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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Ինչպես և նախկինում առաջիկա տարիներին նույնպես կառավարությունը կշարունակի 

տնտեսական միջոցառումների իրականացումը` պետական միջամտությունն ուղղելով 

եկամուտների և ռեսուրսների վերաբաշխմանն ու տնտեսության կայունացմանը: 

Կառավարության այսպիսի ծավալուն սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության 

արդյունավետության և ամբողջականության ապահովման գրավականը գերակա խնդիրների 

հստակեցումն ու դրանք միջնաժամկետ (նաև` երկարաժամկետ) ռազմավարական ծրագրերի 

հենքի վրա լուծելն է: 

Այդ կապակցությամբ հարկ է նշել, որ ԼՂՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի 

ծրագրավորման գործընթացն օրենքով ճանաչվել է ընդհանուր բյուջետային գործընթացի 

բաղկացուցիչ մաս և իրականացվում է օրենքով սահմանված ընթացակարգով: ԼՂՀ բյուջետային 

գործընթացում պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազմման փուլի առանձնացումը 

պայմանավորված է այդ փաստաթղթի քաղաքական կարևորությամբ: Հարկ է նշել նաև, որ հա-

մապարփակ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրն այն ռազմավարական հենքն է, որի 

շրջանակներում մշակվում և իրականացվում է տնտեսական և սոցիալական 

քաղաքականությունը տարեկան կտրվածքով: 

Նպատակը և խնդիրները 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային գործընթացի պրակտիկայում պե-

տական բյուջեի նախագիծը մշակվում է մեկ տարվա կտրվածքով: Պետական ծախսերի կառա-

վարման առումով մեկ տարվա կտրվածքով մշակվող և իրականացվող պետական բյուջեներն 

ունեն որոշակի սահմանափակումներ: Մասնավորապես, տարեկան ծրագրերի հիմքում դրվում են 

կարճաժամկետ մակրոտնտեսական կանխատեսումներ, իրականացվող քաղաքականությունների 

և տարեկան բյուջետային ծախսերի միջև կապը ժամանակային անհամապատասխանության 

պատճառով հստակ չէ: Այդ պատճառով, որպես կանոն, վերահսկման առարկա է հանդիսանում 

ծախսերի չափը և ոչ թե ակնկալվող արդյունքը (նաև մատուցվող ծառայության որակը): Պետա-

կան ծախսերի քաղաքականությունը հստակ ձևակերպելու և իրականացնելու համար անհրա-

ժեշտ է հաշվի առնել պետական ծախսերի ծրագրային պահանջները միջնաժամկետ (հնարավո-

րության դեպքում՝ նաև երկարաժամկետ) հեռանկարում, որն իր հերթին ենթադրում է մակրոտն-

տեսական միջավայրի ակնկալվող զարգացումների և հասանելի բյուջետային միջոցների ծավալի 

կանխատեսելիություն: 
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Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հիմնական նպատակը պետական ծախսերի 

կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումն է: 

Ըստ էության, պետական ծախսերի կառավարման արդյունավետությունը գնահատվում է 

հետևյալ երեք հայտանիշների հիման վրա` 

I. Համընդհանուր հարկաբյուջետային կարգապահություն. բյուջետային ռեսուրսների փաթեթը 

պետք է լինի հստակ և համապարփակ ձևակերպված, ձևավորվի նախքան ըստ առանձին ուղղու-

թյունների ծախսերի բաշխումը և հիմնավորված լինի միջնաժամկետ մակրոտնտեսական 

կանխատեսումներով: Ծախսերի բաշխումը հստակորեն պետք է իրականացվի վերը նշված 

բյուջետային ռեսուրսների շրջանակներում, իսկ դրանց հետագա կատարումը` սահմանված ծախ-

սային գերակայություններին համապատասխան ընտրված ծրագրերի գծով նախատեսված 

բյուջետային հատկացումների սահմանաքանակների շրջանակներում: 

II. Տեղաբաշխման արդյունավետություն. պետական ծախսերը պետք է համահունչ լինեն պե-

տական քաղաքականության գերակայություններին, և համակարգը պետք է հնարավորություն 

ընձեռի իրականացնել միջոցների միջոլորտային և ներոլորտային վերաբաշխում՝ նվազ գերակա-

յություններից դեպի առավել կարևորները և ցածր արդյունավետություն ունեցող ծրագրերից դե-

պի բարձր արդյունավետություն ունեցող ծրագրերը: 

III. Տեխնիկական (արտադրական) արդյունավետություն. ճյուղային նախարարությունները (գե-

րատեսչությունները) պետք է ապահովեն արդյունավետության առավելագույն հասանելի մակար-

դակ, որը պետք է համադրելի լինի մասնավոր հատվածի համապատասխան ցուցանիշների հետ: 

Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրման համակարգի ներդրումը նպատակ է հե-

տապնդում լուծել հետևյալ խնդիրները` 

· բարելավել մակրոտնտեսական հաշվեկշռվածությունը՝ ի հաշիվ ռեսուրսների իրատեսա-

կան և համապարփակ փաթեթի ձևավորման, 

· նպաստել պետական ֆինանսական միջոցների հաշվին կատարվող բյուջետային հատկա-

ցումների միջոլորտային և ներոլորտային արդյունավետ վերաբաշխմանը՝ ըստ գերակա ուղղութ-

յունների, 

·  հնարավորինս նվազեցնել քաղաքականությունների և դրանց ֆինանսավորման միջև առ-

կա անորոշությունները` նպաստելով ծրագրերի մշակման որակի բարձրացմանը, 

· ըստ ոլորտների սահմանել կոշտ բյուջետային սահմանափակումներ` ճյուղային նախարա-

րությունների (գերատեսչությունների) համար պայմաններ և խթաններ ստեղծելով հասանելի մի-

ջոցների նպատակային և արդյունավետ օգտագործման համար, 

· բարելավել բյուջետային ծրագրերի գնահատման համակարգը և մեծացնել պետական ֆի-
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նանսների կառավարման թափանցիկության աստիճանը: 

Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրման մոտեցումները 

Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրումը շարունակական գործընթաց է և, ըստ 

էության, իրենից ներկայացնում է «քաղաքականությունների ձևակերպում - պլանավորում – բյու-

ջետավորում» տրամաբանական ամբողջական շղթա: Այն հնարավորություն է ընձեռում մեղմել 

հասանելի բյուջետային ռեսուրսների և պահանջվող ծախսերի միջև հնարավոր անհամապա-

տասխանությունը, ինչպես նաև պետական ծախսերում կատարել առանձին բնագավառներում 

իրականացվող պետական քաղաքականության փոփոխություններին համարժեք փոփոխություն-

ներ: Այս առումով արդարացված է, որ ԼՂՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (այսու-

հետ` նաև ՄԺԾԾ) մշակումը (և/կամ վերանայումը), ըստ ժամանակի, նախորդում է տարեկան պե-

տական բյուջեի նախագծի մշակմանը` դառնալով տարեկան պետական բյուջեների կազմման 

ուղեցույց: 

Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրումը ենթադրում է` 

· մակրոտնտեսական կայուն միջավայրին համապատասխանող բյուջետային ռեսուրսների 

(մուտքերի) համապարփակ և իրատեսական գնահատում, 

·  քաղաքականությունների իրականացման նպատակով կատարվող ծախսերի՝ վարից վեր 

մոտեցմամբ գնահատում, 

· հասանելի բյուջետային ռեսուրսների և պահանջվող ծախսերի ներդաշնակության ապա-

հովում համապատասխան մեխանիզմների օգնությամբ: 

ԼՂՀ 2015–2017թթ ՄԺԾԾ-ի մշակման կազմակերպչական հիմքերը 

ԼՂՀ 2015–2017թթ ՄԺԾԾ-ի մշակման գործընթացը կանոնակարգվել է «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ԼՂՀ օրենքով, ԼՂՀ 

վարչապետի 2014 թվականի մայիսի 6-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 

թվականի բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին» N 188-Ա որոշմամբ և այդ որոշման 

հանձնարարականների հիման վրա ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից 

մշակված մեթոդական ցուցումներով: 

Ըստ էության, նման մոտեցումը խնդրին վկայում է այն մասին, որ ԼՂՀ կառավարությունը 

պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը որպես բյուջետային գործընթացի բաղկացուցիչ 

մաս դիտելով, կարևորում է նաև վերջինիս քաղաքական նշանակությունը: 

Ընթացիկ տարում, ինչպես և նախորդ տարիներին ԼՂՀ պետական միջնաժամկետ ծախ-

սերի ծրագրի մշակման գործընթացը կառավարվել, վերահսկվել և համակարգվել է ԼՂՀ 

վարչապետի որոշմամբ ստեղծված ստորև նշված երկու մարմինների կողմից.  
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ü  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական միջնաժամկետ ծախսերի 

ծրագրերի մշտապես գործող բարձրագույն խորհուրդ (խորհրդի նախագահ՝ ԼՂՀ վարչապետ), 

որն ապահովել է ռազմավարական որոշումների կայացումը և մշակման գործընթացի 

վերահսկողությունը, 

ü Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական միջնաժամկետ ծախսերի 

ծրագրերի մշակման աշխատանքները համակարգող՝ մշտապես գործող խումբ (խմբի ղեկավար՝ 

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ), որն ապահովել է պետական 

միջնաժամկետ ծրագրի մշակման աշխատանքների համակարգումը: 

Նման մոտեցումը ընդգծում է բյուջետային գործընթացում ճյուղային նախարարություն-

ների (գերատեսչությունների) մասնակցության դերը, որը նպաստել է ճյուղային մակարդակում 

բյուջետային ծրագրման բարելավմանը և ռազմավարական հիմնավոր որոշումների կայացմանը՝ 

հնարավորինս ապահովելով նախանշված քաղաքականությունների և հասանելի ֆինանսական 

միջոցների համապատասխանությունը: Այս համատեքստում կարևորվում է ԼՂՀ ֆինանսների և 

էկոնոմիկայի նախարարության ու ճյուղային նախարարությունների (գերատեսչությունների) 

գործողությունների փոխհամաձայնեցումը, որից մեծապես կախված է ոչ միայն ԼՂՀ պետական 

միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և պետական բյուջեի նախագծերի մշակման որակը, այլ նաև 

դրանց կատարումը: 

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրավորման բարելավմանն ուղղված բարեփոխումները 

Ծրագրի նպատակների իրագործումն ապահովելու համար ԼՂՀ կառավարությունն իրա-

կանացնում է բարեփոխումներ նաև ծրագրային բյուջետավորումը հանրապետությունում ներդ-

նելու ուղղությամբ: Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխման գերակա նպատակը պետական 

ծախսերի տնտեսական արդյունավետության բարձրացումն է` ռեսուրսներն առաջնահերթ ծախ-

սային ծրագրերին ուղղելու համար ԼՂՀ կառավարությանն աջակցելու միջոցով: Ծրագրային 

բյուջետավորման շրջանակներում այդ աջակցությունն իրականացվում է ԼՂՀ կառավարությանը 

(և հանրությանը) պետական ֆինանսավորման դիմաց տրամադրվող ծառայությունների կամ 

անմիջական արդյունքների վերաբերյալ ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն տրամադրելու միջո-

ցով: Հետևաբար, ծրագրային բյուջետավորումը հանդիսանում է գործիք սոցիալ-տնտեսական 

քաղաքականության առանձին օղակները շաղկապելու համար: Նշվածը կօգնի հասկանալ ծախ-

սերի վերաբերյալ կայացված որոշումների նպատակաուղղվածությունը և ծախսային քաղաքա-

կանությունն ամբողջությամբ ուղղել կառավարության ընդհանուր նպատակների իրագործմանը: 
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ՄԱՍ Ա. 

ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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ԳԼՈՒԽ 1. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ 

ԴՐԱՆՑ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հիմնական ռազմավարական 

գերակայությունները սահմանված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի 

նախընտրական, ինչպես նաև 2012 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի հավանությանն արժանացած Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագրերով: Վերը նշված փաստաթղթերի 

համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունն առաջիկա տարիներին 

առավել կարևորում է պետական բյուջեի ծախսային հետևյալ գերակայությունները. 

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և աճի կայուն 

տեմպերի ապահովման նպատակով բարենպաստ գործարար միջավայրի ապահովման, 

ներդրումային գրավչության բարձրացման և մասնավոր ներդրումների ներգրավման խթանմանն 

ուղղված ծրագրերի իրականացում,  նոր աշխատատեղերի ստեղծման, տեղական արտադրողի 

գործունեության խթանման քաղաքականության իրագործում, տարածքային համաչափ 

զարգացում և տնտեսության դիվերսիֆիկացում, ինչպես նաև գերակա ոլորտներում 

(արդյունաբերություն, էներգետիկա, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ) զարգացման ծրագրերի իրականացում` ելնելով բնապահպանական 

պահանջների պահպանման և ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքներից. 

- առողջ, կիրթ, զարգացած և հայրենասեր հասարակության կայացմանը, նրա բոլոր 

անդամների համար կյանքի բարեկեցիկ և արժանապատիվ պայմանների ապահովմանն ուղղված 

քաղաքականության իրականացում` բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության 

մակարդակի հետևողական բարձրացման, սոցիալական քաղաքականության հասցեականության 

ապահովման, հասարակության յուրաքանչյուր անդամի համար արժանապատիվ ծերության 

ապահովմանն ուղղված կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների իրականացման, 

ինչպես նաև կրթական, առողջապահական ու մշակութային ծառայությունների որակի և 

մատչելիության բարձրացման միջոցով. 

- պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

գործունեության արդյունավետության, նպատակաուղղվածության և հասցեականության 

մակարդակի բարձրացում, օրենքի գերակայության ապահովում, դատաիրավական համակարգի 

կատարելագործում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի բարձր 

մարտունակության պահպանում. 
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- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչում և ղարաբաղա-

ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորում:  

ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության նպատակների իրագործման հիմնական գործիքներից մեկն է: 

Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ներկայացնող այս փաստաթուղթը ոլորտների 

միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի հետ միասին կազմում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հիմնական 

բովանդակությունը: 

Սույն ծրագրի հարկաբյուջետային քաղաքականությունը շարադրող մասը ներկայացնում է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդհանուր երկարաժամկետ 

հարկաբյուջետային սկզբունքները, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ հարկաբյուջետային 

ցուցանիշները և ռազմավարական ծախսային գերակայությունները: Դրանք տնտեսական և 

հարկաբյուջետային այն չափանիշներն են, որոնք դրվելու են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակման հիմքում: 

ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Երկարաժամկետ հարկաբյուջետային սկզբունքներ 

Ընդունելով կայուն հարկաբյուջետային քաղաքականության անհրաժեշտությունը` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը 2015-2017 թվականների ՄԺԾԾ-ի մշակման 

ընթացքում առաջնորդվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի 

նախընտրական և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության գործունեության 

ծրագրերում ամրագրված հարկաբյուջետային սկզբունքներով: Քանի որ բյուջետային մուտքերի 

սղությունը և ելքերի վրա ազդող գործոնները սահմանափակում են կարճաժամկետ հեռանկարում 

նշված սկզբունքների իրագործման հնարավորությունները, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը մտադիր է կիրառել այդ սկզբունքները երկարաժամկետ 

հեռանկարում: Դրանք հիմք կծառայեն ընթացիկ քաղաքականությունների և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության երկարաժամկետ նպատակների 

համաձայնեցվածությունը գնահատելու համար: 

Կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հարկաբյուջետային ցուցանիշներ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունն առկա ծախսային 

գերակայությունները համադրել է երկարաժամկետ հարկաբյուջետային սկզբունքների հետ` 

հաջորդ 3 տարիների ընդհանուր ծախսային մակարդակը որոշելու համար: 
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Համախառն ներքին արդյունքի (այսուհետև` նաև ՀՆԱ-ի) նկատմամբ պետական բյուջեի 

եկամուտների հարաբերության ցուցանիշը 2015-2017 թվականներին կտատանվի 38.1-37.5 

տոկոսի սահմաններում, իսկ ներքին ռեսուրսների հաշվին ձևավորվող (սեփական) եկամուտների 

դեպքում` 16.9 -16.7 տոկոսի սահմաններում: 

Հիմք ընդունելով պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումային ծավալները` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ծրագրում է 2015-2017 

թվականների ծախսերի տարեկան մակարդակը պահպանել ՀՆԱ-ի 40.6 - 37.9 տոկոսի 

սահմաններում:   
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ԳԼՈՒԽ 2. ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ  

Վերջին տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսությունը 

բնութագրվել է տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշներով, մասնավորապես 2009-2013 

թվականներին միջինում գրանցվել է համախառն ներքին արդյունքի 9.4 % իրական աճ: Այդ 

տարիների տնտեսական աճին նպաստել են տնտեսության բոլոր ճյուղերը, մասնավորապես 

ծառայությունների մատուցման ոլորտը` միջինում 7.1 տոկոսային կետով,  գյուղատնտեսության 

ոլորտը` 1.1 տոկոսային կետով, շինարարության ոլորտը` 1.0 տոկոսային կետով և 

արդյունաբերության ոլորտը` 0.7 տոկոսային կետով: Նշված տարիների ընթացքում բնակչության 

բարեկեցությունը բնութագրող` մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի մեծությունն աճել է մոտ 60.0%-ի չափով, 

իսկ արտադրողականությունը բնութագրող մեկ աշխատողին ընկնող ՀՆԱ-ն` ավելի քան 50.0 %-

ի չափով: 

2013 թվականի ՀՆԱ-ն իրական արտահայտությամբ նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 

9.3%-ով և կազմել 168.6 մլրդ դրամ: Ընդ որում, աճ է արձանագրվել տնտեսության գրեթե բոլոր 

ճյուղերում, առավելապես` ծառայությունների, շինարարության և գյուղատնտեսության 

ոլորտներում: Այսպես` ծառայությունների ոլորտի հաշվին ապահովվել է տնտեսական աճի 6.4 

տոկոսային կետը (10.4 տոկոս իրական աճի պայմաններում), շինարարության հաշվին` 1.6 

տոկոսային կետը (18.7 տոկոս իրական աճի պայմաններում)  և գյուղատնտեսության հաշվին` 1.4 

տոկոսային կետը (9.6 տոկոս իրական աճի պայմաններում):  

Ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքներով համախառն ներքին արդյունքն 

իրական արտահայտությամբ աճել է 7.4 %-ով: 

Կառավարության կողմից վարվող տնտեսական քաղաքականությունը, նախորդ տարիների 

և 2014 թվականի առաջին կիսամյակի զարգացումները հիմք են հանդիսացել տնտեսական աճի 

տեմպի կանխատեսման համար: Ընթացիկ տարվա և միջնաժամկետ հատվածի համար 

ծրագրվել է ՀՆԱ-ի 9.0 տոկոս տարեկան իրական աճ:  

Միջնաժամկետ մակրոտնտեսական կանխատեսումների հիմնական սցենարը կառուցվել է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի նախընտրական ու Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագրերի հենքի վրա և ենթադրում է 

դրանցով նախանշված քաղաքականությունների և միջոցառումների հետևողական և 

ամբողջական իրագործում:  

2015-2017 թվականների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումները 

ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում: 
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Աղյուսակ 2.1. Հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ցուցանիշներ 

փաստացի սպաս-
վող 

կանխատեսում 

Անվանական ՀՆԱ 
(մլն դրամ) 

87148 102339 118187 135499 150016 168563 189100 212300 238300 267500 

Տնտեսական աճ, % 14.3 13.1 5.5 9.1 9.9 9.3 9.0 9.0 9.0 9.0 

ՀՆԱ դեֆլյատոր, % 7.8 3.9 9.5 5.1 0.7 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 

Գնաճ, նախորդ տարվա 
դեկտեմբերի 
նկատմամբ, % 

5.7 5.1 10.6 4.0 3.0 5.9 4.0+/-1.5 4.0+/-1.5 4.0+/-1.5 4.0+/-1.5 

 

Իրական հատված 

Ծրագրային ժամանակահատվածում տնտեսության հիմնական ճյուղերի իրական աճի 

ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 2.2-ում: 

Աղյուսակ 2.2. Տնտեսության հիմնական ճյուղերի իրական աճի ցուցանիշները (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ցուցանիշներ 

փաստացի սպաս- 
վող կանխատեսում 

ՀՆԱ-ի իրական աճ 13.1 5.5 9.1 9.9 9.3 9.0 9.0 9.0 9.0 

Արդյունաբերություն 15.6 5.3 0.8 -0.8 10.0 15.0 9.0 9.5 10.0 

Գյուղատնտեսություն 1.1 -11.3 20.1 23.9 9.2 3.0 10.0 10.0 10.5 

Շինարարություն * 33.5 24.0 1.4 -12.6 18.1 5.0 3.5 4.0 4.5 

*) անվանական արտահայտությամբ 

Աղյուսակ 2.2-ից կարելի է տեսնել, որ 2009-2013 թվականներին արդյունաբերության 

ճյուղում միջին հաշվով գրանցվել է 6.2% իրական աճ: Նշված ոլորտի աճին զգալի չափով 

նպաստել է սննդի արդյունաբերությունը, որի զարգացումը կապված է հիմնականում տեղական 

գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման հետ: Սննդի արդյունաբերության արտադրանքի 

ծավալը, սկսած 2009 թվականից, անընդմեջ աճել է` իրական արտահայտությամբ միջին 

տարեկան կտրվածքով ապահովելով 17.5 տոկոս աճ: 2009 թվականի նկատմամբ աճի 

ամենամեծ ցուցանիշ է գրանցվել սննդի արտադրության այնպիսի ապրանքատեսակների 

արտադրությունում, ինչպիսիք են գյուղացիակայն կարագ  (13.3 անգամ), պանիր (4.3 անգամ), 

միս (1.2 անգամ):  
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից էներգետիկ 

համակարգում վարվող քաղաքականության շնորհիվ 2009-2013 թվականները հանդիսացել են 

«Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում» ճյուղի բուռն զարգացման 

տարիներ` ապահովելով 10.7 տոկոս միջին տարեկան աճ: Տվյալ ոլորտի զարգացումն 

ապահովելու համար կշարունակվեն փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման 

աշխատանքները: 

Հանքագործական արդյունաբերությունը 2009-2013 թվականների ընթացքում իրական 

արտահայտությամբ միջին տարեկան կտրվածքով նվազել է 2.7 տոկոսով: Ճյուղում երեք տարի 

անընդմեջ (2010-2012 թվականերին) արձանագրվել է անկում, սակայն 2013 թվականից երկրորդ 

կիսամյակից սկսած ճյուղի աճը վերականգվել է` պայմանավորված նոր հանքավայրերի 

շահագործման մեկնարկով: 

2013 թվականի ընթացքում արդյունաբերության ճյուղի աճը կազմել է 10.0 տոկոս, ընդ 

որում «Հանքագործական արդյունաբերություն» ճյուղը աճել է 21.0 տոկոսով, 

«Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում» ճյուղը` 16.3 տոկոսով և «Մշակող 

արդյունաբերություն» ճյուղը` 0.6 տոկոսով:  

2014 թվականի առաջին կիսամյակում արդյունաբերական արտադրանքի թողարկման 

ծավալները աճել են 29.8 տոկոսով, որի վրա ազդեցություն է թողել բոլոր ճյուղերը և հատկապես  

«Հանքագործական արդյունաբերության» ճյուղը: Ակնկալվում է, որ մինչև տարեվերջ 

արդյունաբերությունում կդրսևորվի արտադրության ծավալների աճ մոտ 15.0 տոկոսի չափով` 

ինչը հիմնականում կպայմանավորվի հանրապետությունում հանքագործական 

արդյունաբերության ծավալների ավելացմամբ: 

2015-2017 թվականների համար կանխատեսվում է արդյունաբերության իրական աճ 

տարեկան միջին 9.5 տոկոսի չափով` պայմանավորված «Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի 

արտադրության և բաշխման», «Հանքագործական արդյունաբերության» և «Մշակող 

արդյունաբերության» մի շարք ենթաճյուղերում արտադրության ծավալների աճով ինչպես 

արտահանման, այնպես էլ ներքին սպառման ծավալների ավելացման շնորհիվ: 

Միջնաժամկետ հատվածում ուշադրություն կդարձվի արդյունաբերության այն ճյուղերի և 

արտադրությունների զարգացմանը, որոնց բնորոշ է մրցունակ, ավելացված արժեքի մեծ 

բաղադրատարր պարունակող և արտահանմանը միտված ապրանքների արտադրությունը: Ընդ 

որում` առաջնային են համարվելու սննդի և թեթև արդյունաբերության զարգացմանը` 

առանձնապես տեղական հումքի վերամշակման հիման վրա:  
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Հանրապետությունում առկա բնական պաշարների առավել նպատակային օգտագործման 

տեսանկյունից կշարունակի կարևորվել հանքարդյունահանման և վերամշակման 

արդյունավետության բարձրացմանն ու ծավալների ավելացմանն ուղղված նոր հանքավայրերի 

արդյունավետ շահագործումն` արդյունաբերական արդի տեխնոլոգիաներով հագեցած ու 

ժամանակակից էկոլոգիական պահանջներին համապատասխանող ձեռնարկությունների 

կողմից:  

Կառավարության ուշադրության կենտրոնում կմնա նաև ներքին աղբյուրների վրա հիմնված 

էներգետիկ համակարգի զարգացմանն ուղղված քաղաքականության իրականացումը: 

2009-2013 թվականներին գյուղատնտեսության ճյուղի միջին տարեկան աճը կազմել է 8.6 

տոկոս:  Նշված ժամանակահատվածում իրական աճի տարեկան ցուցանիշները դրսևորել են 

անկայուն վարքագիծ, որի հիմնական պատճառը բուսաբուծության արտադրանքի ծավալի 

տատանումներն են (-19.7 տոկոսից մինչև 32.7 տոկոս): Անասնաբուծության արտադրանքի 

տարեկան ծավալները 2009-2013 թվականների ընթացքում հիմնականում ապահովել են կայուն 

աճ, որը միջինում կազմել է 10.9 տոկոս:  

2013 թվականին գյուղատնտեսությունը աճել է 9.2 տոկոսի չափով` պայմանավորված 

ինչպես բուսաբուծության, այնպես էլ անասնաբուծության համախառն արտադրանքի 

արտադրության աճով: 

 2014 թվականի առաջին կիսամյակում գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալն աճել է 

1.5 տոկոսի չափով` պայմանավորված անասնաբուծության ծավալի աճով 9.0 տոկոսով: 

Բուսաբուծության ծավալը նշված ժամանակաշրջանում նվազել է 7.3 տոկոսով:  

Հաշվի առնելով առաջին կիսամյակի զարգացումները մինչև տարեվերջ ակնկալվում է 

գյուղատնտեսության իրական աճ շուրջ 3.0 տոկոսի չափով: 

2015-2017 թվականներին ճյուղի միջին տարեկան աճը կանխատեսվում է 10.2 տոկոսի 

չափով, որի համար հիմք է հանդիսացել կառավարության կողմից նախատեսվող 

միջոցառումների իրականացումը: 

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում շինարարության ծավալը միջին տարեկան 

կտրվածքով աճել է 13.1 տոկոսով` արձանագրելով ամենաբարձր աճի տեմպը  2009 թվականին` 

33.5 տոկոս: 2009-2013 թվականներին շինարարության ծավալի զգալի մասը` մոտ 40.0 %-ը, 

իրականացվել է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:  

2013 թվականին շինարարության ծավալը աճել է 18.1 տոկոսով: 2013 թվականին 

շինարարական աշխատանքներն ըստ տնտեսության ճյուղերի հիմնականում իրականացվել են 
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արդյունաբերության ոլորտում (28.3 տոկոս), կոմունալ տնտեսության ոլորտում (10.3 տոկոս) և 

բնակարանային տնտեսության ոլորտում (10.0 տոկոս):  

2014 թվականի առաջին կիսամյակում շինարարության ծավալները նախորդ տարվա նույն 

ժամանակաշրջանի նկատմամբ աճել են 9.5 տոկոսով: Շինարարության ծավալների աճին 

հիմնականում նպաստել է մարդասիրական օգնության  միջոցների հաշվին իրականացված 

շինարարության ծավալների աճը (նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ 

ծավալները աճել են 2.2 անգ.): 

2014 թվականի համար ակնկալվում է կապիտալ շինարարության ծավալի աճ շուրջ 5.0 %-

ով: 2015-2017 թվականների համար կանխատեսվում է աճ ` միջինում տարեկան 4.0 %-ով: 

Արտաքին հատված 

2009-2013 թվականների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին 

ապրանքաշրջանառության աճը դոլարային արտահայտությամբ տարեկան կտրվածքով միջինում 

կազմել է 2.1 տոկոս, ներմուծումն այդ տարիների ընթացքում ավելացել է տարեկան միջինը 2.0 

տոկոսով, իսկ արտահանումը` 3.4 տոկոսով: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին ապրանքաշրջանառությունը 2013 

թվականին նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 5.9 տոկոսով, ընդ որում` ներմուծումը նվազել է 

7.7 տոկոսով և կազմել է 268.8 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ արտահանումն աճել է 3.2 տոկոսով ` 

կազմելով 59.6 մլն ԱՄՆ դոլար:  2013 թվականի արդյունքներով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունը արտաքին առևտուր է իրականացրել ավելի քան 25 երկրների հետ: Այդ 

տարվա արտաքին ապրանքաշրջանառության 93.0 տոկոսը բաժին է ընկել Հայաստանի 

Հանրապետությանը, 1.0 տոկոսը` ԱՊՀ երկրներին և 6.0 տոկոսը` այլ երկրներին: 

Արտահանման ծավալում մեծ տեսակարար կշիռ են կազմել «Հանքահումքային 

մթերքներ», «Պատրաստի սննդի արտադրանք», «Բուսական ծագման արտադրանք» և 

«Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և դրանից իրեր» 

ապրանքախմբերը (2013 թվականի դրությամբ համապատասխանաբար 44.6, 11.6, 11.5 և 10.9 

տոկոս): Ներմուծվող ապրանքախմբերից կարելի է առանձնացնել «Հանքահումքային մթերքներ» 

և «Պատրաստի սննդի արտադրանք» ապրանքախմբերը, որոնց տեսակարար կշիռները կազմել 

են համապատասխանաբար 21.3 և 16.1 տոկոս, իսկ ներդրումային բնույթի1 ապրանքների 

տեսակարար կշիռը կազմել է 9.6 տոկոս:  

                                                   
1 Որպես ներդրումային բնույթի դիտարկվել են «Մեքենաներ, սարքավորումներ, մեխանիզմներ» և «Սարքեր 
և ապարատներ» ապրանքային խմբերը: 
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2014 թվականի առաջին կիսամյակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արտաքին ապրանքաշրջանառությունը նախորդ տարվա համապատասխան 

ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 9.6 տոկոսով:  

Նշված ժամանակաշրջանում արտահանման ծավալը կազմել է 29.5 մլն ԱՄՆ դոլար` 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 32.5 տոկոսով: Ներմուծման 

ծավալը 2014 թվականի առաջին կիսամյակում աճել է 5.4 տոկոսով և կազմել 127.8 մլն ԱՄՆ 

դոլար:  

