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ԼԵՌՆԱՅԻՆԼԵՌՆԱՅԻՆԼԵՌՆԱՅԻՆԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻՂԱՐԱԲԱՂԻՂԱՐԱԲԱՂԻՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻՆԹՎԱԿԱՆԻՆԹՎԱԿԱՆԻՆԹՎԱԿԱՆԻՆ 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սոցիալ-

տնտեսական քաղաքականությունը նպատակաուղղված էր մակրոտնտեսական 

կայունության ապահովմանը, տնտեսական աճի բարձր տեմպերի պահպանմանը` 

զուգահեռաբար իրականացնելով զարգացմանն ուղղված բարեփոխումները:  

2013 թվականին տնտեսական աճը հանրապետությունում կազմել է 9.3%: 

Անվանական արտահայտությամբ համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) կազմել է 168.6 

մլրդ դրամ (2012 թվականին` 150.0 մլրդ դրամ): Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն կազմել է 1137.9 

հազ. դրամ կամ 2777.9 ԱՄՆ դոլար` նախորդ տարվա 1023.0 հազ. դրամի կամ 2546.1 ԱՄՆ 

դոլարի դիմաց: 

2013 թվականին արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կազմել է 44.3 մլրդ 

դրամ` 2012 թվականի համեմատ իրական արտահայտությամբ աճելով 10.0 %-ով: 

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել է 55.2 մլրդ դրամ` 2012 

թվականի համեմատ ապահովելով իրական աճ 9.2%-ի չափով: 

Ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին իրականացված կապիտալ 

շինարարության ծավալը կազմել է 45.2 մլրդ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 

18.1 %-ով:  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին առևտրաշրջանառության 

ծավալը 2013 թվականին կազմել է 328.5 մլն ԱՄՆ դոլար` 2012 թվականի համեմատ 

նվազելով 5.9 %-ով, ընդ որում ներմուծման ծավալները նվազել են 7.7 %-ով` կազմելով 268.8 

մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ արտահանման ծավալները աճել են 3.2 %-ով և կազմել են 59.6 մլն 

ԱՄՆ դոլար: 

2013 թվականին 1 ԱՄՆ դոլարի միջին փոխարժեքը կազմել է 409.63 դրամ (2012 

թվականին` 401.79 դրամ), 1 եվրո-ինը` 544.12 դրամ (2012 թվականին` 516.38 դրամ): 

Հաշվետու տարում մանրածախ ապրանքաշրջանառության ծավալը կազմել է 113.5 

մլրդ դրամ, բնակչությանը մատուցված ծառայությունների ծավալը` 18.6 մլրդ դրամ` 2012 

թվականի համեմատ աճելով համապատասխանաբար 3.3 և 2.5 %-ով:  

Զբաղվածների (վարձու աշխատողների) թվաքանակն ըստ տնտեսության տարբեր 

ճյուղերի 2013 թվականին կազմել է 49774 մարդ: Նախորդ տարվա համեմատությամբ 

ավելացել է 794  նոր աշխատատեղ: 
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Մեկ աշխատողի միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 2013 թվականին 

կազմել է 111580 դրամ, 2012 թվականի համեմատ անվանական աճը կազմել է 8.6 %: 

Տնտեսական աճին և զբաղվածությանը զուգահեռ ավելացել են բնակչության 

դրամական եկամուտները և ծախսերը: 2013 թվականին բնակչության դրամական 

եկամուտները 2012 թվականի համեմատ ավելացել են 9.0 %-ով` կազմելով 136.5 մլրդ դրամ, 

դրամական ծախսերը աճել են նույնպես 9.0 %-ով` կազմելով 135.7 մլրդ դրամ: 

2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ առևտրային բանկերի վարկային 

ներդրումները կազմել են 82.2 մլրդ դրամ` նախորդ տարվա համեմատ աճելով 4.1 %-ով, 

բանկերում բնակչությունից ներգրավված ավանդների գումարը կազմել է 25.6 մլրդ դրամ` 

2012 թվականի 19.8 մլրդ դրամի դիմաց (աճը` 29.6 %): 

Սպառողական գների ինդեքսը 2013 թվականին նախորդ տարվա դեկտեմբերի 

համեմատ կազմել է 105.9 %: 

ՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսական    քաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականություն    

Տնտեսական աճի բարձր տեմպերի ապահովումը շարունակում է մնալ տնտեսական 

քաղաքականության հիմնական գերակայությունը` որպես երկրի կայուն զարգացման 

կարևորագույն գրավական: Այս համատեքստում իրականացվում է ներքին առկա 

ռեսուրսների արդյունավետ և համակարգված օգտագործման վրա հիմնված տնտեսական 

քաղաքականություն: 

2013 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

իրականացրած տնտեսական քաղաքականությունը նպատակաուղղված էր 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 2013 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 
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ներդրումային միջավայրի դերը` տնտեսական քաղաքականության հիմնական 

ուղղություններից է եղել գործարար և ներդրումային միջավայրի շարունակական 

բարելավման ապահովումը` նպատակ ունենալով այն դարձնել երկրի մրցակցային 

առավելություններից մեկը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից 2011 

թվականի մարտի 22-ի թիվ 134-Ն որոշմամբ հաստատված և գործարարությամբ 

զբաղվելու հետ առնչվող վարչարարական ընթացակարգերի պարզեցմանը, փոքր և 

միջին ձեռնարկությունների աճի խթանմանը, հարկային հաշվետվությունների 

կրճատմանը և պարզեցմանը, հարկ վճարողների իրազեկվածության մակարդակի 

բարձրացմանը նպատակաուղղված «Լեռնային Ղարաբաղի գործարար միջավայրի 

բարելավման 2011-2013 թվականների միջոցառումների ծրագրի» իրականացման 

նպատակով 2013 թվականին ակտիվ աշխատանք է տարվել միջոցառումների 

կատարման համար պատասխանատու բոլոր գերատեսչությունների կողմից: 

Իրականացված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքում 

2013 թվականին մշակվել և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

կողմից ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի գործարար միջավայրի բարելավման 2014-

2016 թվականների միջոցառումների նոր ծրագիրը: Ծրագրում ներառված 

միջոցառումների իրականացումից ակնկալվում է Լեռնային Ղարաբաղի գործարար 

միջավայրի բարելավման շարունակականության ապահովումը, հետևողական 

գործողությունների իրականացմամբ գործարարությամբ զբաղվելու գործընթացի 

դյուրացումը: 

    

ՓոքրՓոքրՓոքրՓոքր    ևևևև    միջինմիջինմիջինմիջին    ձեռնարկատիրությանձեռնարկատիրությանձեռնարկատիրությանձեռնարկատիրության    զարգացումզարգացումզարգացումզարգացում    

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը շարունակել է 

աշխատանքներ իրականացնել փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (այսուհետ` ՓՄՁ)     

զարգացման, պետական աջակցության խորացման և  արդյունավետության բարձրացման 

ուղղությամբ:  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հավանությանն 

արժանացած` ՓՄՁ պետական աջակցության 2013 թվականի ծրագրի իրականացման 

նպատակով կատարվել են հետևյալ աշխատանքները: 

2013 թվականին §ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված վարկերի տարեկան 

տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման¦ ենթածրագրի շրջանակում Արցախի 
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ներդրումային հիմնադրամի հետ համագործակցող  առևտրային բանկերի միջոցներով 

ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվել է 2,041.3 մլն դրամի չափով վարկ: ՓՄՁ սուբյեկտներին 

տրամադրված առևտրային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների սուբսիդավորմանը 

Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից ուղղվել է 573.8 մլն դրամ: 

§ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական 

աջակցություն¦ ծրագրի շրջանակում հրատարակվել են «Արցախի շինարար 2» և 

«Строитель Арцаха 2» թվով 5-րդ և 6-րդ տեղեկատվական պարբերականները, որոնք 

ընդգրկում են ընդհանուր տվյալներ և ցուցանիշներ շինարարության ոլորտի մասին և 

տեղեկություններ ոլորտում գործող որոշ ընկերությունների մասին:  

§ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի /մատուցվող 

ծառայությունների/ շուկաներում առաջմղմանն աջակցություն¦ ծրագրի շրջանակում 

ապահովվել է ՓՄՁ սուբյեկտների մասնակցությունը մի շարք միջոցառումների: 

Մասնավորապես, մասնակցություն է ապահովվել «BarCamp Երևան 2013» միջոցառմանը, 

Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետությունում կայացած 3-րդ մերձդնեստրովյան 

ներդրումային համաժողովին, Erevan Expo ցուցահանդեսային համալիրում կայացած 

ARMENIA EXPO 2013 առևտրաարդյունաբերական ցուցահանդեսին և Prod Expo 2013 

սննդամթերքի ցուցահանդեսին:   

    

Սպառողական շուկաՍպառողական շուկաՍպառողական շուկաՍպառողական շուկա    

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունն 

ուղղված էր ոլորտի գործունեության կանոնակարգմանը, ինչպես նաև սպառողների 

շահերի պաշտպանության մակարդակի բարձրացմանը: Այդ նպատակով մշակվել է 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», 

«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը, որն էլ ընդունվել է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային Ժողովի կողմից 2013 թվականի հոկտեմբերի  

31-ին:  

Սպառողներին մշակութային ծառայությունների մատուցման ժամանակ ծագող 

հարաբերությունները կարգավորելու, ինչպես նաև սպառողական կրեդիտավորման  

բնագավառում սպառողների իրավունքների պաշտպանության հետ կապված  

հարաբերությունները հստակեցնելու նպատակով մշակվել են «Սպառողների 

իրավունքների պաշտպանության մասին» և «Գովազդի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 
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Հանրապետության օրենքներում լրացումներ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերը, որոնք նույնպես ընդունվել են Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային Ժողովի կողմից 2013 թվականի հոկտեմբերի  

31-ին: 

Ստանդարտացման բնագավառում մշակվել է «Սննդային հավելումներին 

ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը», որը ընդունվել է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2013 թվականի ապրիլի 19-ին N 191-Ն 

որոշմամբ: 

Կատարվել են 21 տնտեսավարող սուբյեկտների տեխնիկական պայմանների 

փորձաքննություն և գրանցում: 

Չափումների միասնականության ապահովման բնագավառում  ստուգաչափման են 

ենթարկվել 1036 տարբեր տեսակի կշեռքներ, 443 հատ կշռաքարեր, 102 վառելիքաբաշխիչ 

աշտարակներ, 6473 գազի և   էլեկտրական հաշվիչներ, 19 հատ ավտոմոբիլային կշեռքներ, 

174 հատ ավտոմոբիլային սակահաշվիչներ և արագաչափեր, 9 հատ ավտոցիստեռն և 63 

հատ այլ չափման միջոցներ: 

Համապատասխանության գնահատման բնագավառում հանրային սննդի 32 և 

արտադրական 53 օբյեկտների տրվել են համապատասխանության սերտիֆիկատներ:     

Կատարվել է համապատասխանության հսկողություն սննդի ծառայություններ 

իրականացնող 24 և սննդամթերքներ արտադրող 24 տնտեսավորող սուբյեկտներում:  

Հավատարմագրվել են 2 տնտեսավարող սուբյեկտների փորձարկման 

լաբորատորիաներ և 1 սերտիֆիկացման մարմին:  

Պարբերական վերահսկողության են ենթարկվել նախկինում հավատարմագրված 3 

տնտեսավարող սուբյեկտների փորձարկման լաբորատորիաները: 

Սպառողների շահերի պաշտպանության ոլորտում ստուգումներ են իրականացվել 81 

տնտեսավարող սուբյեկտներում` նպատակաուղղված չափման միջոցների 

ստուգաչափման պահանջների, ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով և 

տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված պահանջների կատարմանը: 

Ստուգման արդյունքում հայտնաբերվել են խախտումներ, միջոցներ են ձեռնարկվել 

սահմանված ժամկետներում դրանք վերացնելու ուղղությամբ: 
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ՀիփոթեքայինՀիփոթեքայինՀիփոթեքայինՀիփոթեքային    վարկայինվարկայինվարկայինվարկային    շուկաշուկաշուկաշուկա    

2013 թվականին շարունակվել է առևտրային բանկերի միջոցով հիփոթեքային 

վարկավորմամբ բնակարանների և բնակելի տների ձեռքբերմանը պետական 

աջակցության ծրագրի իրականացումը հետևյալ ուղղություններով. 

- §Հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում¦ ծրագրով 361 

քաղաքացու տրամադրվել է 3.1    ÙÇÉÇ³ñ¹ դրամի վարկ: Տարվա ընթացքում վարկերի 

տոկոսադրույքների սուբսիդավորմանն ուղղված գումարը կազմել է 449.3 մլն դրամ,  

- §Հիփոթեքային վարկերի կանխավճարների նպատակային փոխառությամբ 

տրամադրում¦ ծրագրին ուղղվել է 48.4 մլն դրամ` ֆինանսավորվել են 23 քաղաքացիներ, 

- §Իրացնելու նպատակով բնակարանների /առանձնատների/ կառուցում և գնում¦ 

ծրագրին ուղղվել է մոտ 2.5 միլիարդ դրամ: Ավարտին են հասցվել Շուշի քաղաքի 48 

բնակարանոց բնակելի շենքի շինարարական աշխատանքները, շարունակվել են Հադրութ 

քաղաքի 9 բնակարանոց շենքի կառուցման և Շուշի քաղաքի կիսավեր բնակելի շենքի 

վերակառուցման շինարարական աշխատանքները: Ստեփանակերտ քաղաքում 

նորակառույց շենքերից ձեռք է բերվել թվով 101 բնակարան` հիփոթեքային 

վարկավորմամբ իրացնելու նպատակով, 

- §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջկենտրոններում բնակվող 

քաղաքացիների կողմից բնակարաններ և բնակելի տներ ձեռք բերելու պետական 

ֆինանսական աջակցություն¦ ծրագրի շրջանակներում բնակարան ձեռք բերելու 

նպատակով փոխառություն են ստացել 2 ընտանիք 33.6 մլն դրամի չափով, որոնք 

բնակարան են ձեռք բերել Մարտակերտ քաղաքում, 

- §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողների 

կողմից բնակարանների և բնակելի տներ ձեռք բերելու ֆինանսական աջակցություն¦ 

ծրագրին ուղղվել է 23.8 մլն դրամ,  

- §Հիփոթեքային փոխառություններ գյուղաբնակ քաղաքացիներին¦ ծրագրով 

արտոնյալ պայմաններով նպատակային փոխառություների տրամադրմամբ ֆինանսական 

աջակցություն է ցուցաբերվել 74 ընտանիքի, 46 ընտանիք ստացել են երկրորդ և հաջորդ 

փուլերի փոխառություններ: Տարվա կտրվածքով տրամադրված փոխառությունների 

ընդհանուր գումարը կազմել է 111.4 մլն դրամ: 
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ԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսություն    

Գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է հանրապետության տնտեսության 

առանցքային ոլորտներից մեկը և ունի չափազանց մեծ դեր ու նշանակություն երկրի 

անվտանգության, կենսագործունեության և տնտեսության կայունացման գործում:  

Բավական է նշել, որ 2008-2012 թվականներին միջինում գյուղատնտեսությունն  

ապահովել է երկրի համախառն ներքին արդյունքի 13.5 տոկոսը:  

Հաշվետու տարում բուսաբուծության բնագավառում ոլորտի կառույցների 

գործունեությունը նպատակաուղղված է եղել հողօգտագործման, բուսաբուծության 

վարման կատարելագործման և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության 

բարձրացման հիմնահարցերի լուծմանը:  

Պարբերաբար կազմակերպվել են սեմինար-խորհրդակցություններ  

հողօգտագործողների և համայնքների ղեկավարների հետ աշնանացան մշակաբույսերի 

խնամքի աշխատանքների,  եգիպտացորենի և գարնանացան նոր մշակաբույսերի 

մշակության վերաբերյալ: Համապատասխան ոլորտի մասնագետներն այցելել են 

հանրապետության շրջաններ` հանդես գալով խորհրդատվությամբ և տեղերում 

ցուցաբերելով մասնագիտական օգնություն:   

   Իրականացվող աշխատանքների հիմքում դրված են եղել կառավարության կողմից 

հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության կայուն 

զարգացման ռազմավարության,  Հադրութի շրջանի àõËï³ÓáñÇ, Տողի ¨ Բանաձորի, 

Մարտունու շրջանի Վերին ենթաշրջանների գյուղատնտեսության զարգացման 2013 

թվականի ծրագրերը: Նախատեսված միջոցառումները հիմնականում իրականացվել են: 

2013 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտին պետական բյուջեից հատկացված 

միջոցներն ուղղվել են հետևյալ ծրագրերի իրականացմանը` 

- բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագիրը, որն իրականացվել է 

«Բույսերի պաշտպանության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության  միջոցով, մասնավորապես.    

· հանրապետության տարածքում մկնանման կրծողների դեմ պայքարն 

իրականացնելու համար ձեռք է բերվել  4 750  կգ  ցինկի ֆոսֆիդ թունանյութ  և  

բաշխել  ըստ շրջանների` համաձայն ներկայացված հայտերի. 

· մորեխների դեմ պայքարն իրականացնելու նպատակով ձեռք է բերվել 700լ 

«ֆյուրի»  թունանյութ,  թթենու վահանակրի դեմ պայքարն իրականացնելու 

նպատակով` 750լ Բի-58 թունանյութ և կազմակերպվել են այդ վնասատուների դեմ 



 9 

պայքարի աշխատանքներ` վերահսկողություն սահմանվելով միջոցառումների 

ճիշտ իրականացման ուղղությամբ: 

-«Մշակաբույսերի  սերմերի  որակի ստուգման  և սորտափորձարկման  գծով 

պետական պատվեր» ծրագրով «Սերմնաբուծության և սելեկցիոն նվաճումների 

պահպանության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով 

սորտափորձարկման է դրվել ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ 36 սորտ: Լաբորատոր 

փորձաքննությամբ ստուգվել են հացահատիկային 360 և բանջարանաբոստանային 

կուլտուրաների սերմերի  40 նմուշներ: Հրապարակվել են սելեկցիոն նվաճումների 24 24 24 24 

պետական գրանցամատյաններ.  

- անասնաբուժական հակահամաճարակային նախազգուշական միջոցառումների 

իրականացման համար (պաստերելյոզ, սալմոնելյոզ, ԼՏՖ -130, կատաղություն,  բրադզոտ, 

լեպտոսպիրոզ և այլ հիվանդությունների դեմ)  գնվել են կենսապատվաստուկներ, որոնք 

բաշխվել են ըստ անասնաբուժական կայանների. 

 - անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումների 

իրականացման համար կատարվել են գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ 

հիվանդությունների դեմ ավելի քան 1.4 մլն կանխարգելիչ սրսկումներ. 

- «Հանրապետական անասնաբուժական լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության միջոցով իրականացվել է  արյան քննություն`  107847 նմուշ,  

թունաբանական հետազոտություն` 130 նմուշ, մանրէաբանական հետազոտություն` 328 

նմուշ, շիճուկաբանական հետազոտություն` 26013 նմուշ և մակաբուծական 

հետազոտություն` 159 նմուշ. 

- «Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիտորինգի 

կազմակերպում» ծրագրի շրջանակում մատուցվել են խորհրդատվական 

ծառայություններ, տպագրվել են ձեռնարկներ, ձեռք են բերվել մասնագիտական 

ամսագրեր,  թերթեր,  ինչպես նաև տարբեր այլ ծառայություններ և ապրանքներ.  

- «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետհամարանիշների և հատուկ փաստաթղթերի 

պատվիրում» միջոցառման իրականացման համար ձեռք են բերվել գյուղտեխնիկայի 

հաշվեպիտակներ և տրակտորիստ –մեքենավարի  վկայականներ. 

- «Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում» ծրագրով 

իրականացվել են 450 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունների սերմնավորման և 

սերմնահեղուկի պահպանման աշխատանքներ: 

2012012012013333    թվականինթվականինթվականինթվականին    գգգգյուղատնտեսականյուղատնտեսականյուղատնտեսականյուղատնտեսական    միջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումների    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    ծրածրածրածրագգգգրերի րերի րերի րերի 

շրջանակներում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.շրջանակներում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.շրջանակներում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.շրջանակներում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. 
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- «Պարարտանյութերի, սերմերի և դիզվառելիքի սուբսիդավորում» ծրագրով 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գյուղատնտեսական 

գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներին աջակցելու նպատակով սուբսիդավորվել 

են ձեռքբերված սերմերը, պարարտանյութերը և դիզվառելիքը` 2.7 տ արևածաղկի, 78.9 տ 

կարտոֆիլի, 1.3 տ գարնանացան գարու, 35.6 տ հաճարի, 34.4 տ հնդկացորենի, 95.9 տ 

եգիպտացորենի, 18.1 տ սորգոյի, 4.8 տ առվույտի, 66.1 տ կորնգանի, 1.7 տ սուդանյան 

խոտի, 1.6 տ սոյայի, 2.2 տ հլածուկի սերմեր,  178.0 տ կալիումի քլորիդ,  881.2 տ ամոֆոս, 

1045.4 տ սելիտրա, 261.9 տ սուպերֆոսֆատ /կրկնակի/ պարարտանյութեր և 832.0 տ 

դիզվառելիք, 

- ենթաշրջանային ծրագրերի իրականացման շրջանակում Հադրութի շրջանի 

Ուխտաձորի, Տողի և Բանաձորի, Մարտունու շրջանի Վերին ենթաշրջանների 

համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով կատարվել են 

ներդրումներ, որոնց շնորհիվ համայնքների համար ձեռք են բերվել խոշոր և մանր 

եղջերավոր անասուններ, իրականացվել են գյուղական ճանապարհների նորոգման, 

ոռոգման համակարգի բարելավման, բազմամյա կերային խոտաբույսերի մշակության, 

պտղատու այգիների հիմնադրման և գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման 

աշխատանքներ, 

- «Սև ցել կատարողներին աջակցություն» ծրագրի շրջանակում կատարվել են  1550.0 

հա սև ցելի աշխատանքներ, 

-«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցություն» ծրագրով աջակցություն է 

ցուցաբերվել «Լուսակերտ» և «էլիտ Գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվության 

ընկերություններին, 

- «Տոհմային կայան» փակ բաժնետիրական ընկերության համար շենքերի 

ձեռքբերում» ծրագրով Ասկերան համայնքում ձեռք է բերվել պահեստ` ընկերության 

կարիքների համար օգտագործման նպատակով, 

-«Մեքենա - տրակտորային կայանների վերազինում» ծրագրով Գյուղի և 

գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցով ձեռք են բերվել 

գյուղատնտեսական տեխնիկա և սարքավորումներ, 

- «Սերմնաբուծության և սելեկցիոն նվաճումների պահպանության կենտրոն» փակ 

բաժնետիրական ընկերության կարիքների համար ձեռք են  բերվել գյուղատնտեսական 

մեքենաներ և սարքավորումներ,  

-«Տոհմային կայան» փակ բաժնետիրական ընկերության համար կատարվել են 

կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ, 
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- «Տոհմային կայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ցուցաբերվել է 

աջակցություն 2013 թվականին ունեցած պարտավորությունների մարման նպատակով, 

- «Անասնաբուժական սպասարկման կայանների կառուցում, վերանորոգում» 

ծրագրով կատարվել են շինարարական աշխատանքներ Մարտակերտի և Հադրութի 

շրջաններում:   

- Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի ուժերով Քաշաթաղի 

շրջանի Թովմասարի տեղամասում մկներով առավել վարակված տարածքներում 

կատարվել են հերկի աշխատանքներ,,,,    

-«Կենտրոնացված կարգով  գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում» ծրագրով ձեռք 

են բերվել գույք և սարքավորումներ և ըստ անհրաժեշտության բաժանվել ենթակա 

հիմնարկներին: 

    

ՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինություն    

Յուրաքանչյուր պետության համար քաղաքաշինությունը ռազմավարական 

նշանակություն ունեցող ոլորտներից է, որի կայուն զարգացումը նպաստում է երկրի 

սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ուղղված մի շարք կարևորագույն հիմնախնդիրների 

լուծմանը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեում 

կապիտալ ներդրումների ծավալը կազմել է 13,926.2 մլն դրամ: 2013 թվականին կապիտալ 

ներդրումների պետական պատվերով կատարված աշխատանքների տվյալներն ըստ 

ճյուղերի հետևյալն են: 

Բնակարանաշինության ոլորտումԲնակարանաշինության ոլորտումԲնակարանաշինության ոլորտումԲնակարանաշինության ոլորտում աշխատանքները իրականացվել են հետևյալ 

ծրագրերով. 

