտադիր զինվորական ծառայություն- պահեստազոր տեսքով, 



բ) ռազմավարական նպատակներին համապատասխան սահմանամերձ տարածքների և 

ենթակառուցվածքների առաջանցիկ զարգացում, 

գ) աճող սերնդի շրջանում ռազմահայրենասիրական և գաղափարական դաստիարակության և 

ֆիզիկական պատրաստության ուժեղացում. երիտասարդը բանակ պետք է զորակոչվի լիովին 

գիտակցելով իր առաքելությունը ( ամեն մի երիտասարդ պետք է զգա, որ սեփական մասնակցությունը 

հաղթանակ կբերի իր ժողովրդին), իսկ ծառայությունից հետո վերադառնա որպես հասարակության 

համար լիարժեք, ակտիվ և առողջ մարդ, 

դ) զինված ուժերում Հայրենիքին ծառայելու համար արժանավայել պայմանների ստեղծում: 

ե) զինծառայողների,  զոհվածների ընտանիքների, պատերազմի հաշմանդամների և 

վետերանների սոցիալական, առողջապահական խնդիրների համալիր լուծում, 

զ) աշխատանքային ստաժի հաշվարկման պարագայում մարտական գործողությունների 

ժամանակ ծառայության մեկ օրը համարել երեք  աշխատանքային օրվան համարժեք, 

է) ժամանակակաից, կենսունակ ռազմական արդյունաբերության ստեղծում, 

ը) բանակաշինության գործում նոր մեթոդների կիրառում,համարձակ և ստեղծագործ 

լուծումների իրականացում, ինչը հնարավորություն կտա ապահովել երկարատև խաղաղություն: 

Հաշվի առնելով տարածաշրջանային իրողություններն ու առկա մարտահրավերները՝ 

ողջամիտ ժամկետներում հանրային քննարկումների հիման վրա ընդունել ազգային անվտանգության 

հայեցակարգ: 

Վերակազմավորել Ազգային անվտանգության ծառայությունը՝  համապատասխան իր 

հիմնական գործառույթների և օրենքի պահանջների: 

Կարևորելով նաև պարենային անվտանգությունը՝ ըստ ամենայնի զբաղվել անձեռնմխելի 

պաշարների ու պահուստային միջոցների ստեղծմամբ և դրանց պահպանման համար անհրաժեշտ 

պայմանների ապահովմամբ: 

 

Արտաքին քաղաքականության ոլորտ 

Արցախի Հանրապետության համար անընդունելի են ղարաբաղա-ադրբեջանական 

հակամարտության կարգավորման ներկայիս խեղված ձևաչափը և մոտեցումները: Անհրաժեշտ է 

Արցախի մասնակցությամբ մշակել կարգավորման նոր սկզբունքներ: Արցախի արտաքին 

քաղաքականության կարևորագույն խնդիրն է Արցախի ժողովրդի համար անվտանգության 

երաշխիքների ապահովումը, այդ թվում Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը՝ որպես 

անվտանգության ապահովման ժամանակակից մեխանիզմ: 

Անհրաժեշտ է Արցախյան կարգավորման ռազմավարության մշակում, ինչն իր մեջ կներառի. 

ա) Հայաստանի և ԱՀ միջև ռազմավարական դաշինքի ձևավորման մասին միջպետական 

պայմանագրի ստորագրում, 

բ)ձգտել տարածաշրջանների պետությունների միջև ուժի կիրառումը բացառող պայմանագրի 

ստորագրմանը (խաղաղության պայմանագիր), 

գ) նպաստել զինադադարի ռեժիմի պահպանմանը և ամբողջ տարածքում հակամարտ բոլոր 

կողմերից կրակի դադարեցմանն ուղղված գործունեության իրականացմանը, 



ե) Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված՝ ՀՀ և ԱՀ լիազորությունների և 

պատասխանատվության ոլորտների հստակ սահմանում, 

զ) հակաղարաբաղյան քարոզչության չեզոքացում, միջազգային հանրությանը ԱՀ-ում ընթացող 

ժողովրդավարական և այլ գործընթացների մասին արդյունավետ իրազեկում: 

Ակտիվ համագործակցություն միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ, 

հնարավորության դեպքում դրանց անդամակցում: 

Իրանի հետ, որպես ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարևան պետության, 

տնտեսական, մշակույթային և հումանիտար կապերի խորացում:  

Հաշվի առնելով տարածաշրջանում Ռուսաստանի ավանդական դերակատարությունը՝ 

համագործակցություն ծավալել բազմակողմ հարաբերությունների, հատկապես՝ անվտանգության, 

տնտեսական և  հումանիտար բնագավառներում: Այսօր Ռուսաստանում բնակվում են հարյուր 

հազարավոր հայեր, ովքեր ունեն արցախյան արմատներ: Արցախը նրանց դիտում է որպես 

պոտենցիալ քաղաքացիներ և երկկողմ հարաբերությունների կամուրջներից մեկը: Այս 

հարաբերությունների զարգացմանը կնպաստի հոգևոր-մշակութային հարազատությունը:  

Հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ լինելու փաստը, զարգացնել 

կապերը ԱՄՆ և նրա առանձին նահագների հետ: ԱՄՆ կազմակերպությունների հետ համակարգված 

աշխատանքներ տանել բիզնես ոլորտում կապերի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ: 

ԱՄՆ առանձին նահագներին Արցախի ճանաչմաննն ուղղված կոչերը ինչպես նաև երկկողմ 

հարաբերություններն առանձին նահագների հետ այս առաջնահերթությունից են: 

Տնտեսություն 

Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը և քաղաքացիների համընդհանուր 

բարեկեցությունը ուղղակիորեն պայմանավորված է երկրի տնտեսության դինամիկ զարգացմամբ։ 

Տնտեսությունը պետք է կառուցվի այնպես, որ հանգեցնի հանրային հարաբերությունների 

արդարության, ներքին արդյունավետ քաղաքականության, այդ թվում՝ իրավունքի գերակայության, 

հավասար հնարավորությունների և տնտեսական մրցակցության ապահովման, կոռուպցիայի դեմ 

արդյունավետ պայքարի հետ: 

Կուսակցությունը նպատակ ունի Արցախի Հանրապետությունում ձևավորել ժամանակակից 

տնտեսական համակարգ՝ միևնույն ժամանակ կարևորելով պետության կարգավորող դերը 

տնտեսության արդյունավետության բարձրացման, մակրոտնտեսական կայուն աճի, պետական 

ռազմավարական հետաքրքրությունների, սոցիալ-տնտեսական արդարության, տնտեսական 

անվտանգության կառուցակարգերի մշակման և ապահովման գործում:  

Մենք գտնում ենք, որ միայն ՀՆԱ մակարդակը, կամ միայն տնտեսական աճի ցուցանիշը չի 

կարող արտահայտել տնտեսական համակարգի իրական վիճակը, որովհետև դրանք, ըստ էության, 

քանակական ցուցանիշ են: Դրանց միջոցով հնարավոր չէ ստույգ պատկերացում կազմել ընդհանուր 