Հաշվի առնելով 2014 թվականի առաջին կիսամյակի միտումները`  տարեկան կտրվածքով 

կանխատեսվում է արտահանման ծավալների աճ 15.0 տոկոսի չափով, ինչպես նաև ներմուծման 

տարեկան ծավալների աճ 5.6 տոկոսի չափով: 

2015-2017 թվականներին արտաքին հատվածի տնտեսական քաղաքականությունն 

իրագործելիս շեշտը կդրվի երկրի բացասական արտաքին հաշվեկշռի մեղմացմանը: 

Կառավարությունը հնարավորինս կաջակցի ներմուծմանը փոխարինող և արտահանման ներուժ 

ունեցող ճյուղերի ձևավորմանն ու զարգացմանը, արտահանման խթանմանը` աջակցելով 

համաշխարհային չափանիշներին համապատասխանող հայրենական ընկերությունների 

կայացմանը, ապրանքների և ծառայությունների արտահանման ծավալների, աշխարհագրության 

և անվանացանկի բազմազանության աճի խրախուսմանը:  

2015-2017 թվականների համար կանխատեսվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության արտաքին ապրանքաշրջանառության ծավալների աճ` տարեկան միջինում 

6.9 տոկոսով: Ընդ որում` միջնաժամկետ հատվածում տնտեսական աճին և կառավարության 

կողմից տնտեսության արտահանելի ոլորտում տարվող քաղաքականությանը համահունչ 

ակնկալվում է արտահանման ծավալների առաջանցիկ աճ (տարեկան միջին աճը` 10.3 տոկոս) 

ներմուծման ծավալների նկատմամբ (տարեկան միջին աճը` 6.0 տոկոս): 

Աղյուսակ 2.3. Արտաքին առևտրաշրջանառության ցուցանիշների աճի տեմպերը (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ցուցանիշներ 

փաստացի սպաս
-վող կանխատեսում 

Արտաքին 
առևտրաշրջանառություն 

-3.6 18.5 12.8 -11.1 -5.9 7.3 6.5 6.9 7.2 

Ապրանքների ներմուծում -5.3 15.5 14.5 -7.0 -7.7 5.6 5.8 6.0 6.2 

Ապրանքների արտահանում 4.1 30.5 6.4 -27.4 3.2 15.0 9.5 10.5 11.0 
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Սպառողական գներ 

Տարեկան տատանումների տեսանկյունից գնաճի ցուցանիշները կարելի է բնութագրել 

որպես անկայուն. 2009-2013 թվականներին սպառողական գների ինդեքսը տատանվել է 3.0-

10.6 տոկոսների միջակայքում, միջին տարեկան չափը կազմել է 5.7%: Այն հիմնականում 

պայմանավորված էր միջազգային գների ազդեցությամբ:  

2013 թվականի տարեվերջին գնաճը դուրս է եկել թիրախային մակարդակից և կազմել է 

5.9 տոկոս, ինչը պայմանավորված էր հիմնականում Հացամթերք, «Ոգելից խմիչք և ծխախոտ» 

և «Բնակարանային, կոմունալ» ապրանքախմբերի գնաճով:  

2014 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ 

արձանագրվել է 1.1 տոկոս գնաճ, ընդ որում` պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք 

և ծխախոտ) գնաճը կազմել է 1.5 %, ոչ պարենային ապրանքների գնաճը` 0.6%, 

ծառայությունների սակագներինը` 0.6%: 

Նախորդ տարիների փաստացի վիճակագրական և 2014 թվականի սպասվող 

ցուցանիշները թույլ են տալիս գնաճի ցուցանիշը 2015-2017 թվականների համար կանխատեսել 

4%-ի սահմաններում` +/-1.5 % տատանման թույլատրելի միջակայքով: 
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ԳԼՈՒԽ 3. ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ, 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԸ 

3.1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2015-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 

ՄԺԾԾ առանցքային հարցերից են պետական եկամուտների քաղաքականության 

ուղղվածությունը և դրանց կանխատեսելիությունը միջնաժամկետ հեռանկարում: Հաշվի առնելով 

այն, որ պետական եկամուտների գերակշիռ մասը կազմում են հարկային եկամուտներն ու 

պետական տուրքերը` առավել ընդգծվում է հարկային քաղաքականության դերը: 

2015-2017 թվականների պետական եկամուտների քաղաքականությունը կիրականացվի 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի հավանությանն արժանացած 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ծրագրով ամրագրված 

սկզբունքներին համապատասխան: Մասնավորապես, 2015-2017 թվականներին հարկային 

քաղաքականության գերակա ուղղությունները կլինեն. 

- հարկային եկամուտների հավաքագրման վարչարարության արդյունավետության 

բարձրացումը, որը կլինի եկամտային քաղաքականության գերակա ուղղություններից մեկը, 

- հարկային հսկողության արդյունավետության բարձրացումը` ռիսկային տնտեսավարող 

սուբյեկտների նկատմամբ տարբերակված մոտեցումների կիրառմամբ, 

- հարկային վարչարարության պարզեցումը, էլեկտրոնային հաշվետվական համակարգի 

կատարելագործումը և համալրումը նոր ենթահամակարգերով` նպատակ ունենալով ապահովելու 

էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունները ներկայացնելու լայնամասշտաբ կիրառումը, 

- ստվերի դեմ պայքարի նոր մեխանիզմների կիրառումը, 

- ապառքների կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը, 

պարտավորությունների գանձման նոր մեխանիզմների կիրառումը: 

2015-2017 թվականների հարկային օրենսդրության փոփոխությունները, հարկային 

մարմինների կողմից այդ ժամանակաշրջանում իրականացվելիք վարչարարական 

միջոցառումները միտված կլինեն վերոնշված սկզբունքներն արտացոլող նպատակների 

հասանելիության, ինչպես նաև 2015-2017 թվականների համար սույն փաստաթղթով 

նախատեսված հարկային եկամուտների ծրագրային մակարդակի ապահովմանը: 
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3.2. ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015-2017 թվականների պետական բյուջեների 

սեփական եկամուտները կանխատեսվել են համապատասխանաբար` 35.9 մլրդ դրամի, 40.0 

մլրդ դրամի և 44.7 մլրդ դրամի չափով: Եկամուտների տարեկան ծրագրային ծավալները 

կապահովվեն հիմնականում ի հաշիվ հարկային եկամուտների և պետական տուրքերի: 

Աղյուսակ 3.1. 2015-2017 թվականների համար ծրագրված բյուջետային եկամուտները (մլն 

դրամներով)    

Եկամտատեսակը 2015թ.  2016թ.  2017թ.  

Պետական բյուջեի եկամուտներ, ընդամենը 80,906.4 90,269.2 100,409.3 

Պետական բյուջեի սեփական եկամուտներ, 
այդ թվում. 

35,900.0 40,000.0 44,700.0 

Հարկային եկամուտներ և պետական 
տուրք  

33,700.0 37,800.0 42,500.0 

Պաշտոնական դրամաշնորհներ 500.0 500.0 500.0 
Այլ եկամուտներ 1,700.0 1,700.0 1,700.0 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015-2017 թվականների պետական բյուջեների 

եկամուտները ծրագրելիս օգտագործվել են այն մակրոտնտեսական ցուցանիշների 

կանխատեսումները, որոնք էական ազդեցություն ունեն առանձին եկամտատեսակների բազայի 

ձևավորման կամ հաշվարկման վրա: 

Հարկային եկամուտների և պետական տուրքի գծով 2015-2017 թվականների 

բյուջետային մուտքերը ծրագրվել են` «հարկեր /ՀՆԱ» ցուցանիշի  մակարդակը 15.9 տոկոսի 

չափով պահպանելու սկզբունքի հիման վրա: 

Աղյուսակ 3.2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014-2017 թվականների 
պետական բյուջեների հարկերի վերաբերյալ առանձին ցուցանիշներ 

 
2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. Ցուցանիշներ 
ծրագիր կանխատեսում 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրք  
(մլն դրամ) 

30,000.0 33,700.0 37,800.0 42,500.0 

աճը նախորդ տարվա նկատմամբ (%-ով) 114.3 112.3 112.2 112.4 
հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%-ով) 15.9 15.9 15.9 15.9 
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Հաշվարկներում լրացուցիչ ենթադրվել է, որ հարկերի գծով 2014 թվականի համար 

ծրագրված «հարկեր/ՀՆԱ» ցուցանիշի ծրագրային մակարդակն իրատեսական է և առկա 

օրենսդրական նախադրյալները, կիրառվելիք վարչարարական միջոցառումները, ինչպես նաև 

մակրոտնտեսական զարգացումները բավարար հիմքեր կստեղծեն այն ապահովելու համար:  

2015-2017 թվականների հարկերի հավաքագրման առաջարկվող մակարդակների 

իրատեսական լինելը գնահատելու համար հարկ է դիտարկել այն բնութագրող մի քանի 

ցուցանիշներ: 

Աղյուսակ 3.3. Մակրոտնտեսական ցուցանիշների 2008-2016թթ փաստացի և 
կանխատեսումային մեծությունները 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ցուցանիշներ 

փաստացի սպաս-
վող կանխատեսում 

Անվանական ՀՆԱ 
(մլն դրամ) 87148 102339 118187 135499 150016 168563 189100 212300 238300 267500 

Տնտեսական աճ, % 14.3 13.1 5.5 9.1 9.9 9.3 9.0 9.0 9.0 9.0 

ՀՆԱ դեֆլյատոր, % 7.8 3.9 9.5 5.1 0.7 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 
 

Ինչպես արդեն նշված էր, հարկերի կանխատեսումային մակարդակն ապահովելու համար 

ծրագրային ժամանակահատվածում առաջնային է հարկային եկամուտների հավաքագրման 

աստիճանի բարձրացումը: Մյուս կողմից, 2015-2017 թվականների հարկերի ծրագրային 

մակարդակի ապահովման որոշակի ռեզերվներ է պարունակում տնտեսության զարգացման 

կանխատեսվող սցենարը: 2009-2017 թվականների մակրոտնտեսական ցուցանիշների 

փաստացի և կանխատեսումային մեծությունների համեմատությունից կարելի է եզրակացնել, որ 

միջնաժամկետ հեռանկարում կատարված կանխատեսումները ռիսկային չեն:  

Պաշտոնական դրամաշնորհները    2015, 2016 և 2017 թվականների համար ծրագրվել են 

տարեկան 500.0 մլն դրամի չափով` հաշվի առնելով կառավարության կողմից ձեռքբերված 

նախնական համաձայնությունները: 

Այլ եկամուտները ներառում են բանկերում և ֆինանսական հաստատություններում 

պետական բյուջեի ժամանակավոր ազատ միջոցների տեղաբաշխումից և դեպոզիտներից 

ստացվող տոկոսավճարները, իրավաբանական անձանց կապիտալում կատարված 

ներդրումներից ստացվող շահութաբաժինները, պետական հիմնարկների հաշվեկշիռներում 

հաշվառվող գույքի, համայնքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող պետական 

սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքի 
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դիմաց գանձվող վարձավճարները, պետության կողմից տրված վարկերի օգտագործման դիմաց 

վճարները (տոկոսները), պետության սեփականություն համարվող, ինչպես նաև տիրազուրկ, 

ժառանգության իրավունքով, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից նվիրատվության 

կարգով պետությանը որպես սեփականություն անցած հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական 

ակտիվ չհանդիսացող գույքի օտարումից եկամուտները, իրավախախտումների համար 

գործադիր և դատական մարմինների կողմից կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքերը և այլ 

եկամուտները: 

Այլ եկամուտները 2015-2017 թվականների համար ծրագրվել են տարեկան 1700.0 մլն 

դրամի չափով` հաշվի առնելով գանձման համար պատասխանատու պետական կառավարման 

մարմինների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի բյուջետային 

գործընթացի շրջանակում համապատասխան հայտերով ներկայացված կանխատեսումները, 

կատարված օրենսդրական փոփոխությունները, ինչպես նաև առանձին եկամտատեսակների 

գծով նախորդ տարիներին արձանագրված հավաքագրման միտումները: 

Հարկ է նշել, որ հաշվարկներում կիրառվող տվյալների բազայի հետագա թարմացման 

հետ կապված` հնարավոր է 2015-2017 թվականների բյուջետային եկամուտների 

կանխատեսումների վերանայում (2015 թվականը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 

թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակման, 2016 և 2017 թվականները` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2016-2018 թվականների ՄԺԾԾ-ի մշակման փուլում): 

2015-2017 թվականների բյուջետային եկամուտների կանխատեսումների հետագա 

ճշգրտումներում էական կլինի նաև հետևյալ լրացուցիչ տեղեկությունների օգտագործումը. 

Ø հաշվարկներում կիրառված մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխության մասին 

տեղեկություն,  

Ø բյուջետային եկամուտների գանձման համար պատասխանատու մարմիններից 

ստացվելիք լրացուցիչ տեղեկություններ, 

Ø 2014 թվականի վիճակագրական այլ ցուցանիշներ: 

3.3. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԸ  

Պետական բյուջեի ձևավորումը առաջիկա տարիներին շարունակելու է ընթանալ 

բյուջետային եկամուտների նկատմամբ ծախսերի գերազանցմամբ: Ստորև ներկայացվում է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015-2017 թվականների պետական բյուջեների 

դեֆիցիտի ցուցանիշը (տես Աղյուսակ 3.4): 

Աղյուսակ 3.4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014-2017 թվականների 

պետական բյուջեների դեֆիցիտի ցուցանիշները (մլն դրամ) 
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2015թ. 2016թ. 2017թ. 
Ցուցանիշներ 

 

2014 
թվականի 
պետական 
բյուջե 

ծրագիր 

Պետական բյուջեի եկամուտները, ընդամենը 77,190.1 80,906.4 90,269.2 100,409.3 

Պետական բյուջեի ծախսերը, ընդամենը 80,690.2 86,230.1 94,147.2 100,622.9 

Պետական բյուջեի դեֆիցիտը 3,500.1 5,323.7 3,878.0 213.6 

հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%-ով)  1.9 2.5 1.6 0.1 
 

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 2014 թվականի 

համար ծրագրված 1.9 %-ի դիմաց 2015-2017 թվականներին կկազմի ՀՆԱ-ի 2.5 - 0.1%: 

Կառավարությունը միջոցներ կձեռնարկի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների 

հստակեցման ուղղությամբ, որոնք կներկայացվեն յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի 

նախագծում: 

3.4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2015-2017 թվական-

ների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսվող պետական ծառայողների և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ծրագրերում 

ընդգրկված  կազմակերպությունների աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացման 

քաղաքականության վերաբերյալ 

Նկատի ունենալով  այն հանգամանքը, որ քննարկվող միջնաժամկետ ժամանակահատվա-

ծում պետական բյուջեից կատարվելիք ծախսերի կանխատեսվող ծավալներում պետական ծառա-

յողների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող 

ծրագրերում ընդգրկված կազմակերպությունների աշխատողների աշխատավարձերի և դրան 

հավասարեցված վճարների գծով կանխատեսվող ծախսերն (ուղղակի և անուղղակի 

գնահատականների համաձայն) ունեն զգալի տեսակարար կշիռ, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության կողմից պետական կառավարման համակարգի 

աշխատողների վարձատրության միասնական և արդարացի համակարգի ձևավորումը զգալի 

առաջընթաց էր գործող համակարգի կարգավորման հարցում:     

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2015-2017 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով 

կշարունակի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության գործունեության 

ծրագրով ամրագրված աշխատավարձերի հետևողական և համաչափ բարձրացմանն ուղղված իր 

քաղաքականությունը:  
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Պետական համակարգի աշխատավարձերի համակարգված և հետևողական աճին զուգահեռ՝ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ջանքեր կգործադրի տնտեսության մաս-

նավոր հատվածում ևս աշխատավարձերի աճ ապահովելու համար` թե´ նվազագույն աշխատավարձի 

աստիճանական բարձրացման, թե´ անհրաժեշտ տնտեսական ենթակառուցվածքների ստեղծման և 

պահպանման:  