1. ԶոհվածԶոհվածԶոհվածԶոհված    ազատամարտիկներիազատամարտիկներիազատամարտիկներիազատամարտիկների    ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների    բնակարաններիբնակարաններիբնակարաններիբնակարանների    վերանորովերանորովերանորովերանորո·Ù³Ý·Ù³Ý·Ù³Ý·Ù³Ý    ևևևև    

կառուցկառուցկառուցկառուցÙ³ÝÙ³ÝÙ³ÝÙ³Ý    Ýå³ï³ÏáíÝå³ï³ÏáíÝå³ï³ÏáíÝå³ï³Ïáí պետական բյուջեից հատկացվել է 306.4 մլն դրամ,  

2. Այլ սոցիալականԱյլ սոցիալականԱյլ սոցիալականԱյլ սոցիալական    խմբերինխմբերինխմբերինխմբերին    պատկանողպատկանողպատկանողպատկանող    ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների    բնակելիբնակելիբնակելիբնակելի    տներիտներիտներիտների    

վերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգման    ևևևև    կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման նպատակով 2013 թվականին հատկացվել է 233.4 մլն դրամ, 

3. . . . ՎերաբնակիչներիՎերաբնակիչներիՎերաբնակիչներիՎերաբնակիչների    ևևևև    փախստականներիփախստականներիփախստականներիփախստականների    սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական ( ( ( (բնակարանայինբնակարանայինբնակարանայինբնակարանային))))    

խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների    լուծմանլուծմանլուծմանլուծման    ծրագրովծրագրովծրագրովծրագրով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի 

պետական բյուջեից հատկացված գումարը կազմել է 59.8 մլն դրամ,  
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4. . . . Լեռնային Ղարաբաղի ՀանրապետությունումԼեռնային Ղարաբաղի ՀանրապետությունումԼեռնային Ղարաբաղի ՀանրապետությունումԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծնելիությանծնելիությանծնելիությանծնելիության    ևևևև    բազմազավակությանբազմազավակությանբազմազավակությանբազմազավակության    

խթանմանխթանմանխթանմանխթանման    միջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումների    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման նպատակով 2013 թվականին 

բնակարանաշինարարական աշխատանքների համար հատկացվել է 560.8 մլն դրամ: 

ԿրթությանԿրթությանԿրթությանԿրթության    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում շարունակվել են աշխատանքները դպրոցական և 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների ուսումնադաստիարակչական պրոցեսը 

հարմարավետ շենքային պայմաններում կազմակերպելու ուղղությամբ:  Այդ նպատակով 

2013 թվականին կատարվել են 1,402.4 մլն դրամի կապիտալ ներդրումներ:  

2013 թվականին շարունակվել է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հետ 

համաֆինանսավորման սկզբունքով դպրոցաշինության ծրագիրը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության և «Հայաստան» 

համահայկական հիմնադրամի համաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում 

ընթացքի մեջ են Ստեփանակերտ քաղաքի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի 

շենքի վերակառուցման  /1-ին փուլ/, Շուշի քաղաքի Եզնիկ Մոզյանի անվան 

արհեստագործական ուսումնարանի, երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատության շենքի, Մարտակերտի շրջանի Չափար գյուղի 84 տեղանոց դպրոցի շենքի 

կառուցման և Մարտունու շրջանի Սոս գյուղի  50 տեղանոց մանկապարտեզի 

բարեկարգման աշխատանքները: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 

իրականացվում են Ստեփանակերտ քաղաքի թիվ 1 և 6 նոր դպրոցական համալիրների 

կառուցման աշխատանքները:  

2013 թվականին կապիտալ ներդրումները մշակույթիմշակույթիմշակույթիմշակույթի    ևևևև    սպորտիսպորտիսպորտիսպորտի բնագավառում 

կազմել են 324.4 մլն դրամ:  

ՀասարակականՀասարակականՀասարակականՀասարակական    ևևևև    վարչականվարչականվարչականվարչական    նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության օբյեկտներում կատարվել են 

կառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ 1,588.5 մլն դրամի չափով:      

Լեռնային Ղարաբաղի ՀանրապետությանԼեռնային Ղարաբաղի ՀանրապետությանԼեռնային Ղարաբաղի ՀանրապետությանԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության    ավտոճանապարհներիավտոճանապարհներիավտոճանապարհներիավտոճանապարհների    վերակառուցմանվերակառուցմանվերակառուցմանվերակառուցման, , , , 

վերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգման    ևևևև    պահպանմանպահպանմանպահպանմանպահպանման նպատակով հաշվետու տարում կապիտալ ներդրումները 

կատարվել են 2,621.1 մլն դրամի չափով: 

ԱԱԱԱռողջապահությանռողջապահությանռողջապահությանռողջապահության    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում կատարված կապիտալ ներդրումների ծավալը կազմել 

է 428.0 մլն դրամ: Առողջապահության ոլորտի ներդրումները կատարվել են 

արտաբյուջետային միջոցների` հիմնականում «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական 

ընկերության կողմից կատարված մուտքերի հաշվին:  

Այս ծրագրի շրջանակում ավարտված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Հադրութի «ՇԲՄ» փակ բաժնետիրական ընկերության շենքի դիահերձարանի 
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վերանորոգման, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության Շուշիի և Հադրութի «ՇԲՄ» փակ բաժնետիրական ընկերության 

շենքերում դիզել-գեներատորի տեղադրման, Քաշաթաղի շրջանի Կովսական քաղաքի 

հիվանդանոցի նոր շենքի կառուցման և կահավորման աշխատանքները:  

Շարունակվում են Մարտակերտի շրջանի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի 

վերանորոգման և Բերձոր քաղաքի շրջանային հիվանդանոցի շենքերի կառուցման 

աշխատանքները:  

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հետ համաֆինանսավորման ծրագրով 

ավարտվել են «Մարտունու ՇԲՄ» նոր շենքի կառուցման և տարածքի բարեկարգման 

աշխատանքները:  

Շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել նաև գյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսական    

միջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումների իրականացման ծրագրով, որի կատարման համար հատկացվել է 187,0 

մլն դրամ:  

Աշխատանքներ են իրականացվում հանրապետությունում տոհմային 

անասնաբուծության հետագա զարգացման ուղղությամբ, որի շրջանակում իրականացվել 

են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

հանրապետական անասնաբուժական լաբորատորիայի նոր շենքի կառուցման և 

տարածքի բարեկարգման, Խնապատ գյուղում անասնագոմի և անասուններին սիլոսով 

կերակրելու տարողության կառուցման աշխատանքները, իսկ նշված օբյեկտի շվաքարանի 

կառուցման և Հադրութի «Անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության շենքի կառուցման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:  

Ավարտված են Մարտակերտի «Անասնաբուժական սպասարկման կայան» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության շենքի կառուցման և կահավորման 

աշխատանքները:  

Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել նախագծանախագծանախագծանախագծա    ----    նախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվային    փաստաթղթերիփաստաթղթերիփաստաթղթերիփաստաթղթերի    

մշակմամշակմամշակմամշակմանննն որակի բարձրացման և կատարելագործման վրա, այն 

համապատասխանեցնելով նախագծման ժամանակակից պահանջներին, որի կատարման 

համար հատկացվել է 205.4 մլն դրամ: 

 

ԶբոսաշրջությունԶբոսաշրջությունԶբոսաշրջությունԶբոսաշրջություն    

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զբոսաշրջության զարգացման 2013 

թվականի ծրագրի, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման միջոցառումների ցանկի 

համաձայն հաշվետու տարում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները, 
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Տարվա ընթացքում մշտապես իրականացվել են քարոզչական աշխատանքներ`  

ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զբոսաշրջային ներուժի գովազդմանը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զբոսաշրջային ներուժի քարոզչության 

նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զբոսաշրջային արդյունքը 

ներկայացվել է երկու հեղինակավոր միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներում` 

Լոնդոնում և Միլանում, «World Travel Excel London-2013» և «Միջազգային տուրիստական 

տոնավաճառ» (Borsa Internazionale Bell Tourizmo BIT - 2013 Fiera Milano»), որը լուրջ խթան 

է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն այցելող օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թվի 

աճի և գիշերակացի տևողության երկարաձգման համար: Երկրի զբոսաշրջության ներուժի 

հանրահռչակմանը նպաստել է նաև օգոստոս ամսին Իտալիայի Հանրապետության 

Ռիմինի քաղաքում “Rimini meeting” համաեվրոպական ֆորումի ընթացքում տեղի 

ունեցած “Armenia: The cradle of christianity” լուսանկարչական ցուցահանդեսը, որտեղ 

առանձին լայնածավալ հատվածով ներկայացված էր նաև Արցախը:  

Արցախի տեսարժան վայրերը ներկայացնելու և գովազդելու նպատակով  

պատրաստվել է տեսահոլովակ, որտեղ ներկայացված են Արցախի քսաներկու տեսարժան 

վայրեր` օգտագործելով 2000-ից ավելի լուսանկարներ: Միևնույն ժամանակ իրականացվել 

է Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների առնվազն 350 շենքերի եռաչափ մոդելների 

ձևավորումը և էլեկտրոնային տարբերակների վերբեռնումը դեպի «Google Earth» 

համակարգ: 

Շարունակվել է 2013 թվականին և նախորդ տարիներին նկարահանված գովազդային 

տեսահոլովակների ցուցադրությունը Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությամբ և 

արբանյակային սփռում ունեցող այլ հեռուստաալիքներով` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության զբոսաշրջային ռեսուրսները գովազդելու նպատակով: 

Միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներում և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում անվճար տարածելու նպատակով 2013 թվականին Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության զբոսաշրջային թեմատիկայով պատրաստվել և տպագրվել 

են 3500 հատ գովազդային պայուսակներ, բազմացվել և տուփավորվել է 30 րոպե 

տևողությամբ (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով) «Ղարաբաղ թաքնված գանձ» 

ֆիլմի սկավառակը` 1000 օրինակով: 

«KarabakhInformation» տեղեկատվական կենտրոնները 2013 թվականի ընթացքում 

սպասարկել են հազարավոր զբոսաշրջիկների` նրանց տրամադրելով հավաստի և 

անվճար տեղեկություններ երկրի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների և այլ 

ծառայությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև այցելուներին աջակցություն է ցուցաբերվել 
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իրենց հանգիստը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կազմակերպելու գործում: 

Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում տեղադրվել և 2014 թվականից կսկսի գործել 

«KarabakhInformation» նոր տեղեկատվական կրպակ: 

Երևանի քաղաքապետարանի հետ համագործակցության շրջանակներում 

Հայաստանի մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում տեղադրվել են Ղարաբաղի 

զբոսաշրջային ներուժը քարոզող մեծածավալ 5 պաստառներ: 

Կատարվել են դեպի զբոսագրավչության օբյեկտներ տանող մայրուղիների վրա նոր 

ճանապարհային ցուցանակների տեղադրման և արդեն տեղադրված ճանապարհային 

ցուցանակների սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքները:  

Սոցիալական փաթեթների շրջանակներում տուրօպերատորի գործունեություն 

կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության հաշվառված տուրօպերատորների ցանկում 

ընդգրկվելու նպատակով համապատասխանության եզրակացություններ են տրվել երկու 

իրավաբանական անձանց: 

Համաձայն «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի պահանջների` կատարվել է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տարածքում գործող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 

հաշվառում, կատարվել են ևս 7 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 

դիտարկումներ: Դրանց արդյունքում օրենքի պահանջների խախտումներ են 

արձանագրվել 4 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում, հայտնաբերված 

թերությունները վերացվել են սահմանված ժամկետներում: Տվյալ գործընթացը կապահովի 

մատուցվող հյուրանոցային ծառայությունների կայուն որակ, սպառողի` հյուրանոցային 

ծառայությունների ընտրություն, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 

մրցունակության բարձրացում: 2013 թվականին շարունակվել է նաև հյուրանոցների 

որակավորման գործընթացը: Որակավորման վկայական է ստացել մեկ հյուրանոց:  

Սկսվել են Շահումյանի շրջանի «Տաք ջուր» զբոսաշրջավայրի բարեկարգման 

աշխատանքները, ինչն այցելուների համար անհրաժեշտ նվազագույն ծառայությունների 

մատուցման հնարավորություն կստեղծի: 

Զբոսաշրջիկների թվաքանակի ավելացման և կայուն աճի ապահովման համար 

շարունակվել է սերտ համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության 

էկոնոմիկայի նախարարության, Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի և 

Հայաստանի Հանրապետության տուրօպերատորների հետ համատեղ ծրագրերի 

իրականացման և այդ ծրագրերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ընդգրկելու 

ուղղությամբ: 
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Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության շրջանակներում 

Ստեփանակերտում կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության մի քանի տասնյակ 

տուրօպերատորների հետ Ղարաբաղում զբոսաշրջության զարգացման հետ կապված 

խնդիրների քննարկում, որի արդյունքում ձևավորվել են միասնական մոտեցումներ: 

Վերջին տարիներին ի շնորհիվ զբոսաշրջության ոլորտում վարվող նպատակային 

պետական քաղաքականության, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերի` պետական 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մասնավոր հատվածի և 

բնակչության համագործակցության, զբոսաշրջությունը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում արձանագրում է կայուն զարգացում: 

    

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

2013 թվականի ընթացքում հուշարձանների պահպանության և ուսումնասիրման 

բնագավառում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 

Ուսումնասիրվել և վկայագրվել է 224 պատմամշակութային հուշարձան: Կազմվել է 

67 հուշարձանի պահպանության գոտի:  

Հուշարձանների ուսումնասիրման շրջանակներում պեղման-ուսումնասիրման 

աշխատանքներ են իրականացվել Ազոխի քարանձավում, Տիգրանակերտ հնավայրում, 

Քաշաթաղի շրջանի Կերենի դամբարանադաշտում, նորահայտ «Կարկառ» 

բերդաքաղաքում: 

Ընթացքավորվել են հուշարձանների սեփականության իրավունքի գրանցման 

գործառույթները: Հուշարձանների քարոզչության և հրատարակչական աշխատանքների 

շրջանակներում տպագրվել են «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների և 

պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի գրքույկի լրամշակված տարբերակը, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Մարտունու շրջանի պատմամշակութային հուշարձանների պետական 

ցուցակը, էջադրվել և ձևավորվել է «Արցախի ամրոցները» գիրքը: 

 Գիտամեթոդական խորհրդի նիստերում ներկայացվել և քննարկվել են Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ գյուղի եկեղեցու, 

Հադրութի շրջանի Վանք գյուղի «Սպիտակ Խաչ վանք», Հադրութի շրջանի Տումի գյուղի 

«Սբ. Հովհաննես» եկեղեցիների, Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի «Հոռեկավանք»-ի 

գավթի, զանգակատան, Հադրութի շրջանի Տող գյուղի Մելիք Եգանի ապարանքի բնակելի 

հատվածի, Հադրութի շրջանի Տողի Մելիք Եգանի ապարանքի ամրակայման և տարածքի 

բարեկարգման, «Մենք ենք, մեր սարերը» հուշարձանի հարակից տարածքի 
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բարեկարգման, Դադիվանքի և «Տիգրանակերտ» արգելոցի ցանկապատման 

աշխատանքների էսքիզային նախագծերը: Քննարկվել ու հաստատվել է նաև Տող գյուղի 

պատմամշակութային հիմնավորման նախագիծը:  

Կազմակերպվել են միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովի, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 2012 թվականին իրականացրած 

հնագիտական աշխատանքների հաշվետվությունների քննարկման և «Հողի հիշողությունը. 

Արցախ» խորագրով ցուցահանդեսի կազմակերպման, Տող գյուղի պատմամշակութային 

հիմնավորման նախագծային աշխատանքների հարցերի քննարկման նպատակով 

Հայաստանի Հանրապետությունից հրավիրված մասնագետների հետ 

խորհրդակցություններ: 

Պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնման բնագավառում 2013 

թվականին իրականացվել են հուշարձանների վերականգնման, նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և մաքրման հետևյալ աշխատանքները. 

Հուշարձանների վերականգնման ոլորտում իրականացվել և ավարտվել են 

աշխատանքներ Հադրութի շրջանի Տող գյուղում գտնվող մելիքական ապարանքի Մելիք 

Եգանի ընդունարանում, փլատակներից մաքրվել է ապարանքի հարակից շինություններից 

մեկը: Միաժամանակ շարունակվել են վերականգնման աշխատանքներն ապարանքի 

գլխատան հատվածում: Սկսվել և ավարտին են հասցվել հնագիտական պեղումների 

ընթացքում ի հայտ բերված շինությունների ամրակայման և տարածքի բարեկարգման 

աշխատանքները: Իրականացվող աշխատանքների շարունակականությունն ապահովելու 

նպատակով սկսվել են նաև ապարանքի բնակելի հատվածի վերականգնման նախագծի 

մշակման աշխատանքները: Միևնույն ժամանակ պատմական միջավայրի 

պահպանությունն ապահովելու և ճիշտ օգտագործելու նպատակով մշակվել է Տող գյուղի 

պատմամշակութային հիմնավորման նախագիծը, որը հիմք կհանդիսանա գյուղի 

զարգացման ծրագրերի իրականացման համար:  

2013 թվականին շարունակվել են աշխատանքները Տիգրանակերտի հնավայրի և 

շրջակա տարածքի բարեկարգման ուղղությամբ: Վերանորոգվել է ամրոցի բլրի 

շրջապարիսպը, բարեկարգվել է լճակի տարածքը,  ցանկապատվել են արգելոցի առավել 

կարևոր հատվածները: Ավարտին են հասցվել Սխտորաշենի աղբյուր-հուշարձանի 

տարածքի բարեկարգման աշխատանքները: 

Պատրաստվել և համապատասխան վայրերում տեղադրվել են տեղեկատվական և 

պահակակետային կրպակներ, մետաղական ցուցատախտակներ և այլն:  



 18 

2013 թվականին աշխատանքներ են իրականացվել նաև մի շարք 

պատմամշակութային հուշարձանների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 

կազմման ուղղությամբ («Հոռեկավանք», Տումի գյուղի «Սուրբ Հովհաննես» եկեղեցի, 

Հադրութի շրջանի Վանք գյուղի «Սպիտակ խաչ» վանք, Տող գյուղի պատմամշակութային 

հիմնավորման նախագիծը և այլն): 

    
ԷԷԷԷներգետիկաներգետիկաներգետիկաներգետիկա    
    
2013 թվականին հանրապետության տարածքում գործող հիդրոէլեկտրակայանների 

կողմից արտադրվել է 192.8 մլն կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիա: «ԱրցախՀԷԿ» բաց 

բաժնետիրական ընկերությունում արտադրվել է 142.6 մլն կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիա, որից 

82.8 մլն կՎտ/ժ` «ՍարսանգՀԷԿ»-ում և 59.8 մլն կՎտ/ժ` փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում, 

ընդ որում նախորդ տարվա համեմատ էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալն աճել է 

7%-ով: «Սյունիք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կասկադում արտադրվել է 50.2 մլն 

կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիա:   

2013 թվականին շահագործման են հանձնվել «Սյունիք 3» և «Սյունիք 4» փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանները ընդհանուր 5 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ, որոնք 

գործարկման տարում արդեն արտադրել են 18.4 մլն կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիա: 

2014 թվականին նախատեսվում է շահագործման հանձնել 5.2 ՄՎտ դրվածքային 

հզորությամբ 17.0 մլն կՎտ/ժ տարեկան արտադրանքի ծավալով «Թրղե 3» փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանները, որի հիմնական շինարարական աշխատանքներն ավարտվել 

են 2013 թվականին:  

    

ԷլեկտրԷլեկտրԷլեկտրԷլեկտրաաաաֆիկացումֆիկացումֆիկացումֆիկացում    

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի սպառումը կազմել 

է 269.1 մլն կՎտ/ժ, որն աճել է 2%-ով: Դրանից «Հայաստանի էլեկտրացանցեր» փակ 

բաժնետիրական ընկերությունից գնված էլեկտրաէներգիան կազմել է 76.3 մլն կՎտ/ժ կամ 

28.3%, իսկ «ԱրցախՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերությունից և Սյունիքի 

հիդրոէլեկտրակայաններից գնված էլեկտրաէներգիան` 192.9 մլն կՎտ/ժ կամ 71.7 %:  

Իրացված էլեկտրաէներգիան կազմել է 228.4 մլն կՎտ/ժ,  տեխնոլոգիական կորուստները 

110/35/10/04 կՎ ցանցերում`  15.1 %, որը նվազել է 0.2%-ով:   

 «Արցախէներգո» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից  2013 թվականին 

կատարվել են հետևյալ աշխատանքները` 
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- 10/0,4 կՎ էլեկտրահաղորդման գծերի վերակառուցում 31.6 կմ. 

