
«ԱԶԱՏ ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՔՄԴ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ 

 

ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

Հարգելի՛ հայրենակիցներ, 

 Ձեր դատին եմ հանձնում Արցախի Հանրապետության զարգացման ուղղությունների 

և մոտեցումների վերաբերյալ իմ և մեր քաղաքական թիմի պատկերացումները: 

Ներկայացվող ծրագրային դրույթները հեղափոխական են, հավակնոտ, միևնույն ժամանակ՝ 

իրատեսական։  

Դրանք իրագործելու ճանապարհին ակնկալում եմ յուրաքանչյուրիդ աջակցությունը 

ոչ միայն վստահության քվեով, այլև՝ գործուն մասնակցությամբ, հետևողականությամբ ու 

կառուցողական աշխատանքով: 

 Պետական կառավարման համակարգում ունեցած իմ երկարատև փորձից գիտեմ, 

որ, Արցախի բնակչությանը հուզող հիմնական խնդիրներն առնչվում են պաշտպանության, 

սոցիալական, բնակարանային, առողջապահական և կրթական ոլորտներին: Ուստի, հենց 

այդ ուղղություններն էլ դարձրել եմ այն հիմքը, որի վրա պետք է կառուցվի հզոր ու 

արդյունավետ պետության վերնաշենքը՝ ապահովելով երջանիկ քաղաքացու բարեկեցիկ ու 

արժանապատիվ կյանքը: 

 Վստահեցնում եմ՝ ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագրային դրույթներ 

 

1. Պաշտպանություն և անվտանգություն 

 



          Մեր անվտանգության գլխավոր երաշխավորի՝ Պաշտպանության բանակի 

շարունակական հզորացում՝ սպառազինությունների համալրման, 

ռազմարդյունաբերական համալիրի ընդլայնման, բանակաշինության, ինժեներական 

ամրությունների զարգացման և կառավարման համակարգի  արդիականացման 

միջոցով: 

 

          Բանակ-հասարակություն կապի հետևողական ամրապնդում:  

 

  Սպաների ընտանիքների բնակարանային հիմնախնդրի լուծում, 

զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավում: 

 

          Աստիճանական անցում պայմանագրային զինծառայության՝ խրախուսելով 

պրոֆեսիոնալ բանակի կայացումը:   

 

  Քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի շարունակական 

բարելավում: 

 

 

2.  Արտաքին քաղաքականություն 

 

  Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացի 

ակտիվացում:  

 

           Ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և վերջնական 

կարգավորում, որը պետք է բխի Արցախի ժողովրդի անօտարելի իրավունքներից և 

անվտանգության շահերից:  

 

  Բացառապես պետական և ազգային շահերի վրա հիմնված արտաքին 

քաղաքականության իրականացում:  

 

  Մայր Հայրենիքի և Սփյուռքի հետ նոր որակի հարաբերությունների 

կառուցում: 

 

  Միջազգային սուբյեկտայնության աստիճանի բարձրացում, տարբեր 

երկրներում բարեկամական շրջանակների ձևավորում, միջազգային 

կազմակերպությունների հետ համագործակցության ակտիվացում, ցայսօր 

ձեռքբերված միջազգային կապերի ամրապնդում և գործնականացում: 

 



  Օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և արտաքին առևտրի զարգացման 

նպատակով տնտեսական դիվանագիտության ակտիվացում:  

 

3. Օրենքի գերակայություն և մարդու իրավունքների պաշտպանություն 

 

  Օրենքի առջև բոլորի հավասարության ապահովում, կոռուպցիայի դեմ 

անզիջում պայքարի շարունակական կազմակերպում:  

 

  Դատական և իրավապահ մարմիններում բարեփոխումների իրականացում, 

ինչը կբարձրացնի դրանց գործունեության արդյունավետությունն ու հանրային 

վստահության մակարդակը: 

 

  Իրավապահ մարմինների աշխատողների սոցիալական վիճակի հետևողական 

բարելավում: 

 

  Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի շարունակական 

ամրապնդում: 

 

        Քաղաքացիական հասարակության զարգացման խթանում: 

 

 

 

4. Պետական կառավարում 

 

  Պետական կառավարման ոլորտում այնպիսի բարեփոխումների 

իրականացում, որոնք կբարձրացնեն կադրերի ընտրության, վերապատրաստման, 

աշխատանքի կառավարման ու գնահատման, առաջխաղացման մեխանիզմների 

արդյունավետության, հաշվետվողականության և արդարության մակարդակը: 