Իրական աշխատավարձի մակարդակի հետևողական բարձրացումը որպես առաջնային 

խնդիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ընդգրկել է իրականացվելիք 

ծրագրերի շրջանակներում:  Մասնավորապես, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության ծրագրով նախատեսվում է մինչև 2017 թվականը նվազագույն աշխատավարձի 

աստիճանական բարձրացում՝ մինչև 65000:  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից ստանձնած 

նվազագույն աշխատավարձի հետևողական աճի քաղաքականությանը զուգահեռ, 

աշխատավարձերի բարձրացումը և աշխատավարձային համակարգի կարգավորումն ու 

իրավական դաշտի կանոնակարգումը հնարավորություն ընձեռեցին արձանագրել լուրջ առաջ-

ընթաց աշխատանքի վարձատրության ոլորտի կարգավորման հարցում:  

Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների և աշխատավարձերի բարձ-

րացման քաղաքականության շրջանակներում կառավարության կողմից կարևորվեց հանրային 

ծառայությունների ոլորտում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի վարձատրության համա-

կարգի կատարելագործման և աշխատանքի վարձատրության չափերի միջև ստեղծված հարաբե-

րակցության անհամամասնությունների կարգավորման նպատակով հանրային ծառայության 

միասնական վարձատրության նոր համակարգի մշակումն ու համապատասխան օրենսդրական 

դաշտի ստեղծումը, ինչի արդյունքում ընդունվեց «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը, ինչպես նաև 

աշխատանքի վարձատրության հարցերը կարգավորող դրույթներ պարունակող մի շարք այլ 

օրենքներում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների փաթեթը, 

որոնք ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հուլիսի 1-ից: 

Հանրային ծառայության միասնական վարձատրության նոր համակարգը հնարավորություն 

տվեց ամրագրել ու արմատավորել պետական ծառայության տարբեր ոլորտներում աշխա-

տավարձերի սանդղակների միասնականության սկզբունքը, ինչպես նաև սահմանել օպտիմալ 

հարաբերակցություն բարձրաստիճան պաշտոնյաների և պետական ծառայության տարբեր 

աստիճանների պաշտոնյաների աշխատավարձերի միջև:  
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Մասնավորապես, նշված օրենսդրական փոփոխությունները նպատակաուղղված են 

հետևյալ  հիմնախնդիրների  կարգավորմանը` 

- ներդնելու «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության միասնական և 

արդարացի նոր համակարգ,  

- շտկելու աշխատանքի վարձատրության չափերի միջև գոյություն ունեցող հարաբերակ-

ցության անհամամասնությունները, 

- հիմնավորված տարբերակում մտցնելու պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության չափերի միջև,  

- ապահովելու պետական ծառայության տարբեր ոլորտներում աշխատավարձերի 

սանդղակների համադրելիությունը և միասնականությունը: 

Միաժամանակ, եթե աշխատողի նոր համակարգով հաշվարկված պաշտոնային դրույքա-

չափը ցածր է գործող պաշտոնային դրույքաչափից, ապա ապահովել է գործող դրույքաչափը: 

Հաշվարկների համաձայն, այս մեխանիզմով առաջիկա տարիների ընթացքում միասնական 

համակարգը կսկսի լիարժեք գործել, այսինքն՝ բոլոր առկա տարբերությունները կվերանան 

բազային աշխատավարձի աճին զուգընթաց: 

Հարկ է նշել, որ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը 

սահմանվում է յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության օրենքով, որը չի կարող ցածր լինել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական 

աշխատավարձի անվանական չափի 80 տոկոսից և գերազանցել օրենքով սահմանված 

նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի 120 տոկոսը:   

Օրենսդրական փոփոխությունների այս փաթեթի ընդունումը թույլ է տալիս պետական 

կառավարման բոլոր ճյուղերում բարձրացնել աշխատանքի և մատուցվող ծառայությունների 

որակը, աշխատավարձի մակարդակը` միաժամանակ ապահովելով կադրային ներուժի հետևո-

ղական ամրապնդում (մասնագիտական որակավորման պահանջների բարձրացում, որակյալ 

մասնագետների ներգրավում), ինչպես նաև աշխատավարձերի առաջարկվող բարձրացմամբ 

մասնավոր հատվածի նկատմամբ մրցունակության ապահովում:  

Միասնական համակարգով ընդունվել է նաև պետական կառավարման մարմիններում 

քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց 

վարձատրության չափերը: 
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Ընդ որում, աշխատողների աշխատանքի վարձատրության համակարգի կատարելագործ-

ման գործընթացում հատուկ ուշադրություն է դարձվել պետական և մասնավոր հատվածներում 

աշխատող միևնույն մասնագետների աշխատավարձերի համադրելիությունը պահպանելու 

հանգամանքին: 

2015-2017 թվականներին, նվազագույն ամսական աշխատավարձերը ըստ տարիների 

համապատասխանաբար կկազմեն` 55.0, 60.0 և 65.0 հազ. դրամ: Այդ աճին համահունչ, 2015-

2017 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով աշխատավարձերի բարձրացման 

արդյունքում ընդհանուր առմամբ աճն ըստ տարիների, նախորդ տարվա համեմատ, 

համապատասխանաբար կկազմի` շուրջ 8.9, 9.9 և 13.6 տոկոս, իսկ անհրաժեշտ լրացուցիչ 

գումարը` շուրջ 2.5, 3.1 և 4.6 մլրդ դրամ, ներառյալ   նվազագույն ամսական աշխատավարձի 

նախատեսվող բարձրացումները: 
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ԳԼՈՒԽ 4. ԼՂՀ 2015-2017 ԹԹ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ 

ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ծախսային քաղաքականության ռազմավարությունը շարադրող փաստաթղթում 

ընդհանուր գծերով ներկայացվում են 2015-2017թթ. ժամանակահատվածում պետական բյուջեի 

ծախսերի ըստ ոլորտների քաղաքականության գերակայությունները: Այս գերակայությունները 

բխում են ԼՂՀ կառավարության ընդհանուր ռազմավարական գերակայությունների 

համատեքստից և պետք է ծառայեն որպես հիմք` ԼՂՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի 

նախագծի մշակման համար:  

Ինչպես արդեն վերը նշվել էր ԼՂՀ կառավարությունն առաջիկա տարիների համար 

առավել կարևորում է պետական բյուջեի հիմնական ծախսային հետևյալ գերակայությունները. 

ü Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և աճի կայուն 

տեմպերի ապահովման նպատակով բարենպաստ գործարար միջավայրի ապահովման, 

ներդրումային գրավչության բարձրացման և մասնավոր ներդրումների ներգրավման խթանմանն 

ուղղված ծրագրերի իրականացում,  նոր աշխատատեղերի ստեղծման, տեղական արտադրողի 

գործունեության խթանման քաղաքականության իրագործում, տարածքային համաչափ 

զարգացում և տնտեսության դիվերսիֆիկացում, ինչպես նաև գերակա ոլորտներում 

(արդյունաբերություն, էներգետիկա, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ) զարգացման ծրագրերի իրականացում` ելնելով բնապահպանական 

պահանջների պահպանման և ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքներից. 

ü առողջ, կիրթ, զարգացած և հայրենասեր հասարակության կայացմանը, նրա բոլոր 

անդամների համար կյանքի բարեկեցիկ և արժանապատիվ պայմանների ապահովմանն ուղղված 

քաղաքականության իրականացում` բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության 

մակարդակի հետևողական բարձրացման, սոցիալական քաղաքականության հասցեականության 

ապահովման, հասարակության յուրաքանչյուր անդամի համար արժանապատիվ ծերության 

ապահովմանն ուղղված կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների իրականացման, 

ինչպես նաև կրթական, առողջապահական ու մշակութային ծառայությունների որակի և 

մատչելիության բարձրացման միջոցով. 

ü պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

գործունեության արդյունավետության, նպատակաուղղվածության և հասցեականության 

մակարդակի բարձրացում, օրենքի գերակայության ապահովում, դատաիրավական համակարգի 

կատարելագործում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի բարձր 

մարտունակության պահպանում. 
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ü Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչում և ղարաբաղա-

ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորում:  

Ստորև ներկայացվում է 2015-2017 թթ. կանխատեսվող պետական ծախսերի ընդհանուր 

պատկերը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի: 

Աղյուսակ 4.1. ԼՂՀ 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների ծախսերը` ըստ գործառական դասակարգման 
բաժինների (մլն դրամ) 

2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 
Գործառական դասակարգման բաժինների 

անվանումները  պետական 
բյուջե ծրագիր 

Ընդամենը ծախսեր 80,690.2 86,230.1 94,147.2 100,622.9 

  այդ թվում`         

1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 12,751.3 13,146.6 12,920.4 13,405.1 

3 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

5,412.4 6,238.4 6,740.6 7,540.4 

4 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 8,463.3 9,159.5 9,304.8 9,514.3 

5 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 91.1 151.2 167.5 189.8 

6 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 403.6 522.6 553.5 597.1 

7 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 5,052.1 5,616.3 5,970.3 6,468.9 

8 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 2,548.8 2,954.5 3,108.8 3,354.8 

9 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 11,754.4 13,253.7 14,279.4 15,858.9 

10 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 19,700.2 22,354.3 26,588.9 29,180.6 

11 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 
ԾԱԽՍԵՐ  

14,513.0 12,833.0 14,513.0 14,513.0 

    
Ինչպես երևում է աղյուսակից, քննարկվող ժամանակահատվածում, ինչպես և նախորդ 

տարիներին, պետական բյուջեից կատարվելիք ծախսերի ամենամեծ ծավալները բաժին են 

ընկնելու «Սոցիալական պաշտպանություն» և «Կրթություն» բաժիններին, 

համապատասխանաբար` 27.7%-ը և 15.4%-ը:  

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման վերը նշված և մնացած մի շարք այլ 

բաժինների 2015-2017թթ. պետական ծախսերի քաղաքականությունը ներկայացվում է հաջորդ 

գլուխներում:  
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ԳԼՈՒԽ 5. ԼՂՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

5 .1 . ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ   

5 .1 .1 .  Իրավիճակի  նկարագրությունը  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը վերջին տարիներին 

իրականացնում է պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների լայնածավալ 

ծրագիր` համակարգի արդյունավետության, ծառայությունների որակի և մատչելիության, 

թափանցիկության և հաշվետվելիության, վերահսկելիության բարձրացման ուղղությունների 

ընդգրկմամբ, որն իրականացվում է հիմնականում պետական կառավարման համակարգի 

կառուցվածքային և գործառութային փոփոխությունների և քաղաքացիական ծառայության 

համակարգի ներդրման և զարգացման ճանապարհով:  

Պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային և գործառութային բարեփոխումներ  

Պետական կառավարման համակարգի բնագավառում իրականացվող բարեփոխումների 

շնորհիվ վերջին տարիներին ձեռք բերվեցին որոշակի արդյունքներ, որոնք ապահովեցին նշա-

նակալից առաջընթաց, հատկապես պետական կառավարման առանձին մարմինների վերակազ-

մակերպման գործընթացներում և քաղաքացիական (պետական, դատական) ծառայության 

ներդրման բնագավառում: Նշվածի համար հիմք հանդիսացան «Պետական կառավարչական 

հիմնարկների մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ԼՂՀ օրենք-

ները և այլ իրավական ակտերը: Նախարարությունները ներկայումս իրականացնում են իրենց 

բնագավառի քաղաքականության ձևավորման, մոնիտորինգի և համակարգման գործառույթ-

ները, իսկ ծառայությունների մատուցման, կանոնակարգման, վերահսկողական ու տեսչական 

գործառույթների իրականացման իրավասությունները հիմնականում փոխանցվեցին նախարա-

րություններում առանձնացված ստորաբաժանման կարգավիճակով ստեղծված գործակալություն-

ներին և տեսչություններին: Նշված փոփոխությունները հանգեցրին կրկնվող գործառույթների 

որոշակի հատվածի վերացմանը: 

Բացի այդ, առանձին մարմիններ վերակազմակերպվեցին պետական ոչ առևտրային կազ-

մակերպությունների, որի հետևանքով կառավարչական գործառույթներ իրականացնող մարմին-

ները տարանջատվեցին պետական գործառույթներ իրականացնող մարմիններից:  

Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների արդյունքում հստակեցվել են նա-

խարարությունների կանոնադրական խնդիրները և միասնականացվել նրանց աշխատակազմերի 

կառուցվածքները:  

ԼՂՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք իրականացման նպատակով ԼՂՀ 
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Ազգային Ժողովի կողմից ընդունվեց «ԼՂՀ կառավարության կառուցվածքի մասին» ԼՂՀ օրենքը` 

նախարարություններին վերապահված լիազորություններն ու գործառույթները հստակեցնելու 

նպատակով ստեղծվեցին նոր նախարարություններ, որով և ամբողջացավ նախարարությունների 

կազմը: 

Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների օրակարգում կարևորվեց նաև 

դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների իրականացումը` Դատական օրենսգրքի 

պահանջներին համապատասխան իրականացվեցին դատական համակարգի կառուցվածքային 

փոփոխություններ (գործող առանձին դատարանների վերակազմակերպում, ինչպես նաև դատա-

կան համակարգի ամրապնդման, դատական գործավարության գործընթացների բարելավման, 

դատավորների ու արդարադատության իրականացմանը մասնակցող անձանց մասնագիտական 

գիտելիքների և օրենսդրական դաշտի կատարելագործում): 

Քաղաքացիական ծառայության համակարգ 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի և հարակից ենթաօրենսդրական 

իրավական ակտերի հիման վրա իրականացվեց քաղաքացիական ծառայության համակարգի 

ներդրման գործընթացը: Իրականացված բարեփոխումների շնորհիվ քաղաքացիական ծառայող-

ները տարանջատվել են քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոններ զբա-

ղեցնող անձանցից և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող աշխատողներից, սահմանվել 

են քաղաքացիական ծառայության մուտքի և ծառայությունից ազատվելու հավասար պայմաններ, 

ապահովվել են մասնագիտական առաջխաղացման հնարավորություններ: Այդ ընթացքում 

հստակեցվել են քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընդհանուր 

նկարագիրը, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պատասխանա-

տվության սահմանները և քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության համակարգը:  

Սահմանվեց քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր 

ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր 

թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը:  

Պետական ծառայության մյուս տեսակների համար համապատասխան օրենսդրական 

հենքի ստեղծման, ծառայությունների ներդաշնակեցման, միասնական սկզբունքների 

ապահովման նպատակով ընդունվել է «Հանրային ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքը: 

Հանրային ծառայության ոլորտում աշխատանքի վարձատրության համակարգի 

կարգավորման (մասնավորապես նաև պետական ծառայողների աշխատավարձերի 

բարձրացման) նպատակով 2013 թվականին ԼՂՀ կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ հանրային 

ծառայությունների ոլորտում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի վարձատրության գործող 
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համակարգի արմատական բարեփոխմանը և նշված ոլորտը կարգավորելու նպատակով 

մշակվեց և ընդունվեց համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ: Նշված 

փոփոխությունները, այդ թվում նաև «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» ԼՂՀ օրենքը ուժի մեջ են մտել 2014 թվականի հուլիսի 1-ից: 

Միասնական համակարգով մշակվել է նաև պետական կառավարման մարմիններում 

քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց 

վարձատրության չափերը: Այս գործընթացի շրջանակում աշխատանքի վարձատրության 

հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող բազային միավոր է ընդունվել նվազագույն ամսական 

աշխատավարձը: 

5.1.2. Հիմնական խնդիրներ  

Պետական կառավարման համակարգի բնագավառում աշխատանքի արդյունավետության 

բարձրացման համար լուծում պահանջող հիմնական խնդիրներն են` 

- համակարգում աշխատելու գրավչության բարձրացումը, 

 - պետական կառավարման մարմինների և դրանցում աշխատողների տեխնիկական և 

մասնագիտական կարողությունների զարգացումը, 

- միջազգային լավագույն փորձին համապատասխանող կառավարման համակարգի 

ներդրումը:   

5.2 . ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ,  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ  ԵՎ  ԾԱԽՍԵՐԻ  ՎՐԱ  

ԱԶԴՈՂ  ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ  ՄԺԾԾ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ   

5.2.1. Գերակայությունները  

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում պետական կառավարման հիմնական գերակայություններից են. 

