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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սոցիալ-

տնտեսական քաղաքականությունը նպատակաուղղված էր մակրոտնտեսական 

կայունության ապահովմանը, տնտեսական աճի բարձր տեմպերի պահպանմանը` 

զուգահեռաբար իրականացնելով զարգացմանն ուղղված բարեփոխումները:  

2015 թվականին տնտեսական աճը հանրապետությունում կազմել է 9.1 տոկոս: 

Անվանական արտահայտությամբ համախառն ներքին արդյունքը (այսուհետ` ՀՆԱ) 

կազմել է 209.3 մլրդ ՀՀ դրամ (2014 թվականին` 188.8 մլրդ ՀՀ դրամ): Մեկ շնչին ընկնող 

ՀՆԱ-ն կազմել է 1,414.3 հազ. ՀՀ դրամ կամ 2,959.3 ԱՄՆ դոլար` նախորդ տարվա 1,268.1 

հազ. ՀՀ դրամի կամ 3,048.9 ԱՄՆ դոլարի դիմաց: 

2015 թվականին արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կազմել է 53.5 մլրդ ՀՀ 

դրամ` 2014 թվականի համեմատ իրական արտահայտությամբ աճելով 2.5 տոկոսով: 

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել է 64.3 մլրդ ՀՀ դրամ` 

իրական արտահայտությամբ աճելով 12.9 տոկոսի չափով: 

Ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին իրականացված կապիտալ 

շինարարության ծավալը կազմել է 50.1 մլրդ ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ 

աճել է 1.0 տոկոսով:  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին առևտրաշրջանառության 

ծավալը 2015 թվականին կազմել է 314.6 մլն ԱՄՆ դոլար` 2014 թվականի համեմատ 

նվազելով 14.2 տոկոսով, ընդ որում ներմուծման ծավալները նվազել են 16.4 տոկոսով` 

կազմելով 252.5 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ արտահանման ծավալները` 4.0 տոկոսով և կազմել 

են 62.1 մլն ԱՄՆ դոլար: 

2015 թվականին 1 ԱՄՆ դոլարի միջին փոխարժեքը կազմել է 477.92 ՀՀ դրամ (2014 

թվականին` 415.92 ՀՀ դրամ), 1 եվրոինը` 530.60 ՀՀ դրամ (2014 թվականին` 552.11 ՀՀ 

դրամ): 

Հաշվետու տարում առևտրի շրջանառության ծավալը կազմել է 116.3 մլրդ ՀՀ դրամ` 

2014 թվականի համեմատ նվազելով 4.1 տոկոսով, բնակչությանը մատուցված 

ծառայությունների ծավալը` 51.6 մլրդ ՀՀ դրամ` 2014 թվականի համեմատ աճելով 2.2 

տոկոսով:  
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Զբաղվածների (վարձու աշխատողների) թվաքանակն ըստ տնտեսության տարբեր 

ճյուղերի 2015 թվականին կազմել է 43669 մարդ: Նախորդ տարվա համեմատությամբ 

ավելացել է 605 նոր աշխատատեղ: 

Մեկ աշխատողի միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 2015 թվականին 

կազմել է 151,058 ՀՀ դրամ, 2014 թվականի համեմատ անվանական աճը կազմել է 7.0 

տոկոս: 

Տնտեսական աճին և զբաղվածությանը զուգահեռ ավելացել են բնակչության 

դրամական եկամուտները և ծախսերը: 2015 թվականին բնակչության դրամական 

եկամուտները 2014 թվականի համեմատ ավելացել են 3.3 տոկոսով` կազմելով 155.9 մլրդ 

ՀՀ դրամ, դրամական ծախսերը աճել են 0.2 տոկոսով` կազմելով 150.7 մլրդ ՀՀ դրամ: 

2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ առևտրային բանկերի վարկային 

ներդրումները կազմել են 99.8 մլրդ ՀՀ դրամ` նախորդ տարվա համեմատ աճելով 2.3 

տոկոսով, բանկերում բնակչությունից ներգրավված ավանդների գումարը կազմել 36.2 

մլրդ ՀՀ դրամ` 2014 թվականի 30.6 մլրդ ՀՀ դրամի դիմաց (աճը` 18.1 տոկոս): 

Սպառողական գների ինդեքսը 2015 թվականին նախորդ տարվա դեկտեմբերի 

համեմատ կազմել է 100.2 տոկոս: 

ՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսական    քաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականություն    

2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

իրականացրած աշխատանքներն ուղղված էին որակական տնտեսական զարգացման 

ապահովմանը, տնտեսության և նրա տարբեր ճյուղերի դիվերսիֆիկացման խթանմանը, 

գործարարությամբ զբաղվելու համար բարենպաստ պայմանների ապահովմանը, 

գործարարների և սպառողների իրավունքների ու շահերի համակողմանիորեն 

պաշտպանվածությանը, պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության 

արդյունավետության բարձրացմանը, տնտեսվարող սուբյեկտների արտահանման 

կարողությունների զարգացմանը:  

Տնտեսական զարգացման քաղաքականությունը 2015 թվականին իրականացվել է 

հետևյալ ռազմավարական ուղղություններով.  

ԳործարարԳործարարԳործարարԳործարար    ևևևև    ներդրումայիններդրումայիններդրումայիններդրումային    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    բարելավումբարելավումբարելավումբարելավում    

Կարևորելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական աճի և 

տնտեսական մրցունակության ապահովման գործում բարենպաստ գործարար և 

ներդրումային միջավայրի դերը` կառավարության տնտեսական քաղաքականության 
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հիմնական ուղղություններից էր գործարար և ներդրումային միջավայրի շարունակական 

բարելավման ապահովումը` նպատակ ունենալով այն դարձնել երկրի մրցակցային 

առավելություններից մեկը: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2014 թվականի փետրվարի 11-ի թիվ 50-Ն որոշմամբ հաստատված` գործարարությամբ 

զբաղվելու հետ առնչվող վարչարարական ընթացակարգերի պարզեցմանը, փոքր և 

միջին ձեռնարկությունների աճի խթանմանը, հարկային հաշվետվությունների 

կրճատմանը և պարզեցմանը, հարկ վճարողների իրազեկվածության մակարդակի 

բարձրացմանն նպատակաուղղված «Լեռնային Ղարաբաղի գործարար միջավայրի 

բարելավման միջոցառումների ծրագրի» շրջանակներում 2015 թվականին իրականացվել 

են հետևյալ միջոցառումները.  

- մշակվել են հարկային հաշվարկ-հաշվետվությունների էլեկտրոնային ձևերը և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի 

հոկտեմբերի 30-ի N 274-Ն հրամանի համաձայն՝ 2016 թվականի հունվարի 1-ից 

էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ կներկայացնեն նախորդ տարվա 

արդյունքներով 36.0 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող իրացման շրջանառություն ունեցող 

հարկ վճարողները, իսկ 2017 թվականի հունվարի 1-ից՝ մնացած հարկ վճարողները. 

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 9-ի N 43-ն հրամանով սահմանվել են գրանցման 

գրքերի վարման համակարգչային ծրագրերին ներկայացվող չափանիշները, իսկ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային 

պետական ծառայության պետի 2015 թվականի մայիսի 18-ի N 49-Ա հրամանով 

կանոնակարգվել է էլեկտրոնային եղանակով վարվող գրանցման գրքերի հարկային 

մարմնում հաշվառման գործընթացը, հայտերի և ծանուցման ձևերը: 

ՓոքրՓոքրՓոքրՓոքր    ևևևև    միջինմիջինմիջինմիջին    ձեռնարկատիրությանձեռնարկատիրությանձեռնարկատիրությանձեռնարկատիրության    զարգացումզարգացումզարգացումզարգացում    

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը շարունակել է 

աշխատանքներ իրականացնել փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության (այսուհետ` ՓՄՁ) 

զարգացման, պետական աջակցության խորացման և արդյունավետության բարձրացման 

ուղղությամբ: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

հավանությանն արժանացած ՓՄՁ պետական աջակցության 2015 թվականի ծրագրի 

շրջանակներում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները:  

2015 թվականին «ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների 

սուբսիդավորման» ենթածրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվել է 26 սուբյեկտ, այդ 
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թվում՝ արդյունաբերական ոլորտի 7, ծառայությունների ոլորտի 6 և առևտրի ոլորտի 13 

սուբյեկտ:  

Այդ սուբյեկտներին տրամադրված վարկի ընդհանուր գումարը կազմել է 868.9 մլն 

ՀՀ դրամ, իսկ սուբսիդավորման ընդհանուր չափը՝ 416.8 մլն ՀՀ դրամ, ընդ որում՝ 

արդյունաբերական ոլորտի սուբյեկտներին տրամադրված վարկի գումարը կազմել է 

557.7 մլն ՀՀ դրամ, ծառայությունների ոլորտի սուբյեկտներին՝ 51.2 մլն ՀՀ դրամ, իսկ 

առևտրի ոլորտի սուբյեկտներին՝ 260.0 մլն ՀՀ դրամ: 

2015 թվականին արդյունաբերական ոլորտի սուբյեկտներին տրամադրված 

սուբսիդավորման չափը կազմել է 172.4 մլն ՀՀ դրամ, ծառայությունների ոլորտի 

սուբյեկտներին՝ 124.2 մլն ՀՀ դրամ, իսկ առևտրի ոլորտի սուբյեկտներին՝ 113.7 մլն ՀՀ 

դրամ: 

Ծրագրի շրջանակներում տրամադրվել է նաև ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից 

թողարկվող արտադրանքի (մատուցվող ծառայությունների) շուկաներում առաջմղման 

աջակցություն՝ 22.4 մլն ՀՀ դրամ, ինչպես նաև տրամադրվել է ՓՄՁ սուբյեկտներին 

գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն՝ 5.3 մլն ՀՀ դրամ: 

Արցախյան արտադրանքի արտահանման աջակցման բնագավառում 2015 

թվականին իրականացվել է «Արցախյան օրերը Մոսկվայում» վերնագրով միջոցառում, 

որտեղ արցախյան մի շարք արտադրողներ հնարավորություն ունեցան ներկայացնել 

իրենց արտադրանքը ռուսական սպառողին՝ հետագա գործնական կապերը 

հաստատելու նպատակով:  

Արտահանման խթանման նպատակով ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել 

մեկ տնտեսվարող սուբյեկտի՝ սերտիֆիկատի ձեռք բերման ծախսերի 

համաֆինանսավորման տեսքով, 104.8 հազ. ՀՀ դրամի չափով: 

ՀիփոթեքայինՀիփոթեքայինՀիփոթեքայինՀիփոթեքային    վարկայինվարկայինվարկայինվարկային    շուկաշուկաշուկաշուկա    

2015 թվականին շարունակվել է առևտրային բանկերի միջոցով հիփոթեքային 

վարկավորմամբ բնակարանների և բնակելի տների ձեռքբերմանը պետական 

աջակցության ծրագրի իրականացումը հետևյալ ուղղություններով.  

- «Հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» ծրագրով 83 

քաղաքացու տրամադրվել է 875.8 մլն ՀՀ դրամի վարկ: Տարվա ընթացքում վարկերի 

տոկոսադրույքների սուբսիդավորմանն ուղղված գումարը կազմել է 580.6 մլն ՀՀ դրամ,  
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- «Հիփոթեքային վարկերի կանխավճարների նպատակային փոխառությամբ 

տրամադրում» ծրագրին ուղղվել է 41.0 մլն ՀՀ դրամ` ֆինանսավորվել են 14 

քաղաքացիներ,  

- «Իրացնելու նպատակով բնակարանների (առանձնատների) կառուցում և գնում» 

ծրագրին ուղղվել է մոտ 1.9 միլիարդ ՀՀ դրամ, 

- «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջկենտրոններում բնակվող 

քաղաքացիների կողմից բնակարաններ և բնակելի տներ ձեռք բերելու պետական 

ֆինանսական աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում Շուշի քաղաքում բնակարան 

ձեռք բերելու նպատակով փոխառություն են ստացել 3 ընտանիք 51.6 մլն ՀՀ դրամի 

չափով,  

- «Հիփոթեքային փոխառություններ գյուղաբնակ քաղաքացիներին» ծրագրով 

փոխառություն է տրամադրվել 27 ընտանիքի: 11 ընտանիք ստացել են երկրորդ և հաջորդ 

փուլերի փոխառությունները: Տարվա կտրվածքով տրամադրված փոխառությունների 

ընդհանուր գումարը կազմել է 72.2 մլն ՀՀ դրամ: 

ԱրդյունաբերությունԱրդյունաբերությունԱրդյունաբերությունԱրդյունաբերություն    

Չնայած արտաքին և ներքին բնույթի որոշ արգելակող գործոնների, 

արդյունաբերության ոլորտում 2015 թվականին հաջողվել է ապահովել դրական 

ցուցանիշներ: Փաստացի գներով թողարկվել է 53,541.3 մլն դրամի արդյունաբերական 

արտադրանք՝ աճելով նախորդ տարվա նկատմամբ 2.5 տոկոսով:  

Արդյունաբերության աճին հատկապես նպաստել է մշակող արդյունաբերության 

աճը՝ 6,8 տոկոսով, առաջին հերթին՝ սննդամթերքի արտադրության 9.4 տոկոսի աճի 

շնորհիվ: Պահածոների արտադրության ծավալները աճել են 40.0 տոկոսով, որին 

նպաստել են ինչպես տեղական գյուղմթերքի բավարար ծավալները, այնպես էլ 

ոլորտում նոր արտադրական հզորությունների գործարկումը, մասնավորապես, ՍԷՏԳ-

ի տարածքում պետական մասնակցությամբ ստեղծված արդյունաբերական համալիրի 

շրջանակներում բացված նոր պահածոների գործարանի գործարկումը: Թեթև 

արդյունաբերությունում դրական ցուցանիշներ են գրանցվել հագուստի և կաշվե 

արտադրատեսակների արտադրության գծով, համապատասխանաբար` 37.0 և 86.0 

տոկոս:  

Հանքագործության ոլորտում 2015 թվականին շարունակվել է արդյունահանման 

ծավալների կրճատումը՝ կապված Դրմբոնի հանքավայրի պաշարների նվազման հետ: 

Տարեկան կտրվածքով անկումը կազմել է 13.0 տոկոս: Միաժամանակ Կաշենի պղինձ-
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մոլիբդենային հանքավայրի շահագործումը նախադրյալներ է ստեղծել ոլորտում 

հետագա բարձր ցուցանիշների ապահովման համար:  

Սպառողական շուկաՍպառողական շուկաՍպառողական շուկաՍպառողական շուկա    

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 2015 թվականին իրականացվող 

քաղաքականությունը ուղղված է եղել ոլորտի գործունեության կանոնակարգմանը, 

ինչպես նաև սպառողների շահերի պաշտպանության մակարդակի բարձրացմանը: Այդ 

նպատակով մշակվել և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային Ժողով է 

ներկայացվել նախագծերի փաթեթ «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

իրականացվելու մասին, որն ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Ազգային Ժողովի կողմից 2015 թվականի հունիսի 30-ին: Նշված օրենքների նպատակն 

էր` անմիջական արտադրող կամ անմիջական ներմուծող չհանդիսացող՝ պարտադիր 

դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ իրացնող կազմակերպություններին և անհատ 

ձեռնարկատերերին մինչև դրոշմավորման ենթակա ապրանքներն իրացնելու 

վերջնաժամկետը լրանալը թույլատրել դրոշմավորել իրենց մոտ առկա դրոշմավորման 

ենթակա ապրանքների մնացորդները: Միաժամանակ, որոշակիորեն երկարացվել է 

վիտամինները, կոսմետիկաները, օճառները, պատվաստանյութերը, դեղերն ու 

օծանելիքը առանց դրոշմավորման երկրորդային շուկայում իրացնելու թույլատրելի 

ժամկետը:  

Համապատասխանության գնահատման բնագավառում հավատարմագրման 

վկայագրեր են տրվել երկու («Պրոֆիլ» սահմանափակ պատասխանատվության 

ընկերության ճանապարհաշինանյութերի և «Հանրապետական անասնաբուժական և 

սննդամթերքի փորձաքննությունների փորձարկման լաբորատորիա» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության սննդամթերքի) փորձարկման լաբորատորիանների և 

մեկ («Ստանդարտացման,չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության ) սերտիֆիկացման մարմնի: Միաժամանակ նախկինում 

հավատարմագրված թվով 7 փորձարկման լաբորատորիաներում հսկողության 

նպատակով կատարվել են պարբերական գնահատման աշխատանքներ:  

Տեխնիկական կանոնակարգերի ոլորտում 2015 թվականի փետրվարի 10-ի 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համապատասխան 

որոշումներով փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել մի շարք 

ապրանքատեսակների տեխնիկական կանոնակարգերում: 
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«Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կողմից 2015 թվականի ընթացքում իրականացվել են 

հետևյալ աշխատանքները` 

- տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կնքվել են 4 պայմանագրեր և տրամադրվել 44 

ստանդարտներ` տեղեկատվության տրամադրման և լաբորատոր փորձարկումների 

իրականացման նպատակով, 

- կատարվել են տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից հաստատված տեխնիկական 

պայմանների 35 փորձաքննություն և գրանցում, 

- տրամադրվել են տեղական արտադրանքի 63 և հանրային սննդի ծառայության 

մատուցման 54 համապատասխանության սերտիֆիկատներ, 

- կատարվել են հսկողության աշխատանքներ` նախկինում սերտիֆիկատ ստացած 

արտադրանքի արտադրման և հանրային սննդի կազմակերպման 45 սուբյեկտների 

նկատմամբ,  

- կատարվել են իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացված 

արտադրանքների փորձարկումներ, որոնց արդյունքում կազմվել և տրամադրվել են 181 

համապատասխանության եզրակացություններ,  

- չափման միջոցներ օգտագործող տնտեսվարող սուբյեկտներում պարբերական 

ստուգաչափման են ենթարկվել 1,362 կշեռքներ, 253 կշռաքարեր, 99 վառելիքաբախշիչ 

աշտարակներ, 6,488 էլեկտրական և գազի հաշվիչներ, 20 ավտոմոբիլային կշեռքներ, 24 

ավտոմոբիլային սակահաշվիչներ և արագաչափեր, 7 ավտոցիստերներ և 64 այլ չափման 

միջոցներ:  

2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից 

«Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությանը տրամադրվել է МКС-АТ 1315 գամմա-բետա 

սպեկտրոմետրային համալիր, որը հնարավորություն կտա փորձարկումների ժամանակ 

սննդամթերքի և ջրի մեջ հայտնաբերել մարդու կյանքի ու առողջության համար 

վտանգավոր ռադիոնուկլիդները: 

Սպառողների շահերի պաշտպանության ոլորտում հսկողություն է իրականացվել 

հանրապետությունում գործող թվով 15 տնտեսվարող սուբյեկտներում: Սպառողների 

կողմից ստացված բողոքների հիման վրա խախտում թույլ տված տնտեսվարող 

սուբեկտների մոտ բացակայում էին ապրանքների համապատասխանության 

սերտիֆիկատները, որոշ ապրանքների վրա նշված չէին հայերեն մակնշումները, 

արտադրման կամ պահպանման ժամկետները: 
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ԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսություն    

Որպես երկրի տնտեսության առաջատար ճյուղի` գյուղատնտեսության ոլորտում 

2015 թվականի ընթացքում վարվող քաղաքականությունը նպատակաուղղված է եղել 

հողօգտագործման ու անասնապահության վարման կատարելագործման միջոցով 

գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների ավելացմանը, ոլորտի գերակա 

ուղղություններին համապատասխան աշխատանքների կատարմանը, ընթացիկ 

հիմնախնդիրների լուծմանը: 

2015 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտին պետական բյուջեից հատկացված 

միջոցները (առանց պետական կառավարչական հիմնարկների պահպանման ծախսերի) 

ուղղվել են հետևյալ ծրագրերի իրականացմանը` 

----««««Աջակցություն Աջակցություն Աջակցություն Աջակցություն ««««Բույսերի պաշտպանության ծառայությունԲույսերի պաշտպանության ծառայությունԲույսերի պաշտպանության ծառայությունԲույսերի պաշտպանության ծառայություն» » » » պետական ոչ պետական ոչ պետական ոչ պետական ոչ 

առևտրային կաառևտրային կաառևտրային կաառևտրային կազմակերպությանըզմակերպությանըզմակերպությանըզմակերպությանը» ծրագիրն իրականացնելու նպատակով 2015 

թվականին պետպատվերով հատկացվել է 31.3 մլն ՀՀ դրամ:  

Հաշվետու տարում ««««Բույսերի պաշտպանության ծառայությունԲույսերի պաշտպանության ծառայությունԲույսերի պաշտպանության ծառայությունԲույսերի պաշտպանության ծառայություն» » » » պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կողմից իրականացվել է նաև թունանյութերի 160 նմուշի 

լաբորատոր հետազոտություն (անալիզ), հանքային պարարտանյութերի 10/22 նմուշ 

(անալիզ), հողերի ագրոքիմիական 875/4375 նմուշ (անալիզ): Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում կայուն բուսասանիտարական վիճակի ստեղծման նպատակով 

շուրջ 72.7 հազ. հեկտարի վրա կատարվել են ցանքսերի դաշտային հետազոտություններ 

և բուսասանիտարական վիճակի ուսումնասիրություններ: 

-«Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և սորտափորձարկման գծով Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և սորտափորձարկման գծով Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և սորտափորձարկման գծով Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և սորտափորձարկման գծով 

պետական պատվերպետական պատվերպետական պատվերպետական պատվեր» ծրագրով «Սերմնաբուծության և սելեկցիոն նվաճումների 

պահպանության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով 

սորտափորձարկման է դրվել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 36 սորտ: Լաբորատոր 

քննությամբ ստուգվել են հացահատիկային և հատիկաընդեղենային` 345, յուղատու և 

տեխնիկական` 15, բանջարաբոստանային` 30 և կերային կուլտուրաների սերմերի` 10 

նմուշներ: Հրապարակվել են սելեկցիոն նվաճումների 24 պետական գրանցամատյաններ:  

- ««««Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներԲույսերի պաշտպանության միջոցառումներԲույսերի պաշտպանության միջոցառումներԲույսերի պաշտպանության միջոցառումներ»»»» ծրագրով ձեռք են բերվել 950 կգ 

ցինկ-ֆոսֆիդ, 590 լիտր իզոցին և 2,560 լիտր բրոդիֆակում թունանյութեր: Ծրագրի 

շրջանակում 55 հազար հեկտարի վրա կատարվել են մկնանման կրծողների և 175 

հեկտարի վրա մոլախոտային բուսականության դեմ պայքարի աշխատանքներ: Մկների 

և մկնանման կրծողների դեմ Մարտունու շրջանի հարթավայրային գոտու ցանքսերի 
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դաշտերում, խամ ու խոպան հողերում համատարած պայքար կազմակերպելու 

նպատակով հատկացվել է 2.2 մլն ՀՀ դրամ:  

  - ԱնասնԱնասնԱնասնԱնասնաբուժական հակահամաճարակային նախազգուշական միջոցառումներիաբուժական հակահամաճարակային նախազգուշական միջոցառումներիաբուժական հակահամաճարակային նախազգուշական միջոցառումներիաբուժական հակահամաճարակային նախազգուշական միջոցառումների 

իրականացման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 

թվականի մարտի 6-ի թիվ 49 որոշմամբ սահմանված 14 հիվանդությունների դեմ 

(պաստերելյոզ, սալմոնելյոզ, ԼՏՖ -130, կատաղություն, բրադզոտ, լեպտոսպիրոզ և այլն) 

գնվել են կենսապատվաստուկներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ, որոնք բաշխվել են 

ըստ անասնաբուժական կայանների:  

 - Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներիԱնասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներիԱնասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներիԱնասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումների 