 

  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուտի 

կատարելագործում: 

 

  Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման 

նպատակով «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրում:  

 

  Հնարավոր բոլոր գործառույթների ու գործընթացների թվայնացում՝ 

փաստաթղթաշարժից ու աշխատանքի կառավարումից մինչև քաղաքացիների 

սպասարկում: 



 

  Պետական գնումների, տարբեր տեսակի պետական մրցույթների 

թափանցիկության և արդարության լիարժեք ապահովում:  

 

  Պետական կառավարման համակարգում արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով երիտասարդ, խոստումնալից կադրերի ռեզերվի ստեղծում։ 

 

         Պետական կառավարման մարմինների և հասարակության միջև կապի 

ամրապնդման նպատակով հանրապետության բոլոր շրջաններում հանրային 

ընդունարանների ստեղծում, որտեղ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից 

պարբերաբար կիրականացվեն քաղաքացիների ընդունելություններ:  

 

5. Ժողովրդագրություն 

 

 Ժողովրդագրական քաղաքականությանն ուղղված ռազմավարության մշակում: 

 

 Ծնելիության խթանման արդյունավետ ծրագրերի իրականացում, այդ թվում՝ 

առաջին և երկրորդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի սահմանում, երրորդ և 

ավելի երեխաների գործող ծննդյան միանվագ նպաստների ավելացում: 

 

  Վերաբնակեցմանն ու հայրենադարձությանը միտված խոշոր ծրագրերի 

իրականացում պետական, բարեգործական ու մասնավոր միջոցներով: 

 

6. Առողջապահություն 

 

  Արցախի բոլոր քաղաքացիների համար անվճար և որակյալ 

առողջապահական համակարգի ներդրում։ 

 

  Դեղորայքային ապահովում և բուժում՝ տեղի, ՀՀ և, անհրաժեշտության 

դեպքում, արտերկրի բուժհաստատություններում:  

 

  Կյանքի և առողջության ապահովագրության համակարգի ներդրում: 

 

          Կանխարգելիչ առողջապահության խթանում: 

 

  Առողջապահության էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ամբողջական 

ներդրում: 

7. Կրթություն և գիտություն 



 

         Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում անվճար կրթական 

համակարգի ներդրում:  

 

        Կրթական համակարգի զարգացման հայեցակարգի ընդունում: 

 

  Կրթության որակի բարձրացմանն ուղղված համակարգային ու հետևողական 

քայլերի իրականացում՝ մոտիվացիոն ու վերապատրաստման տարաբնույթ 

ծրագրերի միջոցով:  

 

  Ուսուցիչներին և դասախոսներին լրացուցիչ սոցիալական երաշխիքների 

տրամադրում: 

 

  Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 

զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում և իրականացում:   

 

  Տեխնոլոգիական ոչ ֆորմալ կրթության կենտրոնների (Թումո, Սմարթ 

կենտրոններ, Արմաթ լաբորատորիաներ) թվի ավելացում:  

 

  Ներառական կրթական համակարգի բարելավում:  

 

  Նախադպրոցական հաստատությունների թվի ավելացում: 

 

  Գիտական ծրագրերի խրախուսում և գիտահետազոտական ծրագրերի 

իրականացման արդյունքում ստեղծված գիտական վերջնարդյունքի 

գործնականացման մեխանիզմների մշակում: 

 

 

8. Բնակարանային ապահովություն 

 

          «Յուրաքանչյուր ընտանիքի՝ առանձին բնակարան» սկզբունքով 

քաղաքականության իրականացում:  

 

         Բնակարանների ձեռքբերման և բնակելի տների կառուցման համար 

տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի մասով գործող սահմանափակումների 

արմատական վերանայում: 

 



         Հիփոթեքային ծրագրերից արտոնյալ պայմաններով օգտվող սոցիալական 

խմբերի ընդլայնում՝ ներառելով նաև քաղաքացիական հաշմանդամություն  ունեցող 

անձանց: 

 

  Գյուղական բնակավայրերում տուն կառուցելու նպատակով անհատույց 

օժանդակության չափի ավելացում՝ 3 միլիոն ՀՀ դրամից դարձնելով 5 միլիոն ՀՀ 

դրամ՝ առանց տարիքային սահմանափակման:  

 

  Շինանյութերի հատկացման և սոցիալական հիմքով տների վերանորոգման 

ծրագրերի հետագա ընդլայնում:  

 

9. Սոցիալական ապահովություն 

 