բարեկեցության մասին: Նախ և առաջ անհրաժեշտ է սահմանել տնտեսական աճի որակ, ինչը 

բարիքների արտադրության այն մակարդակն է, որն ապահովում է հասարակության 

առողջապահական նորմերի պահպանմամբ՝ կենսագործունեության բոլոր ոլորտների ներդաշնակ 

զարգացումը: 



Տնտեսության մեջ անհրաժեշտ է նախանշել հետևյալ գերակա ճյուղերը՝ 

 Գյուղատնտեսություն 

 Պատասխանատու հանքարդյունաբերություն՝ միջազգային ստանդարտներին 

համապատասխան 

 Զբոսաշրջություն 

 Ծառայություններ 

 Տեղական հումքի վերամշակման արտադրություն 

Տնտեսության զարգացումը ապահովելու նպատակով, փոփոխություններ են իրականացվելու 

նաև հանրային կառավարման համակարգում, որը ծավալվելու է հետևյալ ուղղություններով․ 

 հանրային կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում, 

 հանրային ծառայությունների մատուցման որակի բարելավվում , 

 մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում, 

 հանրային ֆինանսների նպատակային և թափանցիկ կառավարում՝ ներառյալ պետական 

գնումներ: 

Տնտեսության զարգացման համար ստեղծված Արցախի ներդրումային, գյուղի և 

գյուղատնտեսության աջակցման հիմնադրամների գործունեությունը ենթարկել անկախ աուդիտի, վեր 

հանել նախկինում տեղ գտած չարաշահումները և ապահովել հիմնադրամների մաքսիմալ 

թափանցիկություն, իսպառ բացառելով կոռոպցիոն ռիսկերը։ Խոշոր ներդրումային ծրագրերը ընտրել 

բացառապես թափանցիկ և հասանելի հանրային քննարկման արդյունքում։ Պարբերաբար 

ներկայացնել խոշոր ներդրումային ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվություններ։ 

Գյուղական համայնքներում, հիմնադրամների կողմից սուբսիդավորվող ծրագրերի դեպքում, այդ 

համայնքների անշարժ ( գրավի առարկա հանդիսացող) գույքերի հետ մեկտեղ կտրամադրվի նաև 

պետական երաշխիք՝ առևտրային բանկերում գրավադրման հետ կապված խնդիրները բացառելու 

նպատակով։ Ելնելով տարածքային համաչափ զարգացման անրաժեշտությունից, մինչև 20 կիլոմետր 

խորության (սահմանամերձ գյուղեր) գյուղական համայնքների բնակիչներին տրամադրել վարկեր և 

փոխառություններ մինչև 10տարի մարման ժամկետով, որի տոկոսները լրիվությամբ կսուբսիդավորվի 

պետության կողմից։ 

Այս բոլոր ուղղություններով մասնակցային և ներառական սկզբունքներով ձևավորելու ենք 

փաստարկված զարգացման քաղաքականություն, որոնք հնարավորություն կտան երկրի սոցիալ-

տնտեսական կյանքում պետության միջամտությունը դարձնել հնարավորինս հիմնավորված ու 

արդյունավետ: Այս գործընթացներում ապահովելու ենք նաև թափանցիկություն և  հաշվետվողակա-

նություն: 

Տնտեսությունը ապամենաշնորհելով և ստեղծելով խաղի հավասար կանոններ՝ հանրային և 

տնտեսական քաղաքականության միջամտությամբ նպաստելու ենք արդյունաբերության, 

գյուղատնտեսության  և ծառայությունների մատուցման  ոլորտում  երկրի մրցակցային առավելու-



թյունների բացահայտմանը և նրանց զարգացմանը, այդ մրցունակ ուղղությունները թիրախավորելով՝ 

հասնել տնտեսության կառուցվածքի վերափոխման: 

Այս ուղղությամբ մեր քաղականությունը իրականացնելիս չենք առաջնորդվելու միայն պահի 

առաջնահերթություններով, այլ  գնահատելու ու հաշվի ենք առնելու նաև այդ գործողություnների ազ-

դեցությունը հաջորդ սերունդների վրա:  

Տնտեսությունն այս գիտակցությամբ  զարգացնելուն զուգընթաց՝ պետության զարգացման 

կարիքներից ելնելով՝ հանքերի շահագործումն ամբողջովին լինելու է պետության հսկողության ներքո՝ 

սահմանելով ծավալների առավելագույն չափեր: Այն լինելու է պատասխանատու 

հանքարդյունաբերություն՝ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։Այս հեռանկարի 

հիմքում նաև այն գիտակցումն է, որ երկրի ներկան ու ապագան և քաղաքացու կյանքը վտանգի տակ 

դնող տնտեսական քայլերը հանգեցնում են նաև արտագաղթին և սահմանափակում 

հայրենադարձությունը։ 

Ուսումնասիրելով ներքին շուկայում պահանջարկի կառուցվածքը՝ կազմել բնակչության 

կողմից ամենապահանջված ապրանքների ռազմավարական և մարտավարական ցանկեր: 

Ամենապահանջված ապրանքների և ծառայությունների  արտադրության  խրախուսում՝ նաև 

անհրաժեշտության դեպքում հարկային արտոնությունների և վարկային հնարավորությունների 

միջոցով: Եթե հնարավոր չէ մասնավոր ներդրողի  ներգրավումը նմանատիպ արտադրությունների 

մեջ, ապա պետության մասնակցությամբ նմանատիպ արտադրության կազմակերպում: 

Տեղական արտադրանքի սպառման շուկայի ընդլայնման նպատակով պետության կողմից 

արտասահմանյան առևտրային ցանցերի հետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերում: 

Արտահանման ենթակա մրցունակ ապրանքներ արտադրող  յուրաքանչյուր տնտեսվարողին 

պետության կողմից լայն աջակցության տրամադրում, ինչպես նաև արտահանման ներուժը 

բացահայտելու նպատակով փորձնական քանակի արտահանման ծախսերի մի մասի 

սուբսիդավորում: 

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական քաղաքականության հիմքում պետք է ընկած լինի 

հանրության պարենային անվտանգության հիմնահարցը՝ հաշվի առնելով նաև պատերազմի 

վերսկսման հավանականությունը։ Արցախում գյուղատնտեսությունը պետք է միտված լինի ստանալ 

բնական, էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք՝ այն դարձնելով բրենդային ։ Գյուղատնտեսական 

արտադրանքի ներմուծումը պետք է հասցնել նվազագույնի՝ այն փոխարինելով տեղում արտադրված 

որակյալ արտադրանքով։  

Կարելի է արձանագրել, որ գյուղատնտեսության վարման ավանդական ձևերը սպառել են 

իրենց և հետագա շարժընթացը պետք է գնա դեպի ինտենսիվացումը (ջերմոցային տնտեսությունների 