- կառուցվել են 23 հատ նոր 10/0,4 կՎ տրանսֆորմատորային ենթակայաններ. 

- «Հայկավան» 110/35/10կՎ ենթակայանում ավարտված են շինարարական և 

մոնտաժային աշխատանքները: Ենթակայանից սնվող 10կՎ օդային գծերի համար 

տեղադրված է 127 հենասյուն:  Ավարտման փուլում է 10կՎ բջիջների սարքավորումների 

տեղադրումը. 

- 110/35/10կՎ «Աղավնո» և «Ստեփանակերտ»,  «Մարտունի», «Առաքել», «Մաղավուզ» 

35/10 կՎ տրանսֆորմատորային ենթակայանները փոխարինվել են ուժային 

տրանսֆորմատորներով: 

- 35/10կՎ «Ծակուռի» և «Առաքել» ենթակայաններում տեղադրվել է 10կՎ նոր բջիջ, 

- 35կՎ «Երիցվանք» ՕԳ-ում փոխարինվել է թվով 5 հենասյուն և 1.5կմ երկարության 

հաղորդալար: 

 

ԳազաֆիկացումԳազաֆիկացումԳազաֆիկացումԳազաֆիկացում    

«Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպասարկվող 

գազատարների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 1456.9 կմ, ինչը նախորդ տարվա 

համեմատությամբ ավելացել է 8.9 կմ:  

2013 թվականին հանրապետություն է ներմուծվել 41.2 մլն մ3 բնական գազ, որը 2012 

թվականի համեմատությամբ աճել է 0.2%-ով: Բնական գազի իրացումը կազմում է 39.5 մլն 

մ3` աճելով նախորդ տարվա համեմատությամբ 2%-ով:  

Իրացված գազի 34%-ը սպառվել է բնակչության կողմից, 38.2%-ը`  

ավտոգազալցակայանների կողմից, 27.8%-ը` այլ հիմնարկների կողմից: 

Բնական գազի կորուստները կազմել են 4.32%` նվազելով 1.7%-ով, ինչը 

համապատասխանում է բնական գազի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստների 

հաշվարկային նորմերին: 

2013 թվականին բնակիչ-բաժանորդների քանակն աճել է 1.9 % -ով (կամ 507 

բաժանորդով), իսկ կազմակերպությունների քանակը` 1.6 %-ով (կամ 14 բաժանորդով): 

    

ՋրամատակարարումՋրամատակարարումՋրամատակարարումՋրամատակարարում    ևևևև    ջրահեռացումջրահեռացումջրահեռացումջրահեռացում    

2013 թվականին աշխատանքներ են իրականացվել ջրամատակարարման 

տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավման, մատակարարված ջրի դիմաց 

վճարների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման, համակարգում կորուստների 
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նվազեցման և ընկերությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, 

ջրաչափական սարքերի տեղադրման ու փոխարինման ուղղություններով: 

Ջրային համակարգերի ոլորտում կատարված աշխատանքների արդյունքում 

բարձրացվել է  խմելու և ոռոգման ջրերի մատակարարման և ծառայությունների 

մատուցման որակը` ապահովելով համակարգի հուսալի ու անվտանգ շահագործում և 

ջրամատակարարման շարունակական ավելացում: 

Վերականգնվել և մաքրվել են թվով 23 խորքային ջրհորներ և քյահրիզներ: Ջրընդունիչ 

հանգույցներում և օրվա կարգավորող ջրավազաններում իրականացվել են 

սանիտարական գոտիների վերանորոգնման և ցանկապատման աշխատանքներ, 

առանձնակի ուշադրություն է  դարձվել մատակարարվող  խմելու ջրի ախտահանմանը: 

Ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանականերում իրականացվել են 

ջրանցքների ընթացիկ նորոգման և վերականգնման աշխատանքներ:  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի հանձնարարականի 

համաձայն 2013 թվականին մշակվել և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության կողմից ընդունվել է  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

շրջանների 200 և ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների խմելու ջրի 

մատակարարման համակարգերի զարգացման ծրագիրը:     

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային համակարգերի վիճակն 

ուսումնասիրելու նպատակով մասնագետների կողմից իրականացվել են 75 համայնքների 

ջրային համակարգերի արտաքին և ներքին ցանցերի ուսումնասիրություններ և տրվել 

եզրակացություններ: 

Իրականացվել են ստուգումներ ջրամատակարարման և ջրօգտագործման կանոնների 

խախտմամբ ջուր օգտագործելու, ինքնակամ հիդրոտեխնիկական շինարարական 

աշխատանքներ կատարելու,  ջրային համակարգերի վիճակի վրա ազդող ինքնակամ 

աշխատանքներ կատարելու, մատակարարվող ջրի հաշվառման և իրացման գործընթացը 

կանոնակարգելու ուղղությամբ: 

 

Տրանսպորտային ենթակառուցվածքներՏրանսպորտային ենթակառուցվածքներՏրանսպորտային ենթակառուցվածքներՏրանսպորտային ենթակառուցվածքներ    

2013 թվականին տրանսպորտի ոլորտի գերակա խնդիրներն են հանդիսացել 

ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր 

ուղևորափոխադրումների իրականացման ապահովումը, ուղևորների սպասարկման 

որակի բարձրացումն ու հանրապետության ավտոմոբիլային պարկի թարմացումը: 
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Առաջնորդվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 

թվականի փետրվարի 23-ի թիվ 84-Ն որոշմամբ հաստատված «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով 

ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող կազմակերպությունների 

ընտրության մրցույթի անցկացման կարգի» պահանջներով` հանրապետության 

ուղևորափոխադրումների ապահովման նպատակով 2013 թվականին կազմակերպվել են 

ավտոբուսների համալրման և փոխարինման 6 մրցույթներ:  

2013 թվականի ընթացքում 84 կազմակերպության և անհատ ձեռնարկատերերի 

տրամադրվել են մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ու մեկ կանոնավոր 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզիաներ: Լիցենզիայի ներդիրներ են 

տրվել 113 մարդատար տաքսիների:  

Լիցենզիայի տրամադրման, տարեկան պետական տուրքերի, ինչպես նաև 

ներդիրների կրկնօրինակների տրամադրման համար 2013 թվականի պետական բյուջե է 

գանձվել 8.4 մլն դրամ:  

2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հանրապետությունում մարդատար-

տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներ են իրականացնում լիցենզավորված 

244 կազմակերպություն և անհատ ձեռնարկատեր`  356 ավտոմոբիլներով: 

Իրականացված բարեփոխումների և միջոցառումների արդյունքում լուրջ առաջընթաց 

է գրանցվել հանրապետության բնակավայրերի կանոնավոր ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպման գործում, այսպես` 2007 թվականին սպասարկվող 147 բնակավայրերի 

դիմաց  2013 թվականին այն կազմել է  209:  

2013 թվականի ընթացքում արձանագրվել է թվով 262 խախտման դեպք, նշանակվել և 

վարվել են նույնքան վարչական վարույթներ:     

Ստուգումներ են իրականցվել տաքսամոտորային ուղևորափոխադրումներ 

իրականացնող 8 կազմակերպություններում, որի արդյունքում արձանագրվել է թվով 36 

խախտման դեպք, նշանակվել են վարչական տուգանքներ:  

    

ԱվիացիաԱվիացիաԱվիացիաԱվիացիա    

2013 թվականի ընթացքում շարունակվել են աշխատանքները` ուղղված 

Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկմանը և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ու Հայաստանի Հանրապետության միջև օդային հաղորդակցության 

ստեղծմանը: 
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Աշխատանքները հիմնականում ուղղված էին օդանավակայանի հագեցվածության 

մակարդակի բարձրացմանը, առկա միջոցների անխափան աշխատանքի ապահովմանը, 

վազքուղին պիտանի վիճակում պահպանմանը և նավիգացիոն համակարգերի 

կատարելագործմանը: Հաշվի առնելով այն, որ օդանավակայանը դեռևս լիարժեք չի 

օգտագործվում` մեծ ուշադրություն էր դարձվում սպասարկող անձնակազմի 

պարբերաբար վերապատրաստմանը և Զվարթնոց օդանավակայանում փորձի 

փոխանակմանը: 

Միաժամանակ հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներ են տարվել 

հանրապետությունում փոքր ավիացիայի կայացման և տնտեսության մի շարք ճյուղերում 

փոքր ավիացիայի ներգրավման ուղղությամբ: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 

Մշակվել և հաստատվել են մի շարք նորմատիվ հրամաններ, որոնք կանոնակարգում 

են փոքր օդանավերի գրանցման, դրանց թռիչքային պիտանելիության մասնագրի 

տրամադրման և թռիչքների թույլտվության տրամադրման պարզեցված գործընթացը:  

Մշակվել և հաստատվել են փոքր օդանավերի վրա թռիչքային անձնակազմերի 

պատրաստման և վերապատրաստման ծրագրերը: 

Էստոնիայի Հանրապետությունից հրավիրվել է համապատասխան որակավորում 

ունեցող օդաչու հրահանգավորիչ-տեխնիկ, որի օգնությամբ կատարվել են 2 հատ CH-701 

տիպի թեթև օդանավերի շարժիչների ապակոնսերվացման աշխատանքները, ձեռք են 

բերվել և փոխարինվել բոլոր անհրաժեշտ պահեստամասերը: Աշխատանքների 

արդյունքներով կազմվել է համապատասխան ակտ, որի հիման վրա նշված օդանավերը 

գրանցվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օդանավերի 

պետական ռեգիստրում, օդանավերը ճանաչվել են պիտանի շահագործման համար և 

նրանց տրվել է թռիչքի թույլտվություն: Օդանավերին շնորհվել են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ազգային և գրանցման նիշեր: 

 «Բլուր 2800» օբյեկտում տեղադրվել է հորիզոնի լուսաազդանշանային համակարգ, 

որը կնպաստի վատ եղանակային պայմանների թռիչքների անվտանգության 

բարձրացմանը: 

Ձեռք են բերվել անխափան սնուցման հոսանքի աղբյուրներ և տեղադրվել 

օդերևութաբանական սարքավորումներում: Կատարվել են աշխատանքներ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր փրկարար ծառայության և 

«ԱՐՑԱՏՍ» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև օդերևութաբանական 

տեղեկատվության փոխանակման ապահովման համար: 
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 Հանրապետության տարբեր բարձունքների վրա տեղադրված  P3D լոկացիոն 

համակարգը համալրվել է ռեզերվային սնուցման սարքերով: 

 Մշակվել և հրատարակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին 

աերոնավիգացիոն տեղեկատու ժողովածուն (AIP ): 

 Մի շարք աշխատանքներ են կատարվել Jetstream 32 օդանավի թռիչքային 

պիտանելիության պահպանման, թռիչքային անձնակազմերի վերապատրաստման, 

տեխնիկական անձնակազմի որակավորման ուղղությամբ: Մասնավորապես 2013 

թվականի հունվար-մարտ ամիսներին կազմակերպվեցին դասընթացներ Որակի գծով 

կառավարչի, թռիչքային և տեխսպասարկող անձնակազմի համար, ինչի ադյունքում 

երկարաձգվեցին թռիչքային անձնակազմի մասնագրերը և տեխսպասարկող 

անձնակազմը ստացավ թույլտվություն համապատասխան տիպի օդանավերի վրա 

ինքնուրույն իրականացնել տեխսպասարկման աշխատանքներ:  

Մեծ Բրիտանիայից հրավիրված հրահանգիչ-օդաչուի կողմից կազմակերպվեցին 

ավիաընկերության օդաչուների ուսումնավարժական թռիչքները, ինչի արդյունքում 

օդաչուներն ստացան թռիչքներ կատարելու վկայագրեր: 

Տալլինում կազմակերպվեց օդանավի հերթական տեխնիկական սպասարկման 

աշխատանքները՝ համաձայն գործող միջազգային նորմերի: 

Նշված աշխատանքների շրջանակներում կազմակերպվել է «Ստեփանակերտի 

օդանավակայան» և «ԱՐՑԱՏՍ» փակ բաժնետիրական ընկերությունների բոլոր 

ծառայությունների գործունեության ստուգում, դրանց աշխատանքը կանոնակարգող 

հրահանգների, ձեռնարկների և ընթացակարգերի ստուգում և լրամշակում: 

    

ՀեռահաղորդակցությունՀեռահաղորդակցությունՀեռահաղորդակցությունՀեռահաղորդակցություն        

2013 թվականին հեռահաղորդակցության ոլորտում հիմնական աշխատանքներն 

ուղղել են առկա անալոգային հեռուստահաղորդիչ կայաններում տեղադրված 

սարքավորումների շահագործմանն ու սպասարկմանը: Հաշվետու 

ժամանակահատվածում ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից շարունակվել են 

կայաններում տեղադրված ռադիոռելեային գեներատորների, 

հեռուստառադիոհաղորդակների, ալեհավաքների, անտենա-ֆիդերային, սնուցող սարքերի 

և օժանդակ սարքավորումների վերանորոգման, սպասարկման աշխատանքները: 

«Արցախկապ» փակ բաժնետիրական ընկերության հիմնական կայաններում տեղադրված 
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են թվով 63 անալոգային հեռուստահաղորդակ, 11 ռադիոռելեային գեներատորներ, 7 FM-

ռադիոհաղորդակ:  

2013 թվականի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 

տեղադրվել և շահագործվում են 43 լրակազմ DVB-S վերահաղորդիչ կայան:  

«Արցախկապ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից տեղադրված և 

սպասարկվող բաժանորդային արբանյակային կցորդների քանակը ներկայումս կազմում է 

6450 կոմպլեկտ:   

    

Փոստային կապՓոստային կապՓոստային կապՓոստային կապ    

2013 թվականի ընթացքում փոստային կապի ոլորտում աշխատանքները 

հիմնականում ուղղված են եղել կենսաթոշակների և սոցիալական ապահովության 

գումարների վճարմանը, կոմունալ-կենցաղային վարձավճարների հավաքագրմանը, 

փոստային վճարման պետական նշանների վաճառքին, նամակագրության, հեռագրերի և 

ծանրոցների առաքմանը: 2013 թվականին թողարկել է 16 նամականիշ:  

    

ՀեռախոսակապՀեռախոսակապՀեռախոսակապՀեռախոսակապ    

 2013 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործարկվեց 3-րդ 

սերնդի համակարգը: Ներկայումս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 191 

գյուղերում գործում է 2G, իսկ 19 գյուղերում` 3G կապ: Կազմված նախագծերի համաձայն 

40 գյուղերում տեղադրվել են Wi-Fi սարքավորումներ: Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության բոլոր շրջկենտրոնները ներկայիս դրությամբ ստորգետնյա 

օպտիկամանրաթելային մալուխի միջոցով կապված են Ստեփանակերտի 

հեռահաղորդակցության կայանին: 

2013 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 1.3 Գբ/վ-ի 

ինտերնետի թողունակությունը հասցվել է 1.7 Գբ/վ-ին: Ստեփանակերտ-շրջկենտրոններ 

ինտերնետի ծավալն ավելացնելու նպատակով 150 Մբ/վ թողունակության ռադիոռելեային 

կապը փոխարինվել է 1 Գբ/վ թողունակության օպտիկամանրաթելային կապով: 

    

Բնապահպանություն և բնօգտագործումԲնապահպանություն և բնօգտագործումԲնապահպանություն և բնօգտագործումԲնապահպանություն և բնօգտագործում    

Բնապահպանության և բնօգտագործման ոլորտում 2013 թվականին իրականացվող 

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

ընդերքի, կենդանական ու բուսական աշխարհի վրա վնասակար ներգործությունների 
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կանխարգելմանը կամ նվազեցմանը, բնական ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործմանն ու 

վերականգնմանը: 

 Բնապահպանության և բնօգտագործման բնագավառում առկա խնդիրների լուծման և 

բնագավառի պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով 

իրականացվել են համապատասխան միջոցառումներ` ուղղված. 

- ոլորտը կարգավորող օրենսդրության կատարելագործմանը. 

-տնտեսական ծրագրերի գծով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

փորձաքննական համակարգի ձևավորմանը.  

- 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: 

Իրականացվել են անտառների պահպանությանը, պաշտպանությանը, 

վերարտադրմանը և անտառօգտագործմանն ուղղված մի շարք միջոցառումներ, 

մասնավորապես` բնական աճի աջակցման, բնական աճի ուսումնասիրության, 

անտառային ճանապարհների կառուցապատման ու վերանորոգման և բնափայտի 

մթերման տարեկան չափաքանակի ապահովման ուղղությամբ: 

2013 թվականի ընթացքում իրականացվել է 400 հա անտառային տարածքի 

փխրեցում, որից` 

• 170 հա` Հադրութի անտառտնտեսությունում. 

• 70 հա` Քաշաթաղի անտառտնտեսությունում. 

• 130 հա` Մարտակերտի անտառտնտեսությունում. 

• 30 հա` Ասկերանի անտառտնտեսությունում: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում մթերվել են 5784մ3 գործափայտ և 93870մ3 

վառելափայտ: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի շրջանում իրականացվել է 

անտառատունկ 15 հա տարածքի վրա: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  տարածքում ցուցակագրված և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053 

որոշմամբ հաստատված 91 գիտական, բնապատմական և գեղագիտական արժեք 
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ներկայացվող բնության հուշարձաններից կազմվել և հաստատվել են 7 բնության 

հուշարձանների անձնագրեր: 

Իրականացվել են գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման կենսատեխնիկական 

միջոցառումներ: 

Ընդերքի ողջամիտ ու համալիր օգտագործման, ինչպես նաև մասնավոր 

ներդրումների աճի ապահովման նպատակով իրականացվել են միջոցառումներ ուղղված` 

- օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզմանն ու գնահատմանը.  

- օգտակար հանածոների նմուշների լաբորատոր փորձաքննությունների 

իրականացման համար ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիայի 

ստեղծմանը. 

- օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների ֆոնդի ձևավորմանը.  

- օգտակար հանածոների հաշվառման մեխանիզմների կատարելագործմանը. 

- մետաղական օգտակար հանածոների հարկման մեխանիզմների բարելավմանը:  

2013 թվականին  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լեռնահանքային 

պոտենցիալի բարձրացման և ռացիոնալ յուրացմանն օժանդակելու նպատակով 

ուսումնասիրվել են մի շարք մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների 

հանքերևակումներ: Ուսումնասիրություններն իրականացվել են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջաններում: 

Աշխատանքների արդյունքում նոր մեկնաբանություն են ստացել Ոսկեսարի ոսկու և 

Գալիքի պղնձի հանքերևակումները, հայտնաբերվել են Որոտանի տրավերտինի, Զուարի 

անդեզիտաբազալտային լավաբրեկչիաների հանքավայրերը, առավել մանրամասն 

հետազոտվել է  Կովսականի մարմարացված կրաքարերի հանքավայրը, գնահատվել են 

կրաքարերի` որպես երեսպատման սալիկներ օգտագործելու հեռանկարները, ինչպես նաև 

ավարտին են հասցվել Թութխուն գետի ավազանում 2012 թվականին սկսած 

ուսումնասիրությունները: 

2013 թվականին ուսումնասիրվել և տրամադրվել են 6 հանքարդյունահանման և 4 

երկրաբանական ուսումնասիրության լիցենզիաներ, դադարեցվել են 9 

հանքարդյունահանման լիցենզիաներ:  

Ընդերքօգտագործման սկզբունքների ու կարգի սահմանման, ընդերքն օգտագործելիս 

բնության և շրջակա միջավայրը վնասակար ազդեցություններից պաշտպանության, 

ինչպես նաև ընդերքօգտագործման ընթացքում պետության և անձանց իրավունքների և 

օրինական շահերի պաշտպանության հետ կապված հարաբերություների կարգավորման, 

ընդերքօգտագործման աշխատանքների կատարման անվտանգության ապահովման 
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նպատակով մշակվել և ընդունվել է «Ընդերքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսգիրքը: 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ վճարողների կողմից 

համապատասխան լիազոր և հարկային մարմիններ ներկայացվող հաշվետվությունների 

ներկայացման և վճարների վճարման միասնական ժամկետների ապահովման,  Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունում արտադրվող և իրացվող` շրջակա միջավայրին վնաu 

պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական վճարի հաշվարկման կարգը 

կատարելագործելու, վճարի օբյեկտ համարվող իրական ծավալների հաշվառման ու 

վճարների հաշվարկման արժանահավատության ապահովման նպատակով, ինչպես նաև 

ընդերքօգտագործման ժամանակ շրջակա միջավայրի և ընդերքի պահպանության 

նկատմամբ վերահսկողական գործառույթների հետ կապված հարաբերությունների  

կարգավորման նպատակով մշակվել և ընդունվել է «Բնապահպանական և 

բնօգտագործման վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքը:  

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության բնագավառում 

բնապահպանական փորձաքննության ու ուսումնասիրության են ենթարկվել 58 ծրագրեր  

և տրամադրվել 57 փորձաքննական եզրակացություն ու թույլտվություն: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների կառավարման 

բնագավառում ուսումնասիրվել է 31 ջրառի օբյեկտ և համապատասխան քննարկման 

արդյունքում տրամադրվել են ջրօգտագործման թույլտվություններ, երկարաձգվել են 9 

ջրօգտագործման թույլտվությունների ժամկետներ: 

Ջրօգտագործման բնագավառում ստուգման է ենթարկվել 31 կազմակերպություն: 

Բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչության կողմից իրականացված 

ստուգումների և ստուգայցերի ընթացքում հայտնաբերվել ու օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով ընթացքավորվել են 81 տարբեր տեսակի իրավախախտումներ:    

    

ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական    ապահովությունապահովությունապահովությունապահովություն    ևևևև    ժողովրդագրությունժողովրդագրությունժողովրդագրությունժողովրդագրություն    

 2013 թվականին իրականացված քաղաքականության համար հիմք են ընդունվել 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի նախընտրական և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագրերի դրույթները: 

Իրականացված սոցիալական քաղաքականության հիմնական նպատակներն էին` 
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հանրապետությունում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը, բնակչության 

կենսամակարդակի հետևողական բարձրացումը, սոցիալական անհավասարության 

կրճատումը: 

    

Ժողովրդագրական Ժողովրդագրական Ժողովրդագրական Ժողովրդագրական քաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականություն    

Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման համատեքստում 2013 թվականին 

իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 

- «Նորաստեղծ ընտանիքներին ամուսնության միանվագ նպաստի տրամադրում» 

ծրագրի շրջանակներում 2013 թվականի մայիսի 1-ից սկսած տրվող նպաստը հատկացվել 

է ամուսիններից յուրաքանչյուրին` 150.0 հազ. դրամի չափով: 847 նոր ամուսնացած 

անձանց  (այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության 

բանակում ծառայող` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող 

պայմանագրային զինծառայողների նորաստեղծ 25 ընտանիք) տրամադրվել է 150.0 հազ. 