իրականացման համար անասնաբուժական կայաններին և «Հանրապետական 

անասնաբուժական և սննդամթերքի փորձաքննությունների լաբորատորիա» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպությանը պետական բյուջեից հատկացված միջոցներով 

իրականացվել են գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների 

նկատմամբ ավելի քան 1.6 մլն կանխարգելիչ սրսկումներ և արյան քննություն` 127,069 

նմուշ: 

   - «Հանրապետական անասնաբուժական և սննդամթերքի փորձաքննությունների Հանրապետական անասնաբուժական և սննդամթերքի փորձաքննությունների Հանրապետական անասնաբուժական և սննդամթերքի փորձաքննությունների Հանրապետական անասնաբուժական և սննդամթերքի փորձաքննությունների 

լաբորատորիալաբորատորիալաբորատորիալաբորատորիա»»»» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը իրականացրել է նաև 

հետազոտություններ՝ թունաբանական` 70 նմուշ, մանրէաբանական` 333 նմուշ, 

շիճուկաբանական` 32,761 նմուշ և մակաբուծական` 214 նմուշ:  

- ««««Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիթորինգի Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիթորինգի Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիթորինգի Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիթորինգի 

կազմակերպումկազմակերպումկազմակերպումկազմակերպում»»»» ծրագրի շրջանակում տպագրվել է «Ձիթենու մշակություն» գիրքը, ձեռք 

են բերվել մասնագիտական ամսագրեր, թերթեր, բենզին:  

- ««««Գյուղտեխնիկայի պետհամարանիշերի և հատԳյուղտեխնիկայի պետհամարանիշերի և հատԳյուղտեխնիկայի պետհամարանիշերի և հատԳյուղտեխնիկայի պետհամարանիշերի և հատուկ փաստաթղթերի պատվիրումուկ փաստաթղթերի պատվիրումուկ փաստաթղթերի պատվիրումուկ փաստաթղթերի պատվիրում»»»» 

ծրագրի իրականացման համար ձեռք են բերվել գյուղտեխնիկայի պետհամարանիշեր, 

տրակտորիստ-մեքենավարի վկայականներ և գյուղմեքենաների տեխնիկական 

վկայագրեր:  

-««««Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման 

միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ» » » » ծրագրով իրականացվել են 215 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունների 

սերմնավորման աշխատանքներ: 

- ««««Աջակցություն Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամինԱջակցություն Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամինԱջակցություն Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամինԱջակցություն Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին» » » » 

ծրագրի գումարը կազմել է 1,170 մլն ՀՀ դրամ: 

  Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր.Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր.Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր.Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր.    
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- ««««ՊարարտանյութերիՊարարտանյութերիՊարարտանյութերիՊարարտանյութերի,,,,    սերմերի, դիզվառելիքի և ազնվացեղ խոշոր եղջերավոր սերմերի, դիզվառելիքի և ազնվացեղ խոշոր եղջերավոր սերմերի, դիզվառելիքի և ազնվացեղ խոշոր եղջերավոր սերմերի, դիզվառելիքի և ազնվացեղ խոշոր եղջերավոր 

անասունների արժեքի մասնակի սուբսիդավորումանասունների արժեքի մասնակի սուբսիդավորումանասունների արժեքի մասնակի սուբսիդավորումանասունների արժեքի մասնակի սուբսիդավորում» » » » ծրագրով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տարածքում գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող 

սուբյեկտներին աջակցելու նպատակով 211.1 մլն ՀՀ դրամ գումարի չափով 

սուբսիդավորվել են ձեռքբերված սերմերը, պարարտանյութերը և դիզվառելիքը՝ 20,374.6 

կգ կորնգան, 35,755.0 կգ հաճար, 84,740.0 կգ աշնանացան գարի, 22,407.2 կգ 

եգիպտացորեն, 2,154.0 կգ սորգո, 10 փաթեթ լոլիկ, 2,880.3 կգ առվույտ, 2,028.4 կգ 

արևածաղիկ, 3,958.0 կգ սուպեր ֆոսֆատ, 21,200.0 կգ ամոֆոս, 865.9 տ դիզվառելիք, 

ինչպես նաև 98 գլուխ տոհմային ցուլիկներ 30,056.0 կգ կենդանի քաշով: 

- ««««Սև ցել կատարողներին աջակցությունՍև ցել կատարողներին աջակցությունՍև ցել կատարողներին աջակցությունՍև ցել կատարողներին աջակցություն»»»» միջոցառման շրջանակում հողերի 

բերրիության վերականգնման և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության 

բարձրացման նպատակով հատկացվել են գումարներ սև ցելի մշակության համար: 

Արդյունքում 2015 թվականին սև ցելի տակ թողնվել է 4,699.4 հա տարածք: 

- ««««Ենթաշրջանային ծրագրերի իրականացումԵնթաշրջանային ծրագրերի իրականացումԵնթաշրջանային ծրագրերի իրականացումԵնթաշրջանային ծրագրերի իրականացում» » » » միջոցառման շրջանակում 

իրագործվել են Հադրութի շրջանի Ուխտաձորի և Տողի, Ասկերանի շրջանի Խրամորթի 

գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերը և Մարտունու շրջանի մի շարք 

համայնքներում բազմամյա խոտաբույսերի մշակության ծրագիրը: Իրականացվել են 

գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնող 

ենթակառուցվածքների բարելավման միջոցառումներ, համայնքների համար ձեռք են 

բերվել խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, իրականացվել են ոռոգման համակարգի 

բարելավման, բազմամյա կերային խոտաբույսերի մշակության (կորնգան), պտղատու 

այգիների հիմնադրման և գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման աշխատանքներ: 

-««««Արտեզյան ջրհորների Արտեզյան ջրհորների Արտեզյան ջրհորների Արտեզյան ջրհորների վերանորոգումվերանորոգումվերանորոգումվերանորոգում» » » » միջոցառման շրջանակներում Մարտունու 

շրջանի Ճարտար, Խնուշինակ, Գիշի, Սպիտակաշեն և Նոր շեն համայնքներում 

վերականգնվել են հինգ և կառուցվել մեկ խորքային հոր, կարգավորող ջրավազան ու 

տեղադրվել երկու ջրաբաք: Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր և Ազոխ համայնքներում 

վերանորոգվել են երկու արտեզյան ջրհորներ: Ասկերանի շրջանի Խրամորթ համայնքում 

հորատվել և վերականգնվել են մեկական հորեր, կառուցվել են ջրատարներ և 

տեղադրվել կարգավորող ջրաբաք: 

-««««Տոհմային կայանՏոհմային կայանՏոհմային կայանՏոհմային կայան»»»»    փակ բաժնետիրական ընկերության համար կապիտալ փակ բաժնետիրական ընկերության համար կապիտալ փակ բաժնետիրական ընկերության համար կապիտալ փակ բաժնետիրական ընկերության համար կապիտալ 

վերանորոգման աշխատվերանորոգման աշխատվերանորոգման աշխատվերանորոգման աշխատանքների իրականացմանանքների իրականացմանանքների իրականացմանանքների իրականացման»»»» ծրագրով կատարվել են 

շինարարական աշխատանքներ ուղղված բարձր մթերատու անասունների խնամքի, 
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պահվածքի կազմակերպման բարելավմանը, անասնաբուծական նորմերին 

համապատասխանեցմանը: 

- ««««Անասնաբուժական սպասարկման կայանների կառուցում, վերանորոգումԱնասնաբուժական սպասարկման կայանների կառուցում, վերանորոգումԱնասնաբուժական սպասարկման կայանների կառուցում, վերանորոգումԱնասնաբուժական սպասարկման կայանների կառուցում, վերանորոգում» » » » 

ծրագրով իրականացվել են Մարտունու և Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման 

կայանների պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վարչական շենքերի 

կառուցապատման աշխատանքներ: 

-««««Մեխանիկական եղանակով մատակարարվող ոռոգման ջրի համար ծախսված Մեխանիկական եղանակով մատակարարվող ոռոգման ջրի համար ծախսված Մեխանիկական եղանակով մատակարարվող ոռոգման ջրի համար ծախսված Մեխանիկական եղանակով մատակարարվող ոռոգման ջրի համար ծախսված 

էլեկտրաէներգիայի արժեքի մասնակի սէլեկտրաէներգիայի արժեքի մասնակի սէլեկտրաէներգիայի արժեքի մասնակի սէլեկտրաէներգիայի արժեքի մասնակի սուբսիդավորումուբսիդավորումուբսիդավորումուբսիդավորում»»»»    ծրագրի    իրականացման 

արդյունքում ոռոգման տակ է դրվել 601.4 հա ցանքատարածք: 

 - ««««Աջակցություն Աջակցություն Աջակցություն Աջակցություն ««««Տոհմային կայանՏոհմային կայանՏոհմային կայանՏոհմային կայան» » » » փակ բաժնետիրական ընկերությանըփակ բաժնետիրական ընկերությանըփակ բաժնետիրական ընկերությանըփակ բաժնետիրական ընկերությանը» » » » 

միջոցառման շրջանակներում ընկերությանը ցուցաբերվել է աջակցություն 2015 

թվականին ունեցած պարտավորությունների մարման նպատակով: 

-«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանն աջակցությունՓոքր և միջին ձեռնարկատիրությանն աջակցությունՓոքր և միջին ձեռնարկատիրությանն աջակցությունՓոքր և միջին ձեռնարկատիրությանն աջակցություն» միջոցառման 

շրջանակներում հաստատված կարգի համաձայն հանրապետությունում 

գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող իրավաբանական անձանց և անհատ 

ձեռնարկատերերին փոխհատուցվել է ավելացված արժեքի հարկի գումարը: 

-««««Բազմամյա կերային խոտաբուԲազմամյա կերային խոտաբուԲազմամյա կերային խոտաբուԲազմամյա կերային խոտաբույյյյսերի մշակություն (կորնգան)սերի մշակություն (կորնգան)սերի մշակություն (կորնգան)սերի մշակություն (կորնգան)»»»»    ծրագրի 

շրջանակում հողօգտագործողներին տրամադրվել է 117,647.0 կգ կորնգանի բարձրորակ 

սերմ, որով ցանվել է 973.1 հա տարածք: 

- ««««Կենտրոնացված կարգով գույքի և սարքավորումների ձեռքբերումԿենտրոնացված կարգով գույքի և սարքավորումների ձեռքբերումԿենտրոնացված կարգով գույքի և սարքավորումների ձեռքբերումԿենտրոնացված կարգով գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում»»»»    ծրագրով ձեռք 

են բերվել գրասենյակային գույք և սարքավորումներ և ըստ անհրաժեշտության 

տրամադրվել կառուցվածքային ստորաբաժանումներին:  

-««««Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններՍննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններՍննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններՍննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ» » » » ծրագրի շրջանակում 

«Հանրապետական անասնաբուժական և սննդամթերքի փորձաքննությունների 

լաբորատորիա» և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Ստանդարտացման, 

չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների միջոցով սննդամթերքի անվտանգության, պետական 

ծառայության պատվերով իրականացվել են անհրաժեշտ լաբորատոր 

փորձաքննություններ: 

ՔաղաքաշՔաղաքաշՔաղաքաշՔաղաքաշինությունինությունինությունինություն    

Քաղաքաշինությունը, լինելով տարածքային կազմակերպման և զարգացման, 

ազգաբնակչության արտադրողական ուժերի ու միջոցների տեղաբաշխման, 
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բնակավայրերի ու միջբնակավայրային տարածքների կապերի, կառուցապատման ու 

հատակագծման հիմքը, ապահովում է տարածքների ծրագրավորման, 

ճարտարապետության, տարածքների ինժեներական պաշտպանվածության, 

բնակարանային-կոմունալ տնտեսության, տարածքների հատակագծման և 

տարաբնակեցման համակարգերի ձևավորման և դրանց նպատակային ուղղությունների 

ու գերակայությունների, շինարարության և շինինդուստրիայի բնագավառների 

գործունեությունը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեում 

կապիտալ ներդրումների պետական պատվերը կազմել է 10101010,,,,865.6865.6865.6865.6    մլնմլնմլնմլն    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    դրամդրամդրամդրամ: 2015 

թվականին կապիտալ ներդրումների պետական պատվերով կատարված 

աշխատանքների տվյալներն ըստ ճյուղերի հետևյալն են: 

ԲնակարանաշինությանԲնակարանաշինությանԲնակարանաշինությանԲնակարանաշինության    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում աշխատանքները իրականացվել են հետևյալ 

ծրագրերով. 

1. ԶոհվածԶոհվածԶոհվածԶոհված    ազատամարտիկներիազատամարտիկներիազատամարտիկներիազատամարտիկների    ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների    բնակարաններիբնակարաններիբնակարաններիբնակարանների    վերանորովերանորովերանորովերանորոգգգգմանմանմանման    ևևևև    

կառուցկառուցկառուցկառուցմանմանմանման    նպատակով պետական բյուջեից հատկացվել է 215.0 մլն ՀՀ դրամ:  

2. ԱյլԱյլԱյլԱյլ    սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական    խմբերինխմբերինխմբերինխմբերին    պատկանող ընտանիքների բնակելի տների 

վերանորոգման և կառուցման նպատակով 2015 թվականին հատկացվել է 217.4 մլն ՀՀ 

դրամ: 

3. . . . ԼեռնայինԼեռնայինԼեռնայինԼեռնային    ՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղի    ՀանրապետությունումՀանրապետությունումՀանրապետությունումՀանրապետությունում    ծնելիությանծնելիությանծնելիությանծնելիության    ևևևև    

բազմազավակությանբազմազավակությանբազմազավակությանբազմազավակության    խթանմանխթանմանխթանմանխթանման    միջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումների    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման նպատակով 2015 

թվականին հատկացվել է 440.9 մլն ՀՀ դրամ: 

ԿրթությանԿրթությանԿրթությանԿրթության    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում շարունակվել են աշխատանքները դպրոցական և 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների ուսումնադաստիարակչական պրոցեսը 

հարմարավետ շենքային պայմաններում կազմակերպելու ուղղությամբ: Այդ նպատակով 

2015 թվականին կատարվել են 1,014.0 մլն ՀՀ դրամի կապիտալ ներդրումներ:  

2015 թվականին շարունակվել է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հետ 

համաֆինանսավորման սկզբունքով դպրոցաշինության ծրագիրը` կատարվել են 487.4 

մլն ՀՀ դրամի կապիտալ ներդրումներ:  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության և «Հայաստան» 

Համահայկական Հիմնադրամի համաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում 

ընթացքի մեջ են Շուշի քաղաքում երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատության, Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղի 50 տեղանոց մանկապարտեզի 

շենքերի կառուցման աշխատանքները:  
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 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 

ավարտին են հասցվել «ԹՈՒՄՈ» ուսումնական կենտրոնի շենքի վերանորոգման 

աշխատանքները: 

 2015 թվականին կապիտալ ներդրումները մշակույթիմշակույթիմշակույթիմշակույթի    ևևևև    սպորտիսպորտիսպորտիսպորտի բնագավառում 

կազմել են 312.6 մլն ՀՀ դրամ:  

ՀասարակականՀասարակականՀասարակականՀասարակական    ևևևև    վարչականվարչականվարչականվարչական    նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության օբյեկտներում կատարվել են 

կառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ` 649.4 մլն ՀՀ դրամի չափով:      

ԼեռնայինԼեռնայինԼեռնայինԼեռնային    ՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղի    ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության    ավտոճանապարհներիավտոճանապարհներիավտոճանապարհներիավտոճանապարհների    վերակառուցմանվերակառուցմանվերակառուցմանվերակառուցման, , , , 

վերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգման    ևևևև    պահպանմանպահպանմանպահպանմանպահպանման նպատակով հաշվետու տարում կապիտալ 

ներդրումները կատարվել են 2,870.9 մլն ՀՀ դրամի չափով: 

ԱռողջապահությանԱռողջապահությանԱռողջապահությանԱռողջապահության    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում կատարված կապիտալ ներդրումների ծավալը 

կազմել է 13.3 մլն ՀՀ դրամ:  

Առողջապահության ոլորտի ներդրումները կատարվել են նաև արտաբյուջետային 

միջոցների հաշվին` 227.5 մլն ՀՀ դրամ: Այս ծրագրի շրջանակում ընթացքի մեջ են 

Բերձոր քաղաքի շրջանային հիվանդանոցի և Ստեփանակերտ քաղաքում 

հանրապետական ծննդատան նոր շենքերի կառուցման աշխատանքերը: 

Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել    նախագծանախահաշվայիննախագծանախահաշվայիննախագծանախահաշվայիննախագծանախահաշվային    փաստաթղթերիփաստաթղթերիփաստաթղթերիփաստաթղթերի    

մշակմանմշակմանմշակմանմշակման որակի բարձրացման և կատարելագործման վրա, այն 

համապատասխանեցնելով նախագծման ժամանակակից պահանջներին, որի 

կատարման համար հատկացվել է 262.5 մլն ՀՀ դրամ: 

ՋրամատակարարմանՋրամատակարարմանՋրամատակարարմանՋրամատակարարման    համակարհամակարհամակարհամակարգգգգերիերիերիերի    զարզարզարզարգգգգացմանացմանացմանացման    նպատակովնպատակովնպատակովնպատակով 2015 թվականին 

ներդրվել է 812.0 մլն ՀՀ դրամ գումար: 

ՋեռուցմանՋեռուցմանՋեռուցմանՋեռուցման    համակարհամակարհամակարհամակարգգգգերիերիերիերի    արդիականացմանարդիականացմանարդիականացմանարդիականացման    նպատակովնպատակովնպատակովնպատակով 2015 թվականին 

ներդրվել է 211.6 մլն ՀՀ դրամ: 

ԶբոսաշրջությունԶբոսաշրջությունԶբոսաշրջությունԶբոսաշրջություն    

Վերջին տարիներին զբոսաշրջության ոլորտում պետական քաղաքականության 

իրականացման շրջանակներում ծրագրային միջոցառումները հիմնականում ուղղված 

են եղել համաշխարհային զբոսաշրջային շուկայում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության` որպես զբոսաշրջության համար բարենպաստ և գրավիչ երկրի 

նկարագրի ստեղծման շարունակական կատարելագործմանը: 

2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցությունը 

ապահովվել է Հայաստանի Հանրապետությունում արտասահմանյան ընկերությունների 
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և կազմակերպությունների ներգրավմամբ կազմակերպվող 5 ցուցահանդեսներում ու 

փառատոներում:  

Հաշվետու տարում հրատարակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

զբոսաշրջային ուղեցույցը՝ անգլերեն լեզվով:  

2015 թվականի ընթացքում կատարվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

«Կարաբախ թրավլ» (Karabakh.travel) զբոսաշրջային պաշտոնական կայքէջի մշտական 

թարմացում և տարածում հանրահայտ սոցիալական ցանցերում: 

Ստեղծվել է DestinationArtsakh.com զբոսաշրջային բլոգը, ուղղված համացանցի 

անգլիախոս լսարանին: 

Հարավային զբոսաշրջային երթուղու զարգացման ծրագրի շրջանակներում ներգնա 

զբոսաշրջությունը խթանելու և փառատոների միջոցով համայնքների սոցիալ-

տնտեսական կյանքն զարգացնելու նպատակով՝ 2015 թվականի հունիսի 27-ին Ամարաս 

վանքի շրջակայքում կազմակերպվել է «Թթի» փառատոն, իսկ հոկտեմբերի 17-ին 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Տող գյուղում 

կազմակերպվել և անց է կացվել «Արցախյան գինու» երկրորդ փառատոնը:  

2015 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

նշվել է զբոսաշրջության միջազգային օրը: 

Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան գերատեսչությունների հետ 

համակարգված աշխատանքի արդյունքում հաջողվել է ձախողել Ադրբեջանի 

Հանրապետության կողմից ՄԱԿ զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության 

գործադիր մարմին ներկայացված «Հակամարտ գոտիներում զբոսաշրջության 

քարոզչության և զբոսաշրջության անօրինական նպատակներով օգտագործման 

կանխարգելման մասին» բանաձևի ընդունումը, որը մեկընդմիշտ կփակեր միջազգային 

զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

մասնակցության հնարավորությունը: 

Հաշվետու տարվա ընթացքում` հաշվառվել են ևս երկու նորաբաց հյուրանոցային 

տնտեսության օբյեկտներ: Ներկա դրությամբ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

տարածքում գործում են 43 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ` 1,279 ննջատեղով:  

2015 թվականից իրականացվել է զբոսաշրջային օպերատորների և զբոսաշրջային 

գործակալների պարտադիր հաշվառում: Նշված ժամանակահատվածում լիազոր 

մարմնի կողմից հաշվառվել են չորս զբոսաշրջային տուրօպերատոր և մեկ 

զբոսաշրջային գործակալ, չորս զբոսավարի տրամադրվել է լիցենզիա: 
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Շնորհիվ զբոսաշրջության ոլորտում վարվող նպատակային պետական 

քաղաքականության 2015 թվականին զբոսաշրջիկների թվաքանակը աճել է 15.5 

տոկոսով: 

 2014 թվականին միջազգային զբոսաշրջիկները երկրում ծախսել են շուրջ 6.5 մլն 

ԱՄՆ դոլարին հավասարաչափ գումար, ինչը կազմում է համախառն ներքին արդյունքի 

1.4 տոկոսը: 

Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտՊատմամշակութային հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտՊատմամշակութային հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտՊատմամշակութային հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտ    

2015 թվականի ընթացքում աշխատանքներ են տարվել Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության շրջաններում` հուշարձանների պահպանության ասպարեզում 

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների և պատմականմիջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի պահանջներն իրագործելու նպատակով:  

 Կազմակերպվել ու անց են կացվել հուշարձանների վերականգնման էսքիզային 

նախագծերի և հուշարձանների պահպանության հետ կապված մի շարք 

գիտխորհուրդներ:  

Միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովի կողմից քննարկվել և ընդունվել 

են 2014 թվականին իրականացրած պեղման-ուսումնասիրման աշխատանքների 

հաշվետվությունները (Տիգրանակերտ, Ազոխ, Կարկառ):  

Տարվա ընթացքում, համաձայն ծրագրի, կազմվել և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվել է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի հուշարձանների պետական ցուցակը:  

«Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կողմից իրականացվել են պահպանության գոտիների 

կազմման, Տիգրանակերտ հնավայրի և Ազոխի քարանձավի պեղումների, վտանգված 

հուշարձանների պեղման, հուշարձանների ամրակայման և մաքրման աշխատանքներ: 

Իրականացվել են նաև քարանձավների ուսումնասիրման աշխատանքներ: 

Հրատարակչական աշխատանքների շրջանակներում տպագրվել է «Հնագիտական 

ուսումնասիրությունները Արցախում 2011-2012 թվականներին» գիրքը: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում հուշարձանների վերականգնման և բարեկարգման 

ոլորտում իրականացվել են` Տիգրանակերտ հնավայրի և շրջակայքի վերականգնման և 

տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, Զուար համայնքի տարածքում գտնվող «Տաք 

ջուր» զբոսաշրջային տարածաշրջանի բարեկարգման աշխատանքներ, Մարտունու 
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շրջանի Ամարաս վանքի Սուրբ Գրիգորիս Կաթողիկոսի դամբարանի արևելյան մուտքի 

ծածկի վերականգնման աշխատանքներ, նույն շրջանի Մուշկապատի Սբ.Աստվածածին 

եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներ: Վերջինս իրականացվել է «Արևելյան 

Պատմական Ժառանգության Վերածնունդ» Բարեգործական Հիմնադրամի ֆինանսական 

աջակցությամբ: Միաժամանակ իրականացվել են մի շարք հուշարձանների 

վերականգնման և բարեկարգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 

կազմման աշխատանքներ: Մասնավորապես, Ծակուռի գյուղի Սբ. Աստվածածին 

եկեղեցու, Կարկառ քաղաքատեղիի պեղված կառույցների վերականգնման նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները: Ավարտման փուլում է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Տյաք գյուղի 

պատմամշակութային հիմնավորման նախագիծը: 

 Պատմամշակութային հուշարձանների բարեկարգման աշխատանքների 

շրջանակներում «Տիգրանակերտ» պետական պատմամշակութային արգելոցի 

տարածքում իրականացվել է թվով 300 ծառի ծառատունկ, ինչպես նաև՝ «Հունոտի կիրճ» 

բնապատմական արգելոցի տարածքում՝ ձեռք բերելով սեղաններ, նստարաններ, 

աղբամաններ: 

Պատմամշակութային հուշարձանների մաքրման աշխատանքների բնագավառում    

աշխատանքներ են տարվել «Հունոտի կիրճ» պետական բնապատմական արգելոցի 

տարածքում գտնվող հին գյուղատեղիի գերեզմանոցում, «Տիգրանակերտ» պետական 

պատմամշակութային արգելոցի տարածքով հոսող գետի ափամերձ հատվածներում, 

«Տիգրանակերտ» պետական պատմամշակութային արգելոցի տարածքում գտնվող 

ժայռափոր եկեղեցի տանող ճանապարհային հատվածում և Ռեվ գյուղի «Սբ. 