հիմնում) և խոշորացումը։ 

Սրա համար թիվ մեկ մարտահրավեր ու թիվ մեկ ներուժ ենք համարում ոռոգման համակարգի 

հիմնավոր բարելավվումը և արդիականացումը ։ 

Առկա ոռոգման համակարգը ի վիճակի չէ գյուղացիական բոլոր տնտեսություններին 

ապահովել անհրաժեշտ քանակությամբ և որակով ոռոգման ջրով։ 

Այս ոլորտում խնդիրները լուծվելու են հետևյալ ռազմավարությամբ․ 



 Ջրերի կառավարման միասնական ծրագրի համակարգի ստեղծում, որը թույլ կտա կապակցել 

այս ոլորտին առնչվող տվյալներ տիրապետող պետական բոլոր կառույցների բազաները։  

Ներգրավվել ներդրողներ և մասնավոր-հանրային համագործակցությամբ նախաձեռնել  

ջրամբարաշինարարության ծրագրեր։ Տասը տարվա ընթացքում կառուցել մի քանի 

առաջնային անհրաժեշտության ջրամբարներ, 

 Ոլորտում կառավարման արդյունավետության բարձրացման միջոցով կանխատեսվող մոտ 20 

տոկոս խնայողություններն անընդհատ ուղղել մաշված ենթակառուցվածների 

վերականգնմանը, 

 Ստեղծել ժամանակակից տեսական-կիրառական գյուղատնտեսության ոլորտի 

մասնագետների վերապատրաստման և ուսումնաարտադրական կենտրոն։ 

Պետական աջակցությամբ, պետք է աստիճանաբար կիրառել միջազգային լավագույն փորձն ու 

նորագույն տեխնոլոգիաները, ոլորտում ծախսվող էներգիան փոխարինելով արևային և 

վերականգնվող այլ էներգատեսակներով՝ մինիմալի հասցնելով փոքր ՀԷԿ-երի թիվը: 

Տնտեսության զարգացման գործընթացում համապատասխան կարևորություն են ստանալու 

նաև գների կայունության խնդրի արդյունավետ իրագործումն ու ֆինանսական համակարգի 

զագացումը: Արցախում սոցիալ տնտեսական զարգացումը պետք է առանձնանա իր տնտեսական աճի 

որակով։ Տնտեսական աճի որակի հիմքը կազմում է տվյալ ազգի հավաքականությունը, հիմնված  

ազգային արժեհամակարգի վրա: Վերջինս է որոշում տեխնոլոգիական զարգացման մակարդակը, 

տնտեսության կազմակերպման արդյունավետությունը և մրցունակության աստիճանը:  

Գյուղատնտեսության զարգացման լոկոմոտիվը պետք է լինի անասնապահությունը և 

այգեգործությունը: Այն ոչ միայն կապահովի երկիրը մսամթերքով և կաթնամթերքով, այլև հիմք 

կհանդիսանա թեթև արդյունաբերության զարգացման համար, ինչն էլ շրջաններում աշխատատեղեր 

ստեղծելու ամենաարդյունավետ ուղին է: Կաշվի, մորթու, բրդի արտադրությունը մեծապես կխթանի 

տեղական արտադրության զարգացմանը: Պետությունն իր վրա կվերցնի շուկաների 

ուսումնասիրումը, ինչպես նաև կխթանի վերամշակող ձեռնարկությունների, մթերման կետերի 

ստեղծումը: Գյուղացիների մոտ անասնապահությամբ զբաղվելը խթանելու նպատակով պետությունը 

պարտավորվում է մեծացնել կաթի ընդունման կետերի թիվը, կաշվի, բրդի, մորթու մթերման կետեր՝ 

կնքելով պայմանագրեր գյուղացիների հետ և նրանց երաշխավորելով արտադրողի հետ 

փոխհամաձայնեցված գներ: 

Պետությունը կպարտավորվի սուբսիդավորված գնով գյուղացիներին վաճառել հորթեր, 

խոճկորներ, գառներ՝ շրջաններում ապահովելով որակյալ անասնաբուժական ծառայություններ: 

Պետությունը կօժանդակի գյուղացիներին՝ կերային բազա ստեղծելու համար: Հեռագնա 

արոտավայրերի օգտագործման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում՝ արոտավայրերի և 

կերահանդակների վարձավճարներից ազատմամբ։ 

Մասնավոր կապիտալի ներգրավմամբ շրջաններում կստեղծվեն ձկնաբուծական կայաններ: 

Արցախի գյուղատնտեսության խնդիրներից է լինելու ամբողջ բնակչությանը տեղական ձկնեղենով 

ապահովելը: Գյուղացիների մոտ այգեգործությամբ զբաղվելը խթանելու նպատակով, պետությունը 



պարտավորվում է վարել այգեգործությանը միտված դրամավարկային մատչելի քաղաքականություն՝ 

օժանդակելով բերքի իրացման գործընթացում։  

 Պետությունը կտրամադրի դրամաշնորհներ՝ հողի բաղադրության ուսումնասիրման և 

համապատասխան մշակովի բույսերի սորտերի բաց ցանկ կազմելու համար: 

Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական ոլորտում կամավոր ապահովագրության 

համակարգի ստեղծմանը: 

Գյուղատնտեսության զարգացման համար կարևորագույն նշանակություն ունի ոլորտում 

իրավասու մասնագետների ներգրավումը, ուսուցումը, ստաժավորումը: Արցախի գյուղատնտեսության 

զարգացման համար Արցախի նոր  իշխանությունները ներգրավելու են ոչ միայն տեղի, այլ նաև 

Հայաստանի, Սփյուռքի լավագույն մասնագետներին, ֆինանսավորվելու է տեղացի մասնագետների և 

ֆերմերների ստաժավորումը և վերապատրաստումն աշխարհի առաջատար գյուղատնտեսական 

ձեռնարկություններում և տնտեսություններում: Միևնույն ժամանակ դրամաշնորհներ են տրվելու այն 

հասարակական կազմակերպություններին և գյուղացիական փոխօգնության միություններին, որոնք 

հաջողված ծրագրեր են իրականացրել գյուղական աղքատության կրճատման և գյուղատնտեսության 

զարգացման ուղղությամբ: 

Կոռուպցիայի դեմ պայքարը 

Արցախի Հանրապետությունում տնտեսության զարգացման և բնակչության 

կենսամակարդակի բարձրացման գործընթացների արգելակման հիմնական պատճառներից մեկը 

կոռուպցիան է իր բոլոր դրսևորումներով:  

Կուսակցությունը իր գործունեությամբ պայքարելու է կաշառակերության, պետական ունեցվածքի 