դրամի չափով ամուսնության նպաստ, իսկ 353 նորաստեղծ ընտանիքների` 300.0 հազ. 

դրամ:  Ծրագրի ընդհանուր ծախսը 2013 թվականին կազմել է 232.9 մլն դրամ: 

- ծնելիության և բազմազավակության խթանման ծրագրի շրջանակներում 

շարունակվել է երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ նպաստների տրամադրումն 

ու 3-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի անվամբ նպատակային ժամկետային 

ավանդների բացումը: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում 2438 երեխայի ծննդյան կապակցությամբ 

հատկացվել է 660.2 մլն դրամի չափով ծննդյան միանվագ նպաստ, ինչպես նաև 400.6 մլն 

դրամի չափով բացվել են 694 ժամկետային ավանդներ: «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում ծնելիության խթանում» ծրագրի ընդհանուր ծախսը կազմել է 

1,058.4 մլն դրամ: 

- 1590 չաշխատող կանանց տրամադրվել է հղիության և ծննդաբերության նպաստ` 

2013 թվականի հունվարի 1-ից յուրաքանչյուրին  161.0 հազ. դրամ, հուլիսի 1-ից` 207.0 հազ. 

դրամ: 

- շարունակվել են 6 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների համար նոր 

բնակելի տների կառուցման աշխատանքները, որն իրականացվում է կապիտալ 

ներդրումների ծրագրով: 2013 թվականին նոր բնակարան է ստացել 29 ընտանիք: 
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ԸնտանիքիԸնտանիքիԸնտանիքիԸնտանիքի    ևևևև    երեխաներիերեխաներիերեխաներիերեխաների    հիմնահարցերհիմնահարցերհիմնահարցերհիմնահարցեր    

Շարունակվել է 2009 թվականի հունվարի 1-ից նոր սկզբունքով գործող պետական 

նպաստների ծրագիրը (սահմանվել են պետական նպաստի բազային չափը և դրան 

բազմապատիկ գործակիցները):  

Պետական նպաստների ծրագրով 2013 թվականին ծախսվել է 2,634.2 մլն դրամ (2012 

թվականին` 2,606.1 մլն դրամ), իսկ նպաստառուների թվաքանակը կազմել է 18685 մարդ: 

Իրականացվել է առանց ծնողական խնամքի մնացած 45 երեխաների կենտրոնացված 

հաշվառում:  

2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվառված են առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխաների թվին պատկանող 13 անձինք, որոնց պետք է հատկացվեն բնակելի 

տներ: 

Համակարգում գործող երեխաների խնամքի և պաշտապանության երկու գիշերօթիկ 

հաստատություններում 2013 թվականի ընթացքում խնամք են ստացել առանց ծնողական 

խնամքի մնացած, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների 5 տասնյակից 

ավելի երեխաներ, ինչի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական 

բյուջեից ծախսվել է 76.7 մլն դրամ: 

2013 թվականին գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող սովորող 40 

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

համապատասխանաբար 2000 և 3000 դրամի չափով գրպանի մանր ծախսեր: Ծրագրի 

ընդհանուր ծախսը կազմել է 1.2 մլն դրամ:  

Սեպտեմբերի 1-ի` գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական 

գործողություններին մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև ծառայողական 

պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների 

նպաստառու 154 երեխաների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին տրամադրվել է 30.0 հազ. դրամի չափով միանվագ դրամական 

օգնություն: Ընդհանուր ծախսը կազմել է շուրջ 4.6 մլն դրամ: 

2013 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի և Քաշաթաղի 

շրջանների 10515 բնակիչների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին տրամադրվել են ամենամսյա դրամական օգնություններ 

օգտագործված էլեկտրաէներգիայի կամ վառելափայտի դիմաց: Ծրագրի ընդհանուր 

ծախսը կազմել է  150.0 մլն դրամ:  
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ԿենսաթոշակայինԿենսաթոշակայինԿենսաթոշակայինԿենսաթոշակային    ապահովությունապահովությունապահովությունապահովություն    ևևևև    սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական    ապահովագրությունապահովագրությունապահովագրությունապահովագրություն    

Բնագավառի գերակա ուղղությունը կենսաթոշակային բարեփոխումների 

իրականացումն ու ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումն է: 

Ընդհանուր առմամբ կենսաթոշակների, վետերանների պատվովճարների, արտոնյալ 

խմբերի քաղաքացիներին ամենամսյա դրամական օգնության վճարման և առանձին 

խմբերի քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների փոխհատուցման նպատակով 

պետական բյուջեից ծախսվել է 10,503.4 մլն դրամ: 

2013 թվականին հիմնական կենսաթոշակի չափը կազմելով 13.0 հազ. դրամ` միջին 

աշխատանքային կենսաթոշակը հանրապետությունում կազմել է 33260 դրամ, միջին 

սոցիալական կենսաթոշակը` 16900 դրամ, իսկ միջին կենսաթոշակի չափը` 31545 դրամ: 

 

ԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանք    ևևևև    զբաղվածությունզբաղվածությունզբաղվածությունզբաղվածություն    

2013 թվականին գործազուրկի կարգավիճակ ստացած անձանց թիվը կազմել է 2567 

մարդ` նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 11.9%-ով, որից միայն 408-ը կամ 15.8%-ն է 

նպաստառու: 2013 թվականին գործազրկության նպաստի չափը կազմել է 19.5 հազ. դրամ 

(պահպանելով 2012 թվականի չափը): 

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային պետական մարմին 

դիմած քաղաքացիներից 2013 թվականին աշխատանքի է տեղավորվել 189 մարդ, որից 172-

ը` գործազուրկ: 

Պետական բյուջեի միջոցներով 2013 թվականին 121 գործազուրկների համար 

կազմակերպվել են մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ: 

Շարունակվել է 2009 թվականից մեկնարկած մասնագետներին խրախուսման և 

սոցաջակցության ծրագիրը, որի շրջանակներում այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող 

բժիշկներին տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն: 2014 թվականի հունվարի 1-ի 

դրությամբ ծրագրում ընդգրկված են 60 բժիշկներ: 2013 թվականի ծրագրի ընդհանուր 

ծախսը կազմել է  50.7 մլն դրամ: 

Աշխատողների խախտված իրավունքների վերականգնման նպատակով 

իրականացված տեսչական ստուգումների արդյունքում 2013 թվականին վերականգնվել է 

շուրջ 7.9 մլն դրամի չվճարված աշխատավարձ: Արձանագրված խախտումների 

վերաբերյալ նշանակվել է 5.8  մլն դրամի վարչական տույժ: 
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ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական    աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն    

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. 

-ըստ անհրաժեշտության հաշմանդամներին տրամադրվել են պրոթեզավորման, 

պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներ, թիկնասայլակներ, լսողական 

սարքեր, քայլակներ, հենակներ, ձեռնափայտեր: Իրականացվել են հաշմանդամների 

վերջույթների և աչքի պրոթեզավորումներ: Ծրագրի ընդհանուր ծախսը 2013 թվականին 

կազմել է 46.5 մլն դրամ. 

-պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կազմակերպվել է առանձին սոցիալական 

խմբերին պատկանող քաղաքացիների առողջարանային բուժումը, ինչպես նաև նրանց 

տրամադրվել են հանգստյան տների ուղեգրեր: Այս ծրագրից օգտվել է ավելի քան 402 

քաղաքացի, ծախսը կազմել է 96.0 մլն դրամ. 

-հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնություն է տրամադրվել 

Հայրենական Մեծ և Արցախյան ազատագրական պատերազմներում հաշմանդամ դարձած 

և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին: Ընդ որում, ի նշանավորումն Հայրենական 

Մեծ պատերազմի (այսուհետ` ՀՄՊ) հաղթանակի 68-ամյակի` մայիսի 9-ի 

կապակցությամբ ՀՄՊ մասնակիցներին, հաշմանդամներին և ՀՄՊ-ում զոհվածների 

ընտանիքներին տրամադրվել է 50.0-հազարական դրամ, իսկ ՀՄՊ մասնակիցներին և 

հաշմանդամներին հավասարեցված անձանց` 25.0-հազարական դրամ: Շուշիի 

ազատագրման կապակցությամբ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին 

տրամադրվել է 16.0-հազարական դրամ, իսկ ԽՍՀՄ մեդալակիրներին` 11.0-հազարական 

դրամ: Ծրագրի ընդհանուր ծախսը 2013 թվականին կազմել է 220.3 մլն դրամ: 

-2013 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության 

ժամանակ հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհված (մահացած) 

զինծառայողների ընտանիքներին հատկացվել է 8.8 մլն դրամի չափով միանվագ 

ապահովագրական վճար: 

Վարժական հավաքների և զինծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) 

զինծառայողների հուղարկավորության ու գերեզմանների բարեկարգման համար 

տրամադրվել է 58.8 մլն դրամի չափով փոխհատուցում: 
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Շարունակվել է 2010 թվականին կյանքի կոչված Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 2 և ավելի զոհ տված ընտանիքներին 

ամենամսյա դրամական օժանդակության տրամադրման ծրագիրը: Ծրագրի տարեկան 

ծախսը կազմել է  38.2 մլն դրամ: 

«Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում 2013 թվականին խնամք են ստացել 75 ծեր և հաշմանդամ 

քաղաքացիներ, ինչի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից 

ծախսվել է 105.5 մլն դրամ: Տուն-ինտերնատին կից գործում է միայնակ 

կենսաթոշակառուներին տնային պայմաններում սոցիալական սպասարկման բաժին, որն 

ապահովում է 150 միայնակ ծերերի խնամքը տնային պայմաններում: 

 

Բժշկասոցիալական փորձաքննությունԲժշկասոցիալական փորձաքննությունԲժշկասոցիալական փորձաքննությունԲժշկասոցիալական փորձաքննություն    

2013 թվականին բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոնի կողմից 

իրականացվել է 1918  փորձաքննություն: Փորձաքննված քաղաքացիների 91%-ը (1745) 

հաշմանդամ է ճանաչվել (2012 թվականին` 2734 փորձաքննություն, որից 1991 ճանաչված 

հաշմանդամություն): 

Կազմակերպվել են արտագնա փորձաքննական նիստեր` Ասկերան, Մարտակերտ, 

Հադրութ, Մարտունի, Շուշի քաղաքներում: Իրականացվել են 32 արտագնա 

փորձաքննություններ: Կազմակերպվել են 55 հսկողական փորձաքննություններ: 

    

ԲարեգործականԲարեգործականԲարեգործականԲարեգործական    ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրեր    

2013 թվականին հրավիրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 22 նիստ: 

Բարեգործական է որակվել 56 ծրագիր: 

Տարբեր պետություններից բարեգործական կարգով ընդունվել է ապրանքների 15 

խմբաքանակ` 112.1 մլն դրամ արժողությամբ: 

«Հումանիտար օգնության միջոցառումներ» ծրագրի ծախսը 2013 թվականին կազմել է 

12.4 մլն դրամ: 

    

ԴրամականԴրամականԴրամականԴրամական    ևևևև    նյութականնյութականնյութականնյութական    օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն        

Դիմումների քննարկման և ուսումնասիրման արդյունքում «Դրամական (նյութական) 

օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին» ծրագրի 

շրջանակներում 2013 թվականին քաղաքացիներին տրամադրվել է 55.0 մլն դրամի չափով 
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դրամական և 35.2 մլն դրամի չափով նյութական օգնություն (2012 թվականին` 

համապատասխանաբար 57.3 և 35.0 մլն դրամ): 

    

ԱռողջապահությոԱռողջապահությոԱռողջապահությոԱռողջապահությունւնւնւն    

Բնակչության առողջության պահպանումը պետության կողմից դիտարկվում է որպես 

ազգային    անվտանգության ապահովման կարևորագույն խնդիրներից մեկը: 

2013 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, հատուկ նշանակություն ունեցող 

հիվանդությունների բուժօգնության և դեղերով ապահովումը, տեղեկատվական 

համակարգի կատարելագործումը, պետական ֆինանսական միջոցների արդյունավետ, 

նպատակային օգտագործումը: 

Ելնելով առողջապահության ոլորտի ծրագրային գերակայություններից` 2013 

թվականին առողջապահական պետական նպատակային ծրագրեր են հանդիսացել. 

- բնակչության հիգիենիկ և հակահամաճարակային անվտանգության  ապահովման 

ծրագիրը, 

- բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծրագիրը, 

- մոր և մանկան առողջության պահպանման ծրագիրը, 
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- 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 

շարունակվել 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 

ծանոթացել առկա խնդիրներին և հնարավորության սահմաններում տրվել 

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: 

2013 թվականին իրականացվել է  գյուղական բնակչության մասնագիտացված 

բուժօգնության ծրագիրը, որը ներառում է առաջատար բժիշկների խորհրդատվություն, 

լաբորատոր և գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ: Իրականացվել են 

բնակչության մասսայական ֆլյուորոգրաֆիկ հետազոտություններ շարժական թվային 

ֆլյուորոգրաֆի միջոցով: Կանանց առողջության պահպանման և ծնելիության խթանման 

ծրագրի շրջանակներում կատարված հետազոտություններն ուղղված են անպտուղ 

զույգերի մոտ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ու բուժման կազմակերպմանը, 

կանանց կրծքագեղձի, արգանդի պարանոցի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերմանը: 

«Հիգիենիկ 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 ծառայությունն իրականացրել է 

հանրապետության տարածքում գործող ձեռնարկությունների, հիմնարկների, 

կազմակերպությունների /անկախ սեփականության ձևից/ կողմից սանիտարահամաճա-
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րակաբանական անվտանգության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների 

կազմակերպում, ինչպես նաև բնակչության առողջության վրա 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: 

 2013 թվականին պետական բյուջեի շրջանակներում շարունակվել է նաև այլ 

առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի իրականացումը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեից 

առողջապահական համակարգին հատկացված միջոցների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու և ծախսերը վերահսկելու նպատակով ստուգումներ են կատարվել 

բուժհիմնարկներում և վերջիններիս կողմից ներկայացվող ամսական և եռամսյակային 

հաշվետվությունների մասով: 

Դեղային և տեխնոլոգիական քաղաքականությունը ուղղված է եղել դրանց 

մատչելիության, անվտանգության և կիրառման արդյունավետության բարձրացմանը: 

Հանրապետության բնակչությանը որակյալ դեղերով ապահովելու մատչելիությունը 

կանոնակարգելու նպատակով 2013 թվականին իրականացվել են հետևյալ 

միջոցառումները. 

  «Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում» հոդվածով նախատեսված 

գումարներով ձեռք է բերվել դեղորայք, որը տրամադրվել է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Անվճար կամ 

արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության 

սոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկերը հաստատելու մասին» N555 

որոշմամբ նախատեսված խմբերում ներառված անձանց: Շարունակվել է հեպատիտ «C» և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված որոշ 

հիվանդություններով տառապող քաղաքացիներին ֆինանսական աջակցություն 

ցուցաբերելու ծրագիրը:  

Շարունակվել են բուժկետերի մատակարարումը դեղանյութերով և բժշկական 

պարագաներով ինչպես պետական բյուջեով նախատեսված գումարների, այնպես էլ 

տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների միջոցով: 

Աշխատանքներ են իրականացվել բուժաշխատողների հետդիպլոմային 

շարունակական կրթության գործընթացը մատչելի դարձնելու ուղղությամբ: Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության բուժհիմնարկները բժիշկ մասնագետներով համալրելու 
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նպատակով պետական պատվերի շրջանակներում Երևանի Մ. Հերացու անվան 

պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական օրդինատուրա են ընդունվել թվով 7 

մասնագետներ: Շարունակվել է բժիշկների և բուժքույրերի վերապատրաստման 

գործընթացը: Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանյան տարբեր 

երկրներում անվճար հիմունքներով վերապատրաստվել են թվով 44 բժիշկներ: 

Վերապատրաստումներն անց են կացվել Ամերիկյան հայ օգնության ֆոնդի ծրագրերի 

շրջանակներում, Հայաստանի Հանրապետության առաջատար բուժհիմնարկներում, 

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում, ինչպես նաև տարբեր 

բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում արտասահմանյան երկրներում: 

2013 թվականին Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուսանողների համար պետական պատվերի 

շրջանակներում տեղերի քանակը հասցվել է 25-ի: Բուժհիմնարկներ են ուղեգրվել թվով 21 

բժիշկ, այդ թվում` 9-ը` Հայաստանի Հանրապետությունից:  

2013 թվականին շարունակվել է բուժքույրերի ստաժավորման գործընթացը, որի 

շրջանակներում ստաժավորվել և որակավորման ստուգման վերաբերյալ վկայականներ են 

ստացել 25 բուժքույր: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 

հաստատված «Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող բժշկին ֆինանսական աջակցության 

ցուցաբերում» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունից Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետություն աշխատելու համար տեղափոխված 9 բժշկի 

աշխատավարձին սահմանվել է հավելավճար: Ծրագրի շրջանակներում 2013 թվականին 

ֆինանսական աջակցություն են ստացել համակարգի 46 բժիշկներ: 

    

ԿրթությանԿրթությանԿրթությանԿրթության    ևևևև    գիտությունգիտությունգիտությունգիտություն        

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական կրթական 

քաղաքականությունը գործնականում իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի 

նախընտրական ծրագրի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

որոշումներից բխող դրույթների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության և 

գիտության նախարարի հրամանների և ընդհանուր աշխատանքային պլանի 

շրջանակներում: Այդ քաղաքականության հիմքում զուգակցվում են ազգային և 



 37 

համաշխարհային /միջազգային/ նորարարությունները, ինչն առավել բարձր որակ 

ապահովելու նպատակ է հետապնդում: 

Հանրակրթության ոլորտում աշխատանքներ են տարվել բարեփոխումների 

առանցքային խնդիր հանդիսացող ուսման որակի բարձրացման ուղղությամբ և այդ 

նպատակով հետևողական միջոցներ են ձեռնարկվել դպրոցները ուսումնամեթոդական, 

մասնագիտական գրականությամբ, դասագրքերով համալրման և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 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 անցկացման ու այլ 

ուղղություններով:  

2013 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:  

43 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ընդգրկված է 3246 

երեխա, որից 2473-ը` 29 պետական մանկապարտեզներում, իսկ 773-ը` ոչ պետական 

մանկապարտեզներում: Այդ տարիքի երեխաներին դպրոցին նախապատրաստելու 

նպատակով դպրոցներին կից գործում են 50 նախադպրոցական խմբեր` 1100 երեխաների 

ընդգրկմամբ: 

Առաջընթաց է արձանագրվել նախադպրոցական կրթության ոլորտում. հիմնադրվել 

են երկու նոր մանկապարտեզներ: 2013 թվականի սեպտեմբերից Ստեփանակերտի 10 

դպրոցներում գործում են 27 նախադպրոցական ավագ տարիքի խմբեր` 774 երեխաների 

ընդգրկմամբ, որից N2, N9 և N10 դպրոցների 8 խմբեր գործում են օրական 9-ժամյա 

տևողությամբ` մանկապարտեզային քնելու և սնվելու պայմաններով, իսկ մնացած 

խմբերը` օրական 6-ժամյա տևողությամբ և մեկ անգամ սնվելու պայմաններով: 

Նախադպրոցական կրթության ապահովման նպատակով լուրջ ուշադրություն է 

դարձվել այդ հաստատություններում ղեկավար և մանկավարժական աշխատողների 

ընտրությանը, նրանց մասնագիտական կարողությունների բարձրացմանը, 

մանկապարտեզների նյութական հագեցվածությանը, ուսումնամեթոդական 

օժանդակությանը: 
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Պետական բյուջեից 27.1 մլն դրամի չափով աջակցություն է ցուցաբերվել նաև Հայ 

օգնության միության «Սոսե» մանկապարտեզին:  

Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի նախընտրական 

ծրագրի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դպրոցականներին անվճար 

հիմունքներով տրամադրվել են դասագրքեր, իսկ ուսուցիչներին` այդ դասագրքերին 

համապատասխան` ուսուցչի ձեռնարկներ,  մեթոդական և հայ դասական գրողների 

ծրագրային գրականություն:  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի նախընտրական ծրագրից էր 

բխում նաև առաջին դասարաններ ընդունված 2350 դպրոցականներին 20 հազարական 

դրամ տրամադրելը, որի նպատակն էր նրանց հագուստով և գրենական պիտույքներով 

ապահովելը:  

Կրթության բովանդակային բարեփոխումները կախված են ուսումնական 

հաստատությունների շենքային պայմաններից: 2013 թվականի պետական բյուջեով 

նախատեսված ֆինանսական միջոցների և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 

վերակառուցվել ու շահագործման են հանձնվել երեք դպրոցական և երկու 

մանկապարտեզի շենքեր, իսկ 20 կրթօջախների շինարարական աշխատանքները 

կշարունակվեն 2014 թվականին: 

Սովորողների ունակությունների ու կարողությունների բացահայտման նպատակով 

անցկացվել են առարկայական օլիմպիադաներ, շարադրություններ ու այլ 

ստեղծագործությունների մրցույթներ, գեղանկարչական ցուցահանդեսներ, 

ռազմամարզական մրցումներ: Նշված նպատակներին նպաստում են ուսումնական 

հաստատություններում և արտադպրոցական հիմնարկներում կազմակերպվող 

խմբակային պարապմունքները, որոնցում ընդգրկված են շուրջ 8500 սովորողներ: 

Ուշադրության կենտրոնում են գտնվել երեխաների ամառային հանգստի 

կազմակերպման աշխատանքները. «Ասպետ», «Գանձասար» և «Շուշի» ճամբարներում 

ընդգրկվել են 1026 դպրոցականներ: 

2013 թվականին համալրվել է ուսումնական հաստատությունների համակարգչային 

համակարգը. բարերարների միջոցներով նոր տեղեկատվական կաբինետ է կահավորվել 

Մարտունու շրջանի Գիշիի դպրոցում, 40 համակարգիչներ տրամադրվել են տարբեր 

դպրոցների: 

2013 թվականին իրականացվել են 1114 մանկավարժական աշխատողների 

վերապատրաստման դասընթացներ: 
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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 լուծման ուղղությամբ: 

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ոլորտում կարևորվել են 

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 ակտերի 

մշակման գործընթացը, որոնք միտված են նպաստելու բարձրագույն և հետբուհական 

կրթության ոլորտում իրականացվող քաղաքականությանը:  