           Թոշակների ու սոցիալական այլ վճարների շարունակական բարձրացում: 

 

           Անձի և ընտանիքի կարիքավորության գնահատման համակարգի հիման վրա 

սոցիալական ծրագրերի հասցեականության ու արդյունավետության մակարդակի 

բարձրացում, աղքատության մակարդակի շոշափելի նվազեցում:  

 

         Զոհված ու անհայտ կորած ազատամարտիկների և զինծառայողների, 

բազմազավակ ընտանիքների և սոցիալապես խոցելի այլ խմբերի նկատմամբ 

պետական քաղաքականության շրջանակում գործող ծրագրերի ընդլայնում և նոր 

գործիքակազմի կիրառում: 

 

          Ամուսնությունների համար հատկացվող միանվագ 300.0 հազար ՀՀ դրամ 

նպաստը դարձնել 1 մլն ՀՀ դրամ: 

 

         Հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների իրավունքների 

պաշտպանություն և սոցիալական երաշխիքների շարունակական ընդլայնում:  

 

         Փախստական և ներքին տեղահանված անձանց հիմնախնդիրների լուծում: 

 

 Աշխատաշուկայի առաջարկի ու պահանջարկի  վերաբերյալ տվյալների 

հավաքագրման ու ներկայացման առցանց հարթակի ստեղծում: 

 

 

 

10. Մշակույթ և ազգային արժեհամակարգ 



 

 Ազգային և քրիստոնեական արժեհամակարգի քարոզչություն: 

 

 Ժամանակակից և ազգային մշակութային արժեքների խրախուսում և 

պահպանում:  

 

 Պատմական հուշարձանների, եկեղեցական համալիրների  պահպանություն և 

վերականգնում: 

 

 Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի 

շենքի կապիտալ վերանորոգում:  

 

 Մշակութային ծրագրերի համաչափ իրականացում հանրապետության ողջ 

տարածքում:   

 

 Համահայկական և միջազգային մշակութային համագործակցության զարգացում 

և ընդլայնում: 

 

 Մշակութային կենտրոնների կառուցում և նորոգում:  

 

 Մշակույթի ոլորտի աշխատակիցներին սոցիալական երաշխիքների 

տրամադրում: 

 

11. Երիտասարդություն և սպորտ 

 

 Երիտասարդության ինքնիրացման և զարգացման պայմանների ապահովում, 

ոլորտի ենթակառուցվածքների զարգացում: 

 

 Երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման 

ամրապնդում, ռազմահայրենասիրական, հոգևոր և առողջ ապրելակերպի 

դաստիարակություն: 

 

 Երիտասարդության հասարակական և քաղաքացիական ակտիվության 

խթանում: 

 

 Համահայկական և միջազգային երիտասարդական համագործակցության 

զարգացում և ընդլայնում: 

 



 Սպորտի և ֆիզիկական կուլտուրայի զարգացման խրախուսում:  

 

 Նոր մարզադահլիճների կառուցում:  

 

 Ենթաշրջաններում մարզական կենտրոնների հիմնում: 

 

 Առողջ ապրելակերպի և զանգվածային սպորտաձևերի քարոզում ու 

խթանում: 

 

12. Բնապահպանություն 

 

 Բնական և սահմանափակ ռեսուրսների խելամիտ և արդյունավետ 

օգտագործում:  

 

 Վայրի բնության պահպանություն և բնության վերարտադրության 

ապահովում:  

 

 Բնօգտագործման նկատմամբ պետական և հանրային խիստ 

վերահսկողության ապահովում: 

 

 Անտառային տնտեսության արդյունավետ կառավարում: 

 

 

13. Տնտեսություն 

 

 Տնտեսական աճի բարձր տեմպերի ապահովում: 

 

 Նոր աշխատատեղերի ստեղծման խթանում:  

 

        Նվազագույն աշխատավարձի աստիճանական բարձրացում:  

 

         Հանրապետության բոլոր տարածքների համաչափ զարգացման ապահովում:  

 

         Կյանքի որակի շարունակական բարձրացում:  

 

  Գործող վարկերի վերակառուցում, բանկերում և հիմնադրամներում 

հաշվարկված տույժերի ու տուգանքների վերացմանն ուղղված ռացիոնալ 

մեխանիզմների մշակում: 



 

  Գործարար միջավայրի շարունակական բարելավում:  

 

  Անցում ներառական տնտեսությանը, որի արդյունքում յուրաքանչյուր 

քաղաքացի անհատապես կզգա տնտեսական աճի ազդեցությունը սեփական 

բարեկեցության վրա: 