հափշտակության, ստվերային տնտեսության և հովանավորչության դեմ, որը կներառի՝ 

 դատական համակարգի անկախության և արդարադատության անխուսափելիության 

ապահովում, 

 ավելորդ վարչարարության դեմ շարունակական պայքար և պետական վարչական 

անձնակազմերի օպտիմալացման ժամանակակից մեխանիզմների ներդրում, 

 Կբարելավվի գույքի, եկամուտների և շահերի բախման հայտարարագրման համակարգը: Այդ 

նպատակով կվերանայվի և կընդլայնվի հայտարարատու պաշտոնատար անձանց և նրանց 

հետ փոխկապակցված անձերի ցանկը, շահերի բախման հայտարարագիր ներկայացնելու 

պահանջը կնախատեսվի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ չհանդիսացող՝ նաև 

հայտարարատու պաշտոնատար անձանց նկատմամբ, կվերանայվի հայտարարագրում սխալ 

կամ ոչ ամբողջական տվյալ ներկայացնելու, ինչպես նաև հայտարարագիր չներկայացնելու 

համար նախատեսված պատասխանատվության աստիճանը: 

 Ամբողջովին կներդրվի իրական սեփականատերերի ինստիտուտը. կհիմնվի իրական 

սեփականատերերի ռեեստր և այն վարող մարմնինը կօժտվի հարկային և բանկային 

գաղտնիքներին հասանելիություն ունենալու լիազորությամբ։ 

 Բնակչության իրավագիտակցության և իրազեկման մակարդակի բարձրացում։ 

Տարածքային համաչափ զարգացում 



Կուսակցությունը պայքարելու է Արցախի Հանրապետությունում շարունակ խորացող 

տարածքային անհամաչափ զարգացման՝ որպես ազգային անվտանգության ուղղակի սպառնալիքի 

դեմ:Այդ նպատակով կուսակցությունը  համայնքային գոտիավորման և տեղական համեմատական 

առավելությունների վերլուծության, օրենսդրական նախաձեռնությունների, ներդրումային ու բիզնես 

միջավայրի կատարելագործմանն ուղղված առաջարկությունների մշակման միջոցով իրականացնելու 

է համայնքների զարգացման և մասնագիտացված ապակենտրոնացման կոնկրետ ծրագրեր՝ 

Դրանք ուղղված են լինելու. 

 տեղական ձեռներեցության խթանմանը՝ սկսել աստիճանաբար ՓՄՁ հարկերը առավել 

կարիքավոր համայնքներին թողնելու գործընթաց, ծրագրերում ներդնել առավել ճկուն 

մեխանիզմներ հասցեականությունը և անհատական մոտեցումը ապահովելու նպատակով, 

 ենթակառուցվածքների վերականգնմանը և զարգացմանը, 

 շրջաններում կրթական, մշակութային, սոցիալական և առողջապահական բարեփոխումների 

իրականացմանը, 

 միջհամայնքային տնտեսական համագործակցության զարգացմանը։ 

 ԱՀ ամբողջ տարածքում և հատկապես սահմանամերձ համայնքներում կապահովվի անվճար, 

որակյալ հեռուստատեսային ծածկույթ, ինչը կներառի առաջին հերթին հայկական 

հեռուստաալիքներ: 

 Անընդունելի է  21-րդ դարում, ունենալ նման որակի և գնի բջջային կապ և ինտերնետ։Երկրի 

ամբողջ տարածքում որակյալ և մատչելի հեռախոսային կապի և ինտերնետի ապահովումը 

պետության առաջնահերթություններից կլինի: 

 Արցախի Հանրապետությունում բջջային կապի և ինտերնետի գինը և որակը պետք է 

չտարբերվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող որակից։ 

 Ամբողջությամբ կվերանայվի բջջային օպերատորի հետ կնքված պայմանագրերը, որտեղ 

հիմնովին կվերանայվի մատուցվող ծառայությունների սակագները։  

Կրթություն 

Կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության հենքն ազգային դպրոցն է, որի 

գլխավոր նպատակը կրթել և դաստիարակել հայեցի և քրիստոնյա, հայրենասեր, պետության դերն ու 

նշանակությունը կյանքի կոչող սերունդ, որոնք և կպարտավորվեն ազգային ժառանգությունը 

փոխանցելու հետագա սերունդներին։ 

Հանրակրթության ոլորտի ներկա իրողությունը փոքրիշատե բոլորիս հայտնի է։ ՈՒսուցման 

գործընթացը խմբակային բնույթի է, որը կազմակերպվում է ընդհանուր ճակատով և բացառում 

ուսումնական խմբի յուրաքանչյուր անդամի գործուն ընդգրկվածության ապահովումը։  

Փաստորեն ուսուցման գործընթացը բնույթով ոչ թե հանրակրթային է, այլ սելեկտիվ: 

Ուստի կրթական համակարգում մեր առաջարկներն են՝ 

 Իրականացնել չընդհատվող կրթության գաղափարը, արդյունքում ապահովելով ուսուցչի 

դասաժամի հագեցվածություն, ծնողի ազատ ժամանակ,երեխայի օրվա ռեժիմի անթերի 

կազմակերպում։ 



 Ներդնել քվանտային ուսուցում, որը խթան կհանդիսանա ծրագրի բեռնաթափմանը։ 

 Հանրակրթական դպրոցում ուսուցումը պետք է նպատակադրված և ուղորդված լինի առողջ 

ապրելակերպի, երեխայի աշխարհընկալման ձևավորմանը և իրական արժեքների ճիշտ 

գնահատմանը, ինքնուրույն գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքների նվազագույն 

ծավալի ապահովմանը։ 

 Պետությունը տարեկան հնարավորություն կընձեռնի մանկավարժների որակավորման 

բարձրացման դասընթացներ անցնել ինչպես Արցախում, այնպես էլ Արցախի սահմաներից 

դուրս։ 

 Հանրակրթական դպրոցներում ուսուցման ծրագրերին զուգընթաց կկազմակերպվեն 

բազմաբովանդակ մշակութային, արվեստա և արհեստագործական խմբակներ։ 

 Հաշվի առնելով ուսուցչի զբաղվածության հագեցվածությունը և ծանրաբեռնվածությունը, 

բնականաբար յուրահատուկ ուշադրություն կդարձվի աշխատավարձի այն չափին, որը 

հնարավորություն կընձեռնի արժանապատիվ ապրել։   

Բարձրագույն կրթության բնագավառ 

 Արցախում բարձրագույն կրթության ցածր մակարդակը ազգային անվտանգության լրջագույն 

խնդիրներից է: Արցախյան համալսարանները պետք է դառնան մտքի ստեղծման, գաղափարների 

արտադրման դարբնոցներ, միևնույն ժամանակ համալսարանական հանրությունն անընդհատ պետք է 

հանդես գա առաջարկություններով և փորձագիտական գնահատականներով: Այս նպատակին 

հասնելու համար անհրաժեշտ է. 