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:  

 Գիտության զարգացման գործում մեծ դեր ունի Արցախի գիտական կենտրոնը, որի 

անմիջական ղեկավարությամբ իրականացվում են գյուղատնտեսության, շինարարության, 

ընդերքի հետազոտման, ինչպես նաև Արցախի բանահյուսության և պատմության 

ուսումնասիրման բնագավառներին վերաբերող գիտահետազոտական աշխատանքներ, 

որոնցում ընդգրկված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բուհերի ու համապատասխան կառույցների 

գիտաշխատողները: 2013 թվականին Արցախի գիտական կենտրոնի ղեկավարությամբ 

իրականացվել են 7 թեմաներ, որոնցից 4-ի կատարումն ավարտվել է և հայտարարված 

մրցույթի արդյունքում հաստատվել են գիտական 4 նոր թեմաներ: 
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Մշակույթ և երիտասարդությունՄշակույթ և երիտասարդությունՄշակույթ և երիտասարդությունՄշակույթ և երիտասարդություն    

2013 թվականին մշակույթի ոլորտում գործունեությունն  իրականացվել է   

մշակութային ժառանգության պահպանման ու հանրահռչակման, արվեստի և 

մշակութային ժամանակակից ենթակառույցների զարգացման խթանման, մշակութային 

երկխոսության և բազմակողմանի հարաբերությունների ընդլայնման ու խորացման, 

շրջաններում մշակութային կյանքի ակտիվացման, մշակութային ծառայությունների 

որակական բարելավման, ոլորտի կառավարման ճկունության և արդյունավետության 

բարձրացման, մշակութային տեղեկատվական քարոզչության ակտիվացման  գերակա 

ուղղություններով: 

Մշակութային ժառանգությանՄշակութային ժառանգությանՄշակութային ժառանգությանՄշակութային ժառանգության    պահպանմանպահպանմանպահպանմանպահպանման, , , , ներկայացմներկայացմներկայացմներկայացմանանանան    ուուուու    տարածմանտարածմանտարածմանտարածման    

աշխատանքները հիմնականում ուղղված են եղել ոչ նյութական մշակութային 

ժառանգության ոլորտի  խնդիրներին: Ընդունվել են ոլորտը կարգավորող Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 5 որոշումներ: Իրավական 

կարգավորմանը զուգընթաց միջոցներ են ձեռնարկվել նաև ոչ նյութական մշակութային 

ոլորտի գիտական ուսումնասիրությունների խթանման, հետազոտական բնույթի 

աշխատանքների արդյունավետ իրականացման համար` այդ նպատակով մշակույթի և 

երիտասարդության նախարարության կազմում ստեղծելով «Ղուկասյան եղբայրների 

անվան Արցախի բարբառի և ազգագրության ուսումնասիրման կենտրոն» ոչ 

կառավարչական հիմնարկ: Շուշի քաղաքում բացվել է բրուտագործական արհեստանոց-

ստուդիա:  

ԹանգարանայինԹանգարանայինԹանգարանայինԹանգարանային    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում տարվա կարևոր իրադարձություններից էին 

Կերպարվեստի պետական թանգարանի բացումը Շուշիում,  նոր պատկերասրահի 

գործարկումը  Ստեփանակերտում, պետական աջակցությամբ  Շուշիում մասնավոր 

հիմունքներով Գորգերի թանգարանի բացումը: Թանգարանային ոլորտի կառավարման  

օպտիմալացման նպատակով  իրականացվել է Շուշիում գործող պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների վերակազմակերպման գործընթացը, քաղաքի երեք 

թանգարանները և մեկ պատկերասրահը միավորելով` ստեղծվել է մեկ պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն:  Թանգարանային ցուցանմուշներ են ձեռք բերվել 

Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի ու Շուշիի Կերպարվեստի 

թանգարանի համար /բրոնզաձույլ քանդակ, ձեռագործ գորգեր/:  

ՄշակութայինՄշակութայինՄշակութայինՄշակութային    ինտեգրմանինտեգրմանինտեգրմանինտեգրման    ևևևև    ԱրցախիԱրցախիԱրցախիԱրցախի    ստեղծագործականստեղծագործականստեղծագործականստեղծագործական    ներուժիներուժիներուժիներուժի    բացահայտմանբացահայտմանբացահայտմանբացահայտման    

ուուուու    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    նպատակովնպատակովնպատակովնպատակով շարունակվել է արտերկրից հրավիրյալ մասնագետների 

դասախոսությունների և վարպետության դասընթացների միջոցով համաշխարհային 
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մշակութային կյանքի նորարարությունների և զարգացումների հետ ծանոթացման 

գործընթացը: Պետական աջակցությամբ Գերմանիայի Դաշնությունում մասնագիտական 

ուսումը շարունակելու հնարավորություն է ստացել արցախցի ջութակահար Դավիթ 

Հակոբյանը: Պետության կողմից աջակցություն է ցուցաբերվել հանրապետության 

տաղանդավոր պատանի երաժիշտներին և երգիչներին, այսպես, նրանց համար 

Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում լրացուցիչ դասընթացներ են 

կազմակերպվել:  

2013 թվականին Արցախի մշակութային կոլեկտիվներից «Մռակած» պետական 

կամերային երգչախումբը, Արցախի կամերային նվագախումբը, Պարի պետական 

համույթը, «Մենք ենք, մեր սարերը» համույթը, Ստեփանակերտի մանկապատանեկան 

ստեղծագործական կենտրոնի երգչախումբը, ինչպես նաև տասնյակ անհատ 

կատարողներ կառավարության աջակցությամբ մասնակցել են արտերկրում և 

Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպված տարբեր մրցույթների, փառատոների 

և այլ մշակութային միջոցառումների:  

Լեռնային Ղարաբաղի ՀանրապետությանԼեռնային Ղարաբաղի ՀանրապետությանԼեռնային Ղարաբաղի ՀանրապետությանԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության    շրջաններում մշակութային կյանքի շրջաններում մշակութային կյանքի շրջաններում մշակութային կյանքի շրջաններում մշակութային կյանքի 

ակտիվացմանակտիվացմանակտիվացմանակտիվացմանն են ուղղված եղելն են ուղղված եղելն են ուղղված եղելն են ուղղված եղել  Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության համույթների ու մշակութային կոլեկտիվների 

հյուրախաղերը հանրապետության տարբեր բնակավայրերում: Քաղաքային և գյուղական 

համայնքների միջև  «Մշակութային խաչմերուկ» երկրորդ հանրապետական մրցույթին 

մասնակցել է ավելի քան 50 համայնք, որից 7-ը, որպես մրցույթի հաղթողներ, արժանացել 

են մրցանակների ու դրամական պարգևների:  

ՄշակութայինՄշակութայինՄշակութայինՄշակութային    երկխոսությաներկխոսությաներկխոսությաներկխոսության    ևևևև    բազմակողմանիբազմակողմանիբազմակողմանիբազմակողմանի    հարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերությունների    ընդլայնմաննընդլայնմաննընդլայնմաննընդլայնմանն    

ուուուու    խորացմաննխորացմաննխորացմաննխորացմանն    են ուղղված եղելեն ուղղված եղելեն ուղղված եղելեն ուղղված եղել պատանի երաժիշտների «Տնջրե» 3-րդ միջազգային 

փառատոնը՝ 13 երկրներից ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, «ՌեԱնիմանիա» 

անիմացիոն ֆիլմերի 5-րդ միջազգային փառատոնը: Հաշվետու տարվա կարևորագույն 

իրադարձություններից  էր նաև Շուշիում արցախցի երգահան Անդրեյ Բաբաևի 

«Արծվաբերդ» օպերայի բեմադրությունը:  

2013 թվականը հիշարժան էր նաև անվանի գործիչների հետ համագործակցությամբ: 

Ամենամեծ հնչեղություն ստացած, Արցախի մշակութային կյանքի և ընդհանրապես 

Արցախի ճանաչման համար կաևոր նշանակություն ունեցող ծրագիր էր «Ստարմուս» 

ընկերության հետ համագործակցությամբ իրականացված «Քրիստոնեության կղզյակ, 

Հայաստան և Արցախ» ծրագիրը, որի շրջանակներում կազմակերպվեց աշխարհահռչակ 
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երգչուհի Մոնսերատ Կաբալիեի այցը Արցախ և թողարկվեց համանուն ալբոմը, որի 

շնորհանդեսը կազմակերպվեց դեկտեմբերի 12-ին Փարիզում:  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում նոր բեմադրությունների իրականացման, բեմական 

հագուստի  ձեռքբերման, նոր ստեղծագործությունների պատվիրման և խտասկավառակի 

թողարկման նպատակով աջակցություն են ստացել Շուշիի Մ. Խանդամիրյանի անվան 

պետական թատրոնը, Արցախի պետական երգչախումբը, Ասկերանի «Բերդ» 

ժողգործիքների համույթը, անհատ կատարողներ Վլադիմիր Արզումանյանն ու Տաթևիկ 

Բալայանը:  

2013 թվականին հրատարակվել են «Շուշիի քարեղեն անխոս վկաներ», «Նաիրուհի 

Ալավերդյան»,  «Արցախապատում»,   «Արցախ» գրաֆիկան նովել գրքերը :  

    

Երիտասարդության հարցերի ոլորտԵրիտասարդության հարցերի ոլորտԵրիտասարդության հարցերի ոլորտԵրիտասարդության հարցերի ոլորտ    

Երիտասարդության հարցերի ոլորտում գործունեությունը  իրականացվել է  հետևյալ 

գերակա ուղղություններով:  

Երիտասարդական կառույցներԵրիտասարդական կառույցներԵրիտասարդական կառույցներԵրիտասարդական կառույցների գործունեության ակտիվացման և ի գործունեության ակտիվացման և ի գործունեության ակտիվացման և ի գործունեության ակտիվացման և 

երիտասարդական քաղաքացիական և հասարակական նախաձեռնությունների երիտասարդական քաղաքացիական և հասարակական նախաձեռնությունների երիտասարդական քաղաքացիական և հասարակական նախաձեռնությունների երիտասարդական քաղաքացիական և հասարակական նախաձեռնությունների 

խրախուսման և աջակցության խրախուսման և աջակցության խրախուսման և աջակցության խրախուսման և աջակցության     ծրագրով ծրագրով ծրագրով ծրագրով ֆինանսական և կազմակերպչական 

աջակցություն է ցուցաբերվել 10 հասարակական կազմակերպությունների՝ 

փորձագիտական դրական եզրակացություն ստացած 13 ծրագրերի իրականացմանը:    

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության    և արտերկրի հետ համագործակցության ծրագրիև արտերկրի հետ համագործակցության ծրագրիև արտերկրի հետ համագործակցության ծրագրիև արտերկրի հետ համագործակցության ծրագրի 

շրջանակներում իրականացվել է 20 տարաբնույթ ծրագիր, ապահովվել Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության երիտասարդության ներկայացուցիչների 

մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, Ռուսաստանի  Դաշնությունում և 

Վրաստանում կազմակերպված 15 միջոցառումների: Կազմակերպչական և ֆինանսական 

աջակցություն է ցուցաբերվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 

վիրահայերի և Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական 

կազմակերպությունների կողմից իրականացված 3 ծրագրի:  

««««ՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվական    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում    երիտասարդությաներիտասարդությաներիտասարդությաներիտասարդության    ներգրավմաններգրավմաններգրավմաններգրավման»»»» ծրագրի 

շրջանակներում շարունակվել է համագործակցությունը    «ՄՏՀ» կրթական հիմնադրամի  

հետ: 2013 թվականին ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է 12 միջոցառում, որոնց 

մասնակցել են շուրջ 400 երիտասարդներ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, 

Հայաստանի Հանրապետությունից և արտերկրից:  
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2013 թվականին մեծ տեղ է հատկացվել  ոչ ֆորմալ կրթականոչ ֆորմալ կրթականոչ ֆորմալ կրթականոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերին, ինչն ավելի 

քան 150 երիտասարդների հնարավորություն է տվել ձեռք բերել և զարգացնել շարունակ 

փոփոխվող միջավայրի պահանջներին համապատասխան հմտություններ, 

կարողություններ և գիտելիքներ: Միջոցառումներն իրականացվել են ճամբարի 

ձևաչափով: Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրերը հիմնականում ուղղված են եղել երիտասարդ 

մասնագետների անգլերենի իմացության և առաջնորդական հմտությունների 

կատարելագործմանը: 2013 թվականին «Եվրոպական ինտեգրացիա» հասարակական 

կազմակերպության հետ համատեղ մեկնարկել է «Արցախի երիտասարդության ձայն» նոր 

ծրագիրը, որի նպատակն է՝ պատրաստել հայկական պետությունների արտաքին 

քաղաքական դիրքորոշումներին ու շահերին քաջատեղյակ և առավելագույնս 

տիրապետող կադրեր (ապագա դիվանագետներ, քաղաքական գործիչներ, փորձագետ-

վերլուծաբաններ), ովքեր հետագայում լսելի կդարձնեն Արցախի հասարակության ձայնն 

արտաքին աշխարհին: 2013 թվականին ծրագրին մասնակցել են երիտասարդ 

քաղաքագետներ, միջազգայնագետներ, լրագրողներ, պատմաբաններ, տնտեսագետներ և 

հոգեբաններ: Տարվա ընթացքում ծրագրում ընդգրկվել են 130-ից ավելի մասնակիցներ:  

Նույն նպատակին է ուղղված եղել նաև  «Երիտասարդ առաջնորդների դպրոց» 

(«ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ  ԴՊՐՈՑ-2013») միջոցառումը: 

Կարևորելով մասնագիտական կողմնորոշմասնագիտական կողմնորոշմասնագիտական կողմնորոշմասնագիտական կողմնորոշման խնդիրըման խնդիրըման խնդիրըման խնդիրը երիտասարդության 

զբաղվածության հիմնախնդրի լուծման հարցում` հանրապետության հանրակրթական  12 

դպրոցներում իրականացվել է  «Մասնագիտության ճիշտ կողմնորոշում» միջոցառումը:  

Արցախի երիտասարդական ներուժի ակտիվացմանն ու զարգացմանը,Արցախի երիտասարդական ներուժի ակտիվացմանն ու զարգացմանը,Արցախի երիտասարդական ներուժի ակտիվացմանն ու զարգացմանը,Արցախի երիտասարդական ներուժի ակտիվացմանն ու զարգացմանը, համայնքի 

զարգացման գործում երիտասարդների գործուն մասնակցությանը, միջհամայնքային և 

ներհամայնքային համագործակցության ակտիվացմանն ուղղված «Արցախի երիտֆորում 

2013» միջոցառմանը մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

շրջաններից 60 ակտիվ երիտասարդներ:  

Երիտասարդների առողջության Երիտասարդների առողջության Երիտասարդների առողջության Երիտասարդների առողջության պահպանման աջակցման և արժեքային պահպանման աջակցման և արժեքային պահպանման աջակցման և արժեքային պահպանման աջակցման և արժեքային 

կողմնոկողմնոկողմնոկողմնորոշումների դրական դաշտի ձևավորրոշումների դրական դաշտի ձևավորրոշումների դրական դաշտի ձևավորրոշումների դրական դաշտի ձևավորման` քաղաքացիական, հայրենասիրական, ման` քաղաքացիական, հայրենասիրական, ման` քաղաքացիական, հայրենասիրական, ման` քաղաքացիական, հայրենասիրական, 

հհհհոգևորոգևորոգևորոգևոր----մշակութային դաստիարակությանը ուղղված միջոցառումների  իրականացման, մշակութային դաստիարակությանը ուղղված միջոցառումների  իրականացման, մշակութային դաստիարակությանը ուղղված միջոցառումների  իրականացման, մշակութային դաստիարակությանը ուղղված միջոցառումների  իրականացման, 

բանակբանակբանակբանակ----հասարակություն կապերի ամրապնդման ուղղությամբ, հասարակություն կապերի ամրապնդման ուղղությամբ, հասարակություն կապերի ամրապնդման ուղղությամբ, հասարակություն կապերի ամրապնդման ուղղությամբ, հաշվետու տարվա 

ընթացքում իրականացվել է «Առողջ ապրելակերպ ՊԲ զորամասերում» միջոցառումը, 

ինչպես նաև կազմակերպել է  «Հայրենյաց կանչ»  արշավը՝  40 երիտասարդների 

ընդգրկմամբ: 
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ՍպորտՍպորտՍպորտՍպորտ    

 2013 թվականին զգալի աշխատանքներ են կատարվել հանրապետությունում 

ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասսայականացման ու զարգացման, բարձրակարգ 

մարզիկների պատրաստման, մարզական ֆեդերացիաների և կազմակերպությունների, 

մանկապատանեկան մարզադպրոցների աշխատանքային գործունեությունը բարելավելու 

ուղղությամբ: 

2013 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում 

կազմակերպվել և անց են կացվել հետևյալ մարզական միջոցառումները` 

 - Ստեփանակերտ քաղաքում և շրջաններում 120 միջոցառումներ` 7061 

մարզիկների մասնակցությամբ. 

- «Առողջ ապրելակերպ», «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ, «Հուսո 

գավաթ» ֆուտբոլային փառատոն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Ազգային 

ժողովի գավաթի» խաղարկություն, հաշմանդամ ազատամարտիկների միջև 4 

մարզաձևերից հանրապետական մրցումներ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ֆիզկուլտուրնիկի օրվան նվիրված մարզական զանգվածային միջոցառումներ. 

- 45 հանրապետական միջոցառում`  2169 մարզիկների մասնակցությամբ : 

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 12 լավագույն մարզական ընտանիք 

մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի մրցանակի համար 

կազմակերպված մրցույթին, որտեղ տարբեր մրցաձևերում 3 ընտանիք գրավել են 

մրցանակային տեղ:  

Առաջին անգամ անց են կացվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ուսանողական մարզական խաղեր 5 մարզաձևերից`  311 ուսանողների մասնակցությամբ: 

2013 թվականին անցկացված աթլետիկայի և ըմբշամարտի Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության բաց առաջնություններին մասնակցել են նաև Հայաստանի 

Հանրապետության հավաքական թիմերը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վոլեյբոլի 

(կանանց) ու սամբոյի (տղամարդկանց) առաջնությունները կազմակերպվել և անցկացվել 

են Արցախում: 

2013 թվականին ավելացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

մարզիկների մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության, Եվրոպայի, աշխարհի 

առաջնություններին և միջազգային մրցաշարերին: Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության մարզիկները թվով  1007 հոգի 86 անգամ մասնակցել են Հայաստանի 

Հանրապետության թիմային և անհատական առաջնությունների,  մրցաշարերի ու 



 45 

գավաթի խաղարկությունների,  38   անգամ (211 հոգի)` միջազգային մրցաշարերի, 11 

անգամ (28 հոգի)` Եվրոպայի, 10 անգամ (24 հոգի)` աշխարհի առաջնությունների և 

գրավել  92 առաջին, 62` երկրորդ, 89` երրորդ մրցանակային տեղեր: Ընդհանուր առմամբ 

2013 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարզիկները 145 անգամ 

մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության, Եվրոպայի, աշխարհի առաջնությունների, 

մրջազգային մրցաշարերի և գավաթի խաղարկությունների` մասնակցությամբ 1270 

մարզիկների: 

2013 թվականին հաջողություններ ենք ունեցել նաև խաղային մարզաձևերում. 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տղամարդկանց բասկետբոլի հավաքականի 

մարզիկները 4-րդ անգամ անընդմեջ Հայաստանի Հանրապետության առաջնություներում 

գրավել են 1-ին տեղը և արժանացել սպորտի վարպետի կոչման: Հայաստանի 

Հանրապետության առաջնություններում 2-րդ տեղ է գրավել վոլեյբոլի Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության տղամարդկանց և  3-րդ տեղ կանանց հավաքական թիմը: 

2013 թվականին կազմակերպել և անցկացվել են 32 ուսումնամարզական հավաք ու 

սեմինար- պարապմունքներ:  

Կենտրոնացված ձևով ձեռք են բերվել մարզագույք ու մարզահանդերձանք և 

բաժանվել մարզադպրոցներին, ֆեդերացիաներին ու կազմակերպություններին: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործում են 21 մարզական 

ֆեդերացիաներ, որոնցից 19-ի հետ կնքվել է պայմանագիր պետական բյուջեից 

ֆինանսավորվելու համար: Հատկացված գումարների նպատակային օգտագործումը 

մշտապես վերահսկվում է ոլորտը կարգավորող մարմինների կողմից: 

Հանրապետությունում գործող 10 մանկապատանեկան մարզադպրոցներից  4-ը 

գործում է ք.Ստեփանակերտում, 6-ը`  շրջկենտրոններում: 

Մարզադպրոցներում գործող 18 մարզաձևերի 238 մարզախմբերում ընդգրկված են 

3113 պատանիներ և աղջիկներ, որոնց հետ պարապում են 184 մարզիչ-մանկավարժներ: 

2013 թվականին անց են կացվել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

լավագույն մանկապատանեկան մարզադպրոց» և «Լավագույն մարզիչ» ստուգատես-

մրցույթները: 

Տարվա ընթացքում հանրապետության շրջաններ են գործուղվել Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտեի 

աշխատողները` տեղերում ցուցաբերել մեթոդական և գործնական օգնություն: 

Տարեվերջին ամփոփվել են 2013 թվականի մարզական նվաճումները, ի հայտ բերվել 

լավագույն մարզիկները, հավաքական թիմերը և նրանց մարզիչները: Հայաստանի 
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Հանրապետության, Եվրոպայի, աշխարհի առաջնություններում և գավաթի 

խաղարկություններում մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկները և նրանց մարզիչները 

խրախուսվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի կողմից 

դրամական պարգևներով: 

    

ՏարՏարՏարՏարածքային կառավարում և  տեղական ինքնակառավարումածքային կառավարում և  տեղական ինքնակառավարումածքային կառավարում և  տեղական ինքնակառավարումածքային կառավարում և  տեղական ինքնակառավարում    

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջաններում հանրային 

ծառայությունների հասանելիության աստիճանի բարձրացման առնչությամբ շարունակվել 

են աշխատանքները կոմունալ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների 

ֆինանսատնտեսական գործունեության ոլորտում գոյություն ունեցող հիմնախնդիրների 

ուսումնասիրման և լուծման ուղղությամբ, ուղիներ են նախանշվել և միջոցներ են 

ձեռնարկվում դրանց գործունեությունը և ոլորտի կառավարումը բարելավելու համար: 

 Շարունակվել է աշխատանքների իրականացումը՝ կապված պետության 

տարածքային քաղաքականության իրագործման և տեղական ինքնակառավարման 

համակարգի գործունեության արդյունավետության հետագա բարձրացման հետ: 