Ստեփանոս» եկեղեցու շրջակայքում:  

ԷԷԷԷներգետիկաներգետիկաներգետիկաներգետիկա    

Էներգետիկ համակարգը, հանդիսանալով յուրաքանչյուր տնտեսության 

զարգացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի հիմնական մաս, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից դիտարկվում է որպես գերակա 

ճյուղ: Էներգետիկայի բնագավառում իրականացվող քաղաքականության 

հիմնահարցերից է` մատչելի գներով անվտանգ և հուսալի էներգամատակարարումը` 

միևնույն ժամանակ խթանելով երկրում էներգախնայողությունը:  

Էներգետիկայի բնագավառի հիմնախնդիրները հանդիսանում են գործունեության 

պետական կառավարումը, կարգավորումը, ինչպես նաև պետական քաղաքականության 



 18 

մշակումն ու իրականացումը, ընթացիկ ու հեռանկարային ծրագրերի մշակումն ու 

իրականացումը, գիտատեխնիկական առաջընթացի ապահովումը: 

Էներգետիկայի բնագավառում 2015 թվականին կատարվել են ընդամենը 4,552.9 մլն 

ՀՀ դրամի կապիտալ ներդրումներ:  

ԷլեկտրաէներգԷլեկտրաէներգԷլեկտրաէներգԷլեկտրաէներգետիկաետիկաետիկաետիկա        

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվարի 1-ի 

դրությամբ գործում են 13 հիդրոէլեկտրակայաններ, այդ թվում` Սարսանգ 

հիդրոէլեկտրակայան` 50 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ և 12 փոքր 

հիդրոէլեկտրակայաններ` 44.0 ՄՎտ ընդանուր դրվածքային հզորությամբ: 

 2015 թվականին շահագործման են հանձնվել «Թրղե-3», «Եղեգնուտ» և «Հոչանց» 

հիդրոէլեկտրակայանները, որոնց տարեկան արտադրանքի ծավալը և դրվածքային 

հզորությունը կազմել են համապատասխանաբար`17.0 մլն կՎտ/Ժ և 5.04 ՄՎտ, 10 մլն 

կՎտ/Ժ և 2.9 ՄՎտ, 30.8 մլն կՎտ/Ժ և 2.9 ՄՎտ:  

2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արտադրվել է 222.3 

մլն կՎտ/Ժ էլեկտրաէներգիա, որը 2014 թվականի համեմատ (224.5 մլն կՎտ/Ժ) նվազել է 

2.2 մլն կՎտ/Ժ-ով կամ 0.98 տոկոսով: «ԱրցախՀԷԿ» բաց բաժնետիրական 

ընկերությունում արտադրվել է 140.3 մլն կՎտ/Ժ (արտադրության ծավալը նվազել է 26.1 

մլն կՎտ/Ժ-ով կամ 15.7 տոկոսով), որից 81.9 մլն կՎտ/Ժ-ը արտադրվել է «Սարսանգ 

ՀԷԿ»-ում, իսկ 58.4 մլն կՎտ/Ժ-ը «ԱրցախՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության փոքր 

հիդրոէլեկտրակայաննե-րում:  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Սյունիք» և այլ փոքր 

հիդրոէլեկտրակայաններում արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալը կազմել է 82.0 մլն 

կՎտ/Ժ և նախորդ տարվա համեմատ աճել է 24.0 մլն կՎտ/Ժ-ով կամ 41.4 տոկոսով:  

2015 թվականին հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի սպառումը կազմել է 

292.8 մլն կՎտ/Ժ` աճելով 4.6 մլն կՎտ/Ժ-ով կամ 1.9 տոկոսով: Էլեկտրաէներգիայի 

սպառման ընդհանուր ծավալից գերկշռող մասը կազմել է «Արցախ ՀԷԿ» բաց 

բաժնետիրական ընկերությունից և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Սյունիք»-

ի հիդրոէլեկտրակայաններից գնված էլեկտրաէներգիան` 222,3 մլն կՎտ/Ժ կամ 75.9 

տոկոսը (2014 թվականի` 77.9 տոկոսը), իսկ «Հայաստանի էլեկտրացանցեր» փակ 

բաժնետիրական ընկերությունից գնված էլեկտրաէներգիան կազմել է 70.5 մլն կՎտ/Ժ 

(2014 թվականի` 63.7 մլն կՎտ/Ժ ) կամ 24.1 տոկոսը (2014 թվականի` 22.1 տոկոսը):  
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2015 թվականին իրացված էլեկտրաէներգիան կազմել է 245.3 մլն կՎտ/Ժ, իսկ 

տեխնոլոգիական կորուստները 110/35/10/04 կվ ցանցերում` 45.9 մլն կՎտ/Ժ:  

 2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկայի 

համակարգում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները` 

- էլեկտրաֆիկացվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի 

շրջանի Շրվական բնակավայրը,  

- կառուցվել և վերակառուցվել են` 13 միավոր 10/0,4 կՎ էլեկտրական 

ենթակայաններ, 21.1 կմ 10 կՎ օդային գծեր, 26.0 կմ 0.4 կՎ օդային գծեր, վերակառուցվել 

են 110/35/10 կՎ ` «Աղավնո», «Հաթերք», «Շուշի», «Ստեփանակերտ» 

էլեկտրաենթակայանները,  

- 2015 թվականին «Սոթք-Հաթերք» 110 կվ օդային էլեկտրահաղորդման գծի 

կառուցման համար ներդրվել է 1,810.0 մլն ՀՀ դրամ,  

- կառուցվել է «Հաթերք-Կաշեն» 110 կվ օդային գիծը՝ 30 կմ երկարությամբ, 

Եղեգնուտ» 35 կՎ ՝ 6.7 կմ երկարությամբ, Մշենի»՝ 18.7 կմ երկարությամբ և 

Մաղավուզ-Կաշեն»՝ 26.7 կմ երկարությամբ:    

ԳազաֆիկացումԳազաֆիկացումԳազաֆիկացումԳազաֆիկացում 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 12 քաղաքներից գազաֆիկացված են 8-ը, 

իսկ 289 գյուղերից` 78-ը: Ընդհանուր առմամբ գազաֆիկացված է 86 բնակավայր, որն 

կազմում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակավայրերի 28.6 տոկոսը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության մասով հաշվառված 40,372 

պոտենցիալ բաժանորդներից փաստացի գազամատակարարվել են 27,982 (2014 

թվականին՝ 27,497) կամ 68.8 տոկոսը: Հիմնարկ-ձեռնարկությունների և այլ 

գազասպառողների թիվը կազմում է 967 (2014 թվականին՝ 890): 

2015 թվականին հանրապետություն է ներմուծվել 44.7 մլն մ3 բնական գազ, որը 

նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 1.2 մլն մ3 կամ 2.7 տոկոսով: Միջին գնման 

սակագինը կազմել է 89.6 դրամ: Բնական գազի իրացումը կազմել է 42.6 մլն մ3, ինչը 

նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 2.2 տոկոսով , տեխնոլոգիական 

կորուստները կազմել են 4.6 տոկոս` աճելով 0.5 տոկոսային կետով: Վաճառքի միջին 

սակագինը կազմել է 112.6 դրամ՝ առանց ԱԱՀ: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

գազամատակարարման համակարգում գազաֆիկացման և շինարարական 

աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով կատարվել են ընդամենը 198.1 մլն ՀՀ 
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դրամի ներդրումներ, այդ թվում՝ կառուցվել են 7 միավոր գազակարգավորման կետ, 2.0 

կմ միջին և 6.8 կմ ցածր ճնշման գազատարեր: 

Ջրային տնտեսությունՋրային տնտեսությունՋրային տնտեսությունՋրային տնտեսություն    

Ջրային համակարգերի բնագավառի գործունեության հիմքում ընկած են Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի, «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի» և «Ջրի ազգային քաղաքականության մասին» 

օրենքների հիմնադրույթները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության ջրային ոլորտի բարեփոխումներին ուղղված որոշումները, գերակա 

խնդիրներն ու միջոցառումները, որոնցով հաստատված են համակարգի հիմնական 

ծրագրային ուղղվածությունները: 

2015 թվականին աշխատանքներ են իրականացվել ջրամատակարարման 

տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավման, մատակարարված ջրի դիմաց 

վճարների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման, համակարգում կորուստների 

նվազեցման և ընկերությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, 

ջրաչափական սարքերի տեղադրման ու փոխարինման ուղղություններով: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում վերականգնվել և մաքրվել են քյահրիզների 

թվով 23 հորեր: Ջրընդունիչ հանգույցներում և օրվա կարգավորող ջրավազաններում 

իրականացվել է սանիտարական գոտիների վերանորոգնման և ցանկապատման 

աշխատանքներ, առանձնակի ուշադրություն է դարձվել մատակարարվող խմելու ջրի 

ախտահանմանը: 

«Ջրամատակարարում և ջրահեռացում» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 

շահագործվում են 65 համայնքի ջրամատակարարման համակարգերը: 2015 թվականին 

ընկերության կողմից շահագործման է ընդունվել Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Հիլիս, Սարդարաշեն, Մարտունու շրջանի 

Կալխոզաշեն, Հաղորտի, Մարտակերտի շրջանի Արաբեկալանջ, Մոխրաթաղ, Հադրութի 

շրջանի, Թաղուտ, Շուշիի շրջանի Քարին Տակ բնակավայրերի ջրամատակարարման 

համակարգեր: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում «Ջրամատակարարում և ջրահեռացում» փակ 

բաժնետիրական ընկերության բաժանորդների թիվը կազմել է 14,720, որը նախորդ 

տարվա համեմատ ավելացել է 1,368 բաժանորդով, իսկ ջրաչափերի քանակը՝ 12,599, որը 

նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է 5,149-ով կամ 40,5 տոկոսով: 
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 «Քաշաթաղի ջրամատակարարում» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 

շահագործվում է 2 համայնքի ջրամատակարարման համակարգեր, բաժանորդների թիվը 

կազմում է 547 բաժանորդ: 

2015 թվականի ընթացքում շարունակվել են ջրանցքների ընթացիկ վերականգնման 

աշխատանքները:  

Ոռոգման համակարգում գործող ընկերությունների կողմից 2015 թվականին 

ոռոգվել է 5,709.3 հա հողատարածք: 

 Ընդհանուր առմամբ, հաշվետու ժամանակահատվածում, ջրային համակարգերի 

ոլորտում տարվող աշխատանքների արդյունքում բարելավվել է խմելու և ոռոգման 

ջրամատակարարումը և ծառայությունների մատուցման որակը, ապահովվել է 

համակարգի հուսալի ու անվտանգ շահագործումը և ջրամատակարարման 

շարունակական ավելացումը: 

Ստեփանակերտ քաղաքում և հանրապետության այլ համայնքներում 

իրականացվել են տեսչական ուսումնասիրություններ` պարզելու գործող ջրային 

համակարգերի շահագործման նորմերի պահպանումը, իրականացված շինարարական 

աշխատանքների արդյունավետությունը, բնակչությանը մատակարարված ջրի 

բաշխվածությունը, վարձավճարների հավաքագրման գործընթացը: 

Իրականացված միջոցառումների շնորհիվ երևան են հանվել թերություններ, 

բացթողումներ, կնքված պայմանագրերի անճշտություններ, հավաքագրման 

գործընթացի բացթողումներ: 

Ստուգման արդյունքներով հայտնաբերվել է 4 վարչական իրավախախտում:  

Բարելավվել է նաև օգտագործված ջրի համար վճարների հավաքագրումը, 

կանոնակարգվել է նոր հաշվիչների տեղադրման գործընթացը:  

Տրանսպորտային ենթակառուցվածքներՏրանսպորտային ենթակառուցվածքներՏրանսպորտային ենթակառուցվածքներՏրանսպորտային ենթակառուցվածքներ    

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջպետական, միջշրջանային և 

ներշրջանային ավտոբուսային երթուղիներում ուղևորափոխադրումների ծավալը 2015 

թվականի ընթացքում կազմել է 548,084 ուղևոր, որից միջպետական հաղորդակցությամբ 

երթուղիներում՝ 40,397 ուղևոր, միջշրջանային և ներշրջանային հաղորդակցությամբ 

երթուղիներում` 507,687: Ծավալը 2014 թվականի նկատմամբ աճել է 1.8 տոկոսով: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում հանրապետությունում տրամադրվել են 

մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 27 

լիցենզիաներ և 39 լիցենզիայի ներդիրներ: 
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2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հանրապետությունում տրամադրված է 

մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով փոխադրումների կազմակերպման 231 լիցենզիա: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տաքսամոտորային փոխադրումներում 

ներառված են 261 թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ: 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառում լիցենզավորման գործունեությունից 

պետական բյուջե է գանձվել 7,890. 8 հազ. ՀՀ դրամ պետական տուրք:  

 Լիցենզավորման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

կատարված փոփոխությունների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N926-Ն որոշման ընդունման 

արդյունքում հանվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ընդհանուր 

օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպման լիցենզավորման պահանջը և պարզեցվել մարդատար-տաքսի 

ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

լիցենզավորման գործընթացը, ինչի արդյունքում կրճատվել են ոլորտի ներկայացվող 

փաստաթղթերի քանակը ու ֆինանսական ծախսերը:  

2015 թվականի ընթացքում արձանագրվել է թվով 115 խախտման դեպք, նշանակվել 

է 115 վարչական վարույթ, որից ներքաղաքային ուղևորափոխադրումներում՝ 30, 

տաքսամոտորային ուղևորափոխադրումներում՝ 18, միջպետական, միջշրջանային և 

ներշրջանային ուղևորափոխադրումներում՝ 67, և արդյունքում նշանակվել է 1,618.0 հազ. 

դրամ վարչական տուգանք: 

12 վարչական վարույթ ստացվել է Հայաստանի Հանրապետության 

տրանսպորտային տեսչությունից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

արձանագրած՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցված 

կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց կողմից իրավախախտման դեպքով: 

4 վարչական վարույթով հայց է ներկայացվել ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարան:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել, վերագրանցվել և գրանցումից հանվել 

է թվով 176 միավոր շինարարական, ճանապարհաշինարարական և այլ ինքնագնաց 

մեքենա-մեխանիզմներ: 

Տրամադրվել է 104 տեխնիկական վկայագիր և 104 պետհամարանիշ, ինչի 

արդյունքում պետական բյուջե է մուտքագրվել 429.5 հազ. ՀՀ դրամ պետական տուրք:  
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Հեռահաղորդակցություն Հեռահաղորդակցություն Հեռահաղորդակցություն Հեռահաղորդակցություն     

Կապի բնագավառի հիմնախնդիրներն են գիտատեխնիկական առաջընթացի 

ապահովումը, միջպետական, միջազգային կազմակերպությունների հետ 

համագործակցությունը, իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ 

վերահսկողության իրականացումը, էլեկտրոնային հաղորդակցության և ցանկացած այլ 

ցանցերի և կապի այլ միջոցների գործունեության համակարգումը: 

Փոստային կապՓոստային կապՓոստային կապՓոստային կապ    

«Արցախփոստ» փակ բաժնետիարական ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տարածքում մատուցում է կենսաթոշակների և սոցիալական 

ապահովության գումարների վճարման, կոմունալ-կենցաղային վարձավճարների 

հավաքագրման, փոստային վճարման պետական նշանների վաճառքի, 

նամակագրության, հեռագրերի և ծանրոցների առաքման ծառայություններ: 

2015 թվականը նախորդ տարվա համեմատությամբ, «Արցախփոստ» փակ 

բաժնետիարական ընկերությունը եզրափակել է բոլոր հիմնական տնտեսական 

ցուցանիշների գերազանցումով: Լուրջ ուշադրություն է դարձվել փոստային վճարման 

պետական նշանների` նամականիշերի թողարկման ավելացմանն ու տեսականու 

հարստացմանը: 2015 թվականին ընկերության կողմից թողարկվել է թվով մեկ գեղաթերթ 

և 14 տարբեր թեմաներով նամականիշներ: 

ՀեռախոսակապՀեռախոսակապՀեռախոսակապՀեռախոսակապ    

Ներկայիս դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների 

ընդհանուր թվաքանակի 93.0 տոկոսում գործում է 2G կապ, իսկ 7.0 տոկոսում` 3G 

(շարժական ինտերնետ) կապ: 

2015 թվականին «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 

իրականացված աշխատանքների շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

բջջային կապի սփռվածությունը կազմել է 97 տոկոս, իսկ ինտերնետ ծառայությանը՝ 83 

տոկոս: 

«Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից կազմված 

նախագծի համաձայն 2015 թվականի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տարածքում 100 և ավելի բնակիչ ունեցող 51 համայնքներ 

ապահովվել են Wi-Fi ինտերնետ կապով: 
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2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Արցախի բնակչության մոտ 96 տոկոսը 

հնարավորություն ունի օգտվել ինտերնետ կապի ծառայություններից: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր շրջկենտրոնները ներկայիս 

դրությամբ ստորգետնյա օպտիկամանրաթելային մալուխի միջոցով կապված են 

Ստեփանակերտի հեռահաղորդակցության մայր կայանին: 

«Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մինչև 3 

Մգբիթ/վրկ. արագությամբ ինտերնետ ծառայություն է մատուցում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում թվով 182 դպրոցներին: 

2015 թվականի ընթացքում Ստեփանակերտ-Գորիս մայրուղային ճանապարհը 

անխափան բջջային հեռախոսակապով ապահովելու նպատակով գործող 

ռադիոռելեային կապը փոխարինվել է նոր տեղադրված օպտիկամանրաթելային 

մալուխով: Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման շնորհիվ Արցախի 

բնակչությունը հնարավորություն է ստացել օգտվելու բջջային ձայնային ինտերնետ 

ծառայությունից: Հանրապետության տարածքում ինտերնետի ծավալը հասցվել է մինչև 

10 Գբիթ/վրկ., ինչը հնարավորություն է տալիս ծառայության տվյալների ավելի արագ և 

մեծ ծավալով փոխանակելու հնարավորություն: Տեղադրվել են նաև անլար ինտերնետ 

ապահովվող լրացուցիչ երկու սերվերներ: 

2016 թվականին նախատեսվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

շրջանների և Ստեփանակերտի Արեշ և Աջափնյակ թաղամասերի, սեփական բնակելի և 

նորակառույց շենքերի, ինչպես նաև մի շարք փողոցների հեռախոսաֆիկացման և 

օպտիկամանրաթելային մալուխի անցկացման աշխատանքներ: 

Հեռուստատեսություն և ռադիոՀեռուստատեսություն և ռադիոՀեռուստատեսություն և ռադիոՀեռուստատեսություն և ռադիո    

«Արցախկապ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ողջ տարածքում մատուցում է անալոգային ու թվային 

հեռուստահեռարձակում և ռադիոհեռարձակում: Վերերկրյա թվային 

հեռուստատեսության (DVB-T2) ազդանշանի սփռվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տարածքում կազմում է 82.2%: 

Համաձայն «Արցախկապ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից կատարված 

չափագրումների, բնակեցված համայնքներում հեռուստառադիո հեռարձակման 

ապահովվածությունը տոկոսային հարաբերությամբ արտացոլվում է հետևյալ կերպ. 