 Տնտեսության մեջ զգալի է բարձրագույն կրթության դերը, շատ կարևոր է վերլուծել 

տնտեսության գերակա ոլորտներում համապատասխան մասնագիտություններով 

ուսանողների ներգրավվածության և զբաղվածության ցուցանիշները՝ պարզելու համար 

ապագայում առանձին մասնագիտություններով շրջանավարտների պոտենցիալ 

պահանջարկը տնտեսության մեջ; 

 Բարձրացնել մասնագիտական կրթության որակը և համապատասխանեցնել այն 

աշխատաշուկայի պահանջներին; 

 Բարձրացնել կրթության մատչելիությունը հասարակության տարբեր սոցիալական խմբերի 

համար, ստեղծել հավասար հնարավորություններ, զարգացնել լրացուցիչ և շարունակական 

կրթություն ստանալու հնարավորությունները տարիքային տարբեր խմբերի 

ներկայացուցիչների համար; 

 Ապահովել կրթության և գիտության բնագավառների բարձր որակավորում ունեցող կադրերի 

թվաքանակի կայուն աճ, միաժամանակ նպաստել «ուղեղների ներհոսքին»: 

Համալսարանական ենթակառուցվածքներ 

 Մեր համալսարանները կունենան լիարժեք կրթական պրոցես կազմակերպելու համար 

անհրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքները՝ բարձրորակ ինտերնետով, ուսումնական, վարչական 

մասնաշենքեր, հագեցած գրադարաններ, հանրակացարաններ, ուսանողական մատչելի սննդի 



օբյեկտներ: Այս ամենը ստեղծելու համար ներգրավվելու են ինչպես տարբեր 

հիմնադրամներ,բարեգործական , այնպես էլ պետական միջոցներ:  

Կկառուցվի ուսանողական թաղամաս, որտեղ ուսանողները և դասախոսները կապահովվեն 

հանրակացաներով և ինքնարժեքի գնով կտրամադրվեն  բնակարաններ կարիք ունեցող 

դասախոսներին։ Հանրակացարանային սենյակի կարիք ունեցող որևէ ուսանող չպետք է մերժում 

ստանա: 

Գիտություն 

 Գիտությունը և, մասնավորապես, կիրառական գիտությունը կարևորագւյն նշանակություն 

ունի երկրի տնտեսական զարգացման գործում: Կարևորվելու է գիտության և տնտեսության կապի 

զարգացումը, արցախյան տնտեսավարողների կողմից գիտությանը ներկայացվող պատվերները: 

 Գիտության զարգացման ու գիտական ծրագրերի խրախուսման համար՝ 

Ստեղծել <<Արցախի ազգային ակադեմիա>> ,որի հետ համատեղ կմշակվի ազգային, 

ավանդական հայապահպանության և ռազմավարական այլ նշանակության հայեցակարգ: 

Գիտնականների համար սահմանել ամենամյա հոնորարներ՝ միջազգային հեղինակավոր 

գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների համար: 

Ասպիրանտների համար սահմանել դրամաշնորհներ՝ իր ոլորտի պրոֆեսիոնալ 

միություններին անդամակցելու, գիտաժողովներին մասնակցելու, երիտասարդ գիտնականի 

մասնագիտական աճին նպաստող նպատակներով ծախսելու համար: 

Նպաստել  Արցախում միջազգային հեղինակավոր գիտական ամսագրերի՝ Արցախի  

գիտական հաստատությունների կողմից բաժանորդագրմանը: 

Սահմանել նպատակային թեմատիկ դրամաշնորհներ հետազոտական խմբերի և անհատների համար: 

Աջակցել արցախյան տարբեր լաբորատորիաներին հետազոտական, վերլուծական, գիտական 

աշխատանքների կազմակերպման համար։  

Ստեղծել վենչուրային ֆոնդեր տեղական և արտասահմանյան հայկական կապիտալի 

ներգրավմամբ, որոնք կֆինանսավորեն նորարական նախագծերը և կաջակցեն հաջողված 

նախագծերի առևտրայնացմանը: 

 Պատանեկության և երիտասարդության մոտ գիտության նկատմամբ հետաքրքրության աճ 

ապահովելու համար խթանել հանրամատչելի գիտական գրականության ստեղծումը, 

համապատասխան արտասահմանյան գրականության թարգմանումը, հեռուստանախագծերի 

նախաձեռնումը և պատանի գիտնականների խմբակների ստեղծումը: 

Սոցիալական քաղաքականություն 

Սոցիալական քաղաքականության նպատակն է բարեկեցության ցանկացած մակարդակում 

գտնվող քաղաքացու համար ապահովել բարեկեցության, մշակութային զարգացման, սոցիալական 

ապահովության ավելի բարձր մակարդակ տեղափոխվելու բոլոր պայմանները։ 

Պետության սոցիալական քաղաքականության վերջնական թիրախը համընդհանուր 

բարեկեցության և հանրային համերաշխության պետության կայացումն է։ Համերաշխության ու 

սոցիալական պատասխանատվության մակարդակի իդեալ կարող է համարվել վիճակը, երբ 

աշխատունակ ցանկացած քաղաքացի իր աշխատանքով բարեկեցիկ ապրելու հնարավորություն ունի, 



և այդ հնարավորությունից չօգտվելն իրեն պատիվ չի բերում, իսկ անաշխատունակներն ապրում են 

արժանապատիվ ու ապահովված։ 

Ընդհանրապես, կենսագործունեության որևէ փուլում դժվարությունների հանդիպած քաղաքա-

ցիները պետք է զգան պետական հոգածությունը՝ իր հնարավորությունների ողջ ծավալով։ Գործնակա-

նում դա կարող է դրսևորվել աշխատատեղերի ստեղծման արդյունավետ քաղաքականության վար-

մամբ, աշխատունակ քաղաքացիների մասնագիտական հմտությունների զարգացմամբ և 

վերապրոֆիլավորման հնարավորությամբ, համընդհանուր բարեկեցությանն ուղղված ու 

աղքատության հաղթահարմանը միտված և արդյունքի արդար բաշխման՝ պետության վարած 

քաղաքականությամբ, և այլն։ 

Այս նպատակից ելնելով՝ 

Կկիրառվի պրոգրեսիվ եկամտային հարկի ձևաչափ, ձգտելու ենք հարկման անհատական 

մոտեցման, որ քաղաքացիները հարկվեն տարբեր դրույքաչափերով՝ կախված տարիքից, խնամքին 

ունեցած անչափահասների կամ ծերերի թվից, այլ ակնհայտ սոցիալական հանգամանքներից, 

մշակելու ենք մեխանիզմներ, որոնց միջոցով ժողովրդի սեփականությունը հանդիսցող բնական 

ռեսուրսների օգտագործումից գալիք սերունդների համար կուտակվի մասնաբաժին, ներդնելու ենք 