1) Պետական ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացումը:  

2) էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ներդնում 

- պետական կառավարման մարմիններում աշխատանքային ծրագրերի կազմման և կատարո-

ղականների գնահատման կարգի կիրառումը,  

- պետական մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների առցանց եղանակի 

ներդրումը, 

- էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ներդրումը և այդ համակարգով 

աշխատանքային ծրագրերի կազմման ու աշխատողների կատարողականների գնահատման 

գործընթացի իրականացման արմատավորումը,  

- պետական կառավարման մարմինների աշխատողների կատարողականների հիման վրա 

պարգևատրման կարգի կիրառումը.  
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3) Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար կառավարման մարմինների և 

նրանցում յուրաքանչյուր աշխատատեղի վերազինումը ժամանակակից տեխնիկայի և կապի մի-

ջոցներով. 

4) Պետական կառավարման բնագավառում բարեփոխումների և համակարգի կատարե-

լագործման իրականացումը, որոնք պետք է հանգեցնեն միջազգային լավագույն փորձին համա-

պատասխանող համակարգի ձևավորմանը.  

5) Պետական կառավարման համակարգի կադրային ներուժի հետևողական ամրապնդման 

նպատակով համակարգում աշխատելու գրավչությունը, աշխատանքի որակը և աշխատավարձի 

մակարդակը մրցունակ դարձնելով մասնավոր հատվածին` միջնաժամկետ հատվածում ձեռնպահ 

մնալով աշխատողների թվի ավելացումից.  

6) Քաղաքացիական ծառայության համակարգում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ-

ների ներգրավմանն ու աշխատանքային շարունակական առաջխաղացման ընթացակարգերի 

կիրառումն ապահովող համապատասխան համակարգի և կարողությունների զարգացումը.  

7) Պետական կառույցների աշխատողների մասնագիտական գիտելիքների ու հմտություն-

ների շարունակական կատարելագործումը.  

8) Պետական մարմինների հաշվետվողականության համակարգերի զարգացումը (այդ թվում 

նաև ծրագրային բյուջետավորման ներդնման շնորհիվ):   

5.2.2. Նպատակները  

ԼՂՀ պետական կառավարման համակարգին ուղղվող ծախսերի հիմնական նպատակը 

պետական ծառայողների կողմից հանրության համար առավել մատչելի, որակյալ և անաչառ 

ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծումն է: Այդ նպա-

տակին հասնելու համար ամենից առաջ անհրաժեշտ է արմատավորել պետական ծառայողների 

ֆինանսական և իրավական պաշտպանվածությունն ապահովող հուսալի երաշխիքները, ինչպես 

նաև պետական ծառայողների տեսական և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացումն 

ապահովելու համար կատարելագործել պարբերաբար անցկացվող պարտադիր վերապատ-

րաստման և ատեստավորման ընթացակարգերը, նվազեցնել համակարգում կոռուպցիոն 

ռիսկերը (այդ թվում` հաշվետվողականության և պատասխանատվության համակարգերի 

կատարելագործման շնորհիվ):   

5.2.3. Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները  

Պետական կառավարման համակարգում 2015-2017թթ. իրականացվելիք բյուջետային 

ծախսերի կառուցվածքի և ծավալների վրա հիմնականում ազդեցություն ունեն հետևյալ 

գործոնները. 
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1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ԼՂՀ օրենքի 

պահանջներին համապատասխան առանձին պաշտոնատար անձանց պաշտոնային 

դրույքաչափերի նկատմամբ հաշվարկվող հավելավճարները և պետական ծառայողների 

աշխատավարձերի բնականոն աճերը, ինչպես նաև նվազագույն ամսական աշխատավարձի 

բարձրացման հետ կապված պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի 

չափի փոփոխությունը ու այդ նպատակներով անհրաժեշտ միջոցների նախատեսումը: 

2. ԼՂՀ դատական օրենսգրքի, «Դատախազության մասին» և «Վերահսկիչ պալատի մասին» 

ԼՂՀ օրենքների պահանջներին համապատասխան ԼՂՀ դատարանների, ԼՂՀ 

դատախազության և ԼՂՀ վերահսկիչ պալատի բնականոն գործունեության ապահովման համար 

չկանխատեսված ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով պահուստային ֆոնդերի 

նախատեսումը: 

3. Պետական կառավարման մարմինների բնականոն գործունեության ապահովման համար 

անհրաժեշտ միջոցների նախատեսումը` հիմքում ունենալով բազային բյուջեով այդ նպատակի 

համար ծրագրավորված ծախսերը: 

Առաջիկա տարիներին անհրաժեշտությունից ելնելով հնարավոր է նաև որոշակի 

միջոցառումների իրականացում, որն իր ազդեցությունը կունենա յուրաքանչյուր տարվա 

պետական բյուջեի ծախսերը ծրագրավորելիս, մասնավորապես` կապի և կոմունալ 

(էլեկտրաէներգիայի, գազի և ջրի) ծախսերի նորմաներին համապատասխան նախատեսված 

ծախսերի վերանայում` կապված ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից սահմանված սակագների 

փոփոխության, ինչպես նաև սպառողների կողմից օգտագործվող ծավալների փոփոխության 

հետ: 

Բացի այդ, 2015-2017 թվականների ընթացքում պետական կառավարման մարմինների 

պահպանման ծախսերի վրա ազդեցություն կարող են ունենալ նաև.  

ա) օրենսդրական փոփոխությունները,  

բ) պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային փոփոխությունները,  

գ) պետական իշխանության մարմինների աշխատողների թվաքանակի փոփոխությունը: 

5.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԾԱԽՍԱՅԻՆ  ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   

Պետական կառավարման համակարգի բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ 

պետական ֆինանսավորման ծավալների պահպանումը առաջնահերթ խնդիր է: Նախատեսվող 

միջոցներով կստեղծվեն նախադրյալներ դեպի որակյալ, մրցունակ պետական ծառայությունների 

մատուցմանն անցում կատարելու համար: Պետական կառավարման մարմինների 2015-2017թթ 
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պահպանման համար նախատեսված ծախսերի բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի 

տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների խոշորացված խմբերի ներկայացված է ստորև 

բերված գծանկարում: 

Գծանկար 5.1 Պետական կառավարման մարմինների 2015-2017թթ պահպանման համար նախատեսված 
ծախսերի բաշխումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների 
խոշորացված խմբերի (%) 

64.3%

35.1%

0.5%

71.5%

28.1%

0.4%
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Աշխատանքի վարձատրություն
Այլ ընթացիկ ծախսեր 
Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր

 

Ծախսերը 2014 թվականի համեմատությամբ, 2015 թվականին կաճեն 3218.2 մլն դրամով, 

2016 թվականին, 2015 թվականի համեմատությամբ` 1213.5 մլն դրամով և 2017 թվականին, 2016 

թվականի համեմատությամբ` 1771.9 մլն դրամով: 

Ծախսերի (անվանական արտահայտությամբ) աճը կզուգակցվի նաև ՀՆԱ-ի նկատմամբ 

դրանց հարաբերակցության փոփոխությամբ: Այսպես, 2014 թվականի համար ծրագրված 

մակարդակի դիմաց (ՀՆԱ-ի 5.72%) պետական կառավարման համակարգի համար պետական 

բյուջեով նախատեսված ծախսերը 2015-2017 թթ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար կկազմեն 

համապատասխանաբար` ՀՆԱ-ի 6.61, 6.40 և 6.36%-ը:  

Նշված ծախսերի տեսակարար կշիռը պետական բյուջեի ծախսերի ամբողջ ծավալում 

կփոփոխվի հետևյալ կերպ` 2014 թվականի համար ծրագրավորված մակարդակի փոխարեն 

(13.40%) պետական կառավարման համակարգի ծախսերի տեսակարար կշիռը պետական 

բյուջեի ծախսերի ամբողջ ծավալում 2015 թվականին կկազմի 16.27%, 2016 թվականին` 16.20% և 

2017 թվականին`16.91%: 

Պետական կառավարման մարմինների 2015 թվականի աշխատավարձի ֆոնդը 2014 

թվականի մակարդակը գերազանցում են 3075.0 մլն դրամով, որը հիմնականում 
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պայմանավորված է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան հաշվարկմամբ և համապատասխան ծառայողների 

աշխատավարձերի բնականոն աճերի հետ, ինչպես նաև 2015 թվականի հուլիսի 1-ից նվազագույն 

ամսական աշխատավարձը 55000 դրամ սահմանման հետ:  

2016 թվականի աշխատավարձի ֆոնդը 2015 թվականի մակարդակը գերազանցում են 

1086.6 մլն դրամով, որը հիմնականում պայմանավորված է վերոնշյալ օրենքի դրույթներին 

համապատասխան հաշվարկմամբ և համապատասխան ծառայողների աշխատավարձերի 

բնականոն աճերի հետ, ինչպես նաև 2016 թվականի հուլիսի 1-ից նվազագույն ամսական 

աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված (60000 դրամ` 2015 թվականի հուլիսի 1-ից 

սահմանված 55000 դրամի փոխարեն) պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային 

աշխատավարձի չափը 2016 թվականի հուլիսի 1-ից 75950 դրամ սահմանման հետ (2015 

թվականի սահմանված 63300 դրամի փոխարեն): 

2017 թվականի աշխատավարձի ֆոնդը 2016 թվականի մակարդակը գերազանցում են 

1586.8 մլն դրամով, որը հիմնականում պայմանավորված է վերոնշյալ օրենքի դրույթներին 

համապատասխան հաշվարկմամբ և համապատասխան ծառայողների աշխատավարձերի 

բնականոն աճերի հետ, ինչպես նաև 2017 թվականի հուլիսի 1-ից նվազագույն ամսական 

աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված (65000 դրամ` 2016 թվականի հուլիսի 1-ից 

սահմանված 60000 դրամի փոխարեն) պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային 

աշխատավարձի չափը 2017 թվականի հուլիսի 1-ից 82279 դրամ սահմանման հետ (2016 

թվականի հուլիսի 1-ից սահմանված 75950 դրամի փոխարեն): 
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ԳԼՈՒԽ 6. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

6.1 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

6.1.1  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Կրթությունը պետական քաղաքականության հիմնական գերակայություններից մեկն է :  

Այն կարևորվում է որպես պետական ռազմավարական հիմնախնդիրների լուծման ազգային 

անվտանգության, կայուն տնտեսական զարգացման, ժողովրդավարական հասարակության 

զարգացման, գիտելիքահենք տնտեսության կայացման առանցքային գործոններից մեկը: 

Կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական նպատակը 

յուրաքանչյուր քաղաքացու իր հակումներին և ընդունակություններին համապատասխան 

որակյալ կրթություն ստանալու ապահովումն է հասարակության և հանրապետության 

տնտեսության արդի կարիքներին ու պահանջներին համապատասխան: 

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Հանրակրթության բնագավառում պետական միջամտությունն իրականացվում է 

ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հիմնական հանրակրթական ծրագրերի շրջանակում 

կրթական և կրթաօժանդակ ծառայությունների մատուցման,   ինչպես նաև 

հանրակրթության համակարգի զարգացման ծրագրերի իրականացման եղանակով: 

2014 թվականին հանրապետությունում գործում են 216 պետական հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններ, որոնցում ընդգրկված են 20891 աշակերտ: Այդ թվում`312 

սովորողներ ընդգրկված են ներառական կրթությամբ,98-ը տնային ուսուցմամբ: 

2014    թվականին հանրակրթական    ծրագրերի իրականացման    գծով պետական 

բյուջեից կհատկացվի 9771.6 մլն դրամ, որը կազմում է ՀՆԱ-ի 5.1 %-ը կամ կրթության ընդհանուր 

պետական ծախսերի (առանց պետական կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի) 

83.5 %-ը: 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական ծրագրեր իրականացվում են 2 պետական 

ուսումնական հաստատություններում, որոնցում նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) ուսումնական ծրագրերով սովորում է 399 ուսանող (անվճար 

հիմունքներով) և աշխատում է 96 դասախոս և արտադրական ուսուցման վարպետ: 

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացվում են 5 պետական 

ուսումնական հաստատություններում (1 ԲՈՒՀ, 4 ՄՄՈՒՀ): Միջին մասնագիտական կրթական 
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ծրագրերով սովորում է 1385 ուսանող (որոնցից 738-ը անվճար հիմունքներով) և աշխատում է 

385 դասախոս: 

Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծառայություններ մատուցվում են 

միայն պետական ուսումնական հաստատություններում: 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթության ծրագրերի, ինչպես նաև դրանց իրականացմանն օժանդակող մի շարք ծրագրերի 

գծով 2014 թվականին պետական բյուջեից կհատկացվի 428.5 մլն դրամ։ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է եռաստիճան համակարգով բակալավրի, 

մագիստրոսի և ասպիրանտի ծրագրերով։ Ընդունելությունն իրականացվում է մրցութային 

հիմունքներով։ 

2014 թվականին պետական բուհերում սովորում են 2411 ուսանող, որից պետության 

կողմից նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) կսովորեն 1117 

ուսանողներ, որից 777-ը բակալավրի, 273-ը մագիստրոսի, 67-ը ասպիրանտի ծրագրով։ 

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ծրագրերի, ինչպես նաև 

դրանց իրականացմանն օժանդակող մի շարք ծրագրերի գծով 2014 թվականին պետական 

բյուջեից կհատկացվի 721.5  մլն դրամ։ 

Ընդհանուր առմամբ, 2014 թվականին մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

իրականացման գծով պետական բյուջեից կհատկացվի 1190.9 մլն դրամ, որը կազմում է 

կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի (առանց պետական կառավարման ապարատի 

պահպանման ծախսերի) 10.2 %-ը։ 

ԱՐՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հանրապետությունում գործող 32 պետական և համայնքային հաստատություններում 

ընդգրկված են 8528 երեխաներ։ Նշված թվաքանակում ներառված են նաև հանրապետության 15 

երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով 

ուսուցման մեջ ընդգրկված 2632 աշակերտները և 9 մարզադպրոցների 2803 աշակերտները։ 

Արտադպրոցական դաստիարակության, ինչպես նաև դրա իրականացմանն օժանդակող 

ծրագրերի գծով 2014 թվականին պետական բյուջեից կհատկացվի 607.2 մլն դրամ ։ 

ՎԵՐՋԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  
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Կրթության   ոլորտին   պետական   բյուջեով   նախատեսված   ծախսերը   (առանց   

պետական կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի) 2013 թվականին կազմել են ՀՆԱ-

ի 6.3 %-ը 2011 թվականի 7.2  %-ի դիմաց (Տես՝ աղյուսակ 6.1-ը)։ 

Աղյուսակ 6.1. Հանրակրթական և մասնագիտական կրթական ծրագրերի 2011-2013 թվականների 
պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ֊ում(%) 
    

 

Ծանոթություն. Հանրակրթական ծրագրերը ներառում են տարրական, հիմնական և միջնակարգ  ընդհանուր 
կրթությունը (հանրակրթական ուսուցում, ներառական կրթություն, հատուկ կրթություն և այլն), ինչպես նաև 
հանրակրթական ծրագրերի իրականացմանն օժանդակության շրջանակներում նախատեսված մի շարք 
ծրագրեր: Մասնագիտական կրթական ծրագրերը ներառում են նախնական մասնագիտական 
/արհեստագործական/, միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 
ծրագրերը, ինչպես նաև նշված ծրագրերի իրականացմանն օժանդակող մի շարք ծրագրեր: 

Կրթության ոլորտին ուղղված պետական հատկացումների գերակշիռ մասը շուրջ 83.9%-ը 

2013 թվականին ուղղվել է հանրակրթության ոլորտի ֆինանսավորմանը, իսկ 10.5%-ը 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի ֆինանսավորմանը, 2012 թվականի 

համապատասխանաբար 84.7 և 10.7 %-ի դիմաց (2011 թվականին նշված ցուցանիշները կազմել 

են համապատասխանաբար 83.4 և 11.2%):  

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

2012-2013 ուսումնական տարում հանրապետությունում գործել են 216 պետական 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ, որոնցում սովորել են շուրջ 20847 

աշակերտներ։ 

Վերջին տարիներին շարունակվել են ոլորտում իրականացվող լայնածավալ 

բարեփոխումները ուղղված կրթության արդիականացմանը, որակի բարելավմանն ու 

մատչելիության մեծացմանը։ Մասնավորապես 

· Ավարտին է հասցվել 12-ամյա կրթակարգի բովանդակային ապահովման գործընթացը։ 

Ներդրվել են նոր առարկայական չափորոշիչներ ու ուսումնական ծրագրեր, վերանայվել է 

ուսումնական պլանը։ Ձեռք են բերվել դասագրքեր և մեթոդական ձեռնարկներ ուսուցիչների 

համար։ Նշված ծառայություններն իրականացվել են ԼՂՀ պետական բյուջեից այդ նպատակով 

հատկացված միջոցների հաշվին, որը 2013թ. կազմել է 167.9 մլն դրամ, 2014թ.` 166.0 մլն դրամ։ 

 2011թ. 2012թ. 2013թ. 