- թվային հեռուստահեռարձակման ազդանշանները հասանելի են բնակչության 93.4 

տոկոսի համար, իսկ ծածկույթը ապահովվում է 67.9 տոկոս բնակավայրերում, 
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- անալոգային հեռուստառադիոհեռարձակման ազդանշանները հասանելի են 

բնակչության 89.3 տոկոսի համար, իսկ ծածկույթը ապահովվում է 61.3 տոկոս 

բնակավայրերում, 

- ռադիոազդանշանները հասանելի են բնակչության 97.3 տոկոսի համար, իսկ 

ծածկույթը ապահովվում է 79.1 տոկոս բնակավայրերում: 

 «Արցախկապ» փակ բանժնետիրական ընկերության 2015 թվականի հիմնական 

աշխատանքներն ուղղել է առկա անալոգային հեռուստահաղորդիչ կայաններում 

տեղադրված սարքավորումների շահագործմանն ու սպասարկմանը, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թիվ 

729 որոշումով հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ռադիոհեռուստատեսության բնագավառում հեռարձակման զարգացման և թվային 

համակարգի ներդրման պետական ծրագրի իրականացմանը:    

Հաշվետու ժամանակահատվածում ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից 

շարունակվել են հեռարձակիչ կայաններում տեղադրված ռադիոռելեային գծերի, 

հեռուստառադիո-հաղորդակների, ալեհավաքների, անտենա-ֆիդերային, սնուցող 

սարքերի և օժանդակ սարքավորումների վերանորոգման, սպասարկման 

աշխատանքները: Բովուրխանի հիմնական կայանում ձևավորված DVB-T2 

մուլտիպլեքսը հնարավորություն է տալիս մեկ կապուղով հեռահաղորդել 10 

հեռուստաալիք: 

Համաձայն ծրագրի «Արցախկապ» ՓԲԸ-ի հիմնական 9 կայաններում ավարտվել են 

DVB-T2 վերահաղորդիչ կայանների տեղադրման աշխատանքները: 

2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ողջ տարածքում 

«Արցախկապ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից շարունակվել են 

արբանյակային թվային հեռուստատեսության (DVB-S) վերահաղորդիչ կայանների 

տեղադրման աշխատանքները: Հաշվետու տարում տեղադրվել է 7 կայան, որի 

արդյունքում ևս 16 բնակավայր ապահովվել է ազդանշանով: DVB-S վերահաղորդիչ 

կայանների թիվը հանրապետությունում այժմ կազմում է 60 հատ: 

2016 թվականին կշարունակվի վերերկրյա թվային հեռուստատեսության 

հաղորդակների տեղադրումը հանրապետության բոլոր շրջաններում և համաձայն 

կազմված պլան-ժամանակացույցի ավարտին կհասցնվի տարեվերջին: 
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Բնապահպանություն և բնԲնապահպանություն և բնԲնապահպանություն և բնԲնապահպանություն և բնօգտագործումօգտագործումօգտագործումօգտագործում    

Բնապահպանության և բնօգտագործման ոլորտում 2015 թվականին իրականացվող 

քաղաքականությունն ուղղված էր շրջակա միջավայրի` մթնոլորտի, ջրերի, հողերի, 

ընդերքի, կենդանական ու բուսական աշխարհի վրա վնասակար ներգործությունների 

կանխարգելմանը կամ նվազեցմանը, բնական ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործմանն ու 

վերականգնմանը: 

 Բնապահպահպանության և բնօգտագործման բնագավառում առկա խնդիրների 

լուծման և բնագավառի պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով իրականացվել են համապատասխան միջոցառումներ ուղղված` 

- ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի արդիականացմանը և 

կատարելագործմանը, 

- էկոլոգիական տեղեկատվական քաղաքականության ձևավորմանը ու 

իրականացմանը, բնապահպանական կրթության և դաստիարակության որակի 

բարելավմանը, հասարակության էկոլոգիական գիտակցության ու մտածելակերպի 

կայացման և էկոլոգիական խնդիրների մասին իրազեկության մակարդակի 

բարձրացման համար նախադրյալների ստեղծմանը, 

- ընդերքի պահպանման, հաշվառման և գրանցման, դրա վերաբերյալ ճշգրիտ 

տեղեկատվության տրամադրման ապահովմանը, 

- տնտեսական ծրագրերի գծով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

փորձաքննական համակարգի ձևավորմանը,  

- տեսչական վերահսկողական աշխատանքների արդյունավետության 

բարձրացմանը 

- բնության և շրջակա միջավայրի պահպանման նկատմամբ վերահսկողության 

առավել բարձր չափանիշների սահմանմանը, 

- բնական ռեսուրսների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության 

ուժեղացմանը,  

- անտառային կենսաբազմազանության պահպանությանը և կայուն 

օգտագործման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված անտառային էկոհամակարգերի 

բնապահպանական միջոցառումների իրականացմանը: 

Բնական աճի աջակցման, ուսումնասիրության, անտառային ճանապարհների 

կառուցապատման ու վերանորոգման և բնափայտի մթերման տարեկան չափաքանակի 

ապահովման ուղղությամբ աշխատանքներ են իրականացվել անտառների 
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պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրման և անտառօգտագործման 

նպատակով: 

Անտառային միջոցառումների ծրագրի շրջանակում Անտառային միջոցառումների ծրագրի շրջանակում Անտառային միջոցառումների ծրագրի շրջանակում Անտառային միջոցառումների ծրագրի շրջանակում 2015 թվականի ընթացքում 

իրականացվել է 100 հեկտար անտառային տարածքի մաքրում և փխրեցում, ինչպես նաև 

իրականացվել են 2013 և 2014 թվականների ընթացքում տնկված 

համապատասխանաբար 15 և 1.2 հեկտար անտառային մշակույթների խնամքի 

աշխատանքներ: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում մթերվել է 4,675 խորանարդ մետր գործափայտ և 

107,655 դարսված խորանարդ մետր վառելափայտ, թափուկից` 11,192 դարսված 

խորանարդ մետր վառելափայտ: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գիշատիչների գլխաքանակի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գիշատիչների գլխաքանակի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գիշատիչների գլխաքանակի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գիշատիչների գլխաքանակի 

կարգավորման միջոցառումների ծրագրիկարգավորման միջոցառումների ծրագրիկարգավորման միջոցառումների ծրագրիկարգավորման միջոցառումների ծրագրի շրջանակում 2015 թվականին իրականացվել է 

գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման, կենսատեխնիկական միջոցառումներ: 

Որսված 29 գայլերի և 60 շնագայլերի դիմաց սահմանված կարգով որսորդներին 

տրամադրվել են խրախուսումներ: 

Կենդանական աշխարհի պահպանության և կառավարման բնագավառում 2015 

թվականին որսի օբյեկտ հանդիսացող որոշ կենդանատեսակների որսաշրջանում` 

որսորդներին և ձկնորսներին տրամադրվել են 221 թույլտվություններ, այդ թվում` 208 

սիրողական որսի, իսկ 13-ը` ձկնորսություն իրականացնելու համար: 

2015 թվականին ուսումնասիրվել են ներկայացված հանքարդյունահանման և 

երկրաբանական ուսումնասիրության թույլտվություններ ստանալու հայտերը, տեղում 

ուսումնասիրվել է ընդերքի 14 տեղամաս, որի արդյունքում տրամադրվել է 5 

հանքարդյունահանման և 9 երկրաբանական ուսումնասիրության թույլտվություններ, 

երկարաձգվել են 10 հանքարդյունահանման թույլտվության գործունեության 

ժամկետներ, դադարեցվել են` 5:  

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության բնագավառում 

բնապահպանական փորձաքննության ու ուսումնասիրության են ներկայացվել 57 

ծրագրեր, որոնցից 39-ին տրվել է դրական փորձաքննական եզրակացություն, 18 հայտ 

վերադարձվել է թերի լինելու պատճառով: Բնապահպանական փորձաքննության 

իրականացման դիմաց պետական բյուջե է մուտքագրվել 4,170.0 հազ. դրամ: 

Պետական ընդերքաբանական փորձաքննությանն ենթարկելուց հետո 2015 

թվականին հաստատվել է 5 մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների 

հանքավայրերի պաշարներ: 
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների կառավարման 

բնագավառում ուսումնասիրվել է 35 ջրառի օբյեկտ, և համապատասխան քննարկման 

արդյունքում տրամադրվել 29 ջրօգտագործման թույլտվություններ, երկարաձգվել են 28 

ջրօգտագործման թույլտվությունների ժամկետներ: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում 

բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչության կողմից կատարվել են 17 

ստուգայցեր` ըստ «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի պահանջների: 

Բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչության կողմից իրականացված 

ստուգումների և ստուգայցերի ընթացքում հայտնաբերվել ու օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով ընթացքավորվել է 56 տարբեր տեսակի իրավախախտումներ, 

որոնց գծով բնությանը հասցված վնասի չափը կազմել է 40.96 մլն ՀՀ դրամ: 

Սոցիալական ապՍոցիալական ապՍոցիալական ապՍոցիալական ապահովություն և ժողովրդագրությունահովություն և ժողովրդագրությունահովություն և ժողովրդագրությունահովություն և ժողովրդագրություն    

 2015 թվականին իրականացված սոցիալական քաղաքականության հիմնական 

նպատակներն էին ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը, կենսաթոշակային և 

զբաղվածության համակարգերի կատարելագործումը, տարեցների, հաշմանդամների, 

զոհված զինծառայողների ընտանիքների, բազմազավակ ընտանիքների ու երեխաների 

հիմնահարցերի լուծումը:  

Ուշադրության կենտրոնում են մնում մատուցվող ծառայությունների 

հասցեականության ու մատչելիության բարելավման, համակարգի կառավարման 

արդյունավետության բարձրացման, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համագործակցության ընդլայնման, 

տեղեկատվական բազաների արդիականացման հարցերը: 

Ժողովրդագրական քաղաքականությունԺողովրդագրական քաղաքականությունԺողովրդագրական քաղաքականությունԺողովրդագրական քաղաքականություն    

Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման համատեքստում 2015 թվականին 

իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 

- շարունակվել է «Նորաստեղծ ընտանիքներին ամուսնության միանվագ նպաստի 

տրամադրում» ծրագրի շրջանակներում տրվող նպաստի հատկացումը ամուսիններից 

յուրաքանչյուրին` 150.0 հազ. ՀՀ դրամի չափով: Տարվա ընթացքում ծրագրից օգտվել են 

1,961 ամուսնացած անձինք (2014 թվականին՝ 2,493) և ընդհանուր ծախսը կազմել է 294.1 

մլն. դրամ,  
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- ծնելիության և բազմազավակության խթանման ծրագրի շրջանակներում 

շարունակվել է երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ նպաստների 

տրամադրումը ու 3-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի անվամբ նպատակային 

ժամկետային ավանդների բացումը: Հաշվետու ժամանակաշրջանում 2,616 երեխայի 

ծննդյան կապակցությամբ հատկացվել է 723.7 մլն ՀՀ դրամի չափով ծննդյան միանվագ 

նպաստ, ինչպես նաև 448.8 մլն ՀՀ դրամի չափով բացվել են 774 ժամկետային ավանդներ: 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծնելիության խթանում» ծրագրի 

ընդհանուր ծախսը կազմել է 1,172.5 մլն ՀՀ դրամ: 

- 1,859 չաշխատող կանանց տրամադրվել է հղիության և ծննդաբերության նպաստ` 

յուրաքանչյուրին 253.0 հազ. ՀՀ դրամ, 

- շարունակվել են 6 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների համար 

նոր բնակելի տների կառուցման աշխատանքները, որն իրականացվում է կապիտալ 

ներդրումների ծրագրով: 2015 թվականին հաշվառվել են 30 ընտանիքներ:  

2015 թվականին աշխատանքներ են իրականացվել հանրապետության սոցիալ-

ժողովրդագրական ատլասի կազմման ուղղությամբ, որում գնահատվել է 

ժողովրդագրական և սոցիալական պաշտպանության տարածաշրջանային 

զարգացումների դինամիկան, ինչպես նաև ապահովվել օգտագործողների լայն 

շրջանակների համար սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում իրավիճակի 

տեսանելիությունը, ապահովելով տեղեկատվության մատուցման ժամանակակից բարձր 

մակարդակ: 

Հանրապետության սոցիալ-ժողովրդագրական ատլասը տեսանելի է դարձնում 

տարաբնույթ ռազմավարական ցուցանիշները, դրանց տարածաշրջանային 

բաշխումները, որոնք հնարավորություն կտան քաղաքական որոշումներ 

կայացնողներին անկախ, դյուրամատչելի համալիր տեղեկատվություն ստանալ 

ժողովրդագրական և բնակչության սոցիալական պաշտպանության հիմնախնդիրների, 

դրանց տարածաշրջանային առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

Հանրապետության սոցիալ-ժողովրդագրական ատլասը տեղեկատվավերլուծական 

գործիք կարող է ծառայել նաև սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում 

իրականացվող ծրագրերի արդյունավետության գնահատման ուղղությամբ 

վերահսկողություն և մոնիթորինգ իրականացնող մարմինների համար՝ սոցիալական 

պաշտպանության տարբեր ոլորտներում թիրախների որոշման և տարածաշրջանների 

ընտրության հարցում:  



 30 

Ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերԸնտանիքի և երեխաների հիմնահարցերԸնտանիքի և երեխաների հիմնահարցերԸնտանիքի և երեխաների հիմնահարցեր    

«Պետական նպաստներ» ծրագրով 2015 թվականին ծախսվել է 2,654.2 մլն ՀՀ դրամ 

(2014 թվականին` 2,610.2 մլն ՀՀ դրամ), իսկ նպաստառուների թվաքանակը կազմել է 

19,082 մարդ: 

2014 թվականի մայիսի 1-ից պետական նպաստ է նշանակվել ԼՂՀ 

պաշտպանության բանակի շարքերում ծառայություն անցնող՝ մինչև 2 տարեկան երեխա 

ունեցողներին, ովքեր չունեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մշտական 

հաշվառում՝ ամսական 15,000 դրամի չափով:  

Իրականացվել է առանց ծնողական խնամքի մնացած 48 երեխաների 

կենտրոնացված հաշվառում: 

2015 թվականին առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող 

2 անձանց Շուշի քաղաքում հատկացվել են մեկ սենյականոց բնակարաններ, և 

իրականացվել են այդ բնակարանների կահավորումը 3.6 մլն ՀՀ դրամի չափով:  

2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվառվել են առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխաների թվին պատկանող 10 անձինք, որոնց պետք է հատկացվեն բնակելի 

տներ: 

Երեխաների խնամքի և պաշտապանության երկու գիշերօթիկ 

հաստատություններում 2015 թվականի ընթացքում խնամք են ստացել առանց 

ծնողական խնամքի մնացած, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների 4 

տասնյակից ավելի երեխաներ, ինչի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական բյուջեից ծախսվել է 90.2 մլն ՀՀ դրամ: 

2015 թվականին գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող, սովորող շուրջ 4 

տասնյակ երեխաների հատկացվել են, ըստ 7-12 և 13-18 տարիքային խմբերի, 

համապատասխանաբար 2,000 և 3,000 դրամի չափով գրպանի մանր ծախսեր: Ծրագրի 

ընդհանուր ծախսը կազմել է 1.3 մլն ՀՀ դրամ: 

Կենսաթոշակային ապահովություն և սոցիալական ապահովագրությունԿենսաթոշակային ապահովություն և սոցիալական ապահովագրությունԿենսաթոշակային ապահովություն և սոցիալական ապահովագրությունԿենսաթոշակային ապահովություն և սոցիալական ապահովագրություն    

Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում գերակա ուղղությունները 

բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումն է, ինչպես նաև 

կենսաթոշակների և սոցիալական այլ հատուցումների չափերի աճի ապահովումը: 

Ընդհանուր առմամբ կենսաթոշակների, պատվովճարների, ամենամսյա դրամական 

օգնությունների և պարգևավճարների վճարման նպատակով պետական բյուջեից 
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ծախսվել է ավելի քան 12,800.0 մլն. դրամ, որը 2014 թվականի համեմատ ավել է 1,300.0 

մլն. դրամով:  

Տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի միջին չափը 2015 թվականի 

արդյունքներով կազմել է 45,200 դրամ՝ 2014 թվականի 40,000 դրամի դիմաց, իսկ 

սոցիալական կենսաթոշակի միջին չափը 2015 թվականի արդյունքներով կազմել է 19,960 

դրամ՝ 2014 թվականի 18,000 դրամի դիմաց։ 

Աշխատանքային կենսաթոշակ ստացողների թիվը 2016 թվականի հունվարի 1-ի 

դրությամբ կազմել է 20,786 մարդ, սոցիալական կենսաթոշակ ստացողների թիվը՝ 2,440 

մարդ: 

Կառավարությունը հավանություն է տվել կենսաթոշակ վճարելու նոր կարգին, 

համաձայն որի՝ 2016 թվականից սկսվել է «Պետական կենսաթոշակների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ կենսաթոշակների 

անկանխիկ վճարումները՝ կենսաթոշակառուների բանկային (քարտային) հաշիվներին 

փոխանցելու միջոցով։ 

 Աշխատանքներ են տարվել նաև հայաստանյան գործընկերների հետ՝ 

կենսաթոշակառուների հաշվառման նոր տեղեկատվական համակարգի ներդրման 

համար։ 

Այս համակարգի միջոցով հնարավորություն կընձեռվի առցանց եղանակով 

տվյալներ ստանալ տարբեր գերատեսչություններում վարվող էլեկտրոնային 

շտեմարաններից, ինչի արդյունքում կապահովվի հավաքագրվող տեղեկատվության 

հավաստիությունը և կբարձրանա քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների 

որակը։ 

ԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանք    ևևևև    զբաղվածությունզբաղվածությունզբաղվածությունզբաղվածություն    

2015 թվականի գործազուրկի կարգավիճակ ստացած անձանց թիվը կազմել է 1,232 

մարդ` նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 19.7 տոկոսով: 

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային պետական մարմիններ 

դիմած քաղաքացիներից 2015 թվականին աշխատանքի է տեղավորվել 124 գործազուրկ: 

Անց են կացվել հանդիպումներ 610 գործատուների հետ, նրանց ներկայացվել 

իրականացվող ծրագրերը՝ հետագա համագործակցության համար: Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

կայքէջում ստեղծվել են հատուկ պատուհաններ՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում աշխատանք փնտրող քաղաքացիների, ինչպես նաև 
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գործատուների կողմից ներկայացվող իրենց մոտ առկա թափուր աշխատատեղերի 

մասին տվյալների մուտքագրման համար: 

2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված աշխատանքի ընդունման ժամանակ պահանջվող փաստաթղթերի, 

աշխատանքային պայմանագրերի կնքման և լուծման կարգի, աշխատաժամանակի և 

հանգստի տևողության պահպանման, աշխատանքային գրքույկների վարման կարգի, 

անվանաքարտ կրելու կարգի, օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում 

աշխատավարձի հաշվարկման ու վճարման, աշխատանքային գործունեության 

ընթացքում աշխատողների կյանքի և առողջության պահպանման կարգի, ինչպես նաև 

աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող 

այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների կատարման նպատակով 

աշխատանքի պետական տեսչության կողմից 369 հիմնարկ-ձեռնարկությունների 

տրամադրվել է խորհրդատվություն և մեթոդական օգնություն: 

Սոցիալական աջակցությունՍոցիալական աջակցությունՍոցիալական աջակցությունՍոցիալական աջակցություն    

Հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի բնագավառում իրականացվող 

ծրագրերն ուղղված են եղել հաշմանդամների սոցիալական վիճակի բարելավմանը, 

հասարակությանը նրանց ինտեգրմանը, հավասար (մատչելի) պայմանների 

ապահովմանը, բժշկական, սոցիալական և հոգեբանական վերականգնմանն ուղղված 

աշխատանքներին: Մասնավորապես. 

- 23 հաշմանդամի համար անվճար պատրաստվել են ոտքի և այլ տեսակի 

պրոթեզներ, վերանորոգվել է 69 պրոթեզ, 28 կանանց հատկացվել է կրծքագեղձի պրոթեզ, 

8 քաղաքացու հատկացվել է քայլակ, 72 հաշմանդամի՝ հենակներ և 47 քաղաքացու՝ 

ձեռնափայտեր։ Հաշմանդամներին անվճար հատկացվել են 59 թիկնասայլակներ։ 

Լսողական խանգարումներ ունեցող 153 քաղաքացիների հատկացվել են լսողական 

սարքեր,  

-պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կազմակերպվել է առանձին սոցիալական 

խմբերին պատկանող քաղաքացիների առողջարանային բուժում, ինչպես նաև նրանց 

տրամադրվել են հանգստյան տների ուղեգրեր: Այս ծրագրից օգտվել է ավելի քան 346 

քաղաքացի, ծախսը կազմել է 73.4 մլն ՀՀ դրամ, 

-հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնություն է 

տրամադրվել Հայրենական մեծ և Արցախի ազատագրական պատերազմներում 
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հաշմանդամ դարձած և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին: Ծրագրի ընդհանուր 

ծախսը 2015 թվականին կազմել է 218.6 մլն ՀՀ դրամ, 

-2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության 

ժամանակ հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհված (մահացած) 

զինծառայողների ընտանիքներին հատկացվել է 21.5 մլն ՀՀ դրամի չափով միանվագ 

ապահովագրական վճար, 

- վարժական հավաքների և զինծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) 

զինծառայողների հուղարկավորության ու գերեզմանների բարեկարգման համար 

տրամադրվել է 65.5 մլն ՀՀ դրամի չափով փոխհատուցում, 

- շարունակվել է 2010 թվականին կյանքի կոչված Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 2 և ավելի զոհ տված ընտանիքներին 

ամենամսյա դրամական օժանդակության տրամադրման ծրագիրը: 2015 թվականի 

ծրագրի ծախսը կազմել է 34.8 մլն ՀՀ դրամ: 

«Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում 2015 թվականին խնամք են ստացել 8 տասնյակից ավել տարեց և 

հաշմանդամ քաղաքացիներ, ինչի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական բյուջեից ծախսվել է 112.2 մլն ՀՀ դրամ:  

Միայնակ տարեցների խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայությունների 

տրամադրումն իրականացվել է «Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և 

հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոն» պետական ոչ կառավարչական 

հիմնարկի միջոցով, որը տնային պայմաններում ապահովել է մոտ 200 միայնակ 

տարեցների և հաշմանդամների խնամքը:  

2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

հաշմանդամների ընդհանուր թիվը կազմել է 8,921 մարդ, որը ընդհանուր բնակչության 

5.9 տոկոսն է: 

Բարեգործական ծրագրերԲարեգործական ծրագրերԲարեգործական ծրագրերԲարեգործական ծրագրեր    

2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից ընդունվել են 97 

որոշումներ, որոնցից 16-ը` ապրանքների բաշխման մասին:  

2015 թվականի ընթացքում ներմուծվել են 322.8 մլն ՀՀ դրամ արժողությամբ 

ապրանքներ: Ներմուծված ապրանքների 77.7 տոկոսը առողջապահության բնագավառի 



 34 

ապրանքներ են (դեղորայք, բժշկական սարքեր և սարքավորումներ, բժշկական տարբեր 

ապրանքներ)` 250.7 մլն դրամ ընդհանուր արժեքով: 

«Հումանիտար օգնության միջոցառումներ» ծրագրի ծախսը 2015 թվականին կազմել 

է 9.7 մլն ՀՀ դրամ: 

Դրամական և նյութական օգնությունԴրամական և նյութական օգնությունԴրամական և նյութական օգնությունԴրամական և նյութական օգնություն        

Դիմումների քննարկման և ուսումնասիրման արդյունքում «Դրամական 

(նյութական) օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին» 

ծրագրի շրջանակներում 2015 թվականին 1749 քաղաքացիների հատկացվել է 

ֆինանսական, իսկ 1148 քաղաքացու՝ նյութական օգնություն։ Ընդամենը ծախսվել է 78.3 

մլն ՀՀ դրամ։ 

ԱռողջապահությունԱռողջապահությունԱռողջապահությունԱռողջապահություն    

Բնակչության առողջության պահպանումը պետության կողմից դիտարկվում է 

որպես ազգային անվտանգության ապահովման կարևորագույն խնդիրներից մեկը: 

2015 թվականին առողջապահության ոլորտի գործունեության քաղաքականության 

հիմքում դրված են եղել բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման 

հստակորեն սահմանված հետևյալ հիմնական արժեքները` բուժօգնության 

տրամադրման հավասարություն, արդարություն, մատչելիություն, բժշկական օգնության 

որակի ապահովում, ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործում: 

 Իրականացվող բարեփոխումներն անդրադառնում են համակարգի 

կազմակերպչական ու կառուցվածքային վերափոխումներին, օրենսդրական դաշտի 

բարելավմանը, ոլորտի օպտիմալացմանը և արդիականացմանը, առողջապահության 

ֆինանսական համակարգի և բժշկական օգնության կազմակերպման 

կատարելագործմանը: 

Առողջապահության ոլորտում պահպանվել են պետության կողմից իրականացվող 

քաղաքականության ներքոհիշյալ գերակա ուղղությունները` մատչելի և որակյալ 

բժշկական օգնության ապահովումը, հիգիենիկ և հակահամաճարակային 

անվտանգության, առողջության առաջնային պահպանման, մոր և մանկան առողջության 

պահպանման, բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում 

ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության ապահովումը, բժշկական օգնության որակի 

բարելավումը, հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դեմ բուժօգնության 
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և դեղերով ապահովումը, տեղեկատվական համակարգի կատարելագործումը, 

պետական ֆինանսական միջոցների արդյունավետ, նպատակային օգտագործումը: 

Ելնելով առողջապահության ոլորտի ծրագրային գերակայություններից 2015 

թվականին առողջապահական պետական նպատակային ծրագրեր են հանդիսացել. 