 

  Փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների շարունակական 

աջակցություն և հարկային բեռի թեթևացում:  

 

          Տնտեսության բոլոր հնարավոր ճյուղերի ու գործընթացների թվայնացման և 

տեխնոլոգիական արդի լուծումների կիրառում: 

 

           Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումային գրավչության 

բարձրացում՝ բարենպաստ պայմանների ստեղծմամբ: 

 

   Վերամշակող արդյունաբերության զարգացման համար խոշոր ծրագրերի 

իրականացում։ 

  Նոր հարկային օրենսգրքի մշակում և ընդունում, որով էապես կբարելավվեն 

ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու պայմանները:  

 

 

 

14. Գյուղատնտեսություն 

 

  Պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացում:  

 

  Գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգի ներդրում:  

 

         Այգիների տարածքների շեշտակի ավելացում: 

 

         Ոռոգման ժամանակակից համակարգերի ներդրում: 

 

         Նոր ջրամբարների կառուցում: 

 

         Ոռոգովի տարածքների՝ ավելի քան 10 հազար հեկտարով ավելացում: 

 

         Ջրային պաշարների արդյունավետ կառավարում: 



 

  Գյուղտեխնիկայի պարկի պարբերաբար թարմացում և լիզինգային եղանակով 

տրամադրում հողօգտագործողներին:  

 

  Գյուղմթերքի իրացման կայուն համակարգի ստեղծում՝ տարբեր 

գործիքակազմեր կիրառելով՝ այդ թվում՝ կենտրոնացված օն-լայն համակարգի 

ներդրման միջոցով: 

 

  Բարձրարժեք և օրգանական գյուղմթերքի արտադրության խթանում: 

 

  Անասնապահության զարգացման նպատակով նոր ծրագրերի իրականացում:  

 

  Գյուղատնտեսական վարկերի մատչելիության ապահովում:  

 

 

 

 

 

15. Զբոսաշրջություն 

 

  Արցախի զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում  օտարերկրյա 

տեղեկատվական հարթակների միջոցներով: 

 

  Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների և սպասարկման որակի բարելավում: 

 

  Զբոսաշրջային նոր ուղղությունների և երթուղիների զարգացում՝ սեփական 

ներուժի առանձնահատկությունների և առկա պահանջարկի հաշվառմամբ: 

 

          Ստեփանակերտ-Շուշի ճոպանուղու կառուցում: 

 

16. Ենթակառուցվածքների զարգացում 

 

  Հանրապետական նշանակության ենթակառուցվածքների 

կատարելագործում: 

 

  Ենթակառուցվածքների հարմարավետության, մատչելիության և 

անվտանգության մակարդակի բարձրացում: 

 



  Մայրուղիների և միջհամայնքային ճանապարհների կառուցում, բարեկարգում 

և որակյալ սպասարկում: 

 

  Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում:  

 

  Ջրամատակարարման ցանցի արդիականացում, խմելու ջրի որակի 

համապատասխանեցում միջազգային ստանդարտներին: 

 

17. Էներգետիկա 

 

          Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայող համակարգերի 

շարունակական զարգացում:  

          Արցախում չարտադրվող էներգակիրներից աստիճանական անցում տեղական 

արտադրանքին: 

 

         Չգազաֆիկացված համայնքներում էլեկտրաէներգիայի գործող սակագնի 

վերանայում՝ 25 դրամը դարձնելով 15 դրամ: 

 

18. Տրանսպորտ 

 

       Նոր որակի տրանսպորտային ծառայությունների ներդրում:  

 

       Հանրային տրանսպորտի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի 

ներդրում: 

 

 

19. Կապ և հեռահաղորդակցություն 

 

              Բջջային կապի և համացանցի (ներառյալ շարժական) գործող 

սակագների և որակի համապատասխանեցում ՀՀ-ում գործող 

օպերատորների կողմից մատուցվող ծառայությունների չափանիշներին:  

  

             Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման որակի բարելավում: 

 

 

Յուրաքանչյուր ընտանիքի՝ առանձին բնակարան 

 

Անվճար բարձրագույն կրթություն 



 

Անվճար և որակյալ առողջապահություն 

 

«ԱԶԱՏ ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՔՄԴ» 

 կուսակցությունների դաշինքի 

 լիազոր ներկայացուցիչ  _______________________ Գրիգորի Հակոբյան  

   