 2013 թվականին համակարգվել և վերահսկվել է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության շրջանների խորհուրդների նիստերի անցկացումը, ապահովվել 

դրանցում կառավարության անդամների և այլ պատասխանատուների մասնակցությունը:  

Ուսումնասիրվել և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

արտագնա նիստերում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

շրջանների վարչակազմերի ղեկավարների հաշվետվությունները: Անցկացված նիստերի 

արդյունքներով որոշակիացվել են շրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

հնարավորությունները, հանձնարարականներ մշակվել դրանց կենսագործման 

ուղղությամբ: 

Մշակվել և կառավարության նիստերում հաստատվել են հանրապետության մի շարք 

համայնքների ղեկավարների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու, 33333333 

համայնքների ղեկավարների կամ ավագանու անդամների հերթական և 12121212 արտահերթ 

ընտրություններ անցկացնելու մասին որոշումներ, միջոցներ են ձեռնարկվել, որպեսզի 

շրջվարչակազմերն անհրաժեշտ տեխնիկական-կազմակերպական աշխատանքներ 

իրականացնեն և աջակցություն ցուցաբերեն ընտրական հանձնաժողովներին՝ վերոնշյալ 

ընտրությունները օրենսդրության սահմաններում և կազմակերպված անցկացնելու 

համար: 
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«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի դրույթներին համապատասխան և իրավական հսկողության բարձրագույն մարմնի 

ու պետական վերահսկողության իրականացնող լիազոր մարմնի իրավասությունների 

շրջանակներում ստուգումներ են կատարվել հանրապետության շուրջ 25 25 25 25 համայնքների 

ղեկավարների սեփական և պետության պատվիրակած լիազորությունների և 

համայնքների ավագանիների լիազորությունների իրականացման դրվածքի վերաբերյալ, 

ստուգման արդյունքները քննարկվել են շրջանների խորհուրդների նիստերում, միջոցներ 

են ձեռնարկվել բացահայտված թերությունները վերացնելու համար: 

2013 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին համայնքի ղեկավարների ու ավագանու 

աշխատանքների հրապարակայնությունը և բնակչության առջև հաշվետու լինելն 

ապահովելու նպատակով հանրապետության բոլոր 227 227 227 227 համայնքներում գործող 

օրենսդրության համաձայն ներկայացվել են համայնքների ղեկավարների 

հաշվետվություններ:  

Ապահովվել է այդ հաշվետվություններին կառավարության անդամների և 

կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների 

մասնակցությունը, վերլուծվել և ամփոփվել են հաշվետվությունների ներկայացման 

ժամանակ բարձրացված հիմնախնդիրները և դրանք ուղարկվել են համապատասխան 

իրավասու մարմիններ՝ ընթացքավորելու համար: 

Վերլուծություններ են իրականացվել, և շարունակվել է աշխատանքների 

իրականացումը տեղեկատվական բազաների ստեղծման ուղղությամբ՝ ըստ համայնքների 

և շրջանների բնակչության թվաքանակի (ըստ տարիքային խմբերի), տեղական բյուջեների 

(ըստ եկամտատեսակների և ծախսերի), գյուղատնտեսական նպատակային հողերի (ըստ 

հողատեսքերի, հարկերի և վարձավճարների): 

Հանրապետության թվով 80808080 համայնքների ղեկավարների համար կազմակերպվել են 

սեմինար-դասընթացներ՝ 2013 թվականի ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը նպատակ 

ունի նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների` 

համայնքային նշանակության հարցերը լուծելու և համայնքային սեփականությունը 

տնօրինելու կարողությունների, կառավարչական հմտությունների զարգացմանը: 

Վարչատարածքային բարեփոխումների շրջանակում համայնքների խոշորացման և 

տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ տարվող 

աշխատանքներն իրականացվել են հիմնականում փոքր և միջին թվաքանակի 

բնակչություն ունեցող համայնքներում ոչ թե համայնքների մեխանիկական խոշորացման, 

այլ` դրանցում բնակչության աճին նպաստող սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական, 
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բարոյահոգեբանական և այլ գործոնների խթանմանը միտված միջոցառումների մշակման 

և իրականացման համատեքստում: 

    

Միգրացիոն քաղաքականությունՄիգրացիոն քաղաքականությունՄիգրացիոն քաղաքականությունՄիգրացիոն քաղաքականություն    

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

շրջվարչակազմերից ստացվել են շուրջ 70 ընտանիքների վերաբնակչի կարգավիճակ 

տրամադրելու հայտեր, որից վերաբնակչի կարգավիճակ է տրվել 59 ընտանիքի` 216 շունչ, 

որից 94 երեխա. 

2013 թվականի ընթացքում շարունակվել է Լիբանանի «Արցախֆոնդ» հիմնադրամի 

«Նոր կյանք, նոր հույս» ծրագիրը։ Ծրագրից օգտվել են 3 և ավելի երեխաներ ունեցող 93 

ընտանիքներ, ընդ որում` 2013 թվականի ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է  17.1 մլն 

դրամ: «Նոր կյանք, նոր հույս» ծրագրին 2013 թվականին հերթագրվել են 150 ընտանիքներ: 

Ղեկավարվելով ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով` 10 տարի Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունում մշտապես բնակված վերաբնակ ընտանիքների 

նվիրատվությամբ հանձնվել են 78 բնակելի տներ, ընդ որում` 44-ը պետական 

սեփականություն հանդիսացող, 41-ը համայնքային սեփականություն հանդիսացող: 

Իրականացվել են պոտենցիալ վերաբնակիչների հերթագրման աշխատանքներ` 

համակարգելով հավաքագրված տվյալները ըստ մասնագիտական ունակությունների 

պահանջարկի` թվով 112 դիմումատու: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի 

օգոստոսի 24-ի N 522-Ն որոշմամբ ստեղծված 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի 

Հանրապետությունից բռնագաղթված անձանց ապահովագրական ստաժը սահմանող 

հանձնաժողովի կողմից շարունակվել են փախստականի կարգավիճակ ստացած անձանց 

կորսված ապահովագրական ստաժի վերականգնման աշխատանքները. Հանձնաժողովը 

վերականգնել է 6 դիմումատուների մինչև Ադրբեջանից բռնագաղթելն աշխատած 

տարիների ապահովագրական (աշխատանքային) ստաժը: Ընդհանուր առմամբ 

Հանձնաժողովի գործունեության  ընթացքում վերականգնվել է 145 դիմումատուների 

ապահովագրական (աշխատանքային) ստաժ: 

Շարունակվել են փախստականների տվյալների բազայի լրամշակման 

աշխատանքները` բնակբարելավման ծրագրի մշակման համար:  

Փախստականների, վերաբնակիչների էլեկտրոնային և փաստաթղթային տվյալների 

լրամշակման և համակարգման աշխատանքներն արդյունավետ դարձնելու համար  
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մշակվել է  մասնագիտացված ամբողջական փաստաթղթային բազայի թվայնացման 

համակարգչային ծրագիր: 

    

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

2013 թվականի ընթացքում շարունակվել է պետական գույքի կառավարման, 

մասնավորեցման և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների գործունեության 

կարգավորման ու լուծարման բնագավառներում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության որդեգրած քաղաքականության իրականացումը՝ 

առաջնորդվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական 

ակտերով:  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 

25-ի N227-Ն որոշման ընդունմամբ ընդլայնվել է պետական գույքի հաշվառման բազան, 

հստակեցվել են հաշվառվող օբյեկտների բնութագրիչներին ներկայացվող պահանջները և 

խստացվել գրանցամատյանի վարման կարգապահությունը:  

2013 թվականի ընթացքում իրականացվել է թվով 1409 միավոր անշարժ գույքի 

նկատմամբ պետական սեփականության իրավունքի գրանցումն ու հաշվառումը, սկսվել 

են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքներում կառուցված գծային 

ենթակառուցվածքների գրանցման և հաշվառման աշխատանքները: 

Պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման գործընթացի շրջանակներում 

իրականացված միջոցառումների և կատարված աշխատանքների արդյունքում 

նախատեսված 50.0 մլն դրամի դիմաց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական բյուջե է մուտքագրվել 58.0 մլն դրամ, այդ թվում` գույքի մասնավորեցումից` 8.5 

մլն  դրամ, օտարումից` 49.5 մլն դրամ: 

Վարձակալության դիմաց պետական բյուջեի մուտքերը կազմել են 2.1 մլն դրամ:  

Փակ բաժնետիրական ընկերությունների գույքի օտարումից մուտքագրվել և 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերջիններիս է փոխանցվել 30.3 մլն դրամ։ 

    

ԲյուջետայինԲյուջետայինԲյուջետայինԲյուջետային    քաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականություն    

2013 թվականի ընթացքում բյուջետային քաղաքականությունը նպատակաուղղված 

է եղել բնակչության սոցիալական հարցերի լուծմանը, կենսամակարդակի բարձրացմանը, 

պետական միջոցների նպատակային ծրագրավորման գործընթացների իրականացմանը: 
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի 2013 թվականի հունիսի 3-

ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի բյուջետային գործընթացն 

սկսելու մասին» թիվ 224-Ա որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի համաձայն 

կազմակերպվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014-2016 թվականների 

միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 

թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման և կազմման աշխատանքները: 

ՀաշվապահականՀաշվապահականՀաշվապահականՀաշվապահական    հաշվառմանհաշվառմանհաշվառմանհաշվառման    ևևևև    աուդիտիաուդիտիաուդիտիաուդիտի    կարգավորմանկարգավորմանկարգավորմանկարգավորման    ուուուու    մեթոդաբանությանմեթոդաբանությանմեթոդաբանությանմեթոդաբանության    

ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում 2013 թվականին կատարված աշխատանքները հիմնականում ուղղված են եղել 

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` հաստատվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

հաշվապահների որակավորման քննության հարցաթերթիկում ներառված խնդիրների 

գնահատման չափանիշները, աուդիտ իրականացնող անձանց կողմից ներկայացվող 

եռամսյակային հաշվետվության ձևը, այն լրացնելու և ներկայացնելու կարգը, աուդիտ 

իրականացնող անձանց կողմից կնքված պայմանագրերի գրանցամատյանի ձևը և վարման 

կարգը, ինչպես նաև աուդիտորական գործունեության մասին նորմատիվ իրավական 

ակտերի պահանջների կատարման հսկողության ստուգաթերթը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և համայնքների հաշվապահների 

համար պարբերաբար կազմակերպվել են սեմինար-խորհրդակցություններ և 

դասընթացներ, որոնց ընթացքում ներկայացվել են հանրային հատվածի հաշվապահական 

հաշվառման առանձնահատկությունները, պարզաբանվել են ֆինանսական 

հաշվետվությունների կազմման սկզբունքները և առանձնահատկությունները, լիազոր 

մարմինների հաշվապահների կողմից պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

հաշվետվություններում արտացոլված տվյալների ստուգման մեթոդիկան և 

հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ մի շարք այլ հարցեր: Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային 

կառավարման մարմինների հաշվապահների համար կազմակերպված սեմինար-
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խորհրդակցության ժամանակ ներկայացվել են «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի ընդունման հետ կապված 2014 թվականի 

ընթացքում արձակուրդային գումարների և անաշխատունակության նպաստների 

հաշվարկման առանձնահատկությունները: 

Պարբերաբար կազմակերպվել են հաշվապահների որակավորման քննություններ: 

 Իրականացվել են աուդիտորական գործունեության մասին նորմատիվ իրավական 

ակտերի պահանջների կատարման ստուգումներ: 

ԳնումներիԳնումներիԳնումներիԳնումների    գործընթացիգործընթացիգործընթացիգործընթացի    կարգավորմանկարգավորմանկարգավորմանկարգավորման    ոլորտոլորտոլորտոլորտումումումում    «Գնումների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքով սահմանված պահանջների կատարման, ինչպես 

նաև գնումների արդյունավետության բարձրացման նպատակով 2013 թվականին 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 22-ի 

թիվ 133-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգում» 

կատարվեցին փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք  ուղղված էին կարգի որոշ 

դրույթների հստակեցմանն ու կատարելագործմանը, տեղական արտադրողների համար 

նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը և գնման գործընթացների շրջանակներում 

փատաթղթաշրջանառության ծավալների նվազեցմանը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, 

պետական հիմնարկների,  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և 

պետության հիսուն տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների 

գնումների պատասխանատուների մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման և 

կատարելագործման նպատակով կազմակերպվել են դասընթացներ` մոտ 200 անձանց 

ընդգրկմամբ, որոնց ընթացքում գնումների պատասխանատուներին ներկայացվել են 

գնումների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության 

փոփոխությունները և գնման գործընթացին առնչվող այլ ոլորտների վերաբերյալ 

տեղեկությունները: 

«Գնումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասի և 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 938-Ն որոշմամբ հաստատված 

Գնումների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության 

իմացության գնահատման նպատակով թեստավորման կարգի պահանջների կատարման 

նպատակով կազմակերպվել է պետական կառավարման մարմինների, պետական 

հիմնարկների,  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և պետության հիսուն 

տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների գնումների 

պատասխանատուների (ընդհանուր առմամբ` 227 հոգի) թեստավորում:  
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Քննության արդյունքներով թեստավորմանը մասնակցած բոլոր անձինք ընդգրկվել 

են գնումների որակավորված մասնագետների ցուցակում: 

    

ՀարկայինՀարկայինՀարկայինՀարկային    քաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականություն        

 2013 թվականին բարեփոխումները հիմնականում ուղղված են եղել առկա 

վարչարարական մեխանիզմների և համակարգերի կատարելագործմանը  և վերջիններիս 

որակական նոր աստիճանի բարձրացմանն ու գնահատմանը: Նշված աշխատանքները 

զուգակցվել են մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի, ինչպես նաև 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքների շարունակական 

կատարելագործմամբ: 

 2013 թվականին հարկային եկամուտների, պետական տուրքի և պարտադիր 

սոցիալական ապահովության վճարների մասով բյուջե է մուտքագրվել 26,347.1 մլն  դրամ, 

որը ծրագրավորված ցուցանիշի նկատմամբ կազմել է 93.8% կամ պակաս 1,740.7 մլն 

դրամով, իսկ նախորդ տարվա  նույն  ցուցանիշը գերազանցել է 0.1 %-ով կամ 31.2 մլն  

դրամով: Պլանային առաջադրանքների թերակատարումը պայմանավորված է 

հանքարդյունահանման և քարածխի արդյունաբերության ոլորտների մասով հարկային և 

այլ պարտադիր վճարների գծով  3 մլրդ դրամի չափով եկամուտների 

թերհավաքագրմամբ: Մասնավորապես որոշ հանքավայրեր (Մաղավուզի քարածխի, 

Կաշենի և Կովսականի հանքավայրերը)  2013 թվականին նախատեսված հզորությամբ չեն 

աշխատել և հիմնականում դրանց մասով վճարումներ չեն իրականացվել: 

 2013 թվականին հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են 178 ընդհանուր 

բնույթի (բյուջեների հետ փոխհարաբերությունների ճշտության) ստուգում` նախորդ 

տարվա 180 ստուգման դիմաց: Նշված ստուգումներով հաշվարկված 

պարտավորությունները կազմել են շուրջ 980 մլն դրամ` նախորդ տարվա 852 մլն դրամի 

դիմաց: Հաշվետու տարում կատարված ստուգումներով բյուջե մուտքագրված գումարները 

կազմել են  629  մլն դրամ` նախորդ տարվա  515  մլն դրամի դիմաց, իսկ ընթացիկ և 

նախորդ տարիներին կատարված բոլոր ստուգումների մասով բյուջե է մուտքագրվել 1,028 

մլն դրամ` նախորդ տարվա 828.0 մլն դրամի դիմաց:  

Կամերալ հսկողության շրջանակներում հաշվետու տարում իրականացվել են հարկ 

վճարողների 8952 հաշվարկ-հաշվետվությունների ուսումնասիրություններ, որոնց 

արդյունքում 1176 խախտումների մասով հարկ վճարողներին առաջարկվել է կատարել 
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ճշտումներ, որոնցից 883-ի մասով հարկատուների կողմից կատարվել են ճշգրտումներ` 

զերծ մնալով ստուգումներով առաջադրվելիք լրացուցիչ պարտավորություններից:  

Հաշվետու տարում էական աշխատանքներ են տարվել հանրապետության տարածք 

ապրանքանյութական արժեքների ներմուծման գործընթացի նկատմամբ արդյունավետ 

հսկողության սահմանման ուղղությամբ: Հսկողությունն առավել ռիսկային ոլորտներին և 

հարկ վճարողներին նպատակադրելու, հաշվառման գործընթացը հեշտացնելու և 

արագացնելու նպատակով ներդրվեց ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման 

ընտրողականության սկզբունք` հիմնված ռիսկերի կառավարման համակարգի վրա, որի 

շրջանակներում ընդգրկվեցին թվով 736 հարկ վճարողներ: Հաշվառման ընտրանքային 

մեխանիզմի կիրառմամբ կարգապահ հարկ վճարողներին հնարավորություն ընձեռվեց  

ինքնահայտարարագրել ներմուծված ապրանքանյութական արժեքները`ինչը թույլ է 

տալիս տնտեսել զգալի ժամանակային ռեսուրսներ` հսկողությունը կենտրոնացնելով 

ռիսկային հարկ վճարողների վրա: 

Աշխատանքներ են տարվել նաև հարկային և պարտադիր վճարների մասով  

պարտավորությունների աճի սահմանափակման, առկա պարտավորությունների 

կրճատման ուղղությամբ: Մասնավորապես, տևական ժամանակահատվածում 

վճարումներ չկատարած թվով 268 հարկ վճարողների նկատմամբ ներկայացվել են 

դատական հայցեր, կիրառվել արգելադրումներ: Պարտավորություններ կուտակած հարկ 

վճարողներին ուղարկվել են նաև  թվով 2864 ծանուցումներ: 

  2013 թվականի ընթացքում հարկային ոլորտում նախաձեռնվել են 7 օրենքների 

նախագծեր: Օրենսդրական փոփոխություններով, որոնք կիրառության մեջ են դրվել 2014 

թվականի հունվարի 1-ից, միասնականացվել են բոլոր հարկային հաշվարկների 

ներկայացման և վճարումների կատարման  ժամկետները, որի արդյունքում կգործի մեկ 

միասնական հաշվետվական օր: Վերանայվել և համաչափ հարկային բեռ է սահմանվել 

գործունեության որոշ տեսակների համար: Արտոնություններ են սահմանվել այն   անհատ 

ձեռնարկատերերի համար, ովքեր  փաստացի գործունեություն չեն ծավալել, սակայն 

հաշվառման վկայականը հարկային մարմնին չհանձնելու հետևանքով տարիների 

ընթացքում կուտակել են  նվազագույն  սոցիալական ապահովության վճարների գծով 

պարտավորություններ: Օրենքի կիրարկման արդյունքում արտոնության գումարը կկազմի  

շուրջ  120 միլիոն դրամ:  

  2013 թվականին հարկային վարչարարական  բարեփոխումների շրջանակներում 

առանցքային ուղղություն է շարունակել համարվել հարկ վճարողներին մատուցվող 

ծառայությունների որակի բարելավումը, հանրային իրազեկման աշխատանքների 
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ընդլայնումը: Այս ուղղությամբ միջոցառումներն իրականացվել են  ինչպես  զանգվածային,  

այնպես էլ անհատական իրազեկման մակարդակներով:  

 Հանդիսանալով հանրապետությունում իրականացվող կենսաթոշակային 

բարեփոխումների կարևոր մասնակից` զգալի աշխատանքներ են իրականացվել 2014 

թվականի հունվարի 1-ից եկամտային հարկի  անձնավորված հաշվառման ավտոմատ 

համակարգի գործարկումն ապահովելու նպատակով: Մասնավորապես, թվով 1165 

գործատուների հետ կնքվել են հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով 

ներկայացնելու վերաբերյալ պայմանագրեր և տրվել օգտվողի անուն և գաղտնաբառ` 

վերջիններիս ներկայացնելով էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունների 

ներկայացման առավելությունները: 

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում շարունակվել են  

աշխատանքները միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մշակման 

ուղղությամբ. եկամտային հարկի անձնավորված հաշվառման համակարգի տեխնիկական 

առաջադրանքի հիման վրա մշակվել և առաջին անգամ  ներդրվել է   վարձու աշխատողի և 

քաղաքացիաիրավական պայմանագրով ծառայություններ մատուցողի գրանցման հայտի,  

եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկի հաշվետվական ձևերը, ստեղծվել  է «Անձնական  

գրասենյակ» բաժինը, որի միջոցով հարկ վճարողները  կարող են առցանց ռեժիմում 

տեսնել իրենց ղեկավարած կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները, տեղեկանալ 

հաշվետվությունների ուշացման վերաբերյալ և այլ ծանուցումների: 

  

    Անշարժ գույքի կադաստրԱնշարժ գույքի կադաստրԱնշարժ գույքի կադաստրԱնշարժ գույքի կադաստր    

2000 թվականից առայսօր կադաստրային քարտեզագրում է իրականացվել 

Ստեփանակերտ քաղաքում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի, 

Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու, Շուշիի շրջաններում լրիվությամբ, ինչպես նաև 

Քաշաթաղի շրջանի 3 և Շահումյանի շրջանի 4 համայնքներում:  

Նշված ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

տարածքում գրանցվել  է 111 266 անշարժ գույքի միավոր: 

2013 թվականի ընթացքում ապահովվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող անշարժ գույքի կադաստրի 

զարգացման 2013 թվականի համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին» N 77-Ա որոշմամբ 

հաստատված միջոցառումների իրականացումն ամբողջությամբ: 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին» 
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված ֆինանսական 

միջոցների հաշվին անշարժ գույքի կադաստրի ոլորտում իրականացվել են 10 ծրագրային 

աշխատանքներ, այդ թվում.   