- բնակչության հիգիենիկ և համաճարակային անվտանգության ապահովման 

ծրագիրը, 

- բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծրագիրը, 

- մոր և մանկան առողջության պահպանման ծրագիրը, 

- բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին /հատուկ/ խմբերում 

ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության ծրագիրը, 

- սոցիալական և հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դեմ 

պայքարի ծրագիրը: 

Ամենամյա առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի 

շրջանակներում շարունակել է գերակա համարվել բնակչության առողջության 

առաջնային պահպանման ապահովումը: Իրականացվել են առաջնային բուժօգնության 

որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ` հատուկ ուշադրություն դարձնելով 

գյուղական բնակչության կարիքներին:  

Առաջնային բուժօգնության օղակի աշխատանքները լիարժեք իրականացնելու 

համար կազմակերպվել են բազմաթիվ այցեր տարբեր շրջաններ և գյուղեր` տեղում 

ծանոթանալով առկա խնդիրներին և հնարավորության սահմաններում տալով 

համապատասխան լուծումներ: Առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) 

բժիշկները ամիսը մեկ անգամ, իսկ նեղ մասնագետները (վիրաբույժ, ակնաբույժ, 

նյարդաբան, քիթ-կոկորդ-ականջաբան, սրտաբան)` տարեկան երկու անգամ, համաձայն 

տվյալ բժշկական կազմակերպության տնօրենի հրամանով հաստատված 

ժամանակացույցի, այցելություններ են կատարել կցագրված գյուղական համայնքներ և 

տեղում կատարել բնակչության ընդունելություն: 

2015 թվականին շարունակվել է առաջնային բուժօգնության օղակի դերի 

բարձրացումը, կանխարգելիչ ուղվածության ուժեղացումը, ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական ծառայության կողմից իրականացնող բուժօգնության տեսակների և 

դրա տեսակարար կշռի ավելացումը: Բուժհիմնարկներում բնակչության բուժօգնության 

և սպասարկման, ախտորոշման որակի բարձրացման նպատակով ձեռք են բերվել 

վերջին սերնդի համակարգչային շերտագրիչ, ստացիոնար և շարժական թվային 

ֆլյուորոգրաֆներ, ժամանակակից ռենտգեն-սարք, որը հնարավորություն է տալիս 
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հեռակառավարման միջոցով կատարել բոլոր նպատակային ռենտգեն 

նկարահանումները, անդրադարձային տեսագրիչ (էխոսկաներ): Միաժամանակ 

ներդրվել են կորոնարոգրաֆիայի և ստենտավորման անցկացման ծառայություններ, 

որոնք բնակչությանը հնարավորություն են տալիս օգտվելու կարդիովիրաբուժական 

անհետաձգելի միջամտությունից: Ներդրվել են նաև օրթեզավորման և կորսետավորման 

ծառայություններ մանկական և մեծահասակ բնակչության համար: 

«Հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության պահպանում» ծրագրով 

իրականացվել են բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության 

ապահովում, հանրային առողջության պահպանման նպատակով փորձագիտական 

հետազոտությունների անցկացում, ուսումնասիրություններ, լաբորատոր և գործիքային 

հետազոտություններ: Հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությունը 

իրականացրել է հանրապետության տարածքում գործող ձեռնարկությունների, 

հիմնարկների, կազմակերպությունների (անկախ սեփականության ձևից) կողմից 

սանիտարահամաճարակաբանական անվտանգության ապահովմանն ուղղված 

միջոցառումների կազմակերպում, ինչպես նաև բնակչության առողջության նկատմամբ 

արտաքին աշխարհի վնասակար և վտանգավոր գործոնների ազդեցության 

կանխարգելում: Ուշադրության կենտրոնում էր ջրամատակարարման և 

ջրօգտագործման անվտանգության ապահովման խնդիրը, բնակելի տարածքների 

սանիտարական վիճակը` համաձայն գործող սանիտարական նորմերի և կանոնների: 

2015 թվականին շարունակվել է նաև մյուս առողջապահական պետական 

նպատակային ծրագրերի իրականացումը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեից 

առողջապահական համակարգին հատկացված միջոցների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու և ծախսերը վերահսկելու նպատակով ստուգումներ են կատարվել 

բուժհիմնարկներում և վերջիններիս կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն ներկայացվող ամսական և եռամսյակային 

հաշվետվությունների մասով: 

Դեղային և տեխնոլոգիական քաղաքականությունը ուղղված է եղել դրանց 

մատչելիության, անվտանգության և կիրառման արդյունավետության բարձրացմանը: 

Հանրապետության բնակչությանը որակյալ դեղերով ապահովումը կանոնակարգելու 

նպատակով 2015 թվականին իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. 

- «Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռք բերում» ծրագրով նախատեսված 

գումարներով ձեռք է բերվել դեղորայք, որը տրամադրվել է Լեռնային Ղարաբաղի 
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Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Անվճար կամ 

արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող սոցիալական խմբերի 

եւ հիվանդությունների ցանկերը հաստատելու մասին» N555 որոշմամբ նախատեսված 

անձանց: Բուժհիմնարկների բյուջեներում նույն նպատակով հատկացված 

գումարներով ձեռք բերված դեղերի թվաքանակը մասամբ համալրել է հիվանդների 

պահանջարկը: Շարունակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2013 թվականի հունվարի 29-ի թիվ 23-Ն որոշմամբ սահմանված 

կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից որոշ հիվանդություններով տառապող քաղաքացիներին 

դրամական օգնություն տրամադրելու ծրագիրը:  

Շարունակվել է բուժկետերի ապահովումը դեղանյութերով եւ բժշկական 

պարագաներով ինչպես` պետական բյուջեով նախատեսված գումարների, այնպես էլ 

տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների միջոցով: 

2015 թվականին աշխատանքներ են տարվել համակարգի բժիշկների և բուժքույրերի 

վերապատրաստման ուղղությամբ: Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի ընդունելությանը մասնակցած դիմորդներից 23-ը ընդունվել են 

«Ընդհանուր բժշկության» ֆակուլտետ, պետական պատվերի շրջանակներում: 

Պետական պատվերով նույն համալսարանի մագիստրատուրա են ընդունվել 

բակալավրիատի արցախցի 8 շրջանավարտ: 

Առողջապահության համակարգը անհրաժեշտ նեղ մասնագետներով համալրելու 

նպատակով Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի կլինիկական 

օդինատուրայում պետական պատվերի շրջանակներում ուսուցանելու նպատակով 

ուղեգրվել է 7 բժիշկ` տարբեր մասնագիտություններով: 

Շարունակվել են աշխատանքները բժշկական մասնագետների հետդիպլոմային 

շարունակական կրթության ուղղությամբ: Հայաստանի Հանրապետությունում և 

արտասահմանյան երկրներում վերապատաստման դասընթացներ են անցել 52 բժիշկ: 

Վերապատրաստումները հիմնականում անց են կացվել Ամերիկյան հայ օգնության 

ֆոնդի, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ծրագրերի 

շրջանակներում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջատար բժշկական 

հիմնարկներում, մասնավորապես` Էրեբունի Բժշկական Կենտրոնում:  

2015 թվականի հունիս և հուլիս ամիսներին Երևանի Պետական Բժշկական 

Համալսարանի և «Էրեբունի» բժշկական քոլեջի վերապատրաստման ծրագրերի 

շրջանակներում ք. Ստեփանակերտում պետական պատվերի շրջանակներում անց է 
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կացվել «Արևիկ» մանկական բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերության 75 

բուժքույրի 5-շաբաթական վերապատրաստում:  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության համակարգի 

բժշկական հիմնարկները 2015 թվականին համալրվել են 15 բժիշկներով, որոնցից 7-ը` 

Հայաստանի Հանրապետությունից տեղափոխված: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի 

փետրվարի 25-ի «Այլ վայր ուղեգրվող բժշկին ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում» 

թիվ 105-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի շրջանակներում 2015 թվականին 

ֆինանսական աջակցություն են ստացել 69 բժիշկ: 

ԿրթությԿրթությԿրթությԿրթություուուունննն    ևևևև    գիտությունգիտությունգիտությունգիտություն        

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական կրթական 

քաղաքականությունն իրականացվում է կրթական բոլոր աստիճաններում և ապահովում 

է նրանց ներդաշնակ գործունեությունը: Այդ քաղաքականության հիմքում զուգակցվում 

են ազգային և համաշխարհային (միջազգային) նորարարությունները, ինչն առավել 

բարձր որակ ապահովելու նպատակ է հետապնդում: 

Կրթության ոլորտի գերակա` հանրակրթության ոլորտում աշխատանքներ են 

տարվել ուսման որակի բարձրացման ուղղությամբ և այդ նպատակով հետևողական 

միջոցներ են ձեռնարկվել դպրոցները ուսումնամեթոդական, մասնագիտական 

գրականությամբ, դասագրքերով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համալրման և 

հնարավորությունների օգտագործման, դպրոցաշինության և գույքով ապահովման, 

ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման, սովորողների գիտելիքների և 

կարողությունների զարգացման նպատակով առաջավոր փորձի ներդրման, 

առարկայական օլիմպիադաների ու տարբեր մրցույթների, ռազմահայրենասիրական և 

այլ բնույթի միջոցառումների ու այլ ուղղություններով:  

2015 թվականին շարունակվել է պետական նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություններ և դպրոցներին կից նախադպրոցական խմբեր ստեղծելու պետական 

քաղաքականությունը: Երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստելու 

համար ապահովվել է դպրոցներին կից նախադպրոցական խմբերի գործունեությունը` 

մեծացնելով նախադպրոցական կրթական ծրագրերում երեխաների ընդգրկվածությունը: 

Գործել է 50 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն (որից 48 

մանկապարտեզ) և 65 նախադպրոցական խմբեր` 5,121 երեխաների ընդգրկմամբ: 



 39 

2015 թվականի պետական բյուջեով նախադպրոցական համակարգին հատկացվել է 

762.3 մլն ՀՀ դրամ, որը 2014 թվականի համեմատ աճել է 75.1 մլն ՀՀ դրամով կամ 11.1 

տոկոսով: Պետական բյուջեից 43.5 մլն ՀՀ դրամ աջակցություն է ցուցաբերվել Հայ 

օգնության միության «Սոսե» մանկապարտեզին: 

Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի նախընտրական 

ծրագրի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դպրոցականներին տրամադրվել են 

դասագրքեր` անվճար հիմունքներով, իսկ ուսուցիչներին` այդ դասագրքերին 

համապատասխան` ուսուցչի ձեռնարկներ, մեթոդական և հայ դասական գրողների 

ծրագրային գրականություն: Դրանց ձեռքբերման համար ծախսվել է 179.3 մլն ՀՀ դրամ 

գումար և մեթոդական ու ծրագրային գրականության համար` 10.3 մլն ՀՀ դրամ գումար: 

Դպրոցների առաջին դասարաններ ընդունված 2,732 դպրոցականներին տրամադրվել է 

20 հազարական դրամ, որի նպատակն էր նրանց հագուստով և գրենական պիտույքներով 

ապահովելը, որի համար պետական բյուջեից հատկացվել է 54.6 մլն ՀՀ դրամ: 

2015 թվականին հանրակրթական դպրոցների համար պետական բյուջեով 

նախատեսված 9.6 մլն ՀՀ դրամ գումարով ձեռք են բերվել ֆիզիկայի սարքեր: 

Կրթության բովանդակային բարեփոխումները կախված են ուսումնական 

հաստատությունների շենքային պայմաններից: 2015 թվականի պետական բյուջեով 

նախատեսված ֆինանսական միջոցների և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 

վերակառուցվել ու շահագործման են հանձնվել հինգ դպրոցական և ինը 

մանկապարտեզի շենքեր, իսկ 21 կրթօջախների շինարարական աշխատանքները 

կշարունակվեն 2016 թվականին: Իրականացվել են դպրոցական շենքերի ընթացիկ 

նորոգումներ, որին հատկացվել է 70.0 մլն ՀՀ դրամ: 

Սովորողների ունակությունների ու կարողությունների բացահայտման նպատակով 

անցկացվել են առարկայական օլիմպիադաներ, շարադրություններ ու այլ 

ստեղծագործությունների մրցույթներ, գեղանկարչական ցուցահանդեսներ, 

ռազմամարզական մրցումներ, որին նպաստում է ուսումնական հաստատություններում 

և 31 արտադպրոցական հիմնարկներում կազմակերպվող խմբակային 

պարապմունքները, որոնցում ընդգրկված են 8,899 սովորողներ: 

Արտադպրոցական դաստիարակությանը հատկացվել է 682.6 մլն ՀՀ դրամ գումար: 

Ուշադրության կենտրոնում են գտնվել երեխաների ամառային հանգստի 

կազմակերպման աշխատանքները. «Ասպետ» ռազմամարզական, Ստեփանակերտի N5 և 

N10 դպրոցների, Ծմակահողի, Հայաստանի Հանրապետության ճամբարներում 
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ընդգրկվել են 1,033 դպրոցականներ, 25 դպրոցականներ` Հունաստանի և 2,777 

դպրոցականներ այլ ճամբարներում, և ծախսերը կազմել են 37.5 մլն ՀՀ դրամ: 

2015 թվականին համալրվել է ուսումնական հաստատությունների համակարգչային 

համակարգը. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայ կրթական հիմնարկության կողմից 

տրամադրվել են 43 համակարգիչներ, որոնք տրամադրվել են տարբեր դպրոցների: 

2015 թվականին իրականացվել են 668 մանկավարժական աշխատողների 

վերապատրաստման դասընթացներ, որոնց ծախսերը կազմել են 29.8 մլն ՀՀ դրամ 

գումար: 

Մասնագիտական կրթության ոլորտում հետևողական աշխատանքներ են տարվել 

արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 

մասնագիտությունների հստակեցման, շենքային պայմանների բարելավման, 

ուսումնանյութական հագեցվածության համալրման, արհեստավոր և կրտսեր 

մասնագետների պատրաստման հիմնախնդիրների իրականացման ուղղությամբ: 

Ստեղծվել է Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը: 

Արհեստագործական կրթության գծով երեք արհեստագործական ուսումնարանների 

31 խմբերում ընդգրկված են 497 սովորողներ և հատկացվել է 191.8 մլն ՀՀ դրամ, իսկ 

միջին մասնագիտական կրթության գծով՝ 288.1 մլն ՀՀ դրամ:  

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ոլորտում կարևորվել է 

մասնագետների պատրաստման գործում պատասխանատվության բարձրացման, 

ուսումնական գործընթացը պահանջվող մակարդակով կազմակերպելու, 

կարգապահության ամրապնդման, կրեդիտային համակարգի պահանջների 

ապահովման և այլ խնդիրներ: 

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում 

շարունակվում է առաջնահերթ խնդիր դիտվել ինտեգրումը Եվրոպական բարձրագույն 

կրթական տարածքին: Այս կապակցությամբ շարունակվում է նորմատիվային այնպիսի 

ակտերի մշակման գործընթացը, որոնք միտված են նպաստելու բարձրագույն և 

հետբուհական կրթության ոլորտում իրականացվող քաղաքականությանը, անհրաժեշտ 

քայլեր են արվել Բոլոնիայի գործընթացին անդամակցելու ուղղությամբ: 2015 թվականին 

Շուշիում շահագործման է հանձնվել համալիր բուհական շենք, որտեղ տեղափոխվել է 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը, որի 

բազայի վրա հիմնադրվել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը: 
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2015 թվականին շարունակվել է արտերկրի բուհերում սովորող ուսանողների 

ուսման և կեցության ծախսերի փոխհատուցումը, որը կազմել է 22.1 մլն ՀՀ դրամ, իսկ 

Հայաստանի Հանրապետության բուհերում սովորողների համար` 108.9 մլն ՀՀ դրամ: 

Գիտահետազոտական աշխատանքների որակի բարձրացման և գիտական 

կադրերի պատրաստման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների 

ազգային ակադեմիայի գործուն աջակցությամբ և պետական բյուջեով հատկացված 

միջոցների ներդրմամբ կենսաքիմիական ուղղություն ունեցող երեք 

լաբորատորիաներում գիտական աշխատողների և լաբորատորիայի վարիչների 

ներգրավմամբ իրականացվում են գիտական հետազոտություններ 6 թեմաների գծով` 

27.5 մլն ՀՀ դրամ գումարով, որից շուրջ 24.75 մլն ՀՀ դրամը հատկացվել է Հայաստանի 

Հանրապետության Գիտության պետական կոմիտեի կողմից, Արցախի գիտական 

կենտրոնի անմիջական ղեկավարությամբ իրականացվում են գյուղատնտեսության, 

շինարարության, ընդերքի հետազոտման, ինչպես նաև Արցախի բարբառի, 

բանահյուսության և պատմության ուսումնասիրման բնագավառներին վերաբերող 

գիտահետազոտական աշխատանքներ, որոնցում ընդգրկված են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերի ու 

համապատասխան կառույցների գիտաշխատողները: 2015 թվականին Արցախի 

գիտական կենտրոնի ղեկավարությամբ իրականացվել են 8 թեմաներ` 25.8 մլն ՀՀ դրամ 

գումար ֆինանսավորմամբ, որոնցից 4-ի կատարումն ավարտվել է և հայտարարված 

մրցույթի արդյունքում հաստատվել են գիտական 5 նոր թեմաներ: 

2015 թվականին կրթության ոլորտին հատկացված ֆինանսական միջոցները կազմել 

են 13,529.2 մլն ՀՀ դրամ, աճը նախորդ տարվա համեմատությամբ կազմել է 1,597.5 մլն ՀՀ 

դրամ: 

Մշակույթ և երիտասարդությունՄշակույթ և երիտասարդությունՄշակույթ և երիտասարդությունՄշակույթ և երիտասարդություն    

2015 թվականին մշակութային պետական քաղաքականությունը 

նպատակաուղղված է եղել ոլորտի զարգացման կայունության ապահովմանը, 

մշակույթի՝ որպես զարգացման միջոցի հասարակական գիտակցման 

արմատավորմանը, Արցախի մշակութային ճանաչելիության մեծացմանը: Հաշվետու 

ժամանակահատվածում իրականացվել է 20 ծրագիր, որոնց շրջանակներում 

կազմակերպվել են 400-ից ավելի միջոցառումներ: 

Մշակութային ժառանգության պահպանման ու հանրահռչակման ուղղությամբ 

իրականացվել են մի շարք ծրագրեր ու միջոցառումներ: Մասնավորապես, ոչ նյութական 
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մշակութային ժառանգության պահպանման, Արցախում գորգարվեստի ավադույթների 

վերականգնման և արցախյան գորգի ճանաչելիության բարձրացման նպատակով 2-րդ 

անգամ կազմակերպվել է «Արցախյան գորգարվեստ» մրցույթը (34 վարպետ` 41 

աշխատանք): Հանրության շրջանում պատմական, ծագումնաբանական, 

պատմաերկրագիտական գիտելիքների զարգացման, սերունդների կապի ամրապնդման 

նպատակով 2-րդ անգամ կազմակերպվել է «Տոհմածառ» մրցույթը (13 մասնակից): 

Ազգագրական պարերի տարածման, դրանց վերաբերյալ գիտելիքների զարգացման 

նպատակով առաջին անգամ կազմակերպվել է «Ազգային պար» մրցույթ-օլիմպիադան, 

որին մասնակցել են մայրաքաղաքի 6 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

շրջանների 17 պարախմբեր: Ազգային ավանդույթներն արժևորելու և դրանք 

սերնդեսերունդ փոխանցելու նպատակով առաջին անգամ իրականացվել են «Ժենգյալով 

հաց» (Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ համայնքում) և «Խնոցի» (Շուշիի շրջանի 

Բերդաձոր համայնքում) փառատոները: Առաջին անգամ կազմակերպվել է «Նաղաշ» 

մշակութաժամանցային ծրագիրը, որի նպատակն էր վաղ հասակից երեխաներին 

հաղորդակից դարձնել ազգային մշակույթին և նրանց մեջ մշակութային արժեքների 

հանդեպ հարգանք և հոգատարություն սերմանել: Շարունակվել է աջակցությունը 

արհեստագործ վարպետներին՝ արհեստագործական ստուդիաների գործունեության 

ապահովման և ցուցահանդես-վաճառքների կազմակերպման միջոցով:  

Ակնհայտ է վերոնշյալ ծրագրերի դրական ազդեցությունը նաև շրջաններում 

մշակութային կյանքի աշխուժացման, համայնքների զբոսաշրջային գրավչության 

բարձրացման առումով: Շրջաններում մշակույթի զարգացմանն են ուղղված եղել նաև 

2015 թվականի մշակութային կրթության ոլորտում իրականացված բարեփոխումները, 

որոնց արդյունքում մշակութային կրթությունը և ստեղծագործական գործընթացները 

մատչելի են դարձել հանրապետության ևս 6 համայնքների երեխաների համար: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործող արվեստի ու երաժշտական 

դպրոցներում 2015 թվականի մայիսի 1-ի համեմատ աշակերտների թիվն աճել է 688-ով: 

Ստեղծագործական ներուժի բացահայտման և զարգացման նպատակով հաշվետու 

տարում կազմակերպվել են կատարողական արվեստի, երաժշտության տեսության, 

պարարվեստի և կերպարվեստի վարպետության դասեր՝ Հայաստանի 

Հանրապետությունից և արտերկրից հրավիրված մասնագետների մասնակցությամբ, 

առաջին անգամ կազմակերպվել է Ազգային նվագարանների հանրապետական մրցույթը, 

որին մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երաժշտական և արվեստի 

դպրոցների «Ժողովրդական գործիքներ» բաժնի 114 շնորհալի աշակերտներ: Նշված 
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միջոցառումների արդյունքում ստեղծվել են 2 մանկապատանեկան նվագախմբեր, 

առաջինը՝ Արցախի պետական նվագախմբին կից և Ազգային նվագարանների 

մանկապատանեկան նվագախումբ՝ Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան 

երաժշտական քոլեջին կից:  

Հաշվետու տարվա ընթացում իրականացված մշակութային ծրագրերի 

շրջանակներում համագործակցություն է հաստատվել արտասահմանյան 18 երկրների 

հետ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Իտալիա, Իսպանիա, 

Սլովենիա, Բոսնիա, Ֆինլանդիա, Շվեդիա, Լեհաստան, Լիտվա, Սինգապուր, 

Նիդեռլանդներ, Նորվեգիա, Լիբանան, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Բուլղարիա): 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակութային կոլեկտիվներն ու անհատ 

կատարողները հնարավորություն են ունեցել մասնակցելու նաև Հայաստանի 

Հանրապետությունում և արտերկրում կազմակերպված մի շարք մրցույթ-փառատոներին 

և այլ ծրագրերի: Մասնավորապես, «Մենք ենք, մեր սարերը», Արցախի պարի պետական 

համույթները համերգներով հանդես են եկել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքներում, 

«Ջազ նվագախումբ»-ը՝ Երևանում կայացած ջազի միջազգային փառատոնին, 

Ստեփանակերտի Վ. Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը և 

Շուշիի Մ. Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը՝ Երևանում կայացած 

թատերական փառատոներին և այլն: Ստեղծագործական լուրջ հաջողություններ են 

արձանագրել պետական աջակցությամբ տարբեր երկրներում միջազգային մրցույթների 

մասնակցած մեր ստեղծագործողներն ու կատարողական արվեստի վարպետները: 

Շարունակվել են աշխարհում մեծ ճանաչում վայելող արվեստագետների 

մասնակցությամբ միջոցառումները և նախագծերն Արցախում: Կազմակերպվել է «Տնջրե» 

երաժշտական միջազգային 4-րդ փառատոնը՝ 11 երկրներից երաժիշտների և 

հեղինակավոր մասնագետների մասնակցությամբ: Համերգային և ուսուցողական 

ծրագրեր են իրականացվել ռուս ճանաչված օպերային երգչուհի Լյուբով 

Կազարնովսկայայի, ֆրանսիացի ճանաչված երգիչ Պատրիկ Ֆիորիի և անիմացիոն 

ֆիլմերի եվրոպական առաջատար «Ֆոլիմաժ» ստուդիայի ղեկավար Ժակ Ռեմի Ժիրարի 

մասնակցությամբ: Տարվա ընթացքում Արցախում տասնյակ համերգներ են 

կազմակերպվել նաև երաժշտարվեստի հայ ճանաչված երգիչների և երաժիշտների 

մասնակցությամբ:  

Ի նշանավորումն Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի, ցեղասպանության անմեղ 

զոհերի հիշատակին նվիրված և հայ ժողովրդի՝ հարատևելու կարողությունը հաստատող 

տասնյակ միջոցառումներ են իրականացվել, որոնց շարքում առանձնանում են իտալացի 
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հայտնի կոմպոզիտոր Ջ.Վերդիի «Ռեքվիեմ»-ի ներկայացումը Ստեփանակերտում, 