Ընդամենը կրթություն 7.2 6.9 6.3 

որից՝    

Հանրակրթական ծրագրեր 6.0 5.8 5.3 

Մասնագիտական կրթական ծրագրեր 0.8 0.7 0.7 
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· Ներդրվել է «Շախմատ» առարկայի դասավանդումը հանրակրթական դպրոցների 2-4-րդ  

դասարաններում, որի համար ձեռք է բերվել համապատասխան դասագրքեր, մեթոդական 

ձեռնարկներ, յուրաքանչյուր տարի անցկացվել է «Շախմատ» առարկայի ուսուցիչների 

վերապատրաստում: 

· 2011 թվականից ուսուցիչների ատեստավորման նոր կարգի ներդրումը հնարավորություն 

տվեց  իրականացնել տարբերակված ֆինանսավորում և ստեղծել խթաններ մասնագիտական 

հետագա կատարելագործման համար: Նախատեսվում է առաջիկա 2 տարիների ընթացքում 

ավարտել հանրակրթական դպրոցների բոլոր ուսուցիչների ատեստավորումը, իսկ որակավորում 

ստացած ուսուցիչներին տրամադրվում են հավելավճարներ: 

· 2011-2012 թվականներին առանձին գործող ավագ դպրոցների ցանցում ընդգրկվել են 3 

դպրոցներ և որպես ավագ դպրոցի հոսքային ուսուցմամբ 5 միջնակարգ դպրոցներ: Ավագ 

դպրոցներն ապահովվել են անհրաժեշտ դպրոցական գույքով, համակարգչային 

սարքավորումներով, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության լաբորատորիաներով: Իրականացվել 

են ավագ դպրոցների ուսուցիչների առարկայական բուհական վերապատրաստումներ ուղղված 

նրանց մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների կատարելագործմանը, գործնական 

հմտությունների ձեռքբերմանը: 

· Կրթության բովանդակային և մեթոդական սպասարկման ու հանրապետության 

հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստման գծով պետական բյուջեից 

2013թվականին հատկացվել է 40.1 մլն դրամ, 47.1 մլն դրամ էլ նախատեսվում է հատկացնել 

2014թվականին (նշված գումարի շրջանակներում 2014 թվականին վերապատրաստվել է 1270 

ուսուցիչ): 

· 2014 թվականին հանրապետության 89 դպրոցներ միացվել են Հայաստանի 

Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում գործող «Dasaran.am» համակարգչային 

ցանցին, որով յուրաքանչյուր օր հաշվառվում է սովորողների հաճախումները, գնահատման, 

ծնողների հետ անմիջական կապի, ինչպես նաև ուսումնական որոշ ծրագրերից օգտվելու 

աշխատանքները: 

· Շարունակվել են աշխատանքները սովորողների գիտելիքների գնահատման նոր 

համակարգի  ուղղությամբ: Այն կարևոր քայլ է՝ միասնական ձևով գնահատելու և լիարժեքորեն 

բացահայտելու սովորողների գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները: 2009 

թվականից բոլոր առարկաների գծով անցկացվում են ավարտական և բուհի ընդունելության 

միասնական քննություններ: 2012 թվականից պետական և հավատարմագրված ոչ պետական 
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բուհերի առկա ուսուցման ընդունելությունն իրականացվում է միասնական քննությունների 

արդյունքներով: 

· Բարելավվել է դպրոցների համակարգչային հագեցվածությունը: 2013 թվականի 

դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դպրոցներում առկա են 1231 

համակարգիչներ, իսկ 2012 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է 1181: Մեկ դպրոցին բաժին է 

ընկնում միջինը 5.7 համակարգիչ, 2012 թվականին այն կազմել է 5.5: Մեկ համակարգչին 

համապատասխանող աշակերտների միջին քանակը 2013 թվականին կազմել է 17` պահպանելով 

2012-ի ցուցանիշը: 

2013 թվականին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից տրամադրվել են 

50 համակարգիչներ: 2013 թվականին շնորհիվ հանրապետությունում գործող 

օպտիկամալուխային կապի, սկսված է ուսումնական հաստատությունների կայուն և հզոր 

համացանցի տրամադրման գործընթացը, այն ավարտվել է Ստեփանակերտի և 

շրջկենտրոնների, ինչպես նաև շրջանների մի շարք դպրոցների համար և կշարունակվի մյուս 

դպրոցների համար: 

Հայաստանի Հանրապետության կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի 

շարժական ինտերնետային համակարգչային կայանը տարեկան 4 հեռավոր բնակավայրեր 

աշակերտների և ուսուցիչների համար կազմակերպում է 12 օրյա դասընթացներ, իսկ սկսած 

2013-2014 թվականից  այդ կայանը կգործի միայն ԼՂՀ դպրոցների համար: 

 2012 թվականին նոր ուսումնական ռազմավարության ծրագրով Ստեփանակերտի և 

Շուշիի դպրոցների 1-4-րդ դասարանների սովորողներին տրամադրվել է անհատական 

համակարգիչներ, անլար ներքին ցանցի և համացանցի ստեղծման միջոցով ապահովվել է 

արդյունավետ ուսուցման գործընթացը: 2014 թվականին այդ ծրագրերը կշարունակվեն 

շրջկենտրոնների դպրոցների համար: 

 Շարունակվել են ուսումնական հաստատությունների աշակերտներին անվճար 

դասագրքերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովման աշխատանքները: Նշված 

նպատակով պետական բյուջեից 2012 թվականին հատկացվել է 130.0 մլն դրամ, 2013 

թվականին՝ 143.6 մլն դրամ, իսկ 2014 թվականին նախատեսվում է  145 .0  մլն դրամ: 

Հանրակրթական և նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 

մանկավարժական կազմի մասնագիտական և մեթոդական պատրաստվածության մակարդակի 

բարձրացման նպատակով 2013 թվականին հատկացվել է 24.3 մլն դրամ մասնագիտական և 

մեթոդական գրականության ձեռք բերման նպատակով, իսկ 2014 թվականին` 21.0 մլն դրամ: 
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Անցկացվել են դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադաներ հանրակրթական 13 

առարկաներից, որին մասնակցել են 349 աշակերտ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության 

օլիմպիադաներին մասնակցել են 60 աշակերտներ։ 

Դպրոցականների օլիմպիադաների անցկացման գծով 2012 և 2013 թվականներին 

պետական բյուջեից հատկացվել է՝ համապատասխանաբար 6.4 և 7.9 մլն դրամ, 2014 

թվականին՝  8.9 մլն դրամ։ 

Դպրոցների ջեռուցման համակարգերի և շենքային բարենպաստ պայմանների 

ապահովման նպատակով զգալի միջոցներ են նախատեսվել կրթական օբյեկտների 

հիմնանորոգման և կապիտալ շինարարության ուղղությամբ, ինչպես նաև վառելիքի և ջեռուցման 

գծով կապված նոր կաթսայատների շահագործման հետ։ 2013 թվականից միջին և բարձր 

հզորությամբ ջեռուցման համակարգի շահագործումն իրականացվում է մասնագիտացված 

կազմակերպությունների կողմից: 

2010 թվականին սկսվել և շարունակվել է ուսումնական հաստատությունների ջեռուցման 

համակարգերի փոխարինումը վառելափայտով և բիովառելիքով կաթսաներով ջեռուցմամբ, ինչն 

առավել արդյունավետ է։ 

Նախադպրոցական կրթության ոլորտում, սկսած 2004 թվականից, նկատվում է 

երեխաների ընդգրկվածության որոշակի աճ, սակայն դա հիմնականում բնորոշ է խոշոր 

բնակավայրերին։ 

Նախադպրոցական կրթության ոլորտում գործող 44 նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություններից 30-ը պետական հաստատություններ են, որից 25-ը ստեղծվել են 2007-

2014 թվականներին և ընդհանուր հաշվարկով ընդգրկված են 2664  երեխաներ:  2013 

թվականին դպրոցներին կից նախադպրոցական 23 խմբերում ընդգրկված են  349 երեխաներ, 

իսկ 2013-2014 ուստարվա սեպտեմբերի 1-ից Ստեփանակերտ քաղաքի հանրակրթական 

դպրոցներում գործում են 27 նախադպրոցական ավագ տարիքի խմբեր 774 երեխաների 

ընդգրկմամբ, որից 240 երեխաներ օրական 9 ժամյա տևողությամբ մանկապարտեզային 

խմբերում: 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում նախնական և միջին մասնագիտական 

կրթության զարգացումները պայմանավորված են «Նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» ԼՂՀ օրենքի դրույթներով։ 

Վերջին տարիներին շարունակվել են իրականացվել նախնական և միջին 

մասնագիտական կրթության բարեփոխումներ` ուղղված կրթության որակի բարձրացմանը և 
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մատչելիությանը: Սկսած 2012-2013 ուստարվանից այդ հաստատություններում ընդունելությունն 

իրականացվում է առանց ընդունելության քննությունների` մրցութային հիմքով` բացառությամբ 

արվեստի մասնագիտությունների: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բարձրագույն մասնագիտական կրթության 

զարգացումները պայմանավորված են «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» ԼՂՀ օրենքի դրույթներով, ինչպես նաև Բոլոնիայի գործընթացին 

ինտեգրվելու պահանջների իրականացմամբ։ «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ԼՂՀ օրենքներում կատարվել են 

փոփոխություններ, որոնք պայմանավորված են ԼՂՀ-ում պետական և ոչ պետական բուհերի 

մրցակցային դաշտի և միասնական քաղաքականության ստեղծմամբ, որը հնարավորություն 

տվեց հավասար պայմաններ ստեղծել բոլոր դիմորդների և ուսանողների համար։ 2012 

թվականին ԼՂՀ կառավարության կողմից հաստատվել է պետական և ոչ պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական 

ծրագրի) կարգը: 

Մշակվել և հաստատվել են նորմատիվային կարգեր, որոնք ենթադրում են սկզբունքային 

նորարարություններ բուհական կրթական համակարգում, միտված են կոռուպցիոն ռիսկերի 

նվազեցմանը և բարենպաստ օրենսդրական հիմքեր են ստեղծել բարձրագույն և հետբուհական 

կրթության համակարգերի ընդհանուր բարեփոխումների համար: 

2013 թվականին հանրապետությունում գործել են 2 պետական և 3 ոչ պետական բուհեր: 

Պետական բուհերում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման սովորողների թիվը 

կազմել է 1805 (որից 777 անվճար), ոչ պետականում 1533: Մագիստրոսի կրթական ծրագրով 

առկա ուսուցման սովորողների թիվը կազմել է 537, որից 273  անվճար: 

2010-2011 ուսումնական տարվանից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ոլորտում ներդրվել է կրեդիտային 

համակարգ: 

ԱՐՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Ոլորտում իրականացված ծրագրերը միտված են եղել շնորհալի երեխաների և 

պատանիների ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը և խթանմանը, մատաղ 

սերնդի առողջության պահպանմանն ու ամրապնդմանը, ընտրած մարզաձևերում մարզական 

հերթափոխի պատրաստմանը, պարապողների մարզական ունակությունների 

կատարելագործմանը, ԼՂՀ հավաքական թիմերի համալրմանը, Հայաստանի Հանրապետության 
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և միջազգային ասպարեզում վերջիններիս արդունավետ մրցունակության ապահովմանը, ինչպես 

նաև ուսումնական հաստատություններին մեթոդական օգնության տրամադրմանը, ուսումնական 

նոր դասագրքերի և ձեռնարկների մշակմանը: Առաջնորդվելով «Կրթության մասին», «Երեխայի 

իրավունքների մասին» և «Մանկապատանեկան սպորտի մասին» ԼՂՀ օրենքներով ֆիզիկական 

դաստիարակության իրականացման համար մանուկների ու պատանիների շրջանում 

կազմակերպվում են ուսումնամարզական միջոցառումներ, ապահովվում է նրանց 

մասնակցությունը տեղական, հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին: 

Մարզադպրոցների ընդլայնված ու բարելավված պայմանները, մարզագույքով և 

մարզասարքերով մարզակառույցների կահավորումը հնարավորություն են տալիս ավելի 

արդյունավետ դարձնել մարզման գործընթացը: 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Կրթության ոլորտի ներկա փուլի առավել ընդգծված հիմնախնդիրներն են. 

1) փոքր է նախադպրոցական կրթական ծրագրերում երեխաների ընդգրկվածությունը, շատ 

համայնքներում չկան նախադպրոցական կրթական ծառայություններ, 

2) թերի է դպրոցից դուրս մնացած երեխաների հաշվառման և նրանց կրթության մեջ 

ընդգրկման համակարգը, 

3) հանրակրթական դպրոցները սահմանափակ կարողություններ ունեն ապահովելու բոլոր, 

այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը, 

4) մասնագիտական, հատկապես բարձրագույն կրթությունը մատչելի չէ սոցիալապես 

խոցելի որոշ խմբերի համար, 

5) ձևավորված չեն մասնագիտական կրթության որակի ներքին և արտաքին գնահատման 

համակարգերն ու մեխանիզմները, 

6) դասավանդող անձնակազմը բավարար չի տիրապետում կրթության ժամանակակից 

մեթոդներին և տեխնոլոգիաներին, ցածր է մանկավարժական կադրերի պատրաստման ու 

վերապատրաստման արդյունավետությունը, ներդրված չէ մանկավարժների մասնագիտական 

առաջխաղացման արդյունավետ համակարգ, 

7) թույլ է կրթության տարբեր մակարդակների, ինչպես նաև կրթության և տնտեսության 

միջև երկխոսությունը, բավարար չեն սոցիալական գործընկերության մեխանիզմները, 

8) դեռևս ապահովված չէ կրթական ծրագրերի ամբողջական համադրելիությունը 

միջազգային չափանիշներին, կրթության համակարգը չի կարողանում արագ և արդյունավետ 

արձագանքել հասարակության և տնտեսության արագընթաց զարգացումներին, 
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9) բավարարված չէ ժամանակակից տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման 

տեխնոլոգիաների հասանելիությունը և կիրառումը ուսումնական գործընթացում, կա 

էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի պակաս, 

10) շատ ուսումնական հաստատությունների ուսումնանյութական բազան չի 

համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին, 

11) բարելավման կարիք ունեն կրթության ֆինանսավորման և դրանց արդյունավետ 

օգտագործման մեխանիզմները։ 

 

6.1.2 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

6.1.2.1 ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

Կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական նպատակն է ապահովել, 

որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի իր հակումներին և ընդունակություններին 

համապատասխան ստանա որակյալ կրթություն և հանրապետության տնտեսությունը ապահովվի 

մրցունակ մասնագետներով։ 

Կրթության բնագավառում առաջիկա տարիներին ակնկալվող հիմնական արդյունքներն են. 