1. 1. 1. 1. ԼեռնայինԼեռնայինԼեռնայինԼեռնային    ՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղի    ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    համայնքներիհամայնքներիհամայնքներիհամայնքների    

բնակավայրերիբնակավայրերիբնակավայրերիբնակավայրերի 1:2000  1:2000  1:2000  1:2000 մասշտաբիմասշտաբիմասշտաբիմասշտաբի    տեղատեղատեղատեղագգգգրականրականրականրական    հանութահանութահանութահանութագգգգրմանրմանրմանրման    ևևևև    կադաստրայինկադաստրայինկադաստրայինկադաստրային    

քարտեզաքարտեզաքարտեզաքարտեզագգգգրմանրմանրմանրման    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ::::    

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են բնակավայրերի 1:2000 մասշտաբի 

տեղագրական հանութագրման աշխատանքներ 600 հեկտարի վրա, կադաստրային 

քարտեզագրման աշխատանքներ 4206 անշարժ գույքի միավորի և խտացման ցանցի 120 

կետերի տեղադրման, չափման և հավասարակշռման աշխատանքներ Հադրութի 

շրջանում:   

2. 2. 2. 2. ԼեռնայինԼեռնայինԼեռնայինԼեռնային    ՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղի    ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության    աշխարհաաշխարհաաշխարհաաշխարհագգգգրականրականրականրական    անվանումներիանվանումներիանվանումներիանվանումների    

հաշվառմանհաշվառմանհաշվառմանհաշվառման    ևևևև    գգգգրանցմանրանցմանրանցմանրանցման    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ::::    

Հաշվառման աշխատանքներ են իրականացվել 31, իսկ գրանցման աշխատանքներ՝ 3 

համայնքներում: 

 3. 3. 3. 3. ՀողիՀողիՀողիՀողի    ևևևև    դրադրադրադրա    վրավրավրավրա    գգգգտնվողտնվողտնվողտնվող    շենքերիշենքերիշենքերիշենքերի    ևևևև    շինություններիշինություններիշինություններիշինությունների, , , , անշաանշաանշաանշարժրժրժրժ    գգգգույքիույքիույքիույքի    շուկայիշուկայիշուկայիշուկայի    

համակարհամակարհամակարհամակարգգգգվածվածվածված    դիտարկումներիդիտարկումներիդիտարկումներիդիտարկումների    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ::::    

 Կատարվել է անշարժ գույքի շուկայի 2012-2013 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 

մամուլում` հասարակության լայն շերտերին շուկայի իրավիճակի մասին իրազեկելու 

նպատակով:   

4. 4. 4. 4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների և համայնքների վաԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների և համայնքների վաԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների և համայնքների վաԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների և համայնքների վարչական րչական րչական րչական 

սահմանների ամրացման աշխատանքներսահմանների ամրացման աշխատանքներսահմանների ամրացման աշխատանքներսահմանների ամրացման աշխատանքներ::::    

Իրականացվել են Քաշաթաղի շրջանի 52 համայնքների վարչական սահմանների 

ամրացման աշխատանքներ: 

5. 5. 5. 5. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերի, Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերի, Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերի, Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերի, 

շինությունների և մասնավորեցվող /սեփականաշնորհվող/ անշարժ գույքի և ինշինությունների և մասնավորեցվող /սեփականաշնորհվող/ անշարժ գույքի և ինշինությունների և մասնավորեցվող /սեփականաշնորհվող/ անշարժ գույքի և ինշինությունների և մասնավորեցվող /սեփականաշնորհվող/ անշարժ գույքի և ինքնակամ քնակամ քնակամ քնակամ 

կառույցների նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման կառույցների նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման կառույցների նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման կառույցների նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման 

աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ:::: 
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Պետական  կառավարման  և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հայտերի 

հիման վրա իրավունքի պետական գրանցում է իրականացվել 1032 միավոր պետական 

սեփականության և 103 միավոր համայնքային սեփականության նկատմամբ: 

6. 6. 6. 6. Գույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման աշխատանքներԳույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման աշխատանքներԳույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման աշխատանքներԳույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման աշխատանքներ::::    

Իրականացվել են 300 անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ գրանցման 

աշխատանքներ: 

7. 7. 7. 7. Անշարժ գույքի կադաստրի վարման ավտոմատացված համակարգի ներդրում, Անշարժ գույքի կադաստրի վարման ավտոմատացված համակարգի ներդրում, Անշարժ գույքի կադաստրի վարման ավտոմատացված համակարգի ներդրում, Անշարժ գույքի կադաստրի վարման ավտոմատացված համակարգի ներդրում, 

զարգացում և տեղեկատվակազարգացում և տեղեկատվակազարգացում և տեղեկատվակազարգացում և տեղեկատվական բանկի ստեղծումն բանկի ստեղծումն բանկի ստեղծումն բանկի ստեղծում::::    

Տեղեկատվական բանկի ստեղծման նպատակով իրականացվել են 5493 

կադաստրային գործերի տվյալների մուտքագրում  և 564.533 էջերի տեսաներածում: 

8. 8. 8. 8. 2014201420142014----2017 2017 2017 2017 թվականների գույքահարկի բազայի ձևավորման համար թվականների գույքահարկի բազայի ձևավորման համար թվականների գույքահարկի բազայի ձևավորման համար թվականների գույքահարկի բազայի ձևավորման համար 

վերագնահատման աշխատանքներվերագնահատման աշխատանքներվերագնահատման աշխատանքներվերագնահատման աշխատանքներ::::    

Ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվել է գույքահարկի բազա 41553 անշարժ 

գույքի միավորի նկատմամբ: 

9. 9. 9. 9. Համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող հՀամայնքների վարչական սահմաններում գտնվող հՀամայնքների վարչական սահմաններում գտնվող հՀամայնքների վարչական սահմաններում գտնվող հողերողերողերողերիիիի    հաշվառմանհաշվառմանհաշվառմանհաշվառման    ևևևև    հողայինհողայինհողայինհողային    

հաշվետվություններիհաշվետվություններիհաշվետվություններիհաշվետվությունների    կազմմանկազմմանկազմմանկազմման    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ::::        

Իրականացվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի 5 

համայնքներում: 

10. 10. 10. 10. ԻրավունքիԻրավունքիԻրավունքիԻրավունքի    պետականպետականպետականպետական    գրանցումգրանցումգրանցումգրանցում    չստացածչստացածչստացածչստացած    պետությանպետությանպետությանպետության    սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն    

հանդիսացողհանդիսացողհանդիսացողհանդիսացող    անշարժանշարժանշարժանշարժ    գույքիգույքիգույքիգույքի    հաշվառմանհաշվառմանհաշվառմանհաշվառման    ((((չափագրմանչափագրմանչափագրմանչափագրման))))    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ::::    

Իրականացվել են  528 անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ: 

2013 թվականի արդյունքներով ընդհանուր առմամբ կատարվել են 9697 միավոր 

անշարժ գույքի  նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման աշխատանքներ և 

տրամադրվել է 7088 միավոր անշարժ գույքի վերաբերյալ տեղեկատվություն:  

Շարունակվել են աշխատանքները հողերի օգտագործման և պահպանման 

նկատմամբ վերահսկողության բնագավառում:    Տեսչական ստուգումներ են իրականացվել 

բոլոր շրջաններում և ք. Ստեփանակերտում: Ստուգումների ընթացքում արձանագրվել են 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի և ոլորտը կարգավորող այլ 

իրավական ակտերի պահանջների խախտումներ, որոնք վերացնելու համար տրվել են 

համապատասխան ցուցումներ:  

2013 թվականի ընթացքում իրականացվել են 14662,528 հա վարձակալության 

տրամադրված գյուղնշանակության հողերի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման աշխատանքներ, որից Ասկերանի շրջանում` 1126,74 հա, Մարտունու 
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շրջանում` 1839,3 հա, Մարտակերտի շրջանում` 791,67 հա, Հադրութի շրջանում`  3210,828 

հա, Շուշիի շրջանում` 2,24  հա, Շահումյանի շրջանում` 98,14 հա,  Քաշաթաղի շրջանում` 

7593,61 հա: 



ԵկամտատեսակԵկամտատեսակԵկամտատեսակԵկամտատեսակ     պլանպլանպլանպլան փաստփաստփաստփաստ    %%%%
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 31498066.131498066.131498066.131498066.1 27919278.527919278.527919278.527919278.5 88.688.688.688.6
որից`
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԱ. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԱ. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԱ. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 29998066.129998066.129998066.129998066.1 27919278.527919278.527919278.527919278.5 93.193.193.193.1
որից`

1.1.1.1.Հարկային եկամուտներ Հարկային եկամուտներ Հարկային եկամուտներ Հարկային եկամուտներ 19984000.019984000.019984000.019984000.0 17884286.517884286.517884286.517884286.5 89.589.589.589.5
այդ թվում`
ա)ավելացված արժեքի հարկ 10156200.0 8295878.0 81.7
բ)ակցիզային հարկ 200100.0 201972.3 100.9

 գ)շաութահարկ 2436000.0 2448024.9 100.5
դ)եկամտահարկ 2457000.0 2566478.1 104.5
ե)հաստատագրված վճար 510500.0 566365.2 110.9
զ)առևտրի հարկ 1904000.0 2022668.3 106.2
է)բնօգտագործման և բնապահպանական վճար 850000.0 372393.5 43.8
ը)մասհանումներ ավտոճանապարհների նորոգման համար 420200.0 458839.5 109.2
թ)այլ հարկային եկամուտներ 75297.2 94565.1 125.6
ժ)ռոյալթի 885000.0 769429.2 86.9
ի)կոնցեսիոն վճար 5000.0 5868.4 117.4
լ)հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար 84702.8 81804.0 96.6
2.2.2.2.Պետական տուրքՊետական տուրքՊետական տուրքՊետական տուրք 497816.1497816.1497816.1497816.1 407285.6407285.6407285.6407285.6 81.881.881.881.8
3.3.3.3.Պարտադիր սոցապահովության վճարներՊարտադիր սոցապահովության վճարներՊարտադիր սոցապահովության վճարներՊարտադիր սոցապահովության վճարներ 7606000.07606000.07606000.07606000.0 8055492.38055492.38055492.38055492.3 105.9105.9105.9105.9
4.4.4.4.Այլ եկամուտներԱյլ եկամուտներԱյլ եկամուտներԱյլ եկամուտներ 1910250.01910250.01910250.01910250.0 1572214.11572214.11572214.11572214.1 82.382.382.382.3
ա)իրավաբանական անձանց բաժնետիրական կապիտալում
կատարված ներդրումներից ստացվող շահաբաժինների տեսքով
մասհանումներ

400000.0 357766.9 89.4

-շահաբաժիններ 300000.0 307322.5 102.4
-ժամանակավոր ազատ մնացորդների տեղաբաշխումից և
դեպոզիտներից ստացվող 100000.0 50444.4 50.4

բ)պետական հիմնարկների հաշվեկշռում հաշվառվող գույքի,
համայնքների վարչական տարածքից դուրս գտնվող պետական
սեփականություն համարվող հողերի վարձակալման և
օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարներ

203000.0 158069.3 77.9

-գույքի վարձավճար 3000.0 2683.9 89.5
-հողի վարձավճար 200000.0 155385.4 77.7
գ)բյուջեից տրված վարկերի տոկոսավճարներ 6000.0 12327.5 205.5
դ)իրավախախտումների համար գործադիր և դատական
մարմինների կողմից կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքեր 285000.0 261181.8 91.6

ե)այլ եկամուտներ 647250.0 480835.0 74.3
որից`
ռադիոհաճախականության օգտագործման դիմաց վճարների գծով 273108.0 265364.3 97.2
Բ.Պաշտոնակն դրամաշնորհներԲ.Պաշտոնակն դրամաշնորհներԲ.Պաշտոնակն դրամաշնորհներԲ.Պաշտոնակն դրամաշնորհներ 1500000.01500000.01500000.01500000.0
Միջպետական վարկՄիջպետական վարկՄիջպետական վարկՄիջպետական վարկ

39293778.939293778.939293778.939293778.9 39293778.939293778.939293778.939293778.9 100.0100.0100.0100.0

2. 2013 թվականին փաստացի հաշվարկված և վճարված սոցիալական ապահովության վճարները (հիվանդության թերթիկ
և այլն) 463558.2 հազար դրամ:

Ծանոթություն.Ծանոթություն.Ծանոթություն.Ծանոթություն. եկամուտների  մեջ  ներառված  են`                                                                                                                                                             
1. "ԼՂՀ 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին" ԼՂՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն բյուջետային հիմնարկների
արտաբյուջետային միջոցների նախահաշվի ծրագրային և փաստացի ցուցանիշները` համապատասխանաբար 480250.0
հազար դրամ և 424409.5 հազար դրամ:                                     

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 2013 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների 

կատարման մասին ըստ առանձին հարկատեսակների   կատարման մասին ըստ առանձին հարկատեսակների   կատարման մասին ըստ առանձին հարկատեսակների   կատարման մասին ըստ առանձին հարկատեսակների   
==== (հազար ¹ñ³Ù)



նախատես-նախատես-նախատես-նախատես-
ված ված ված ված 

հատկացում-հատկացում-հատկացում-հատկացում-
ներըներըներըները

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

ներըներըներըները

    կատարողա-կատարողա-կատարողա-կատարողա-
կանըկանըկանըկանը

%%%%

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 71066000.071066000.071066000.071066000.0 71704890.171704890.171704890.171704890.1 69623156.169623156.169623156.169623156.1 97.1 97.1 97.1 97.1 
այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ   ԾԱԽՍԵՐԸՆԹԱՑԻԿ   ԾԱԽՍԵՐԸՆԹԱՑԻԿ   ԾԱԽՍԵՐԸՆԹԱՑԻԿ   ԾԱԽՍԵՐ 58597379.2058597379.2058597379.2058597379.20 56311776.356311776.356311776.356311776.3 54437467.054437467.054437467.054437467.0 96.7 96.7 96.7 96.7 
այդ թվում`
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 13569413.313569413.313569413.313569413.3 13782214.413782214.413782214.413782214.4 13309582.213309582.213309582.213309582.2 96.6 96.6 96.6 96.6 
այդ թվում`

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներր 12025129.0 12232512.5 11827412.7 96.7 

Փաստացի սոցիալական ապահովության վճարներ 1544284.3 1549701.9 1482169.5 95.6 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 9474039.09474039.09474039.09474039.0 9802692.99802692.99802692.99802692.9 9178010.29178010.29178010.29178010.2 93.6 93.6 93.6 93.6 

այդ թվում`
Շարունակական ծախսեր 1317224.3 1322737.9 1204817.6 91.08513
Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր 495877.9 476904.3 409964.7 85.96372
Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 5954080.6 6049962.3 5822153.8 96.23455
Այլ մասնագիտականծառայությունների ձեռքբերում 148369.4 101039.4 65460.9 64.7875
Ընթացիկ նորոգում և պահպանում(ծառայություններ և նյութեր) 189425.2 303512.6 223399.9 73.60482
Նյութեր  (ապրանքներ) 1369061.6 1548536.4 1452213.3 93.77973
ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ 1699000.01699000.01699000.01699000.0 1664000.01664000.01664000.01664000.0 1634493.91634493.91634493.91634493.9 98.2 98.2 98.2 98.2 
այդ թվում`
Ներքին տոկոսավճարներ 1699000.0 1664000.0 1634493.9 98.2 
ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 4137368.04137368.04137368.04137368.0 4571323.24571323.24571323.24571323.2 4384340.04384340.04384340.04384340.0 95.9 95.9 95.9 95.9 
այդ թվում`
Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին 4137368.0 4571323.2 4384340.0 95.90965
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 6654324.16654324.16654324.16654324.1 6572448.46572448.46572448.46572448.4 6389586.96389586.96389586.96389586.9 97.2 97.2 97.2 97.2 
այդ թվում`

Ընթացիկ դրամաշնորհներ միջազգային
կազմակերպություններին

80.0 80.0 38.0 47.5 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ
մակարդակներին

6654244.1 6572368.4 6389548.9 97.2 

որից`
Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական կառավարման
հատվածին

19300.019300.019300.019300.0 19300.0 18581.1 96.3 

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող
դոտացիաներ

1668727.4 1662720.9 1540700.0 92.7 

Այլ ընթացիկ  դրամաշնորհներ համայնքներին 5000.0
Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ
առևտրային կազմակերպություններին

86200.0 91673.0 83213.6 90.8 

Այլ  ընթացիկ  դրամաշնորհներ 4875016.7 4798674.5 4747054.2 98.9 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 17893371.417893371.417893371.417893371.4 16424632.816424632.816424632.816424632.8 16258994.716258994.716258994.716258994.7 99.0 99.0 99.0 99.0 
այդ թվում`
Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ
նպաստներ (բյուջեից)

17893371.4 16424632.8 16258994.7 99.0 

այդ թվում`
Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից 167245.0 185245.0 184845.0 99.78407

                                                                                                                                                                    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  2013 թվականի 
պետական բյուջեի ծախսերի կատարման վերաբերյալ   

(տնտեսագիտական դասակարգում)
/հազար դրամ/



նախատես-նախատես-նախատես-նախատես-
ված ված ված ված 

հատկացում-հատկացում-հատկացում-հատկացում-
ներըներըներըները

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

ներըներըներըները

    կատարողա-կատարողա-կատարողա-կատարողա-
կանըկանըկանըկանը

%%%%

Մայրության նպաստներ բյուջեից 598860.0 598860.0 598838.2 99.99636
Երեխաների նպաստներ բյուջեից 3552420.0 3310420.0 3298567.6 99.64197
Գործազրկության նպաստներ բյուջեից 117000.0 97000.0 92390.1 95.24753
Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից 310359.0 292359.0 284400.0 97.27766
Կրթական,մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից 152491.1 151246.2 142942.7 94.50994
Բնակարանային նպաստներ բյուջեից 50880.0 50297.7 47041.2 93.52555
Այլ նպաստներ բյուջեից 3479085.3 2719173.9 2626716.5 96.5998
Կենսաթոշակներ 9465031.0 9020031.0 8983253.4 99.59227
այդ թվում`
Կենսաթոշակներ 9465031.0 9020031.0 8983253.4 99.6 
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 5169863.45169863.45169863.45169863.4 3494464.63494464.63494464.63494464.6 3282459.13282459.13282459.13282459.1 93.9 93.9 93.9 93.9 
այդ թվում`
Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական)
կազմակերպություններին

139836.4 147536.4 140770.1 95.4 

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման
տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց
նկատմամբ

57564.3 66378.2 45689.2 68.8 

Այլ ծախսեր 2972462.7 3149717.0 2973520.9 94.4 
Պահուստային միջոցներ 2000000.0 130833 122478.9 93.6 
ՈՉՈՉՈՉՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻԱԿՏԻՎՆԵՐԻԱԿՏԻՎՆԵՐԻԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏՀԵՏՀԵՏՀԵՏ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12468620.812468620.812468620.812468620.8 15393113.815393113.815393113.815393113.8 15185689.115185689.115185689.115185689.1 98.7 98.7 98.7 98.7 

այդ թվում`
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 12518620.812518620.812518620.812518620.8 15443113.815443113.815443113.815443113.8 15243704.615243704.615243704.615243704.6 98.7 98.7 98.7 98.7 
այդ թվում`
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 12518620.812518620.812518620.812518620.8 15443113.815443113.815443113.815443113.8 15243704.615243704.615243704.615243704.6 98.7 98.7 98.7 98.7 
այդ թվում`

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 11533000.011533000.011533000.011533000.0 14290339.214290339.214290339.214290339.2 14144519.514144519.514144519.514144519.5 99.0 99.0 99.0 99.0 
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 581314.0581314.0581314.0581314.0 827676.2827676.2827676.2827676.2 782302.3782302.3782302.3782302.3 94.5 94.5 94.5 94.5 
այդ թվում`
Տրանսպորտային սարքավորումներ 173332.2 158913.2 91.68129
Վարչական  սարքավորումներ 69539.0 147356.0 125368.1 85.07838
Այլ մեքենաներ և  սարքավորումներ 511775.0 506988.0 498021.0 98.23132
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 404306.8404306.8404306.8404306.8 325098.4325098.4325098.4325098.4 316882.8316882.8316882.8316882.8 97.5 97.5 97.5 97.5 
այդ թվում`
Աճեցվող ակտիվներ
Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ 1340.0 1340.0 825.0 61.56716
Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր 72966.8 72966.8 72966.7 99.99986
Նախագծահետազոտական ծախսեր 330000.0 245752.0 238139.7 96.90245
Հող 5039.6 4951.4 98.24986

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ -50000.0-50000.0-50000.0-50000.0 -50000.0-50000.0-50000.0-50000.0 -58015.5-58015.5-58015.5-58015.5 116.0116.0116.0116.0

     Ծանոթություն.