Արցախի պետական կամերային նվագախմբի համերգները Ամերիկայի Միացյալ 

Նահանգների Լոս Անջելես և Բոստոն քաղաքներում, հայտնի ցեղասպանագետների 

մասնակցությամբ իրականացված դասախոսությունները, ֆիլմերի ցուցադրությունները 

և այլն:  

Հրատարակչական ծախսեր ծրագրով իրականացվել է 6 գրքի տպագրություն: 

 2015 թվականի Արցախի մշակութային կյանքի առանցքային իրադարձություններից 

էր Գանձասարի վանական համալիրի հարևանությամբ Մաշտոցի անվան 

Մատենադարան՝ «Գանձասար» գիտամշակութային կենտրոնի բացումը՝ «Փյունիկ» 

մարդկային ռեսուրսների զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ:  

Երիտասարդության հարցերի ոլորտԵրիտասարդության հարցերի ոլորտԵրիտասարդության հարցերի ոլորտԵրիտասարդության հարցերի ոլորտ        

2015 թվականին երիտասարդական պետական քաղաքականությունը 

նպատակաուղղված է եղել երիտասարդության ինքնիրացման պայմանների ու 

երաշխիքների ապահովմանը, երիտասարդության նախաձեռնողականության 

խթանմանը, երիտասարդության արժեքային կողմնորոշման դրական դաշտի 

ձևավորմանը, համահայկական և միջազգային երիտասարդական համագործակցության 

զարգացմանը: 

Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրի հետ համագործակցության 

շրջանակներում կազմակերպվել են 2 տասնյակից ավելի միջոցառումներ, որոնցից 6-ն 

իրականացվել է Արցախում՝ Հայաստանի Հանրապետության և սփյուռքի 

երիտասարդների մասնակցությամբ, իսկ մնացած միջոցառումներին (համաժողովներ, 

երիտասարդական ֆորումներ, ինտելեկտուալ խաղեր, համահայկական հավաքներ, 

«Ուրախների և հնարամիտների ակումբ» խաղերի տարբեր ձևաչափերով 

կազմակերպված մրցումներ և այլն), որոնք կազմակերպվել են Հայաստանի 

Հանրապետության տարբեր քաղաքներում, Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում և 

Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ ապահովվել է արցախցի երիտասարդների 

մասնակցությունը: 

Երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման ամրապնդման, 

երիտասարդության ռազմահայրենասիրական, հոգևոր-մշակութային, առողջ 

ապրելակերպի դաստիարակության, բանակ-հասարակություն կապի ամրապնդման 

նպատակով իրականացվել է «Հոգևոր անվտանգություն», «Առողջ ապրելակերպ» 

քարոզչական ծրագրերի շարքը՝ պաշտպանության բանակի զորամասերում, Մարտունու 
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շրջանի 14, Ասկերանի շրջանի 13, Մարտակերտի շրջանի 22 և Քաշաթաղի շրջանի 7 

համայնքներում: Հոգևոր ավանդույթների վերականգնման նպատակով, տարբեր 

հասարակական կազմակերպությունների և նախաձեռնող խմբերի հետ 

համագործակցությամբ կազմակերպվել են հոգևոր տոների տոնակատարության 

միջոցառումներ: 

Տարբեր ծրագրերի շրջանակներում բանակ-հասարակություն կապի ամրապնդման 

նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի 

զորամասերում իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ. մասնավորապես, ազգային 

պարերի ուսուցման, ինտելեկտուալ խաղերի, ազգային ավանդական խաղերի 

կազմակերպման, ինչպես նաև 25 զորամասերում «Skype» միջոցառումները: Համույթները 

տարվա ընթացքում շուրջ 30 համերգներ են ունեցել ՊԲ զորամասերում:  

«Երիտասարդական քաղաքացիական և հասարակական նախաձեռնությունների 

աջակցության, երիտասարդական կառույցների գործունեության ակտիվացման» 

ծրագիրի շրջանակներում 2015 թվականի ընթացքում ֆինանսավորվել է Արցախում 

գործող հասարակական կազմակերպությունների 8 ծրագիր: 

«Մասնագիտության ճիշտ կողմնորոշում» ծրագրի շրջանակներում դասընթացներ 

են կազմակերպվել Մարտակերտի և Շահումյանի շրջանների 13 համայնքների 

դպրոցների աշակերտների համար: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է նաև 

«Զբոսավարների դպրոց-2015» կրթական ծրագիրը, որն Արցախում զբոսաշրջիկների 

ընդունման համար պրոֆեսիոնալ էքսկուրսավարների պատրաստման առաջին 

կրթական ծրագիրն էր: Այն իրականացվել է Բրազիլիայի «Տանյա և Արթուր 

Գրիգորյանների զբոսաշրջային գրասենյակի» հետ համագործակցությամբ:  

«Երիտասարդության շրջանում ընտանեկան արժեքների քարոզչության» ծրագրի 

շրջանակներում կազմակերպվել է «Ընտանեկան ճամբար-2015» միջոցառումը՝ 

մայրաքաղաք Ստեփանակերտի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների 

23 ընտանիքների մասնակցությամբ:  

«Երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում» ծրագրի շրջանակներում 

կազմակերպվել են տասնյակից ավելի միջոցառումներ, այդ թվում՝ երիտասարդության 

միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումներ, արշավներ, ինտելեկտուալ խաղեր: 

«Երիտասարդության խոցելի խմբերին հասարակությանն ինտեգրման» ծրագրի 

շրջանակներում ապահովվել է արցախցի սահմանափակ կարողություններով 20 

երիտասարդների մասնակցությունը Սևանա լճի ափին կազմակերպված ճամբարին: 

Ապահովվել է Ստեփանակերտի Ք. Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի և ԼՂՀ 
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Խուլերի միության լսողության խնդիրներով երիտասարդների մասնակցությունը 

Սիսիան քաղաքում կազմակերպված համահայկական Ծաղկի փառատոնին: 

ՍպորտՍպորտՍպորտՍպորտ    

2015 թվականին զգալի աշխատանքներ են կատարել հանրապետությունում 

ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասսայականացման ու զարգացման, բարձրակարգ 

մարզիկների պատրաստման, մարզական ֆեդերացիաների և կազմակերպությունների, 

մանկապատանեկան մարզադպրոցների աշխատանքային գործունեության 

բարելավմանուղղությամբ: 

2015 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում 

կազմակերպվել և անց են կացվել հետևյալ մարզական միջոցառումները` 

- Ստեփանակերտ քաղաքում և շրջաններում 119 միջոցառում` 6944 մարզիկների 

մասնակցությամբ. 

-«Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ, «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի գավաթի» խաղարկություն, հաշմանդամ 

ազատամարտիկների միջև 2 մարզաձևերից հանրապետական մրցումներ, մարզական 

զանգվածային միջոցառումներ` նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ֆիզկուլտուրնիկի օրվան, հուշամրցաշարեր` նվիրված զոհված ազատամարտիկների 

հիշատակին. 

- 31 հանրապետական մարզական միջոցառում` 1694 մարզիկների 

մասնակցությամբ: 

2015 թվականին կազմակերպվել և անց է կացվել 24 ուսումնամարզական 

հավաք`211 մարզիկների մասնակցությամբ, և 7 սեմինար պարապմունքներ` 26 

մարզիկների մասնակցությամբ: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 12 լավագույն մարզական ընտանիք 

մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի մրցանակի համար 

կազմակերպված մրցույթին: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1265 մարզիկներ մասնակցել են 

Հայաստանի Հանրապետության, Եվրոպայի, աշխարհի առաջնություններին, 

միջազգային մրցաշարերին և գավաթի խաղարկություններին: Ընդհանուր առմամբ 2015 

թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարզիկները գրավել են 113` 

առաջին, 106` երկրորդ, 112` երրորդ մրցանակային տեղեր: 
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2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործել են 21 

մարզական ֆեդերացիաներ, որոնց հետ կնքվել են պայմանագրեր պետական բյուջեից 

ֆինանսավորվելու համար: Հատկացված գումարների նպատակային օգտագործումը 

մշտապես վերահսկվում է ոլորտը կարգավորող մարմինների կողմից: 

Մարզադպրոցներում գործող 19 մարզաձևերի 251 մարզախմբերում ընդգրկված են 

2936 պատանիներ և աղջիկներ, որոնց հետ պարապում են 192 մարզիչ-մանկավարժներ: 

Կենտրոնացված ձևով ձեռք է բերվել մարզագույք և մարզահանդերձանք, բաժանվել 

մարզադպրոցներին, ֆեդերացիաներին ու կազմակերպություններին: 

Տարածքային կառավարում ևՏարածքային կառավարում ևՏարածքային կառավարում ևՏարածքային կառավարում և    տեղական ինքնակառավարումտեղական ինքնակառավարումտեղական ինքնակառավարումտեղական ինքնակառավարում    

Շարունակվել են պետության տարածքային քաղաքականության իրագործման և 

տեղական ինքնակառավարման համակարգի գործունեության արդյունավետության 

հետագա բարձրացման գործընթացի ապահովման հետ կապված աշխատանքները: 

2015 թվականին համակարգվել և վերահսկվել է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության շրջանների խորհուրդների նիստերի անցկացումը՝ ապահովելով 

կառավարության անդամների և այլ պատասխանատուների մասնակցությունը:  

Ուսումնասիրվել և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

կողմից քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների 

վարչակազմերի ղեկավարների հաշվետվությունները, որոնց արդյունքներով 

որոշակիացվել են շրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հնարավորությունները, 

դրանց կենսագործման ուղղությամբ տրվել հանձնարարականներ: 

2015 թվականի փետրվար-մարտ ամիսներին հանրապետության բոլոր 228 

համայնքներում գործող օրենսդրության համաձայն անց են կացվել համայնքների 

ղեկավարների հաշվետվություններ:  

Համակարգվել է այդ աշխատանքների իրականացումը, ապահովվել 

կառավարության անդամների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման 

մարմինների ղեկավար կազմի մասնակցությունը, վերլուծել և ամփոփվել 

հաշվետվությունների ժամանակ բարձրացված հիմնախնդիրները և դրանք 

ընթացքավորելու նպատակով հասցեագրվել համապատասխան իրավասու 

մարմիններին: 

Մշակվել և կառավարության նիստերում հաստատվել են հանրապետության 207 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական և արտահերթ ընտրություններ 

անցկացնելու մասին որոշումներ: Գործող օրենսդրության համապատասխան 
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ստուգումներ են կատարվել հանրապետության տարբեր շրջանների մի շարք 

համայնքներում՝ համայնքի ղեկավարի սեփական և պետության պատվիրակած 

լիազորությունների և համայնքների ավագանիների լիազորությունների իրականացման 

նկատմամբ: Ստուգման արդյունքները քննարկվել են շրջանների խորհուրդների 

նիստերում, միջոցներ ձեռնարկվել բացահայտված թերությունները վերացնելու համար: 

Հանրապետության թվով 94 համայնքների ղեկավարների համար կազմակերպվել 

են սեմինար-դասընթացներ:  

Միգրացիոն քաղաքականությունՄիգրացիոն քաղաքականությունՄիգրացիոն քաղաքականությունՄիգրացիոն քաղաքականություն    

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

շրջանների վարչակազմերից ստացված հայտերի հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2003 թվականիի ապրիլի 15-ի N-121 որոշմամբ 

սահմանված կարգով վերաբնակչի կարգավիճակ է տրվել 60 ընտանիքի` 235 շնչի, որից 

111-ը երեխա: 

2015 թվականի պետական բյուջեի վերաբնակիչների և փախստականների 

սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումների ծրագրի միջոցներից Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 15-ի N 121 

որոշմամբ սահմանված կարգով ծախսվել է 24,923,1 հազ. ՀՀ դրամ, ընդ որում`  

Ø միանվագ դրամական օգնություն` 2,025.0 հազ. ՀՀ դրամ, 

Ø ճանապարհածախսի փոխհատուցում` 1,130.0 հազ. ՀՀ դրամ, 

Ø գույքի տեղափոխման փոխհատուցում` 2,490.0 հազ. ՀՀ դրամ, 

Ø գույքի տեղափոխում բեռնատար մեքենայով` 5,898,1 հազ. ՀՀ դրամ, 

Ø արտոնյալ բյուջետային վարկ` 13,380.0 հազ. ՀՀ դրամ, 

Ստուգայցեր են կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի 

շրջանի Բերձոր, Իշխանաձոր, Կովսական և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Ասկերանի շրջանի Հովսեփավան, Ուղտասար համայնքներ: 

Լիբանանի «Արցախֆոնդ» հիմնադրամի «Նոր կյանք, նոր հույս» ծրագրից օգտվել են 

3 և ավելի երեխաներ ունեցող 156 ընտանիք: 2015 թվականի ծրագրի ընդհանուր արժեքը 

կազմել է 23.4 մլն ՀՀ դրամ:  

Առաջնորդվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի սեպտեմբերի 27-ի N709-Ն, 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 964-Ա և 2013 

թվականի փետրվարի 5-ի N 28-Ա որոշումներով` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության վարչապետի 2011 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 287-Ա որոշմամբ 
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ստեղծված բնակելի տների սեփականաշնորհման համար միջգերատեսչական 

հանձնաժողովներն ուսումնասիրել են 10 տարի անընդմեջ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում բնակվող 204 վերաբնակ ընտանիքների գործեր: Հաշվետու 

տարում սեփականաշնորհվել են 47 ընտանիքների հատկացված բնակելի տներ: 157 

դիմումներ կընթացքավորվեն առկա թերությունները վերացնելուց հետո: 

Սահմանված կարգով փախստականի և վերաբնակչի կարգավիճակ ստացած և 

կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթը կորցրած 9 փախստականի և 1 վերաբնակչի 

տրամադրվել է համապատասխան վկայականի կրկնօրինակ:  

Պետական գույքի կառավարում և մասնավորեցումՊետական գույքի կառավարում և մասնավորեցումՊետական գույքի կառավարում և մասնավորեցումՊետական գույքի կառավարում և մասնավորեցում    

2015 թվականին շարունակել է իրականացվել պետական գույքի կառավարման՝ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որդեգրած 

քաղաքականությունը:  

2015 թվականին իրականացվել են 3,389 միավոր անշարժ գույքի հաշվառման, 

դրանց նկատմամբ պետական սեփականության իրավունքի գրանցման աշխատանքներ: 

Ստեղծված անշարժ գույքի գործերը տեսաներածվել և մուտքագրվել են էլեկտրոնային 

բազա:  

Շարունակվել են հանրապետության համայնքների գծային ենթակառուցվածքների 

հաշվառման և գրանցման աշխատանքները: 

Պետական գույքի հաշվառման, գույքագրման և գրանցման համար 2015 թվականի 

պետական բյուջեով նախատեսված 25.0 մլն ՀՀ դրամից ծախսվել է 24.4 մլն ՀՀ դրամ, իսկ 

մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման համար 

նախատեսված 4.0 մլն ՀՀ դրամից՝ 2.9 մլն ՀՀ դրամ:  

Չգործող պետական ձեռնարկությունների գույքի պահպանման համար ծախսվել է 

209.5 մլն ՀՀ դրամ: 

Պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման գործընթացի շրջանակներում 

իրականացված միջոցառումների և կատարված աշխատանքների արդյունքում ծրագրով 

նախատեսված 35.0 մլն ՀՀ դրամի դիմաց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական բյուջե մուտքագրվել է 65.2 մլն ՀՀ դրամ, այդ թվում` գույքի և հողամասի 

մասնավորեցումից` 12.9 մլն ՀՀ դրամ, օտարումից` 52.3 մլն ՀՀ դրամ: Վարձակալության 

դիմաց պետական բյուջեի մուտքերը կազմել են 452.0 հազ. ՀՀ դրամ:  

Փակ բաժնետիրական ընկերությունների գույքի օտարումից մուտքագրվել և 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերջիններիս է փոխանցվել 4.1 մլն ՀՀ դրամ։ 
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Անշարժ գույքի կադաստրԱնշարժ գույքի կադաստրԱնշարժ գույքի կադաստրԱնշարժ գույքի կադաստր    

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի 

փետրվարի 12-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին 

իրականացվող անշարժ գույքի կադաստրի զարգացման 2015 թվականի համալիր 

ծրագիրը հաստատելու մասին» N 64-Ա որոշմամբ հաստատված միջոցառումների 

շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում համայնքների 

բնակավայրերի 1:2000 մասշտաբի տեղագրական հանութագրման և կադաստրային 

քարտեզագրման աշխատանքներ՝ 41.9 մլն ՀՀ դրամի չափով: Ծրագրի շրջանակներում 

իրականացվել են բնակավայրերի 1:2000 մասշտաբի տեղագրական հանութագրման 

աշխատանքներ 843,77 հեկտարի վրա, կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքներ՝ 

4,771 անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ.  

- հողի և դրա վրա գտնվող շենքերի և շինությունների, անշարժ գույքի շուկայի 

համակարգված դիտարկումների իրականացման աշխատանքներ՝ 3.0 մլն ՀՀ դրամի 

չափով: Կատարվել է անշարժ գույքի շուկայի 2014-2015 թվականների եռամսյակային, 

կիսամյակային և տարեկան վերլուծություն: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են 

անշարժ գույքի միասնական գնային իրավիճակի համակարգված դիտարկումների 

իրականացում և վերլուծություն, որոնց արդյունքները պարբերաբար հրապարակվել են 

«Ազատ Արցախ» հանրապետական թերթում` հասարակության լայն շերտերին շուկայի 

իրավիճակի մասին իրազեկելու նպատակով. 

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների վարչական 

սահմաններում գտնվող հողերի հաշվառման և հողային հաշվետվությունների կազմման 

աշխատանքներ՝ 3.4 մլն ՀՀ դրամի չափով, որոնք իրականացվել են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի՝ 6, Մարտակերտի շրջանի՝ 1 և Մարտունու 

շրջանի՝ 7 համայնքներում. 

-պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի հաշվառման 

(չափագրման) աշխատանքներ՝ 2.3 մլն ՀՀ դրամի չափով: Չափագրվել է 74 միավոր 

անշարժ գույք. 

- պետական և համայնքային սեփականություն համարվող շենքերի, շինությունների 

և հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման և 

պետական հիմնարկներին տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքներ: 

Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հայտերի 
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հիման վրա իրավունքի պետական գրանցում է իրականացվել 379 միավոր պետական 

սեփականության և 100 միավոր համայնքային սեփականության նկատմամբ. 

- անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման 

աշխատանքներ: Իրականացվել են 200 անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ գրանցման 

աշխատանքներ. 

- անշարժ գույքի կադաստրի վարման ավտոմատացված համակարգի ներդրման, 

զարգացման և տեղեկատվական բանկի ստեղծման աշխատանքները կատարվել են 971.5 

հազ. ՀՀ դրամի չափով: Տեղեկատվական բանկի ստեղծման նպատակով իրականացվել 

են 11,931 կադաստրային գործերի տվյալների մուտքագրում և 204,072 էջերի 

տեսաներածում: 

2015 թվականին շարունակվել են շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի 

պայմանագրով վարձակալության իրավունքի պետական գրանցման աշխատանքները: 

Ընդհանուր առմամբ գրանցվել է 34 միավոր շարժական գույքի նկատմամբ գրավի 

իրավունքը: 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին 

համապատասխան ըստ հաստատված ժամանակացույցի իրականացվել են Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում «Անշարժ գույքի գնահատում» 

գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների գործունեության ստուգումներ: 

ԲյուջետայինԲյուջետայինԲյուջետայինԲյուջետային    քաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականություն    

2015 թվականի ընթացքում բյուջետային քաղաքականությունը նպատակաուղղված 

է եղել բնակչության սոցիալական հարցերի լուծմանը, կենսամակարդակի 

բարձրացմանը, պետական միջոցների նպատակային ծրագրավորման գործընթացների 

իրականացմանը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի 2015 թվականի մայիսի 14-ի 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի բյուջետային գործընթացն 

սկսելու մասին» թիվ 168-Ա որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի համաձայն 

կազմակերպվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016-2018 թվականների 

միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 

թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման և կազմման աշխատանքները: 

ՀաշվապահականՀաշվապահականՀաշվապահականՀաշվապահական    հաշվառմանհաշվառմանհաշվառմանհաշվառման    ևևևև    աուդիտիաուդիտիաուդիտիաուդիտի    կարգավորմանկարգավորմանկարգավորմանկարգավորման    ուուուու    մեթոդաբանությանմեթոդաբանությանմեթոդաբանությանմեթոդաբանության    

ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում 2015 թվականին կատարված աշխատանքները հիմնականում ուղղված են եղել 
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հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման նոր 

համակարգի ներդրման նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպմանը, 

հաշվապահական հաշվառումը և աուդիտորական գործունեությունը կարգավորող 

իրավական դաշտի կատարելագործմանը, հաշվապահական հաշվառման ոլորտում 

մեթոդական օժանդակության ցուցաբերմանը, հաշվապահների և աուդիտորների 

որակավորման քննությունների անցկացմանը: 

Հաշվետու տարում մշակվել և ընդունվել են հաշվապահական հաշվառումը և 

աուդիտորական գործունեությունը կարգավորող մի շարք իրավական ակտեր, 

մասնավորապես` փոփոխություն է կատարվել «Աուդիտորական գործունեության 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում, որով մեղմացվել են 

աուդիտորական կազմակերպությունների նկատմամբ գործող պահանջները, ընդունվել է 

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը, որը հանրային հատվածի 

հաշվապահական հաշվառման համակարգի ներդրման իրավական հիմքն է կազմում, 

փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում հաշվապահների և աուդիտորների որակավորման 

քննությունների հարցաշարերում: Աշխատանքներ են տարվել «Հանրային հատվածի 

կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքից բխող հիմնական ենթաօրենսդրական ակտերի նախագծերի 

մշակման ուղղությամբ: 

Տարվա ընթացքում իրականացվել են հաշվապահական հաշվառման ոլորտում 

մեթոդական և խորհրդատվական աշխատանքներ: Շարունակվել է կատարվող 

օրենսդրական փոփոխություններին հասարակության իրազեկման աշխատանքները` 

մամուլում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

պաշտոնական կայքում պարբերաբար հրապարակվող պարզաբանումների տեսքով:  

Կազմակերպվել են հաշվապահների և աուդիտորների որակավորման 

քննություններ: 

ԳնումներիԳնումներիԳնումներիԳնումների    գործընթացիգործընթացիգործընթացիգործընթացի    կարգավորմանկարգավորմանկարգավորմանկարգավորման    ոլորտոլորտոլորտոլորտումումումում    2015 թվականի ընթացքում 

պետական կառավարման մարմինների կողմից կատարված գնումների ծավալը 

(բացառությամբ գնումների բազային միավորը չգերազանցող, հատուկ կամ բացառիկ 

իրավունքի առկայությամբ պայմանավորված և պետական գաղտնիք պարունակող 

գնումների) կազմել է 11,958.4 մլն ՀՀ դրամ, որից 6,732.5 մլն ՀՀ դրամը (56.3 տոկոսը) 

մրցակցային հիմունքներով կատարված գնումներն են: Մրցակցային հիմունքներով 
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կատարված գնումների իրականացումն ապահովել է հատկացված միջոցների տնտեսում 

183.1 մլն ՀՀ դրամի կամ հատկացված գումարի 2.6 տոկոսի չափով: 

ՀարկայինՀարկայինՀարկայինՀարկային    քաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականություն        

2015 թվականին հարկային մարմինը շարունակել է աշխատանքները հսկողական 

գործընթացների արդյունավետության բարձրացման, օրենսդրական դրույթների 

կատարելագործման, հանրային իրազեկման աշխատանքների ընդլայնման, ինչպես նաև 

համակարգի արդիականացման ուղղություններով: 