ü բոլոր մակարդակներում բարձրացնել կրթության մատչելիությունը, ստեղծել հավասար 

հնարավորություններ, որ յուրաքանչյուրն ստանա առավել որակյալ կրթություն իր 

նախասիրություններին և ընդունակություններին համապատասխան, 

ü բարելավել կրթության որակը, այն համապատասխանեցնելով միջազգային ընդունված 

չափանիշներին, ապահովելով հասարակության և գործարար միջավայրի բավարարվածությունը 

մատուցվող կրթական ծառայություններից, 

ü ապահովել պետական բյուջեից կրթությանը հատկացվող միջոցների շարունակական աճ 

և դրանց արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմներ։ 

Հանրակրթության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական նպատակն է 

ապահովել հիմնական հանրակրթական ծրագրերի մատչելիությունը նախադպրոցահասակ և 

դպրոցահասակ երեխաների համար և բարելավել կրթության որակը: Մասնավորապես՝ 

միջնաժամկետ հատվածում նախատեսվում է. 

ü մեծացնել նախադպրոցական կրթության մեջ 5-6 տարեկան երեխաների 

ընդգրկվածությունը, 
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ü բարելավել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կադրային, 

ուսումնամեթոդական և ուսումնանյութական ապահովվածությունը, 

ü արդիականացնել կրթության բովանդակությունը՝ համապատասխանեցնելով այն 

հասարակության ժամանակակից պահանջներին, 

ü շարունակել սոցիալապես խոցելի խմբերի սովորողներին մատուցվող ծառայությունները:  

ü վերանայել բուհական ընդունելության համակարգը` հեշտացնելով դիմորդների մուտքը 

բուհ, 

ü կատարելագործել հանրակրթության ոլորտի գործունեության կանոնակարգմանն ու 

զարգացմանն ուղղված օրենսդրական դաշտը: 

 Մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության 

հիմնական նպատակն է ապահովել աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագետների 

պատրաստումը, կրթական ծրագրերի համապատասխանեցումը երկրի և տարածաշրջանների 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման պահանջներին, կրթության բովանդակության միջազգային 

չափանիշներին համադրելիության և ուսումնական գործընթացի թափանցիկության, ինչպես նաև 

մատչելիության և հավասար հնարավորությունների ապահովումը: Մասնավորապես՝ 

միջնաժամկետ հատվածում նախատեսվում է. 

ü ապահովել մասնագիտական կրթության համակարգի բարեփոխումները Բոլոնիայի 

գործընթացի սկզբունքներին համապատասխան, 

ü ներդնել մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների որակի ապահովման 

ժամանակակից մեխանիզմներ, 

ü ապահովել երաշխավորված նվազագույն իննամյա կրթությունից անցման անվճար 

տասներկուամյա (ներառյալ մասնագիտական) կրթությունը, 

ü կրթությունը հասանելի դարձնելու նպատակով ապահովել անվճար կրթություն 

սոցիալապես անապահով խավերի համար (ներառյալ բարձրագույն կրթությունը), 

ü բարելավել մասնագիտական կրթության ֆինանսավորման մեխանիզմները, 

ü խթանել կրթության որակի բարելավման ուղղությամբ մրցակցությունը ուսումնական 

հաստատությունների միջև: 

Արտաուսումնական դաստիարակության բնագավառի միջնաժամկետ նպատակներն են՝ 

ü նպաստել սովորողների հետաքրքրությունների և նախասիրությունների բավարարմանը, 

հոգևոր, մարդասիրական, գեղագիտական, ֆիզիկական, ստեղծագործական կարողությունների 
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զարգացմանը, հայրենասիրական դաստիարակությանը, բնապահպանական, կիրառական և 

հումանիտար գիտելիքների կատարելագործմանը : 

ü նպաստել արտաուսումնական կրթական ոլորտի աստիճանական զարգացմանը, 

նորացմանն ու կատարելագործմանը, մշակել արտադպրոցական կրթական նոր ծրագրեր, 

ü օժտված և շնորհալի երեխաների բացահայտում, 

ü գեղարվեստական խմբակներում ընդգրկված սաների գեղարվեստական 

ստեղծագործության ունակությունների, հակումների, հետաքրքրությունների ոլորտի զարգացում: 

 

6.1.2.2 ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Կրթության բնագավառը դիտվում է որպես տնտեսության առաջընթացի առաջնային 

գերակայություն, որով պայմանավորված կպահպանվի կրթության ոլորտի գերակա վիճակը 2015-

2017 թվականների միջնաժամկետ հատվածում։ 

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Կրթության ոլորտի գերակայություն է համարվում հանրակրթությունը, որին էլ առաջիկա 

տարիներին կուղղվի կրթության բնագավառին նախատեսվող պետական հատկացումների 

գերակշիռ մասը ։ 

Ստորև ներկայացված են հանրակրթության ոլորտի գերակայություններն ըստ 

առաջնահերթության աստիճանի. 

· կրթության բովանդակային բարեփոխումը և որակի վերահսկումը, 

· առանձին գործող ավագ դպրոցների ցանցի կայացումը, 12-ամյա կրթության անցումն 

ապահովող նյութերի և նորմատիվային փաստաթղթերի մշակումն ու ներդրումը, 

· տարրական դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացումը և 

հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ստեղծումը նախադպրոցական կրթական 

ծրագրերում երեխաների ընդգրկվածության մեծացման միջոցով, 

· կրթության մատչելիության ապահովումը հատկապես խոցելի խմբերի երեխաների 

համար, 

· աշխատավարձերի բարձրացումը, մանկավարժական կադրերի ատեստավորման 

համակարգի գործարկման միջոցով նրանց մասնագիտական առաջընթացի 

հնարավորությունների ստեղծումը, 

· ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության ընդլայնումը 

հանրապետության դպրոցներում, ինտերնետի հասանելիության ապահովումը, 
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· կրթական հաստատությունների ուսումնական շենքերով ապահովվածության, դրանց 

հիմնանորոգման, կաթսայատների միջոցով ջեռուցման կազմակերպման աշխատանքների 

շարունակական իրականացումը : 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Մասնագիտական կրթության բնագավառի գերակայություն են համակարգի 

բարեփոխումները Լիսաբոնի կոնվենցիայի պահանջներին, Բոլոնիայի գործընթացի 

սկզբունքներին և եվրոպական ինտեգրման քաղաքականությանը համապատասխան։ 

Ստորև ներկայացված են մասնագիտական կրթության համակարգի գերակայություններն 

ըստ առաջնահերթության աստիճանի. 

· որակավորումների եվրոպական համակարգին համադրելի ազգային համակարգի 

ներդրումը, 

· կրթության որակի ապահովման ներքին և արտաքին գնահատման արդյունավետ 

մեխանիզմների ձևավորումը, 

· նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթության ոլորտում ընդունելության անվճար տեղերի ավելացումը ելնելով աշխատաշուկայի 

պահանջներից, 

· կրթական ծրագրերի բովանդակային համապատասխանեցումն արդի պահանջներին, 

· ֆինանսավորման համակարգի վերակառուցումը, որը կխթանի ուսումնական 

հաստատությունների զարգացման միտումները և կնպաստի կրթության մատչելիությանը, 

· ԼՂՀ կրթական համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովումը 

բոլոր շահառուների համար, 

· ԼՂՀ պետական և ոչ պետական բուհերի գործունեության համար առողջ մրցակցային 

դաշտի և հավասար հնարավորությունների ստեղծում, լիցենզավորման պայմանների և 

պահանջների վերանայում: 

 6.1.3 ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

Կրթության բնագավառի պետական ֆինանսավորման ծավալների աճը և վիճակի 

բարելավումը դիտվելու է որպես առաջնահերթ խնդիր նաև ԼՂՀ 2015-2017թվականների 

պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի ողջ ժամանակահատվածում։ 

2015-2017 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով կրթության ոլորտի 

գծով (առանց պետական կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի) նախատեսվել են 

ծախսեր 2015 թվականին 13058.8 մլն, 2016 թվականին՝ 14063.4 մլն և 2017 թվականին՝ 15614.7 
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մլն դրամի չափով   (ԼՂՀ 2014-2016 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի 

ծրագրով 2015 թվականին նախատեսվել էին ծախսեր՝ 13052.5 մլն, 2016 թվականին՝ 14595.8  մլն 

դրամի չափով)։ 

Գծանկար 6.1. Պետական բյուջեի ծախսերի ծրագրային ցուցանիշները կրթության բնագավառում 
2013-2017 թվականներին (%-ը ՀՆԱ-ում) 
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Գծանկար 6.2. Կրթության բնագավառում պետական ծախսերը 2013-2017 թվականներին` ըստ 

կրթական մակարդակների (%` բնագավառի ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ) 
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Ծանոթություն. Հանրակրթական ծրագրերը ներառում են տարրական, հիմնական և միջնակարգ 
ընդհանուր կրթությունը (հանրակրթական ուսուցում, ներառական կրթություն, հատուկ կրթություն և այլն), 
ինչպես նաև հանրակրթական ծրագրերի իրականացմանն օժանդակության շրջանակներում 
նախատեսված մի շարք ծրագրեր: Մասնագիտական կրթական ծրագրերը ներառում են նախնական 
մասնագիտական /արհեստագործական/, միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության ծրագրերը, ինչպես նաև նշված ծրագրերի իրականացմանն օժանդակող մի 
շարք ծրագրեր: 
 
 
 
Աղյուսակ 6.2. Կրթության ոլորտի պետական ծախսերը 2013-2017 թվականներին` ըստ ուղղությունների 

(մլն դրամ) 
 



ԼՂՀ 2015-2017 ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 51 
 

ըստ 2015-2017 թթ. ՄժԾԾ-ի 

Խմբերի անվանումը 

2013թ. 
պետական 
բյուջե 

(փաստ) 

2014թ. 
հաստատված 
պետական 
բյուջե 

2015թ. 2016թ. 2017թ. 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ՝ 10702.8 11634.0 13058.8 14063.4 15614.7 

01,02  
Նախադպրոցական, տարրական, 
հիմնական և միջնակարգ 
ընդհանուր կրթություն 

8589.4 9344.6 10538.6 11389.5 12701.7 

03. Նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական կրթություն 

429.8 428.5 479.1 515.9 575.5 

04. Բարձրագույն կրթություն 479.1 516.3 595.3 640.0 707.0 

05. Ըստ մակարդակների 
չդասակարգվող կրթություն 

625.1 695.3 786.1 847.1 942.6 

06.Կրթությանը տրամադրվող 
օժանդակ ծառայություններ 

579.4 649.3 659.7 670.9 687.9 

 

 Հանրակրթական ծրագրեր 

2015-2017 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսվող կրթության 

ոլորտի ծախսերի աճի հիմնական մասը կուղղվի հանրակրթության ոլորտին, որը 

հնարավորություն կտա ապահովելու համակարգի արդյունավետության բարձրացման 

ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների շարունակումը։ 

2015 թվականին տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության, ինչպես 

նաև հանրակրթական ծրագրերի իրականացմանն օժանդակության շրջանակներում 

նախատեսված մի շարք ծրագրերի գծով ծախսերը 2014 թվականի նկատմամբ կաճեն 12 %-ով և 

կկազմեն 10880.6 մլն դրամ կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 83.3 %-ը։ 2016 

թվականին նշված ծրագրերի գծով ծախսերը 2015 թվականի նկատմամբ կաճեն 8.0 %-ով և 

կկազմեն 11750.1 մլն դրամ կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 83.6 %-ը, իսկ 2017 

թվականին՝  2016 թվականի նկատմամբ ծախսերը կաճեն 11.4 % -ով՝ կազմելով 13094.4  մլն 

դրամ կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի  83.9%-ը։ 

Հանրակրթության բնագավառում կշարունակվեն բարեփոխումները, որի գլխավոր 

ուղղություններից է կրթության բովանդակության արդիականացումը։ Մասնավորապես, 2015 

թվականին պետական հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարաններում կավարտվի 

«Շախմատ» առարկայի դասավանդումը 2-4-րդ դասարաններում։ Այն կրելու է շարունակական 
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բնույթ և 2015-2017 թվականներին համապատասխան միջոցներ կնախատեսվի ինչպես նշված 

առարկան դասավանդող ուսուցիչների աշխատավարձերի վճարման, այնպես էլ շախմատի 

դասավանդման դասագրքերի և խնդրագրքերի, ուսուցչի ձեռնարկների ձեռքբերման 

նպատակով։ 

Հանրակրթության բնագավառում կրթության որակի բարձրացման համատեքստում 

կշարունակվի աշխատավարձերի բարձրացման քաղաքականությունը։  

· 2015-2017 թվականներին ծախսերի աճը հիմնականում պայմանավորված է 

աշխատավարձերի բարձրացման գծով և էլեկտրաէներգիայի սակագնի փոփոխությամբ 

լրացուցիչ միջոցների նախատեսմամբ, ըստ տարիների` համապատասխանաբար` 1424.8, 1004.6, 

1551.3 մլն դրամի չափով (հաշվարկներում հաշվի է առնվել նաև 2015-2017 թվականներին 

հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձի, համապատասխանաբար  55.0, 60.0, և 

65.0 հազար դրամի չափով սահմանումը):  

· Կշարունակվի ամենամյա ատեստավորման նպատակով ուսուցիչների 

վերապատրաստման գործընթացը, կրթության բովանդակային և մեթոդական սպասարկումը, 

որի նպատակով պետական բյուջեից միջնաժամկետ հատվածում նախատեսվում է յուրաքանչյուր 

տարի հատկացնել 47.1 մլն դրամ (նշված գումարի շրջանակներում յուրաքանչյուր տարի 

կվերապատրաստվի շուրջ 930 ուսուցիչ)։ 

2012 թվականին սկսվել է ուսուցիչների ատեստավորման գործընթացը։ Ատեստավորման 

արդյունքներով որակավորման տարակարգ ստացած ուսուցիչներին նախատեսվում է 

աշխատավարձի հավելավճար: 

· Պետությունը շարունակելու է հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին անվճար 

դասագրքերով ապահովելու քաղաքականությունը։ Աշակերտներին դասագրքերով (ներառյալ 

շախմատի դասագրքերն ու խնդրագրքերը) ապահովելու նպատակով 2015-2017 թվականներին 

նախատեսվել է 145.0  մլն-ական դրամ ։ 

· ԼՂՀ բնակավայրերի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

ուսուցիչների պակասը լրացնելու նպատակով կշարունակվեն մանկավարժական կադրերով 

համալրելու աշխատանքները։ 

· Միջնաժամկետ հատվածում ներառական կրթություն կիրականացվի 

հանրապետության    7 հանրակրթական դպրոցներում,    որոնցում ընդգրկված կլինեն 

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 400-500 երեխաներ: 