          

                  
=2. "ԼՂՀ 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին" ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն տեղեկության "Այլ
ծախսեր" բաժնում ներառված է ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում պետական բյուջեից պետական տուրքի
վճարումները 17816.1 հազար դրամի չափով:

1."ԼՂՀ 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին" ԼՂՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն ըստ հոդվածների ներառված են
արտաբյուջետային հաշիվներ ունեցող բյուջետային հիմնարկների արտաբյուջետային միջոցների նախահաշվի ծրագրային
և փաստացի ցուցանիշները`համապատասխանաբար 621074.0 հազար դրամ և 417555.3 հազար դրամ:



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                                                                          71066000.071066000.071066000.071066000.0 71704890.171704890.171704890.171704890.1 69623156.169623156.169623156.169623156.1 97.197.197.197.1

այդ թվում`
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻԲՆՈՒՅԹԻԲՆՈՒՅԹԻԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆՀԱՆՐԱՅԻՆՀԱՆՐԱՅԻՆՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

8198867.08198867.08198867.08198867.0 9119571.09119571.09119571.09119571.0 8384937.08384937.08384937.08384937.0 91.991.991.991.9

այդ թվում`

ՕրենսդիրՕրենսդիրՕրենսդիրՕրենսդիր ևևևև գործադիրգործադիրգործադիրգործադիր մարմիններ,մարմիններ,մարմիններ,մարմիններ, պետականպետականպետականպետական
կառավարում,կառավարում,կառավարում,կառավարում, ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական ևևևև
հարկաբյուջետայինհարկաբյուջետայինհարկաբյուջետայինհարկաբյուջետային հարաբերություններ,հարաբերություններ,հարաբերություններ,հարաբերություններ,
արտաքին հարաբերություններարտաքին հարաբերություններարտաքին հարաբերություններարտաքին հարաբերություններ

3961748.43961748.43961748.43961748.4 4936679.24936679.24936679.24936679.2 4424445.14424445.14424445.14424445.1 89.689.689.689.6

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական
կառավարում

2272954.0 3080402.3 2885417.7 93.7

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային
հարաբերություններ

956792.9 1155737.0 881359.3 76.3

Արտաքին հարաբերություններ 732001.5 700539.9 657668.1 93.9

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններԸնդհանուր բնույթի ծառայություններԸնդհանուր բնույթի ծառայություններԸնդհանուր բնույթի ծառայություններ 333400.5333400.5333400.5333400.5 320180.2320180.2320180.2320180.2 296632.0296632.0296632.0296632.0 92.692.692.692.6
Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի
ծառայություններ

98415.5 98829.5 79321.3 80.3

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր
ծառայություններ 

126929.7 126929.7 125720.0 99.0

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 108055.3 94421.0 91590.7 97.0
ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր բնույթիբնույթիբնույթիբնույթի հետազոտականհետազոտականհետազոտականհետազոտական
աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք

44899.644899.644899.644899.6 44899.644899.644899.644899.6 41931.341931.341931.341931.3 93.493.493.493.4

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 44899.6 44899.6 41931.3 93.4

ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր բնույթիբնույթիբնույթիբնույթի հանրայինհանրայինհանրայինհանրային ծառայություն-ծառայություն-ծառայություն-ծառայություն-
ներ ներ ներ ներ ((((այլայլայլայլ    դասերինդասերինդասերինդասերին    չպատկանողչպատկանողչպատկանողչպատկանող))))

491091.1491091.1491091.1491091.1 491091.1491091.1491091.1491091.1 446734.7446734.7446734.7446734.7 91.091.091.091.0

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ ( այլ  
դասերին չպատկանող)

491091.1 491091.1 446734.7 91.0

Պետական պարտքի գծով գործառնություններՊետական պարտքի գծով գործառնություններՊետական պարտքի գծով գործառնություններՊետական պարտքի գծով գործառնություններ 1699000.01699000.01699000.01699000.0 1664000.01664000.01664000.01664000.0 1634493.91634493.91634493.91634493.9 98.298.298.298.2

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 1699000.0 1664000.0 1634493.9 98.2

ԿառավարությանԿառավարությանԿառավարությանԿառավարության տարբերտարբերտարբերտարբեր մակարդակներիմակարդակներիմակարդակներիմակարդակների միջևմիջևմիջևմիջև
իրականացվողիրականացվողիրականացվողիրականացվող ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր բնույթիբնույթիբնույթիբնույթի
տրանսֆերտներտրանսֆերտներտրանսֆերտներտրանսֆերտներ

1668727.41668727.41668727.41668727.4 1662720.91662720.91662720.91662720.9 1540700.01540700.01540700.01540700.0 92.792.792.792.7

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև
իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1668727.4 1662720.9 1540700.0 92.7

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 
Լեռհային Ղարաբաղի Հանրապետության  2013 թվականի   պետական բյուջեի 

ծախսերի կատարման վերաբերյալ  (գործառնական դասակարգման) 

հազար դրամ



Բյուջետային ծախսերի գործառնական 
դասակարգման բաժինների, խմբեր և դասերի 

անվանոմները

նախատեսված 
հատկացոմները

ճշտված 
հատկացոմները

 կատարողա-
կանը

%%%%

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,ԿԱՐԳ,ԿԱՐԳ,ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

4613979.54613979.54613979.54613979.5 4783211.44783211.44783211.44783211.4 4561352.94561352.94561352.94561352.9 95.495.495.495.4

այդ թվում`

Հասարակական կարգ և անվտանգությունՀասարակական կարգ և անվտանգությունՀասարակական կարգ և անվտանգությունՀասարակական կարգ և անվտանգություն 2984962.72984962.72984962.72984962.7 3294962.73294962.73294962.73294962.7 3137623.63137623.63137623.63137623.6 95.295.295.295.2
Ոստիկանություն 1843897.1 2153897.1 2040745.7 94.7
Ազգային անվտանգություն 1141065.6 1141065.6 1096877.9 96.1

Փրկարար ծառայությունՓրկարար ծառայությունՓրկարար ծառայությունՓրկարար ծառայություն 670459.7670459.7670459.7670459.7 675973.6675973.6675973.6675973.6 646974.8646974.8646974.8646974.8 95.795.795.795.7

Փրկարար  ծառայություն 670459.7 675973.6 646974.8 95.7

ԴատականԴատականԴատականԴատական գործունեությունգործունեությունգործունեությունգործունեություն ևևևև իրավականիրավականիրավականիրավական
պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն

577665.4577665.4577665.4577665.4 431383.4431383.4431383.4431383.4 418072.6418072.6418072.6418072.6 96.996.996.996.9

Դատարաններ 367750.0 369430.0 358681.7 97.1
Իրավական պաշտպանություն 209915.4 61953.4 59390.9 95.9
ԴատախազությունԴատախազությունԴատախազությունԴատախազություն 380891.7380891.7380891.7380891.7 380891.7380891.7380891.7380891.7 358681.9358681.9358681.9358681.9 94.294.294.294.2
Դատախազություն 380891.7 380891.7 358681.9 94.2

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 6934879.26934879.26934879.26934879.2 7077383.47077383.47077383.47077383.4 6850725.36850725.36850725.36850725.3 96.896.896.896.8
այդ թվում`

ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր բնույթիբնույթիբնույթիբնույթի տնտեսական,տնտեսական,տնտեսական,տնտեսական, առևտրայինառևտրայինառևտրայինառևտրային ևևևև
աշխատանքի գծով հարաբերություններաշխատանքի գծով հարաբերություններաշխատանքի գծով հարաբերություններաշխատանքի գծով հարաբերություններ

2407998.52407998.52407998.52407998.5 2431259.52431259.52431259.52431259.5 2394330.62394330.62394330.62394330.6 98.598.598.598.5

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային
հարաբերություններ

2407998.5 2431259.5 2394330.6 98.5

Գյուղատնտեսություն,Գյուղատնտեսություն,Գյուղատնտեսություն,Գյուղատնտեսություն, անտառայինանտառայինանտառայինանտառային տնտեսու-տնտեսու-տնտեսու-տնտեսու-
թյուն, ձկնորսություն և որսորդությունթյուն, ձկնորսություն և որսորդությունթյուն, ձկնորսություն և որսորդությունթյուն, ձկնորսություն և որսորդություն

3307512.43307512.43307512.43307512.4 3543887.13543887.13543887.13543887.1 3428594.73428594.73428594.73428594.7 96.796.796.796.7

Գյուղատնտեսություն 3102098.0 3104222.7 3014610.9 97.1
Անտառային տնտեսություն 205414.4 439664.4 413983.8 94.2
Վառելիք և էներգետիկաՎառելիք և էներգետիկաՎառելիք և էներգետիկաՎառելիք և էներգետիկա 400000.0400000.0400000.0400000.0 400000.0400000.0400000.0400000.0 400000.0400000.0400000.0400000.0 100.0100.0100.0100.0
Էլեկտրաէներգիա 400000.0 400000.0 400000.0 100.0
ՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտ 300397.2300397.2300397.2300397.2 383265.7383265.7383265.7383265.7 326361.5326361.5326361.5326361.5 85.285.285.285.2
Օդային տրանսպորտ 300397.2 383265.7 326361.5 85.2

Այլ բնագավառներԱյլ բնագավառներԱյլ բնագավառներԱյլ բնագավառներ 355000.0355000.0355000.0355000.0 355000.0355000.0355000.0355000.0 345592.0345592.0345592.0345592.0 97.397.397.397.3

Հյուրանոցային և հասարակական սննդի օբյեկտներ 320000.0 320000.0 313545.0 98.0
Զբոսաշրջություն 35000.0 35000.0 32047.0 91.6

ՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսական հարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններ ((((այլայլայլայլ դասերինդասերինդասերինդասերին
չպատկանող)չպատկանող)չպատկանող)չպատկանող)

163971.1163971.1163971.1163971.1 -36028.9-36028.9-36028.9-36028.9 -44153.5-44153.5-44153.5-44153.5 122.6122.6122.6122.6

Տնտեսական հարաբերություններ ( այլ դասերին
չպատկանող)

163971.1 -36028.9 -44153.5 122.6

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 93508.793508.793508.793508.7 94508.794508.794508.794508.7 79857.979857.979857.979857.9 84.584.584.584.5

այդ թվում`



Բյուջետային ծախսերի գործառնական 
դասակարգման բաժինների, խմբեր և դասերի 

անվանոմները

նախատեսված 
հատկացոմները

ճշտված 
հատկացոմները

 կատարողա-
կանը

%%%%

ՇրջակաՇրջակաՇրջակաՇրջակա միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն ((((այլայլայլայլ
դասերին չպատկանող)դասերին չպատկանող)դասերին չպատկանող)դասերին չպատկանող)

93508.793508.793508.793508.7 94508.794508.794508.794508.7 79857.979857.979857.979857.9 84.584.584.584.5

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն ( այլ
դասերին չպատկանող)

93508.7 94508.7 79857.9 84.5

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎԵՎԵՎԵՎ
ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

434299.6434299.6434299.6434299.6 546002.2546002.2546002.2546002.2 525482.5525482.5525482.5525482.5 96.296.296.296.2

այդ թվում`
ՋրամատակարարումՋրամատակարարումՋրամատակարարումՋրամատակարարում 240000.0240000.0240000.0240000.0 340000.6340000.6340000.6340000.6 322696.9322696.9322696.9322696.9 94.994.994.994.9
Ջրամատակարարում 240000.0 340000.6 322696.9 94.9

ԲնակարանայինԲնակարանայինԲնակարանայինԲնակարանային շինարարությունշինարարությունշինարարությունշինարարություն ևևևև կոմունալկոմունալկոմունալկոմունալ
ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

194299.6194299.6194299.6194299.6 206001.6206001.6206001.6206001.6 202785.6202785.6202785.6202785.6 98.498.498.498.4

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ
ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

194299.6 206001.6 202785.6 98.4

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 4504703.04504703.04504703.04504703.0 4559043.24559043.24559043.24559043.2 4419974.04419974.04419974.04419974.0 96.996.996.996.9

այդ թվում`

ԲժշկականԲժշկականԲժշկականԲժշկական ապրանքներ,ապրանքներ,ապրանքներ,ապրանքներ, սարքերսարքերսարքերսարքեր ևևևև
սարքավորումներսարքավորումներսարքավորումներսարքավորումներ

175934.0175934.0175934.0175934.0 197852.0197852.0197852.0197852.0 197486.3197486.3197486.3197486.3 99.899.899.899.8

Դեղագործական ապրանքներ 161934.0 161934.0 161924.9 100.0
Բժշկական  սարքեր և սարքավորումներ 14000.0 35918.0 35561.4
Արտահիվանդանոցային ծառայություններԱրտահիվանդանոցային ծառայություններԱրտահիվանդանոցային ծառայություններԱրտահիվանդանոցային ծառայություններ 1671771.41671771.41671771.41671771.4 1669889.81669889.81669889.81669889.8 1574700.81574700.81574700.81574700.8 94.394.394.394.3
Ընդհանուր բնույթի  բժշկականն ծառայություններ 923115.3 914115.3 856495.1 93.7
Մասնագիտացված բժշկականն ծառայություններ 379774.9 379774.9 349511.7 92.0
Ստոմատոլոգիական ծառայություններ 89908.6 89908.6 82735.4 92.0
Պարաբժշկական  ծառայություններ 278972.6 286091.0 285958.6 100.0

Հիվանդանոցային ծառայություններՀիվանդանոցային ծառայություններՀիվանդանոցային ծառայություններՀիվանդանոցային ծառայություններ 1905016.01905016.01905016.01905016.0 1892527.01892527.01892527.01892527.0 1864411.91864411.91864411.91864411.9 98.598.598.598.5
Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություն-
ներ

839452.4 836452.4 819185.9 97.9

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություն-
ներ

444723.2 435234.2 434030.2 99.7

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայու-
թյուններ

620840.4 620840.4 611195.8 98.4

Հանրային առողջապահական ծառայություններՀանրային առողջապահական ծառայություններՀանրային առողջապահական ծառայություններՀանրային առողջապահական ծառայություններ 280745.6280745.6280745.6280745.6 279745.6279745.6279745.6279745.6 277520.6277520.6277520.6277520.6 99.299.299.299.2

Հանրային առողջապահական ծառայություններ 280745.6 279745.6 277520.6 99.2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 471236.0471236.0471236.0471236.0 519028.8519028.8519028.8519028.8 505854.4505854.4505854.4505854.4 97.597.597.597.5

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և
ծրագրեր

384424.3 427755.9 420249.3 98.2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 86811.7 91272.9 85605.1 93.8
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 2429539.72429539.72429539.72429539.7 2554168.92554168.92554168.92554168.9 2427870.12427870.12427870.12427870.1 95.195.195.195.1
այդ թվում`
Հանգստի և սպորտի ծառայություններՀանգստի և սպորտի ծառայություններՀանգստի և սպորտի ծառայություններՀանգստի և սպորտի ծառայություններ 270464.4270464.4270464.4270464.4 310735.8310735.8310735.8310735.8 298864.1298864.1298864.1298864.1 96.296.296.296.2
Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 270464.4 310735.8 298864.1 96.2
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Մշակութային ծառայություններՄշակութային ծառայություններՄշակութային ծառայություններՄշակութային ծառայություններ 1081659.01081659.01081659.01081659.0 1155671.71155671.71155671.71155671.7 1051291.41051291.41051291.41051291.4 91.091.091.091.0
Գրադարաններ 62870.1 63986.7 63480.4 99.2
Թանգարաններ և ցուցասրահներ 64512.2 77055.4 74132.6 96.2
Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 199728.6 207625.1 202068.7 97.3
Այլ մշակութային կազմակերպություններ 26626.6 27042.7 26042.1 96.3
Արվեստ 441108.4 493148.7 487651.4 98.9
Հուշարձանների և մշակութային արժեքների
վերականգնում և պահպանում

286813.1 286813.1 197916.2 69.0

ՌադիոՌադիոՌադիոՌադիո ևևևև հեռուստահաղորդուներիհեռուստահաղորդուներիհեռուստահաղորդուներիհեռուստահաղորդուների հեռարձակ-հեռարձակ-հեռարձակ-հեռարձակ-
ման և հրատարակչական ծառայություններման և հրատարակչական ծառայություններման և հրատարակչական ծառայություններման և հրատարակչական ծառայություններ

740587.3740587.3740587.3740587.3 744206.6744206.6744206.6744206.6 742700.5742700.5742700.5742700.5 99.899.899.899.8

Հեռուստառադիոհաղորդուների 613380.6 616724.3 615550.3 99.8
Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 127206.7 127482.3 127150.2 99.7
ԿրոնականԿրոնականԿրոնականԿրոնական ևևևև հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական այլայլայլայլ
ծառայություններծառայություններծառայություններծառայություններ

198000.0198000.0198000.0198000.0 198000.0198000.0198000.0198000.0 191593.1191593.1191593.1191593.1 96.896.896.896.8

Երիտասարդական ծրագրեր 33000.0 33000.0 32993.1 100.0
Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական
կազմակերպություններ, արհմիություններ

115000.0 115000.0 108600.0 94.4

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 50000.0 50000.0 50000.0 100.0

Հանգիստ,Հանգիստ,Հանգիստ,Հանգիստ, մշակույթմշակույթմշակույթմշակույթ ևևևև կրոնկրոնկրոնկրոն ((((այլայլայլայլ դասերինդասերինդասերինդասերին
չպատկանող)չպատկանող)չպատկանող)չպատկանող)

138829.0138829.0138829.0138829.0 145554.8145554.8145554.8145554.8 143421.0143421.0143421.0143421.0 98.598.598.598.5

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն ( այլ դասերին
չպատկանող)

138829.0 145554.8 143421.0 98.5

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 11045849.411045849.411045849.411045849.4 11068083.611068083.611068083.611068083.6 10816415.710816415.710816415.710816415.7 97.797.797.797.7
այդ թվում`

Նախադպրոցական կրթությունՆախադպրոցական կրթությունՆախադպրոցական կրթությունՆախադպրոցական կրթություն 660026.4660026.4660026.4660026.4 650285.2650285.2650285.2650285.2 598891.5598891.5598891.5598891.5 92.192.192.192.1
Նախադպրոցական կրթություն 660026.4 650285.2 598891.5 92.1

Տարրական,Տարրական,Տարրական,Տարրական, հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական ևևևև միջնակարգմիջնակարգմիջնակարգմիջնակարգ
ընդհանուր կրթությունընդհանուր կրթությունընդհանուր կրթությունընդհանուր կրթություն

8104322.38104322.38104322.38104322.3 8112422.18112422.18112422.18112422.1 7990504.57990504.57990504.57990504.5 98.598.598.598.5

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր
կրթություն

8104322.3 8112422.1 7990504.5 98.5

ՆախնականՆախնականՆախնականՆախնական մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական ((((արհեստագոր-արհեստագոր-արհեստագոր-արհեստագոր-
ծական) և միջին մասնագիտական կրթությունծական) և միջին մասնագիտական կրթությունծական) և միջին մասնագիտական կրթությունծական) և միջին մասնագիտական կրթություն

434582.4434582.4434582.4434582.4 434979.4434979.4434979.4434979.4 429795.7429795.7429795.7429795.7 98.898.898.898.8

Նախնական մասնագիտական(արհեստագործական)
մասնագիտական կրթություն

187649.90 187649.9 183015.8 97.5

Միջին մասնագիտական կրթություն 246932.5 247329.5 246779.9 99.8
Բարձրագույն կրթությունԲարձրագույն կրթությունԲարձրագույն կրթությունԲարձրագույն կրթություն 493396.9493396.9493396.9493396.9 493396.9493396.9493396.9493396.9 479079.8479079.8479079.8479079.8 97.197.197.197.1
Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 493396.9 493396.9 479079.8 97.1
ԸստԸստԸստԸստ մակարդակներիմակարդակներիմակարդակներիմակարդակների չդասակարգվողչդասակարգվողչդասակարգվողչդասակարգվող
կրթություն կրթություն կրթություն կրթություն 

655043.9655043.9655043.9655043.9 658464.3658464.3658464.3658464.3 625094.2625094.2625094.2625094.2 94.994.994.994.9

Արտադպրոցական դաստիարակություն 567044.2 574517.8 554916.8 96.6
Լրացուցիչ կրթություն 87999.7 83946.5 70177.4 83.6
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ԿրթությանըԿրթությանըԿրթությանըԿրթությանը տրամադրվողտրամադրվողտրամադրվողտրամադրվող օժանդակօժանդակօժանդակօժանդակ
ծառայություններ ծառայություններ ծառայություններ ծառայություններ 

582903.1582903.1582903.1582903.1 602961.3602961.3602961.3602961.3 579438.2579438.2579438.2579438.2 96.196.196.196.1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ 

582903.1 602961.3 579438.2 96.1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 115574.4115574.4115574.4115574.4 115574.4115574.4115574.4115574.4 113611.8113611.8113611.8113611.8 98.398.398.398.3
Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 115574.4 115574.4 113611.8 98.3
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 18057373.918057373.918057373.918057373.9 16708988.416708988.416708988.416708988.4 16466059.116466059.116466059.116466059.1 98.598.598.598.5
այդ թվում`

Վատառողջություն և անաշխատունակությունՎատառողջություն և անաշխատունակությունՎատառողջություն և անաշխատունակությունՎատառողջություն և անաշխատունակություն 83019.983019.983019.983019.9 83104.983104.983104.983104.9 77356.077356.077356.077356.0 93.193.193.193.1

Վատառողջություն 17808.0 17808.0 14909.4 83.7
 Անաշխատունակություն 65211.9 65296.9 62446.6 95.6
ԾերությունԾերությունԾերությունԾերություն 9570518.89570518.89570518.89570518.8 9125518.89125518.89125518.89125518.8 9088741.19088741.19088741.19088741.1 99.699.699.699.6
Ծերություն 9570518.8 9125518.8 9088741.1 99.6
Հարազատին կորցրած անձինքՀարազատին կորցրած անձինքՀարազատին կորցրած անձինքՀարազատին կորցրած անձինք 250234.0250234.0250234.0250234.0 232234.0232234.0232234.0232234.0 225200.0225200.0225200.0225200.0 97.097.097.097.0
Հարազատին կորցրած անձինք 250234.0 232234.0 225200.0 97.0
Ընտանիքի անդամներ և զավակներԸնտանիքի անդամներ և զավակներԸնտանիքի անդամներ և զավակներԸնտանիքի անդամներ և զավակներ 4968543.54968543.54968543.54968543.5 4601291.04601291.04601291.04601291.0 4531236.94531236.94531236.94531236.9 98.598.598.598.5
Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 4968543.5 4601291.0 4531236.9 98.5
ԳործազրկությունԳործազրկությունԳործազրկությունԳործազրկություն 149409.1149409.1149409.1149409.1 128556.1128556.1128556.1128556.1 105691.7105691.7105691.7105691.7 82.282.282.282.2
Գործազրկություն 149409.1 128556.1 105691.7 82.2
ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական հատուկհատուկհատուկհատուկ արտոնություններարտոնություններարտոնություններարտոնություններ ((((այլայլայլայլ
դասերին չպատկանող) դասերին չպատկանող) դասերին չպատկանող) դասերին չպատկանող) 

1125365.21125365.21125365.21125365.2 1080365.21080365.21080365.21080365.2 1035054.31035054.31035054.31035054.3 95.895.895.895.8

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ ( այլ
դասերին չպատկանող) 

1125365.2 1080365.2 1035054.3 95.8

ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն ((((այլայլայլայլ դասերինդասերինդասերինդասերին
չպատկանող) չպատկանող) չպատկանող) չպատկանող) 

1910283.41910283.41910283.41910283.4 1457918.41457918.41457918.41457918.4 1402779.11402779.11402779.11402779.1 96.296.296.296.2

Սոցիալական պաշտպանություն ( այլ դասերին
չպատկանող) 

275155.6 303937.6 285141.6 93.8

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող
օժանդակ ծառայություններ ( այլ դասերին
չպատկանող) 

1635127.8 1153980.8 1117637.5 96.9

ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂՉԴԱՍՎՈՂՉԴԱՍՎՈՂՉԴԱՍՎՈՂ
ԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐ

14753000.014753000.014753000.014753000.0 15193929.315193929.315193929.315193929.3 15090481.615090481.615090481.615090481.6 99.399.399.399.3

այդ թվում`
ԼՂՀԼՂՀԼՂՀԼՂՀ կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության ևևևև համայնքներիհամայնքներիհամայնքներիհամայնքների
պահուստային ֆոնդերպահուստային ֆոնդերպահուստային ֆոնդերպահուստային ֆոնդեր

2000000.02000000.02000000.02000000.0 130833.0130833.0130833.0130833.0 122478.9122478.9122478.9122478.9 93.693.693.693.6

ԼՂՀ կառավարության  պահուստային ֆոնդ 2000000.0 130833.0 122478.9 93.6

Այլ  ծախսերԱյլ  ծախսերԱյլ  ծախսերԱյլ  ծախսեր 12753000.012753000.012753000.012753000.0 15063096.315063096.315063096.315063096.3 14968002.714968002.714968002.714968002.7 99.499.499.499.4
Այլ  ծախսեր 12753000.0 15063096.3 14968002.7 99.4