բազմագործոն և ճկուն հարկային գոտիականություն և հասցեականություն՝ ապահովելու ազատ 

շուկայի պայմաններում տնտեսական ցածր մրցունակություն ունեցող տարածքների համաչափ 

զարգացումը, տնտեսությունից դուրս մնացած հանրույթների ներառումը։ 

Բարձրացնելու ենք սոցիալական ծրագրերի հասցեականությունը՝  ծրագրի հասցեատեր 

դիտելով ոչ թե ընտանիքի անդամին, այլ ողջ ընտանիքը և այս գործընթացը պետք է սկսել ողջ 

Արցախում բնակվող բոլոր ընտանիքների կարիքների գնահատմամբ, 

Կշարունակենք ժամանակակից ենթակառուցվածքների և ծառայությունների ապահովման 

միջոցով սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող անձանց ինտեգրումը հասարակությանը 

Մեր երկրի կայացման և տնտեսության զարգացման գրավականը սոցիալապես 

պատասխանատու գործատուներ, արհմիություններ և պետություն  համագործակցությունն է, ընդ 

որում՝ նաև պետության արբիտրի դերի բարձրացումը: 

Մենք նպատակ ունենք՝ 

նպաստել ոչ ֆորմալ/ինքնազբաղված աշխատողների ֆորմալ դաշտ տեղափոխվելուն՝ 

հնարավորություն տալով դառնալ հարկատուներ և օգտվել պետության կողմից տրամադրվող 

երաշխիքներից, 

նպաստել աշխատողների ներկայացուցիչների (արհմիությունների) և գործատուների 

առավելագույն  ներգրավվածությանը աշխատանքային ոլորտի ռազմավարության մշակման գործում, 

այդ թվում՝  նվազագույն աշխատավարձի սահմանման, սպառողական զամբյուղի հաշվարկման 

ընթացակարգերում: 

Նման ռազմավարությունը պետք է մշակվի եռակողմ սոցիալական գործընկերության 

մակարդակով: Այսինքն՝ արհմիությունները յուրաքանչյուր տարի ներկայացնում են իրենց պահանջը՝ 

ըստ ոլորտների, նվազագույն աշխատավարձի  մասին և այլ պայմաններ: Գործատուները և 



պետությունը իրենց հերթին ներկայացնում են առկա հնարավորությունները և հստակ, ըստ ճյուղերի՝ 

կնքում կոլեկտիվ պայմանգրեր: 

Իրականացնել ազատագրված տարածքներում պետությանը պատկանող գյւղատնտեսական 

նշանակության հողերի անհատույց սեփականաշնորհում Արցախի բոլոր բնակիչներին, Արցախից 

դուրս ապրող Արցախյան պատերազմի բոլոր մասնակիցներին և Ադրբեջանից փախստական դարձած 

բոլոր հայերին՝ որպես փոխհատուցում, առանց օտարելու իրավունքի: Կադաստրային 

ձևակերպումների ծախսերը պետությունը կվերցնի իր վրա: Այս տարածքներում հողի նոր 

սեփականատերերը հինգ տարով կազատվեն հողի հարկից: 

Առողջապահություն 

Քաղաքացիների առողջության պահպանումը պետության կարևորագույն խնդիրներից է:  

Արդյունավետ առողջապահության համակարգի ստեղծման նպատակով անհրաժեշտ է 

ունենալ հիմնարար ռազմավարական ծրագիր հետևյալ բաղադրիչներով՝ 

 բնակչության առողջությունը՝ որպես հասարակության զարգացման և ազգային 

անվտանգության գործոն ճանաչելը. 

 հիվանդությունների կանխարգելման, մոր և մանկան առողջության, բնակչության 

սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման, բնակչության խոցելի խմբերի 

առողջական խնդիրների գերապատվությունը, ծնելիության և կյանքի միջին տևողության 

ավելացմանը նպաստելը. 

 առողջապահության բնագավառում սոցիալական արդարության ու համերաշխության 

ապահովումը, 

  բժշկական  օգնության և սպասարկման մատչելիության, հասանելիության ու որակի 

ապահովումը. 

 բնակչության առողջության կորստի հետ կապված ֆինանսական  ռիսկերի նվազեցումը, 

 առողջապահության բնագավառի քաղաքականության իրականացմանը բնակչության 

մասնակցության ապահովումը, 

 առողջապահության համակարգի կայուն ֆինանսական բազայի ձևավորումը, 

Առողջապահության համակարգի հիմնարար ռազմավարական ծրագիրը կունենա 

զարգացման հետևյալ ուղղությունները՝ 

 իրականացնել անցում մասնագիտական բուժօգնությունից դեպի առաջնային բուժօգնություն, 

կանխարգելում և առողջ ապրելակերպի սերմանում, ամրապնդում, և ընդհանրապես, 

բուժումից դեպի կանխարգելում, 

 ստեղծել նախադրյալներ՝ հասարակության ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջության 

բարելավման, մարդու առողջության համար անվտանգ ֆիզիկական միջավայրի ստեղծման ու 

ապահովման, առողջ ապրելակերպի քարոզչության և արմատավորման համար. 

 ներդնել հիվանդությունների կանխարգելման, վաղ հայտնաբերման, ախտորոշման և բուժման, 

առողջ ապրելակերպ սերմանող առողջապահության գործուն համակարգ ու հանրային 

առողջությունն ապահովող միջավայր, 

 հակազդել հանրային  առողջությանը սպառնացող վտանգներին՝ թմրամոլություն, վարակիչ 

հիվանդությունների բռնուկումներ և համաճարակներ, զանգվածային թունավորումներ և այլն. 



 Կանխարգելիչ բժշկության կարևորագույն բաղադրիչներից են սկրինինգային 

հետազոտությունները, որոնցով հատկապես չարորակ հիվանդությունները հայտնաբերվում 

են զարգացման վաղ փուլում և դրանով իսկ ստանում լիարժեք բուժում, ինչի շնորհիվ փրկվում 

է մարդու կյանքն, ու կանխվում հաշմանդամությունը: Հնարավոր և արդյունավետ բոլոր 

սկրինինգները շատ արագ պետք է ներդրվեն, դառնան մատչելի և իրականացվեն 

հանրապետության ամբողջ տարածքում: Սկրինինգային հետազոտությունների պատշաճ 

կազմակերպումը կարող է զգալիորեն մեծացնել պոլիկլինիկական ծառայության 

գործունեության արդյունավետությունը: 

 լիարժեքորեն օգտագործել ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ Հայաստանի 

Հանրապետությունում գործող միջազգային ու հասարակական կազմակերպությունների 

ներուժը՝ առաջացող վտանգների և հիվանդությունների մասին արագ տեղեկանալու, դրանց 

տարածումը կանխելու միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով. 