2015 թվականին իրականացվել են 205 ընդհանուր բնույթի (բյուջեների հետ 

փոխհարաբերությունների ճշտության) ստուգում: Նշված ստուգումներով հաշվարկված 

պարտավորությունները կազմել են 977.6 մլն ՀՀ դրամ, որից 82 տոկոսը բաժին է ընկնում 

խոշոր հարկ վճարողների մոտ իրականացված ստուգումներով հայտնաբերված 

գումարներին: Հաշվետու տարում կատարված ստուգումներով բյուջե մուտքագրված 

գումարները կազմել են 808.7 մլն ՀՀ դրամ` նախորդ տարվա 801.6 մլն ՀՀ դրամի դիմաց, 

իսկ ընթացիկ և նախորդ տարիներին կատարված բոլոր ստուգումների մասով բյուջե է 

մուտքագրվել 1,528.4 մլն ՀՀ դրամ` նախորդ տարվա 1,114.3 մլն ՀՀ դրամի դիմաց:  

 Տարվա ընթացքում կատարվել են հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների 

շահագործման կանոնների պահպանման ճշտության 17, ելակետային տվյալների և 

ուղղիչ գործակիցների ճշտության 4 ստուգումներ, հայտնաբերվել առանց 

աշխատանքային պայմանագիր կնքելու վարձու աշխատանք օգտագործելու 28, 

ապօրինի գործունեության իրականացման 6, առաքվող, տրամադրվող, տեղափոխվող 

կամ վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների ու դրանց գների գրանցման 

անհամապատասխանության 10, պատրաստի արտադրանքի, ապրանքների մնացորդի 

պակասորդի հայտնաբերման 10 դեպքեր: 

 Կամերալ հսկողության շրջանակներում իրականացվել են հարկ վճարողների 8,475 

հաշվարկ-հաշվետվությունների ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում 965 

խախտումների մասով հարկ վճարողներին առաջարկվել է կատարել ճշտումներ, 

որոնցից 497 խախտման մասով հարկատուների կողմից կատարվել են ճշգրտումներ` 

զերծ մնալով հետագա ստուգումներով առաջադրվելիք լրացուցիչ 

պարտավորություններից: 

Հարկ վճարողների իրացման իրական ծավալների վերհանման նպատակով հացի 

արտադրության ոլորտում գործող 42 հարկ վճարողների մոտ 2015 թվականի տարբեր 

հաշվետու ժամանակահատվածներում իրականացվել են թվով 86 արտադրանքի 
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արտադրության և իրացման փաստացի գների (սակագների) (այդ թվում` միջին) 

չափագրումներ, որոնց արդյունքում 24 հարկ վճարողների մոտ հայտնաբերվել են 

իրացման ծավալների էական թերհայտարարագրումներ և առաջարկվել արտացոլել 

իրական ծավալները:  

 2015 թվականի ընթացքում կայացվել է վարչական տույժ նշանակելու մասին թվով 

1,220 որոշում` 17.9 մլն ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարով, որից գանձվել է 16.3 մլն ՀՀ դրամը 

կամ առաջադրվածի 91.0 տոկոսը:  

 Աշխատանքներ են տարվել նաև հարկային հանցագործությունների կանխման, 

հակաիրավական գործունեություն իրականացնող անձանց պատասխանատվության 

ենթարկման և պետությանը պատճառված վնասների վերականգնման ուղղությամբ: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քրեական օրենսգրքին համապատասխան 

կանխամտածված սնանկության փաստի առթիվ հարուցված 2 քրեական գործով 

վերականգնվել է 28.0 մլն ՀՀ դրամ գումարի չափով պետությանը պատճառված վնասը։  

 Զգալի աշխատանքներ են տարվել նաև հարկ վճարողների կուտակած 

պարտավորությունների նվազեցման ուղղությամբ` պարբերաբար ներկայացվել 

ծանուցումներ, իրականացվել վճարունակության ուսումնասիրություններ, կիրառվել 

արգելադրումներ, ներկայացվել դատական հայցեր:  

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարան է ներկայացվել թվով 100 հայց` 322.7 մլն ՀՀ դրամ հայցապահանջի 

գումարով: Ներկայացված հայցերի մասով (այդ թվում` նախորդ տարիների մասով) 

դատական մարմինների կողմից հաշվետու տարում կայացվել է 77 վճիռ` 298.0 մլն ՀՀ 

դրամ ընդհանուր գումարով, ընդ որում` 281.3 մլն ՀՀ դրամը կամ 94.4 տոկոսը 

բավարարվել է, 4.7 մլն ՀՀ դրամը` մարվել դատական գործընթացում, 8.2 մլն ՀՀ դրամը` 

մերժվել մասնակիորեն, 3.8 մլն ՀՀ դրամը` կարճվել, իսկ 125.2 մլն դրամ գումարով 

հայցապահանջները դեռևս գտնվում են դատական վարույթում: Դատարան է 

ներկայացվել նաև պարտապան հարկ վճարողին սնանկ ճանաչելու վերաբերյալ 1 

հայցադիմում` 31.7 մլն ՀՀ դրամ պարտավորության գումարով, որի վերաբերյալ 

կայացվել է սնանկ ճանաչելու վճիռ: 

 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսգրքով նախատեսված վարչական իրավախախտումների 

համար դատարան են ներկայացվել թվով 19 հայցադիմում` ընդհանուր 680.0 հազ. ՀՀ 

դրամի չափով վճարման կարգադրություն արձակելու մասին, որոնք ամբողջությամբ 

բավարարվել են դատարանի կողմից: 
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2015 թվականի ընթացքում հարկային քաղաքականության ոլորտում նախաձեռնվել 

են 11 օրենքների նախագծեր: 

 Օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք կիրառության մեջ են դրվել 2016 

թվականի հունվարի 1-ից, միտված են հանրապետության գործարար միջավայրի 

բարելավմանը, հարկային վարչարարության մեղմացմանն ու առկա տնտեսական 

պայմաններին ներդաշնակեցմանը: Մասնավորապես, ժամկետային արտոնություններ 

են սահմանվել գործունեությունը նոր սկսող հարկ վճարողների համար, ավելացված 

արժեքի հարկից ազատման արտոնություն սահմանվել փաստաբանական և 

զբոսաշրջային գործունեության մասով, ապահովագրական միջնորդային 

գործունեություն իրականացնող անձանց շահութահարկի դրույքաչափը նվազեցվել և 

սահմանվել է 10 տոկոսի չափով : Նվազեցվել են նաև հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանված տուգանքների չափերը, հանրային ծառայությունների կարգավորման 

պարտադիր վճարի վճարումներն ուշացնելու համար տույժերի դրույքաչափը 

միասնականացվել այլ վճարների համար սահմանված դրույքաչափերին: 

 Օրենսդրական կատարելագործմանը զուգընթաց զգալի աշխատանքներ են 

տարվել հանրային իրազեկման աշխատանքների ընդլայնման, հարկ վճարողներին 

մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավման ուղղությամբ: Մասնավորապես, 

հարկային օրենսդրության ճիշտ ընկալման և կիրառման նպատակով հարկ վճարողների 

հետ հանրապետության բոլոր շրջաններում և Ստեփանակերտ քաղաքում 

կազմակերպվել են թվով 12 սեմինար-խորհրդակցություններ: Ոլորտային խնդիրների 

քննարկման նպատակով խորհրդակցություններ են կազմակերպվել նաև խոշոր հարկ 

վճարողների, արտադրության, մեծածախ և մանրածախ առևտրի ոլորտներում գործող, 

գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող հարկ վճարողների հետ, Եվրասիական 

Տնտեսական Միության անդամ երկրներ ապրանքներ արտահանող և այդ երկրներից 

ներմուծում կատարող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսավարող 

սուբյեկտների հետ: 

Հարկ վճարողների կողմից առավել հաճախակի բարձրացվող հարցերի հիման վրա 

հրատարակվել է «Պարզաբանումներ հարցերի և պատասխանների տեսքով» գրքույկը: 

Հրատարակվել է նաև «Հարկեր, տուրքեր և վճարներ» ամփոփ ժողովածուն: 

Պարբերաբար իրազեկման աշխատանքներ են իրականացվել նաև հարկային 

մարմնի պաշտոնական կայքէջի միջոցով. տեղեկատվություն է տրամադրվել 

իրականացված ստուգումների, օպերատիվ հետախուզական բացահայտումների և 

համակարգում կազմակերպվող մրցույթների վերաբերյալ, տրվել իրազեկման, 



 56 

նախազգուշական, քարոզչական բնույթի հայտարարություններ, հրապարակվել 

ամսական վիճակագրական տեղեկություններ:  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում շարունակվել են 

աշխատանքները միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մշակման 

ուղղությամբ. ծրագրային նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել 

2016 թվականի հունվարի 1-ից հարկային հաշվարկների` էլեկտրոնային եղանակով 

ընդունումն ապահովելու նպատակով:  

 Տարվա ընթացքում թվով 1,581 գործատուների հետ կնքվել են 

հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու վերաբերյալ 

պայմանագրեր և տրվել օգտվողի անուն ու գաղտնաբառ` վերջիններիս ներկայացնելով 

էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունների ներկայացման առավելությունները:  

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետ համատեղ մշակվել և 

ներդրվել է լիցենզավորված բանկերում հարկային մարմնում հաշվառված հարկ 

վճարողների համար հաշիվների բացման, ինչպես նաև փակման դեպքերում հարկային 

մարմնին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության տրամադրման ծրագիրը: 

Հետամուտ լինելով կադրերի մասնագիտական պատրաստվածության 

բարձրացմանը` հաշվետու տարում հարկ վճարողների սպասարկման, հաշվառման և 

վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող թվով 149 աշխատակիցների հետ անց 

են կացվել ուսուցողական դասընթացներ` հաշվապահական հաշվառման, 

սպասարկման, վերահսկողության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման և մի 

շարք այլ թեմաներով: 

Հարկային մարմնի 2 աշխատակից, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության կողմից ստացած հրավերների շրջանակում, մասնակցել են հարկային 

մարմինների ներեվրոպական կազմակերպության (IOTA) կողմից կազմակերպված 

միջազգային ուսումնական դասընթացներին, իսկ 17 աշխատակիցներ մասնակցել են 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ուսումնական 

կենտրոնի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին: 

 

 

 

 

 

 



ԵկամտատեսակԵկամտատեսակԵկամտատեսակԵկամտատեսակ     պլանպլանպլանպլան փաստփաստփաստփաստ    %%%%
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 37163217.437163217.437163217.437163217.4 34436374.234436374.234436374.234436374.2 92.792.792.792.7
որից`

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԱ. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԱ. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԱ. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 34763217.434763217.434763217.434763217.4 34436374.234436374.234436374.234436374.2 99.199.199.199.1
որից`

1.1.1.1.Հարկային եկամուտներ Հարկային եկամուտներ Հարկային եկամուտներ Հարկային եկամուտներ 32620000.032620000.032620000.032620000.0 32744246.332744246.332744246.332744246.3 100.4100.4100.4100.4
այդ թվում`
ա)ավելացված արժեքի հարկ 12714600.0 11144565.5 87.7
բ)ակցիզային հարկ 180000.0 181383.7 100.8

 գ)շահութահարկ 1708000.0 2277226.3 133.3
դ)եկամտային  հարկ 14009000.0 14767836.7 105.4
ե)հաստատագրված վճար 570400.0 617557.1 108.3
զ)առևտրի հարկ 1803000.0 1823110.2 101.1
է)բնօգտագործման և բնապահպանական վճար 750000.0 1005960.2 134.1

áñÇóª   éáÛ³ÉÃÇ 300000.0 318943.1 106.3
ը)մասհանումներ ավտոճանապարհների նորոգման համար 400200.0 429963.7 107.4
թ)այլ հարկային եկամուտներ 67799.2 77109.4 113.7

Å) Ñ³Ýñ.Í³é.Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ñï.í×³ñ 149458.8 151844.8 101.6

Ç) é³¹ÇáÑ³×³Ë.û·ï³·áñÍ.å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñ 267542.0 267688.7 100.1
2.2.2.2.Պետական տուրքՊետական տուրքՊետական տուրքՊետական տուրք 437401.6437401.6437401.6437401.6 431224.3431224.3431224.3431224.3 98.698.698.698.6

3.3.3.3.Այլ եկամուտներԱյլ եկամուտներԱյլ եկամուտներԱյլ եկամուտներ 1705815.81705815.81705815.81705815.8 1260903.61260903.61260903.61260903.6 73.973.973.973.9

ա) իրավաբանական անձանց բաժնետիրական կապիտալում 
կատարված ներդրումներից ստացվող շահութաբաժինների 
տեսքով մասհանումներ 700000.0 419760.2 60.0
-շահութաբաժիններ 650000.0 376800.7
-ժամանակավոր ազատ մնացորդների տեղաբաշխումից և 
դեպոզիտներից ստացվող 50000.0 42959.5 85.9
բ) պետական hիմնարկների հաշվեկշռում հաշվառվող գույքի, 
համայնքների վարչական տարածքից դուրս գտնվող պետական 

ëեփականություն համարվող հողերի վարձակալման և 
օգտագործման դիմաց գանձվող վարձաճարներ 92000.0 95877.4 104.2
-գույքի վարձավճար 12000.0 582.5 4.9
-հողի վարձավճար 80000.0 95294.9 119.1
գ.)բյուջեից տրված վարկերի տոկոսավճարներ 10000.0 7207.4 72.1
դ)իրավախախտումների համար գործադիր և դատական 
մարմինների կողմից կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքեր 190000.0 149842.2 78.9
ե)այլ եկամուտներ 326607.8 244253.1 74.8
զ) կադաստրի գործառնություններից եկամուտներ 230000.0 144978.4 63.0
է)անտառանյութի իրացումից մուտքեր 157208.0 198984.9 126.6
Բ.Պաշտոնակն դրամաշնորհներԲ.Պաշտոնակն դրամաշնորհներԲ.Պաշտոնակն դրամաշնորհներԲ.Պաշտոնակն դրամաշնորհներ 2400000.02400000.02400000.02400000.0
Միջպետական վարկՄիջպետական վարկՄիջպետական վարկՄիջպետական վարկ 45518693.345518693.345518693.345518693.3 45518693.345518693.345518693.345518693.3 100.0100.0100.0100.0

Տ  Ե Ղ  Ե  Կ  ՈՒ  Թ  Յ ՈՒ  ՆՏ  Ե Ղ  Ե  Կ  ՈՒ  Թ  Յ ՈՒ  ՆՏ  Ե Ղ  Ե  Կ  ՈՒ  Թ  Յ ՈՒ  ՆՏ  Ե Ղ  Ե  Կ  ՈՒ  Թ  Յ ՈՒ  Ն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի  պետական    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի  պետական    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի  պետական    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի  պետական    

բյուջեի եկամուտների կատարման մասին ըստ առանձին հարկատեսակների բյուջեի եկամուտների կատարման մասին ըստ առանձին հարկատեսակների բյուջեի եկամուտների կատարման մասին ըստ առանձին հարկատեսակների բյուջեի եկամուտների կատարման մասին ըստ առանձին հարկատեսակների 

              (հիվանդության թերթիկ և այլն) 708872.5 708872.5 708872.5 708872.5 հազար ՀՀ դրամ:
        2.   2015 թվականի  փաստացի հաշվարկված և վճարված եկամտային հարկը`

Ծանոթություն.Ծանոթություն.Ծանոթություն.Ծանոթություն. եկամուտների  մեջ  ներառված  են`                                                                                                                                                             
        1. §ԼՂՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին¦ ԼՂՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն,բյուջետային
               հիմնարկների արտաբյուջետային միջոցների նախահաշվի ծրագրային և փաստացի ցուցանիշները`
               համապատասխանաբար 355815.8355815.8355815.8355815.8 հազար ՀՀ դրամ և 305508.3 305508.3 305508.3 305508.3 հազար  ՀՀ դրամ:

(հազար ՀՀ ¹ñ³Ù)



Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 
բաժինների, խմբեր և դասերի անվանոմները

նախատեսված 
հատկացոմները

ճշտված 
հատկացոմները

 կատարողա-
կանը %%%%

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  Ծ Ա Խ Ս Ե Ր                                                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  Ծ Ա Խ Ս Ե Ր                                                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  Ծ Ա Խ Ս Ե Ր                                                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  Ծ Ա Խ Ս Ե Ր                                                                          87200000.087200000.087200000.087200000.0 87736348.787736348.787736348.787736348.7 83107705.483107705.483107705.483107705.4 94.794.794.794.7

այդ թվում`

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 12537739.312537739.312537739.312537739.3 11825265.311825265.311825265.311825265.3 10747454.810747454.810747454.810747454.8 90.990.990.990.9

այդ թվում`

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 
կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային 
հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ, արտաքին 
հարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններ 5964490.85964490.85964490.85964490.8 6304086.96304086.96304086.96304086.9 5679008.65679008.65679008.65679008.6 90.190.190.190.1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 
կառավարում 3669194.5 3875382.0 3595724.4 92.8

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ 1365840.9 1539249.5 1239394.1 80.5

Արտաքին հարաբերություններ 929455.4 889455.4 843890.1 94.9

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններԸնդհանուր բնույթի ծառայություններԸնդհանուր բնույթի ծառայություններԸնդհանուր բնույթի ծառայություններ 752409.2752409.2752409.2752409.2 833225.0833225.0833225.0833225.0 707649.2707649.2707649.2707649.2 84.984.984.984.9

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի 
ծառայություններ 135186.6 236002.4 197031.0 83.5

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր  
ծառայություններ 501764.0 501764.0 424156.2 84.5

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 115458.6 95458.6 86462.0 90.6

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանքԸնդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանքԸնդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանքԸնդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 57000.057000.057000.057000.0 57000.057000.057000.057000.0 55746.055746.055746.055746.0 97.897.897.897.8

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 57000.0 57000.0 55746.0 97.8

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններԸնդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններԸնդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններԸնդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ((((այլայլայլայլ    
դասերինդասերինդասերինդասերին    չպատկանողչպատկանողչպատկանողչպատկանող¤¤¤¤ 818215.6818215.6818215.6818215.6 624728.5624728.5624728.5624728.5 565770.9565770.9565770.9565770.9 90.690.690.690.6

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ ( այլ  
դասերին չպատկանող¤ 818215.6 624728.5 565770.9 90.6

Պետական պարտքի գծով գործառնություններՊետական պարտքի գծով գործառնություններՊետական պարտքի գծով գործառնություններՊետական պարտքի գծով գործառնություններ 2200000.02200000.02200000.02200000.0 1260601.21260601.21260601.21260601.2 1233480.11233480.11233480.11233480.1 97.897.897.897.8

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 2200000.0 1260601.2 1233480.1 97.8

    Տ  Ե  Ղ  Ե  Կ  ՈՒ  Թ  Յ  ՈՒ  Ն Տ  Ե  Ղ  Ե  Կ  ՈՒ  Թ  Յ  ՈՒ  Ն Տ  Ե  Ղ  Ե  Կ  ՈՒ  Թ  Յ  ՈՒ  Ն Տ  Ե  Ղ  Ե  Կ  ՈՒ  Թ  Յ  ՈՒ  Ն 

====

         Լեռնա յին  Ղարաբաղի  Հանրապետության   2015 թվականի   պետական  բյուջեի                                                     
ծախսերի կատարման վերաբերյալ   (գործառական դասակարգման) 

(հազար  ՀՀ  դրամ)

1



Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 
բաժինների, խմբեր և դասերի անվանոմները

նախատեսված 
հատկացոմները

ճշտված 
հատկացոմները

 կատարողա-
կանը %%%%

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև 
իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներիրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներիրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներիրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2745623.72745623.72745623.72745623.7 2745623.72745623.72745623.72745623.7 2505800.02505800.02505800.02505800.0 91.391.391.391.3

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև 
իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2745623.7 2745623.7 2505800.0 91.3

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 6621931.56621931.56621931.56621931.5 6872157.26872157.26872157.26872157.2 6430752.96430752.96430752.96430752.9 93.693.693.693.6

այդ թվում`

Հասարակական կարգ և անվտանգությունՀասարակական կարգ և անվտանգությունՀասարակական կարգ և անվտանգությունՀասարակական կարգ և անվտանգություն 4244391.54244391.54244391.54244391.5 4493386.24493386.24493386.24493386.2 4130945.84130945.84130945.84130945.8 91.991.991.991.9

Ոստիկանություն 2597704.7 2846699.4 2597884.9 91.3

Ազգային անվտանգություն 1646686.8 1646686.8 1533060.9 93.1

Փրկարար ծառայությունՓրկարար ծառայությունՓրկարար ծառայությունՓրկարար ծառայություն 1061845.31061845.31061845.31061845.3 1061845.31061845.31061845.31061845.3 1057558.01057558.01057558.01057558.0 99.699.699.699.6

Փրկարար  ծառայություն 1061845.3 1061845.3 1057558.0 99.6

Դատական գործունեություն և իրավական Դատական գործունեություն և իրավական Դատական գործունեություն և իրավական Դատական գործունեություն և իրավական 
պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն 795774.6795774.6795774.6795774.6 797005.6797005.6797005.6797005.6 776640.3776640.3776640.3776640.3 97.497.497.497.4

Դատարաններ 564970.1 564970.1 547752.1 97.0

Իրավական պաշտպանություն 230804.5 232035.5 228888.2 98.6

ԴատախազությունԴատախազությունԴատախազությունԴատախազություն 519920.1519920.1519920.1519920.1 519920.1519920.1519920.1519920.1 465608.8465608.8465608.8465608.8 89.689.689.689.6

Դատախազություն 519920.1 519920.1 465608.8 89.6

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 10274256.210274256.210274256.210274256.2 10314786.510314786.510314786.510314786.5 9697339.99697339.99697339.99697339.9 94.094.094.094.0

այդ թվում`

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և 
աշխատանքի գծով հարաբերություններաշխատանքի գծով հարաբերություններաշխատանքի գծով հարաբերություններաշխատանքի գծով հարաբերություններ 3306440.23306440.23306440.23306440.2 3631655.63631655.63631655.63631655.6 3434706.23434706.23434706.23434706.2 94.694.694.694.6

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և  առևտրային 
հարաբերություններ 3306440.2 3631655.6 3434706.2 94.6

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, 
ձկնորսություն և որսորդությունձկնորսություն և որսորդությունձկնորսություն և որսորդությունձկնորսություն և որսորդություն 3830577.13830577.13830577.13830577.1 3830577.13830577.13830577.13830577.1 3499146.43499146.43499146.43499146.4 91.391.391.391.3

Գյուղատնտեսություն 3600000.0 3600000.0 3297640.8 91.6

Անտառային տնտեսություն 230577.1 230577.1 201505.6 87.4

Վառելիք և էներգետիկաՎառելիք և էներգետիկաՎառելիք և էներգետիկաՎառելիք և էներգետիկա 2245000.02245000.02245000.02245000.0 2245000.02245000.02245000.02245000.0 2245000.02245000.02245000.02245000.0 100.0100.0100.0100.0

2



Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 
բաժինների, խմբեր և դասերի անվանոմները

նախատեսված 
հատկացոմները

ճշտված 
հատկացոմները

 կատարողա-
կանը %%%%

Էլեկտրաէներգիա 2245000.0 2245000.0 2245000.0 100.0

ՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտ 287886.2287886.2287886.2287886.2 253201.1253201.1253201.1253201.1 216369.3216369.3216369.3216369.3 85.585.585.585.5

Օդային տրանսպորտ 287886.2 253201.1 216369.3 85.5

Այլ բնագավառներԱյլ բնագավառներԱյլ բնագավառներԱյլ բնագավառներ 372109.5372109.5372109.5372109.5 372109.5372109.5372109.5372109.5 352378.8352378.8352378.8352378.8 94.794.794.794.7