 շարունակաբար բարձրացնել բնակչության առավել լայն շրջանակների, հատկապես, 

սոցիալական առումով խոցելի խմբերի իրազեկվածությունը՝ առողջապահության բնագավառի 

քաղաքականության և իրականացվող ծրագրերի մասին: 

Քանի որ մեր բժշկական օգնության սպասարկման համակարգը չի ձևավորվում զրոյից, չի 

կառուցվում դատարկ շինհրապարակում, այլ պետք է վերակառուցվի և վերանորոգվի արդեն 

աշխատող, որոշակի կառուցվածք ունեցող համակարգի ներսում, ապա միակ տարբերակը, որը կլինի 

արդյունավետ ու չի տանի ընդհանուր կոլապսի՝ «փուլ առ փուլ, ոլորտ առ ոլորտ» կառուցումն է, երբ 

մի ոլորտում իրականացվող մոդերնիզացիան չի խանգարի մյուս ոլորտների աշխատանքին, և 

հակառակը:   

 Անհրաժեշտ է ստեղծել բարենպաստ միջավայր պետական բժշկական ապահովագրության 

ներդրման համար, որը թույլ կտա էականորեն բարելավել բնակչության բժշկական 

սպասարկումը, բացառել բուժաշխատող-հիվանդ ֆինանսական հարաբերությունները, 

Պետությունն իր վրա կվերցնի խոցելի սոցիալական խավերի բժշկական ապահովագրության 

ծախսերը:  

 Անհրաժեշտ է արմատապես վերափոխել հիվանդանոցների ֆինանսավորման համակարգը, 

որի արդյունքում համակարգի աշխատակիցների վարձատրությունը կապված կլինի իրենց 

աշխատանքի որակի և ծավալի հետ:  

 Անհրաժեշտ է օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով հստակեցնել բուժաշխատողների 

իրավունքները և պարտականությունները, անհրաժեշտ օժանդակություն ցուցաբերել 

բժշկական ասոցիացիանների հիմնադրմանը և զարգացմանը:  

 Բոլոր հիվանդությունների և համախտանիշերի համար պետք է մշակվեն ախտորոշիչ և 

բուժական գործելակարգեր: Աշխատանքը պետք է իրականացվի բժշկական նեղ 

մասնագիտական ասոցիացիաների և բժշկական համալսարանի ամբիոնների աջակցությամբ: 

Վերջնարդյունքը կլինեն ապացուցողական բժշկության վրա հիմնված ուղեցույց-



գործելակարգերը: Դրանք կտրամադրվեն բոլոր բժիշկներին ու բժշկագիտության զարգազմանը 

համընթաց պարբերաբար կթարմացվեն: 

 Առողջապահության ոլորտի բոլոր մասնագետները պարտադիր պետք է անցնեն 

որակավորման քննություն: Քննական նյութը պետք է լինի ապացուցողական բժշկության վրա 

հիմնված գործելակարգերի իմացությունը: Քննությունը պետք է լինի թեստային-

համակարգչային: 

 Շրջաններում և համայնքներում որակյալ բժշկական ծառայությունները լրացնելուն միտված 

լինելու է շրջիկ բժշկական հաստատությունների ստեղծումը: 

Բնապահպանություն 

Բնության պահպանությունը, դրա մշտական բարելավումը մեր գերակա առաջնահերթությունն 

է: Մենք ընդունում ենք այն սկզբունքը, որ շրջակա միջավայրը, բնությունը և նրա մաս կազմող բոլոր 

կենսաբանական օրգանիզմները մշտական հոգածության և պաշտպանության կարիքն ունեն: 

Բնության մեջ ոչ մի տեսակ գերակա չէ մյուս տեսակների հանդեպ: Մարդը և մյուս բոլոր 

կենսաբանական օրգանիզմներն ու բնության տարերը պետք է ապրեն ներդաշնակության, 

փոխօգնության և հավասարաչափ փոխազդեցության սկզբունքներով: 

Տնտեսական առումով Արցախի Հանրապետության բնական պաշարները՝ ընդերքը, հողը,  ջու-

րը, օդը, բուսական,կենդանական և այլն, նրա ժողովրդի սեփականությունն են, ընդ որում՝ ո՛չ միայն 

ներկա ժամանակում, այլև մեր սերունդների, որոնք հնարավոր է՝ նոր մոտեցումներ որդեգրեն իրենց 

սեփականությունը տնօրինելու հարցում։ Բնությանը և բնական պաշարներին վերաբերող հարցերում 

անհրաժեշտ է ելնել այն եզրույթից, որ «շրջակա միջավայրը մենք ո՛չ թե նվեր ենք ստացել մեր ծնողնե-

րից, այլ պարտքով վերցրել ենք մեր զավակներից»։ Ուստի բնական պաշարների օգտահանման,   բնօգ-

տագործման հարցերում հարկավոր է առաջնորդվել գալիք սերունդներին պատկանող սեփակա-

նությունը չյուրացնելու, դրա օգտահանումից նրանց համար ապագայի լավ պայմաններ ստեղծելու 

սկզբունքներով։ 

Բնական պաշարների օգտագործումը, ի տարբերություն այլ ոլորտների, իր ամբողջ ծավալով 

հենված է հանրային ունեցվածքի բազայի վրա, և անարդար կլինի, որ այն հավասար պայմաններով 

հարկվի տնտեսական գործունեության այլ ձևերի հետ։ Բնական պաշարների շահագործումից և ար-

դյունահանումից առաջացող արդյունքը բաշխվում է սոցիալական արդարության սկզբունքով և չի 

կարող ծառայել կլանային կամ ինչ-որ արտոնյալ փոքր խմբերի, կազմակերպությունների կամ կոր-

պորացիաների՝ լինեն դրանք տեղական թե միջազգային: 

Մենք դեմ ենք ընդերքի անխնա շահագործմանը, իսկ հանքարդյունաբերական արդեն իսկ 

գործող համալիրի դեպքում առաջարկում ենք որդեգրել վերը նշված հարկային քաղաքականությունը և 

վերացնել հարկային արտոնություններ տալու հին սովորույթները։  

Մենք դեմ ենք գետերի չորացման հաշվին փոքր ՀԵԿ-երի շահագործմանը, իսկ արդեն իսկ 

գործող ՀԷԿ-երի դեպքում առաջարկում ենք որդեգրել վերը նշված հարկային քաղաքականությունը, 

համապատասխանեցնել իրական նորմատիվներին, հակառակ դեպքում պետք է փակվեն: 

Այս առումով մենք կարևորում ենք հետևյալ քայլերը․ 



 փուլ առ փուլ բարձրացնել բնօգտագործման վճարները, ռեկուլտիվացիոն դրամագլխի 

վճարները, արտանետման վճարները։ Կոշտ և համարժեք քաղաքականություն վարել 

միջավայրի աղտոտման հարցում, 

 արմատապես բարեփոխել ՇՄԱԳ փորձաքննության համակարգը՝ գիտականորեն լիարժեք 

քննված, փաստարկված, ապացուցված քաղաքականություն իրականացնելու նպատակով,  

 ներդնել անտառային մոնիթորինգի համակարգը։  

 անտառամերձ համայնքների բնակչությանը ներգրավել որպես անտառների 

պահպանությունից ստացվող տնտեսական օգուտի անմիջական շահառու։ Պետական 

կապիտալ ներդրումներով խթանել էկոբիզնեսի զարգացմանը, 

 հողահանդակների օգտագործման ոլորտում իրականացնել լիարժեք հսկողություն, 

պլանավորում՝ բացառելու հողերի դեգրադացիան և էրոզիան, 

 բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հիմման վրա ստեղծել կենսոլորտային 

պահպանավայրեր, որոնք արդի աշխարհում զբոսաշրջային կարևոր այցեքարտ են և 

հնարավորություն կտան շրջակա տարածքի բնակիչներին տնտեսական առավել մեծ օգուտ 

ստանալ բնությունը պահպանելուց՝ քան ստանում են գերշահագործումից, 

 դիտարկել արագաճ ծառատեսակներով արդյունաբերական նպատակով անտառտնկման 

հնարավորությունը։ 

Զբոսաշրջություն 

Արցախում զբոսաշրջության ներուժը բավականաչափ բացահայտված, գույքագրված և 

օգտագործված չէ: Առկա չէ զբոսաշրջիկների տարբեր (այդ թվում՝ ներքին) խմբերի համար 

բազմազանեցված առաջարկ։ Տուրիզմը չունի այն մասնակցությունը տնտեսության մեջ, որի ներուժն 

ունենք: Տուրիզմի ազդեցությունը հանրապետության շրջաններում խիստ սահմանափակ է:  

Անհրաժեշտ է՝  

 մասնավոր հատվածի հետ քննարկել և լրամշակել զբոսաշրջության մասին բոլոր իրավական 

ակտերը:  

 մշակել զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարություն, որի շրջանակում ակտիվ 

թիրախային մարքեթինգ իրականացնելու համար ընտրել տարբեր շուկաներ, որտեղ ակտիվ է 

հայկական սփյուռքը: Արցախի՝ որպես հայության ուխտավայրի, կերպարի ձևավորումը 

Սփյուռքում և ՀՀ-ում, կյանքի ընթացքում գոնե մեկ անգամ Արցախ այցելելը պետք է սերմանվի 

հայության մեջ:  

 Առողջարանային զբոսաշրջության զարգացման նպատակով վերականգնել Շուշիի և 

Քարվաճառի առողջարանները, ներդնել առողջապահական տուրիզմի գաղափարը:  

 Զբոսաշրջությունը դիտարկել, որպես տարածքային համաչափ զարգացման գործուն 

մեխանիզմ, որը կօգնի ինքնաբավ կայուն զարգացող համայնքներ ձևավորելուն:  

 Զբոսաշրջությունը դիտարկել, որպես Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացի 

գործիքակազմ։ 

 Զբոսաշրջությունը հանրայնացնելու և միջազգային տուրիստական օպերատորների 

ընդգրկման հետ զուգահեռ, համայնքներում ստեղծել բավարար պայմաններ, 

զբոսաշրջիկներին գիշերակաց, սննունդ զբոսավարների ծառայության, ակտիվ հանգստի 



կազմակերպման հնարավորություն, որը թույլ կտա համայնքում ապրող երիտասարդներին 

զբաղվել  զբոսաշրջության ոլորտում եկամտաբեր ձեռներեցությամբ: 

Երիտասարդական ռազմավարություն 

Անհրաժեշտ է թափանցիկ, հասկանալի, հասանելի և արդյունավետ երիտասարդական 

ռազմավարության մշակում եւ գործարկում, որը նախագծված է երիտասարդների համար, 

երիտասարդների կողմից, հաշվի առնելով նրանց պատկերացումները՝ իրենց եւ երկրի ապագայի 

մասին: 

Երիտասարդական ռազմավարությունը. 

 պետք է կառուցվի երիտասարդների կարիքների ուսումնասիրման, խորքային վերլուծության 

եւ փաստարկված հենքի վրա մշակված լուծումների վրա: Այն պետք է հոգա երիտասարդների 

կարիքները և առավելագույն պայմաններ ապահովի նրանց ներուժի կիրառման համար, 

 պետք է հիմնված լինի սոցիալական արդարության և ներառականության սկզբունքների հիման 

վրա: Ռազմավարությունը պետք է լինի առավելագույնս ներառական և հասնեն առավել 

խոցելի սոցիալական խմբերի երիտասարդներին, 

 պետք է իրականացնի տաղանդների կառավարման արդյունավետ ծրագրեր: Մեծ 

ստեղծագործական, մտավոր և գիտական ներուժ ունեցող երիտասադները պետք է ստանան 

լիարժեք պետական աջակցություն՝ իրենց  կրթության և ինքնաիրացման, աշխատանքի  

ապահովման համար, 

 պետք է մոտիվացնի երիտասարդին՝ ներգրավվելու քաղաքական և քաղաքացիական և 

ազգապահպան գործընթացներին, բարձրացնի տեղեկացվածության մակարդակը երկրում 

առկա խնդիրների ու դրանցով զբաղվող նախաձեռնությունների մասին, նպաստի 

իրավագիտակցության բարձրացմանը, 

 պետք է ուղղված լինի Արցախի բոլոր համայնքների և երիտասարդական խմբերի համաչափ ու 

ներդաշնակ զարգացմանը. պետք է վերացվեն մայրաքաղաքի և շրջանների, քաղաքի և գյուղի 

հնարավորությունների ու ենթակառուցվածքների միջև առկա ծայրահեղ տարբերությունները, 

 պետք է լինի թափանցիկ և վերահսկվող: Պետք է մշակվեն և գործարկվեն միջոցների ծախսման 

վերահսկման ու ծրագրերի արդյունավետության գնահատման հստակ համակարգեր: 

Մշակույթ 

Ազգային անվտանգության, արժեհամակարգի ձևավորման, ընդհանրապես երկրի զարգացման 

և Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման խնդիրներում պետք է ամենաբարձր 

մակարդակով կարևորվի մշակույթի դերն ու նշանակությունը: Անհրաժեշտ է իրականացնել 

համակարգված ու ճկուն պետական քաղաքականություն, որը պետք է բխի երկրի զարգացման 

ռազմավարությունից: Սա հնարավորություն կտա հոգևոր արժեքների մասին չմոռանալու, մեր 

արմատներից չկտրվելու, ազգային դիմագիծը պահպանելու և մշակութաստեղծ մեր առաքելությունը 

շարունակելու համար:Անհրաժեշտ է ստեղծել մշակույթային կրթության նոր համակարգ, քանզի 

կրթությունը զարգացման հիմքն է: Ապահովվել մշակութային կրթություն իրականացնող 



հաստատությունների համակարգված գործունեություն, ապահովել ստեղծագործական ներուժի 

բացահայտումն ու զարգացումը:Արցախի մշակույթային արժեքները դարձնել ԱՀ այցեքարտ։ 

 

Արցախի «Արդարություն» կուսակցություն 