Հյուրանոցային և հասարակական սննդի օբյեկտներ 342109.5 342109.5 336360.0 98.3

Զբոսաշրջություն 30000.0 30000.0 16018.8 53.4

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին 
չպատկանող)չպատկանող)չպատկանող)չպատկանող) 232243.2232243.2232243.2232243.2 -17756.8-17756.8-17756.8-17756.8 -50260.8-50260.8-50260.8-50260.8 283.1283.1283.1283.1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին 
չպատկանող) 232243.2 -17756.8 -50260.8 283.1

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 154851.2154851.2154851.2154851.2 163021.5163021.5163021.5163021.5 146986.5146986.5146986.5146986.5 90.290.290.290.2

այդ թվում`

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ 
դասերին չպատկանող)դասերին չպատկանող)դասերին չպատկանող)դասերին չպատկանող) 154851.2154851.2154851.2154851.2 163021.5163021.5163021.5163021.5 146986.5146986.5146986.5146986.5 90.290.290.290.2

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին 
չպատկանող) 154851.2 163021.5 146986.5 90.2

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 816384.4816384.4816384.4816384.4 816384.4816384.4816384.4816384.4 801238.9801238.9801238.9801238.9 98.198.198.198.1

այդ թվում`

ՋրամատակարարումՋրամատակարարումՋրամատակարարումՋրամատակարարում 500000.0500000.0500000.0500000.0 500000.0500000.0500000.0500000.0 496484.4496484.4496484.4496484.4 99.399.399.399.3

Ջրամատակարարում 500000.0 500000.0 496484.4 99.3

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 
ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 316384.4316384.4316384.4316384.4 316384.4316384.4316384.4316384.4 304754.5304754.5304754.5304754.5 96.396.396.396.3

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 
ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 316384.4 316384.4 304754.5 96.3

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 5750000.05750000.05750000.05750000.0 5750000.05750000.05750000.05750000.0 5499799.25499799.25499799.25499799.2 95.695.695.695.6

այդ թվում`

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և 
սարքավորումներսարքավորումներսարքավորումներսարքավորումներ 200224.1200224.1200224.1200224.1 188913.7188913.7188913.7188913.7 170000.4170000.4170000.4170000.4 90.090.090.090.0

Դեղագործական ապրանքներ 186224.1 174913.7 156119.3 89.3

3



Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 
բաժինների, խմբեր և դասերի անվանոմները

նախատեսված 
հատկացոմները

ճշտված 
հատկացոմները

 կատարողա-
կանը %%%%

Բժշկական  սարքեր և սարքավորումներ 14000.0 14000.0 13881.1 99.2

Արտահիվանդանոցային ծառայություններԱրտահիվանդանոցային ծառայություններԱրտահիվանդանոցային ծառայություններԱրտահիվանդանոցային ծառայություններ 2253015.52253015.52253015.52253015.5 2253015.52253015.52253015.52253015.5 2152848.82152848.82152848.82152848.8 95.695.695.695.6

Ընդհանուր բնույթի  բժշկական ծառայություններ 1107737.2 1107737.2 1065362.5 96.2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ 461916.9 461916.9 437393.1 94.7

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ 108953.0 108953.0 108930.3 100.0

Պարաբժշկական  ծառայություններ 574408.4 574408.4 541162.9 94.2

Հիվանդանոցային ծառայություններՀիվանդանոցային ծառայություններՀիվանդանոցային ծառայություններՀիվանդանոցային ծառայություններ 2394475.92394475.92394475.92394475.9 2394475.92394475.92394475.92394475.9 2315961.52315961.52315961.52315961.5 96.796.796.796.7

Ընդհանուր բնույթի  հիվանդանոցային ծառայություններ 1069716.6 1069716.6 1015137.0 94.9

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ 544150.1 544150.1 534269.3 98.2
Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների 
ծառայություններ 780609.2 780609.2 766555.2 98.2

Հանրային առողջապահական ծառայություններՀանրային առողջապահական ծառայություններՀանրային առողջապահական ծառայություններՀանրային առողջապահական ծառայություններ 320209.8320209.8320209.8320209.8 320209.8320209.8320209.8320209.8 279273.1279273.1279273.1279273.1 87.287.287.287.2

Հանրային առողջապահական ծառայություններ 320209.8 320209.8 279273.1 87.2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 582074.7582074.7582074.7582074.7 593385.1593385.1593385.1593385.1 581715.4581715.4581715.4581715.4 98.098.098.098.0
Առողջապահական հարակից ծառայություններ և 
ծրագրեր 431598.7 442909.1 438007.2 98.9

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 150476.0 150476.0 143708.2 95.5

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 2935873.52935873.52935873.52935873.5 2944251.82944251.82944251.82944251.8 2738863.42738863.42738863.42738863.4 93.093.093.093.0

այդ թվում`

Հանգստի և սպորտի ծառայություններՀանգստի և սպորտի ծառայություններՀանգստի և սպորտի ծառայություններՀանգստի և սպորտի ծառայություններ 276370.8276370.8276370.8276370.8 326818.3326818.3326818.3326818.3 293326.5293326.5293326.5293326.5 89.889.889.889.8

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 276370.8 326818.3 293326.5 89.8

Մշակութային ծառայություններՄշակութային ծառայություններՄշակութային ծառայություններՄշակութային ծառայություններ 1389747.31389747.31389747.31389747.3 1389747.31389747.31389747.31389747.3 1246312.81246312.81246312.81246312.8 89.789.789.789.7

Գրադարաններ 87253.5 87253.5 86992.9 99.7

Թանգարաններ և ցուցասրահներ 102861.3 102861.3 101180.1 98.4

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 286825.7 286825.7 280760.9 97.9

Այլ մշակութային կազմակերպություններ 32500.0 32500.0 32499.8 100.0

Արվեստ 623263.2 623263.2 595865.2 95.6

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների 
վերականգնում և պահպանում 257043.6 257043.6 149013.9 58.0
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Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 
բաժինների, խմբեր և դասերի անվանոմները

նախատեսված 
հատկացոմները

ճշտված 
հատկացոմները

 կատարողա-
կանը %%%%

Ռադիո և հեռուստահաղորդուների հեռարձակման և Ռադիո և հեռուստահաղորդուների հեռարձակման և Ռադիո և հեռուստահաղորդուների հեռարձակման և Ռադիո և հեռուստահաղորդուների հեռարձակման և 
հրատարակչական ծառայություններհրատարակչական ծառայություններհրատարակչական ծառայություններհրատարակչական ծառայություններ 811287.1811287.1811287.1811287.1 811287.1811287.1811287.1811287.1 805566.0805566.0805566.0805566.0 99.399.399.399.3

Հեռուստառադիոհաղորդուների 667298.0 667298.0 661738.0 99.2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 143989.1 143989.1 143828.0 99.9

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններԿրոնական և հասարակական այլ ծառայություններԿրոնական և հասարակական այլ ծառայություններԿրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 231000.0231000.0231000.0231000.0 231000.0231000.0231000.0231000.0 211079.9211079.9211079.9211079.9 91.491.491.491.4

Երիտասարդական ծրագրեր 36000.0 36000.0 30389.9 84.4

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական 
կազմակերպություններ, արհմիություններ 135000.0 135000.0 120690.0 89.4

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 60000.0 60000.0 60000.0 100.0

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին 
չպատկանող)չպատկանող)չպատկանող)չպատկանող) 227468.3227468.3227468.3227468.3 185399.1185399.1185399.1185399.1 182578.2182578.2182578.2182578.2 98.598.598.598.5

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) 227468.3 185399.1 182578.2 98.5

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 13540104.713540104.713540104.713540104.7 13522740.413522740.413522740.413522740.4 12986192.212986192.212986192.212986192.2 96.096.096.096.0

այդ թվում`

Նախադպրոցական կրթությունՆախադպրոցական կրթությունՆախադպրոցական կրթությունՆախադպրոցական կրթություն 971395.7971395.7971395.7971395.7 903055.6903055.6903055.6903055.6 805858.1805858.1805858.1805858.1 89.289.289.289.2

Նախադպրոցական կրթություն 971395.7 903055.6 805858.1 89.2

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր 
կրթությունկրթությունկրթությունկրթություն 9890508.39890508.39890508.39890508.3 9843906.39843906.39843906.39843906.3 9614849.19614849.19614849.19614849.1 97.797.797.797.7

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր 
կրթություն 9890508.3 9843906.3 9614849.1 97.7

Նախնական մասնագիտական Նախնական մասնագիտական Նախնական մասնագիտական Նախնական մասնագիտական 
((((արհեստագործական) և միջին մասնագիտական արհեստագործական) և միջին մասնագիտական արհեստագործական) և միջին մասնագիտական արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթությունկրթությունկրթությունկրթություն 489228.1489228.1489228.1489228.1 490528.1490528.1490528.1490528.1 479948.6479948.6479948.6479948.6 97.897.897.897.8

Նախնական մասնագիտական(արհեստագործական)  
մասնագիտական կրթություն 193376.00 194676.0 191837.8 98.5

Միջին մասնագիտական կրթություն 295852.1 295852.1 288110.8 97.4

Բարձրագույն կրթությունԲարձրագույն կրթությունԲարձրագույն կրթությունԲարձրագույն կրթություն 702338.6702338.6702338.6702338.6 724690.6724690.6724690.6724690.6 680312.4680312.4680312.4680312.4 93.993.993.993.9

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 702338.6 724690.6 680312.4 93.9

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն 768678.6768678.6768678.6768678.6 768678.6768678.6768678.6768678.6 750435.1750435.1750435.1750435.1 97.697.697.697.6
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Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 
բաժինների, խմբեր և դասերի անվանոմները

նախատեսված 
հատկացոմները

ճշտված 
հատկացոմները

 կատարողա-
կանը %%%%

Արտադպրոցական դաստիարակություն 697678.6 697678.6 682584.7 97.8

Լրացուցիչ կրթություն 71000.0 71000.0 67850.4 95.6

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 
ծառայություններ ծառայություններ ծառայություններ ծառայություններ 519407.4519407.4519407.4519407.4 560250.0560250.0560250.0560250.0 429668.7429668.7429668.7429668.7 76.776.776.776.7

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 519407.4 560250.0 429668.7 76.7

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 198548.0198548.0198548.0198548.0 231631.2231631.2231631.2231631.2 225120.2225120.2225120.2225120.2 97.297.297.297.2

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 198548.0 231631.2 225120.2 97.2

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 22079210.022079210.022079210.022079210.0 20761292.020761292.020761292.020761292.0 19937735.719937735.719937735.719937735.7 96.096.096.096.0

այդ թվում`

Վատառողջություն և անաշխատունակությունՎատառողջություն և անաշխատունակությունՎատառողջություն և անաշխատունակությունՎատառողջություն և անաշխատունակություն 87156.487156.487156.487156.4 87856.487856.487856.487856.4 86963.786963.786963.786963.7 99.099.099.099.0

Վատառողջություն 17000.0 17700.0 17520.0 99.0

 Անաշխատունակություն 70156.4 70156.4 69443.7 99.0

ԾերությունԾերությունԾերությունԾերություն 12681179.212681179.212681179.212681179.2 11981179.211981179.211981179.211981179.2 11719272.711719272.711719272.711719272.7 97.897.897.897.8

Ծերություն 12681179.2 11981179.2 11719272.7 97.8

Հարազատին կորցրած անձինքՀարազատին կորցրած անձինքՀարազատին կորցրած անձինքՀարազատին կորցրած անձինք 254000.0254000.0254000.0254000.0 254000.0254000.0254000.0254000.0 217600.0217600.0217600.0217600.0 85.785.785.785.7

Հարազատին կորցրած անձինք 254000.0 254000.0 217600.0 85.7

Ընտանիքի անդամներ և զավակներԸնտանիքի անդամներ և զավակներԸնտանիքի անդամներ և զավակներԸնտանիքի անդամներ և զավակներ 4907687.24907687.24907687.24907687.2 4852687.24852687.24852687.24852687.2 4702150.74702150.74702150.74702150.7 96.996.996.996.9

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 4907687.2 4852687.2 4702150.7 96.9

ԳործազրկությունԳործազրկությունԳործազրկությունԳործազրկություն 53050.053050.053050.053050.0 37350.037350.037350.037350.0 5675.05675.05675.05675.0 15.215.215.215.2

Գործազրկություն 53050.0 37350.0 5675.0 15.2

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ 
դասերին չպատկանող) դասերին չպատկանող) դասերին չպատկանող) դասերին չպատկանող) 1543983.21543983.21543983.21543983.2 1126065.21126065.21126065.21126065.2 1082302.51082302.51082302.51082302.5 96.196.196.196.1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին 
չպատկանող) 1543983.2 1126065.2 1082302.5 96.1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին 
չպատկանող) չպատկանող) չպատկանող) չպատկանող) 2552154.02552154.02552154.02552154.0 2422154.02422154.02422154.02422154.0 2123771.12123771.12123771.12123771.1 87.787.787.787.7

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին 
չպատկանող) 467840.8 467840.8 408506.3 87.3

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող 
օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 2084313.2 1954313.2 1715264.8 87.8
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Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 
բաժինների, խմբեր և դասերի անվանոմները

նախատեսված 
հատկացոմները

ճշտված 
հատկացոմները

 կատարողա-
կանը %%%%

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 12489649.212489649.212489649.212489649.2 14766449.614766449.614766449.614766449.6 14121341.914121341.914121341.914121341.9 95.695.695.695.6

այդ թվում`

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների ԼՂՀ կառավարության և համայնքների ԼՂՀ կառավարության և համայնքների ԼՂՀ կառավարության և համայնքների 
պահուստային ֆոնդերպահուստային ֆոնդերպահուստային ֆոնդերպահուստային ֆոնդեր 2000000.02000000.02000000.02000000.0 1900000.01900000.01900000.01900000.0 1531412.51531412.51531412.51531412.5 80.680.680.680.6

ԼՂՀ կառավարության  պահուստային ֆոնդ 2000000.0 1900000.0 1531412.5 80.6

Այլ  ծախսերԱյլ  ծախսերԱյլ  ծախսերԱյլ  ծախսեր 10489649.210489649.210489649.210489649.2 12866449.612866449.612866449.612866449.6 12589929.412589929.412589929.412589929.4 97.997.997.997.9

Այլ  ծախսեր 10489649.2 12866449.6 12589929.4 97.9

                                  7-րդ հոդվածի համաձայն ըստ հոդվածների    ներառված են արտաբյուջետային հաշիվներ ունեցող 

                                  7401.6 հազար ՀՀ դրամի չափով:

                 Ծանոթություն.

հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն,   տեղեկության ¦Այլ ծախսեր§ բաժնում ներառված է ԼՂՀ 

                                 բյուջետային հիմնարկների արտաբյուջետային միջոցների նախահաշվի ծրագրային և փաստացի

                               1.¦Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին§ ԼՂՀ օրենքի 

                                  օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերումպետական բյուջեից պետական տուրքի վճարումները 

             ցուցանիշները`համապատասխանաբար 528947.1 հազար ՀՀ դրամ և 358159.6 հազար ՀՀ դրամ:  

=

                  2. ¦Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին§ ԼՂՀ օրենքի 9-րդ   

7



նախատեսված նախատեսված նախատեսված նախատեսված 
հատկացումներըհատկացումներըհատկացումներըհատկացումները

ճշտված ճշտված ճշտված ճշտված 
հատկացում-հատկացում-հատկացում-հատկացում-

ներըներըներըները     կատարողականըկատարողականըկատարողականըկատարողականը %%%%

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 87200000.087200000.087200000.087200000.0 87736348.787736348.787736348.787736348.7 83107705.483107705.483107705.483107705.4 94.794.794.794.7

այդ թվում`

ԸՆԹԱՑԻԿ   ԾԱԽՍԵՐԸՆԹԱՑԻԿ   ԾԱԽՍԵՐԸՆԹԱՑԻԿ   ԾԱԽՍԵՐԸՆԹԱՑԻԿ   ԾԱԽՍԵՐ 77053685.677053685.677053685.677053685.6 74562641.174562641.174562641.174562641.1 70443534.070443534.070443534.070443534.0 94.594.594.594.5

այդ թվում`

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 10999489.110999489.110999489.110999489.1 11229154.811229154.811229154.811229154.8 10539772.710539772.710539772.710539772.7 93.993.993.993.9

այդ թվում`

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և 
հավելավճարներր 10999489.1 11229154.8 10539772.7 93.9

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 10843022.610843022.610843022.610843022.6 11841249.111841249.111841249.111841249.1 10833971.810833971.810833971.810833971.8 91.591.591.591.5

այդ թվում`

Շարունակական ծախսեր 980275.6 1223258.6 1111159.5 90.890.890.890.8

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր 534679.5 534405.3 434899.8 81.481.481.481.4

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 7532041.5 7952776.1 7455618.9 93.793.793.793.7

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում 73608.6 86068.4 53016.5 61.661.661.661.6

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում(ծառայություններ և 
նյութեր) 236992.0 222997.3 182394.9 81.8

Նյութեր  (ապրանքներ) 1485425.4 1821743.4 1596882.2 87.787.787.787.7

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ 2200000.02200000.02200000.02200000.0 1260601.21260601.21260601.21260601.2 1233480.11233480.11233480.11233480.1 97.897.897.897.8

այդ թվում`

Ներքին տոկոսավճարներ 2200000.0 1260601.2 1233480.1 97.897.897.897.8

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 15891261.115891261.115891261.115891261.1 15564808.815564808.815564808.815564808.8 15115297.815115297.815115297.815115297.8 97.197.197.197.1

այդ թվում`

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին 15891261.1 15564808.8 15115297.8 97.197.197.197.1

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 9351484.59351484.59351484.59351484.5 9963040.99963040.99963040.99963040.9 9301152.79301152.79301152.79301152.7 93.493.493.493.4

այդ թվում`

Ընթացիկ  դրամաշնորհներ միջազգային 
կազմակերպություններին 80.0 80.0 35.9 44.9

Ընթացիկ  դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 
մակարդակներին 9351404.5 9962960.9 9301116.8 93.4

որից`

(հազար  ՀՀ  դրամ)

                                                                                                                                                                    Տ Ե Ղ  Ե  Կ  ՈՒ  Թ  Յ  ՈՒ  Ն                                         Տ Ե Ղ  Ե  Կ  ՈՒ  Թ  Յ  ՈՒ  Ն                                         Տ Ե Ղ  Ե  Կ  ՈՒ  Թ  Յ  ՈՒ  Ն                                         Տ Ե Ղ  Ե  Կ  ՈՒ  Թ  Յ  ՈՒ  Ն                                         
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի
պետական բյուջեի ծախսերի կատարման վերաբերյալ   

(տնտեսագիտական դասակարգում)

1



նախատեսված նախատեսված նախատեսված նախատեսված 
հատկացումներըհատկացումներըհատկացումներըհատկացումները

ճշտված ճշտված ճշտված ճշտված 
հատկացում-հատկացում-հատկացում-հատկացում-

ներըներըներըները     կատարողականըկատարողականըկատարողականըկատարողականը %%%%

Ընթացիկ  դրամաշնորհներ պետական կառավարման 
հատվածին 10200.0 1347.5 1347.5 100.0

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող 
դոտացիաներ 2745623.7 2745623.7 2505800.0 91.3

Այլ ընթացիկ  դրամաշնորհներ համայնքներին

Ընթացիկ  դրամաշնորհներ պետական և համայնքների 
ոչ առևտրային կազմակերպություններին 1615273.3 1628318.8 1556094.4 95.6

Այլ  ընթացիկ  դրամաշնորհներ 4980307.5 5587670.9 5237874.9 93.793.793.793.7

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 21480392.721480392.721480392.721480392.7 19957683.219957683.219957683.219957683.2 19331795.319331795.319331795.319331795.3 96.996.996.996.9

այդ թվում`
Սոցիալական օգնության դրամական 
արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից) 8911425.08911425.08911425.08911425.0 8088715.58088715.58088715.58088715.5 7724734.17724734.17724734.17724734.1 95.5

այդ թվում`

Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ 
բյուջեից 350815.5 288815.5 255919.1 88.6

Մայրության նպաստներ բյուջեից 819975.5 931975.5 931206.1 99.999.999.999.9

Երեխաների նպաստներ բյուջեից 3464900.0 3494660.0 3410305.1 97.697.697.697.6

Գործազրկության նպաստներ բյուջեից

Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից 313500.0 319500.0 283100.0 88.688.688.688.6

Կրթական,մշակութային և սպորտային նպաստներ 
բյուջեից 144723.0 145232.0 127012.8 87.5

Բնակարանային նպաստներ բյուջեից 43416.0 42866.0 42565.5 99.399.399.399.3

Այլ նպաստներ բյուջեից 3774095.0 2865666.5 2674625.5 93.393.393.393.3

Կենսաթոշակներ 12568967.7 11868967.7 11607061.2 97.897.897.897.8

այդ թվում`

Կենսաթոշակներ 12568967.7 11868967.7 11607061.2 97.897.897.897.8
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 6288035.66288035.66288035.66288035.6 4746103.14746103.14746103.14746103.1 4088063.64088063.64088063.64088063.6 86.186.186.186.1

այդ թվում`

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական 
(հասարակական) կազմակերպություններին 173655.4 199715.3 176780.5 88.5

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք 
կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 56149.4 211783.4 204174.7 96.4

Այլ ծախսեր 4058230.8 4140273.2 3630292.5 87.787.787.787.7

Պահուստային միջոցներ 2000000.0 194331.2 76815.9 39.539.539.539.5

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ 
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 10146314.410146314.410146314.410146314.4 13173707.513173707.513173707.513173707.5 12664171.412664171.412664171.412664171.4 96.196.196.196.1

այդ թվում`

2



նախատեսված նախատեսված նախատեսված նախատեսված 
հատկացումներըհատկացումներըհատկացումներըհատկացումները

ճշտված ճշտված ճշտված ճշտված 
հատկացում-հատկացում-հատկացում-հատկացում-

ներըներըներըները     կատարողականըկատարողականըկատարողականըկատարողականը %%%%

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 10181314.410181314.410181314.410181314.4 13208707.513208707.513208707.513208707.5 12729215.712729215.712729215.712729215.7 96.496.496.496.4

այդ թվում`

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 9373341.49373341.49373341.49373341.4 12241796.812241796.812241796.812241796.8 11904023.911904023.911904023.911904023.9 97.297.297.297.2

այդ թվում`

Շենքերի և շինությունների Ó»éù µ»ñáõÙ 19500.0 19500.0 100.0100.0100.0100.0

Շենքերի և շինությունների կառուցում 9283641.4 12016196.8 11742482.2 97.797.797.797.7

Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 89700.089700.089700.089700.0 206100.0 142041.7 68.968.968.968.9

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 470373.0470373.0470373.0470373.0 527351.6527351.6527351.6527351.6 423448.8423448.8423448.8423448.8 80.380.380.380.3

այդ թվում`

Տրանսպորտային սարքավորումներ 50255.1 24995.0 49.749.749.749.7

Վարչական  սարքավորումներ 88873.0 158812.6 141467.5 89.189.189.189.1

Այլ մեքենաներ և  սարքավորումներ 381500.0 318283.9 256986.3 80.780.780.780.7

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 337600.0337600.0337600.0337600.0 439559.1439559.1439559.1439559.1 401743.0401743.0401743.0401743.0 91.491.491.491.4

այդ թվում`

Աճեցվող ակտիվներ 14969.6 14969.6 100.0100.0100.0100.0

Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ 900.0 900.0

Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր 66700.0 66700.0 47539.8 71.3

Նախագծահետազոտական ծախսեր 270000.0 356989.5 339233.6 95.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ 
ՄՈՒՏՔԵՐՄՈՒՏՔԵՐՄՈՒՏՔԵՐՄՈՒՏՔԵՐ -35000.0-35000.0-35000.0-35000.0 -35000.0-35000.0-35000.0-35000.0 -65044.3-65044.3-65044.3-65044.3 185.8185.8185.8185.8
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