    Մասնագիտական կրթական ծրագրեր. 
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Մասնագիտական կրթական ծրագրերի (նախնական մասնագիտական 

/արհեստագործական/, միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության ծրագրեր, ինչպես նաև նշված ծրագրերի իրականացմանն 

օժանդակող մի շարք ծրագրեր) գծով ծախսերը 2015 թվականին 2014 թվականի նկատմամբ աճել 

է 10.9%-ով՝ կազմելով 1320.6  մլն դրամ կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 10.1%-ը: 

2016 թվականին ծախսերը 2015 թվականի նկատմամբ կաճեն 6.2 %-ով՝ կազմելով 1402.1 մլն 

դրամ, կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 10.0 %-ը, իսկ 2017 թվականին ծախսերը 

2016 թվականի նկատմամբ կաճեն 9.0 %-ով՝ կազմելով 1528.7 մլն դրամ, կամ կրթության 

ընդհանուր պետական ծախսերի 9.8 %-ը: 2015-2017 թվականներին ծախսերի աճը հիմնականում 

պայմանավորված է աշխատավարձերի բարձրացման գծով և էլեկտրաէներգիայի սակագնի 

փոփոխությամբ լրացուցիչ միջոցների նախատեսմամբ, ըստ տարիների` 

համապատասխանաբար` 129.7, 81.5, 126.6 մլն դրամի չափով (հաշվարկներում հաշվի է առնվել 

2015-2017 թվականներին հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձի, 

համապատասխանաբար 55.0, 60.0, և 65.0 հազար դրամի չափով սահմանումը): 

6.2 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գիտությունը տնտեսության զարգացման, 

կրթության, մշակույթի և հասարակության առաջընթացի կարևորագույն գործոն է :  

Գիտությունը գտնվում է կառավարության ուշադրության կենտրոնում և 

նպատակաուղղված քայլեր են արվում նրա գիտական կառույցների ստեղծման ու հետագա 

զարգացման ուղղությամբ: Ներկա դրությամբ միակ գիտական կառույցը Արցախի գիտական 

կենտրոնն է, որի հիմնական գործունեությունն ուղղված է ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների 

հաշվին իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների ծրագրով նախատեսվող 

խնդիրների կազմակերպմանը: 

Արցախի գիտական կենտրոնի կայացման ու հետագա զարգացման գործում կարևորվում 

է ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի հետ կնքված համագործակցության ծրագրի 

շրջանակներում ՀՀ գիտական կառույցների հետ գիտական հետազոտությունների ծավալումը, 

ինչպես նաև ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ու նրա ինստիտուտների սերտ 

համագործակցությամբ Արցախի գիտական կենտրոնի գիտական ուղղվածությունն ապահովող 

գիտական կադրերի պատրաստման և նրա ուսումնալաբորատոր հիմքի ստեղծման և ԼՂՀ 

տնտեսության զարգացումն ապահովող գիտական հետազոտությունների շարունակական 

իրականացումը։ 
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Ստեղծված լաբորատորիաներում պայմաններ են ստեղծված կենսաքիմիական և 

երկրաբանական հետազոտություններ ու գործնական աշխատանքներ իրականացման համար։ 

2013 թվականին գիտահետազոտական աշխատանքները հիմնականում ուղղված են եղել 

գյուղատնտեսության, շինարարության ոլորտների, խորքային ջրերի, Արցախի բանահյուսություն 

և պատմության ուսումնասիրման ուղղությամբ: 

Հանրապետությունում կշարունակվեն բուհական գիտության զարգացման և գիտական ու 

գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման աշխատանքները, լիարժեքորեն 

օգտագործելով պետական բուհերի և ՀՀ պետական բուհերում ԼՂՀ-ին հատկացվող 

նպատակային մագիստրական ու ասպիրանտական տեղերի ընդունելության 

հնարավորությունները։ 

Հանրապետությունում գիտության զարգացումն ապահովվում է պետական բյուջեի 

միջոցներով նախատեսված թեմատիկ ֆինանսավորման ծախսերով, որը 2012 թվականին կազմել 

է 20.5 մլն դրամ, իսկ 2013 թվականին 23.9 մլն դրամ և համապատասխանաբար նշված 

միջոցներով իրականացվել են 8 գիտական թեմաներ։ 

2014 թվականին գիտական հետազոտությունները կշարունակվեն 23.9 մլն դրամ 

գումարի չափով՝ 8 գիտական թեմաների աշխատանքների գծով, ինչպես նաև ՀՀ 

համապատասխան գիտական կառույցների հետ համատեղ գիտական հետազոտությունների 

իրականացումը։ 2014 թվականին ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից համատեղ 

իրականացվող 5 գիտական թեմաների իրականացման համար նախատեսվել է 3.2 մլն դրամ։ 

2015-2017 թվականներին գիտությանը հատկացվելու է 23.9  մլն-ական դրամ։ 
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ԳԼՈՒԽ 7. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

7.1 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Առողջապահության ոլորտը հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական քաղաքականության գերակա ուղղություններից մեկը: Առողջապահության ոլորտում 

պետական քաղաքականության հիմնական նպատակներն են` հիվանդությունների վաղ 

հայտնաբերումը, կանխարգելումը, ախտորոշումը և բուժումը, բուժօգնության մատչելիության 

բարձրացումը և որակի ապահովումը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության 

առանձին խմբերի և առանձին հիվանդությունների համար երաշխավորված բուժօգնության 

մատուցումը, բուժօգնության ծախսերի անհրաժեշտությամբ պայմանավորված` անկանխատեսելի 

ֆինանսական ռիսկերից ապահովումը: Նշված նպատակներին հասնելու համար 

առողջապահության ոլորտում իրականացվում է լայնածավալ պետական միջամտություն: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 2015-2017 թվականների 

ՄԺԾԾ-ի մշակման հիմքում դրվել են բուժօգնության և սպասարկման որակի, սոցիալական 

արդարության ապահովման սկզբունքները` նպատակ ունենալով բարձրացնել բուժօգնության 

մատչելիությունը, կատարելագործել ոլորտի կառուցվածքը, կառավարելիությունը և 

ֆինանսավորումը, բարձրացնել առաջնային բուժօգնության համակարգի դերը` հիմնական 

ուշադրությունը դարձնելով բնակչության սոցիալապես անապահով անձանց կարիքների 

բավարարմանը: Բնակչության առողջության պահպանումը հանդիսանում է երկրի ազգային 

անվտանգության ապահովման կարևորագույն բաղադրամասը և հիմնական սոցիալական 

խնդիրներից մեկը: Առողջապահության ոլորտի առջև խնդիր է դրված զարգացնել պետության 

կողմից երաշխավորված բնակչության համար անվճար բժշկական օգնությունը և 

առողջապահական ծառայությունների մատչելիության բարձրացումը: Առանձնակի ուշադրության 

է արժանի առողջապահության ոլորտի պետական կայուն ֆինանսավորումը և պետական 

մասնակցության ծավալների ավելացումը: Այդ առումով միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը 

նպաստում է համակարգված ձևով խնդիրների պատկերացում կազմելուն և սահմանափակ 

ռեսուրսներով արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար:   

Բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման նպատակով 

առողջապահության ոլորտում իրականացվում են՝ բնակչության հիգիենիկ և համաճարակային 

անվտանգության ապահովման, բնակչության առողջության առաջնային պահպանման, մոր և 

մանկան առողջության պահպանման, բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին 

(հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության ապահովման, ինչպես նաև 
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սոցիալական կախվածություն և հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների բժշկական 

օգնության (այդ թվում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման) նպատակային առողջապահական 

ծրագրեր: 

 Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովումը պետական 

կարևորագույն խնդիրներից է և երաշխավորվում է «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով: Այս համակարգի անխափան գործունեության 

ապահովումը կենսական նշանակություն ունի երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և 

բնակչության առողջության պահպանման բնագավառում:  

Սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման նպատակով 

շարունակական աշխատանքներ են տարվում հանրային առողջության, հիգիենիկ և 

համաճարակային անվտանգության ապահովման միասնական պետական քաղաքականության 

ձևավորման, դրա իրականացման, կազմակերպական ու մեթոդաբանական ղեկավարման, 

մոնիտորինգի, տեսչական հսկողության, փորձագիտական լաբորատոր ծառայությունների 

իրականացման ապահովման ուղղությամբ: 

Բնակչության առողջության առաջնային պահպանումն իրականացվում է ամբողջ 

բնակչության համար`առաջնային բուժօգնության (տեղամասային թերապևտներ, 

մանկաբույժներ), նեղ մասնագիտացված դիսպանսերների ու կաբինետների միջոցով 

իրականացվող մասնագիտական բժշկական օգնության և լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ 

հետազոտությունների գծով, բոլոր կանանց համար, անկախ տարիքից և սոցիալական 

կարգավիճակից` մանկաբարձագինեկոլոգիական օգնության գծով, իսկ երեխաների և 

սոցիալապես անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց համար` 

ստոմատոլոգիական բուժօգնության, ինչպես նաև ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության 

այլ ծրագրերի (զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննություն, 

դպրոցներում երեխաների բուժօգնության ապահովում և այլն) գծով: Բուժօգնության առաջնային 

օղակի հետագա զարգացումը հնարավորություն է ընձեռում ապահովել որակյալ և մատչելի 

բուժօգնություն ինչպես նաև դրանով պայմանավորված սոցիալական արդարության և 

հավասարության սկզբունքներ բնակչության բոլոր խմբերի համար: 

Մոր և մանկան առողջության պահպանումը բնակչության առողջության պահպանման 

կարևորագույն նախադրյալներից է վերարտադրողական առողջության պահպանման և 

մայրության հովանավորության հարցերը ևս եղել և մնում են  պետության  ուշադրության 

կենտրոնում:  
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Սոցիալապես անապահով և առանձին /հատուկ/ խմբերում ընդգրկված անձանց 

բժշկական օգնության կազմակերպումը և սոցիալական կախվածություն և հատուկ 

նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դեմ պայքարն ամրագրված է ԼՂՀ կառավարության 

2005թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 556 որոշմամբ: Բնակչությանը պատշաճ որակի բժշկական 

օգնության և սպասարկման ծառայություն մատուցելու գործում կարևոր նշանակություն ունի ԼՂՀ 

անվտանգ, արդյունավետ և որակյալ դեղերի առկայությունը ու դրանց մատչելիությունը 

բնակչության համար: ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված է, որ որոշ հիվանդությունների և 

սոցիալական խմբերի պատկանելու դեպքում բնակիչներին իրավունք է տրվում դեղերը ձեռք 

բերել անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով: 

Վերջին տարիներին նկատելիորեն աճել է ծնելիությունը, այսպես` 2006թ.` 2102 երեխա, 

2007թ.` 2145 երեխա, 2008թ.`2418 երեխա, 2009թ.`2821 երեխա, 2010թ-ից նկատվում է նվազում. 

2010թ.`2694 երեխա, 2011թ.` 2586 երեխա, 2012թ.`  2500երեխա,2013թ՝2371: Ընդհանուր 

մահացությունը նվազել է. 9.4-ից (2008թ.) մինչև 9.2  (2013թ.) 1000 բնակչի հաշվով: 

Բնակչության բնական աճի ցուցանիշը աճել է համապատասխանաբար 5.4-ից (2004թ.) մինչև 

7.0 (2013թ.): Մանկական մահացությունը մինչև 1 տարեկան 1000 բնակչի հաշվով 2008թ. 13.6-

ից նվազել է 11.8 (2013թ.) 1000 կենդանածինների հաշվով, 2013թ.    մայրական մահացության 

դեպք չի գրանցվել /աղյուսակ 7.1/: 

 2004թ. 2005թ. 2006թ. 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 

1. Ծնվածներ`    

բացարձակ թվով 2095 2004 2102 2145 2418 2821 2694 2586 2500 2371 
ըստ 1000 բնակչի 14.4 13.7 15.3 15.5 17.5 20.0 18.8 18.0 17.3 16.2 

2. Մահացածներ`    
բացարձակ թվով 1306 1260 1235 1227 1317 1266 1341 1297 1232 1344 
ըստ 1000 բնակչի 9.0 8.6 9.0 8.8 9.4 9.0 9.3 9.0 8.5 9.2 

3. Բնական հավելաճ`    

բացարձակ թվով 789 744 867 918 1101 1555 1353 1289 1268 1027 
ըստ 1000 բնակչի 5.4 5.1 6.3 6.6 7.9 11.0 9.4 9.0 8.8 7.0 

4. Մանկական մահացություն մինչև 1տ.`    
բացարձակ թվով 24 23 31 19 33 30 34 31 19 28 
ըստ 1000 
կենդանածնի 

11.5 11.5 14.7 8.9 13.6 10.6 12.6 12.0 7.6 11.8 

5. Մայրական մահացություն`    
բացարձակ թվով - 1 2 - 1 - - 1 - - 
ըստ 1000 
կենդանածնի 

- 0.5 1.0 - 0.5 - - 0.5 - - 

 

Առկա խնդիր է դիտարկվում առողջապահության ոլորտին ուղղվող պետական ծախսերի 

շարունակական ավելացման պայմաններում առավել նպատակային և արդյունավետ ծախսային 
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ուղղվածության ապահովումը, ինչպես նաև բուժօգնության ծառայությունների մատչելիության 

բարձրացումը: Առողջապահության ոլորտում պետական ծախսերի աճը հանդիսանում է ոլորտում 

իրավիճակի բարելավման առաջնահերթ ուղղություններից մեկը: Ծրագրային ամբողջ 

ժամանակահատվածի ընթացքում առողջապահության ոլորտի պետական ծախսերն ունենալու են 

աճի միտում: 

Առողջապահության գերակայություններին համապատասխան առողջապահության 

ֆինանսավորման բարելավման հիմնական մասը ուղղվել է արտահիվանդանոցային 

ծառայություններին: Հաշվի առնելով հիվանդանոցային բուժօգնության համեմատությամբ այս 

օղակի մատչելիության ավելի բարձր մակարդակը և բնակչությանը տարածքային առումով 

հասանելիության ավելի մեծ աստիճանը, վերջին տարիներին առողջապահության պետական 

ծախսերի ֆինանսական կառուցվածքում նախատեսվում են առաջնային բուժօգնության 

ֆինանսավորման աճի տեմպեր` նպատակ ունենալով նպաստել հիվանդությունների 

կանխարգելմանը, վաղ հայտնաբերմանը և բուժմանը, ինչը մեծապես նպաստում է ընդհանուր 

հիվանդացության իջեցմանը, բնակչության առողջության ամրապնդմանը: 

Արտահիվանդանոցային ծառայությունների գծով 2014 թվականին նախատեսվել է 1897.8 

մլն դրամ` 2013 թվականի  1671.8 մլն դրամի դիմաց: Արտահիվանդանոցային ծառայությունների 

շրջանակներում նախատեսվել է ութ ծրագրերի իրականացում: 

Հիվանդանոցային բուժօգնության գծով 2014թ. նախատեսվել է 2126.0 մլն դրամ` 2013 

թվականի 1905.0 մլն դրամի դիմաց: Հիվանդանոցային բուժօգնություն իրականացնող 

բուժհաստատություններում մեկ հիվանդի մեկ օրվա բուժման միջինացված արժեքը 

նախատեսվել է 2014թվականին  18650 դրամ՝ 2013  թվականի 17107  դրամի  դիմաց:  

Հիվանդանոցային բուժօգնության շրջանակներում 2014 թվականին նախատեսվել է 

տասներեք ծրագրերի իրականացում: 

Վերջին տարիներին հանրապետությունում կանխարգելման համալիր միջոցառումների 

իրականացման շնորհիվ համաճարակային իրավիճակը բարելավվել է: Չեն արձանագրվել 

այնպիսի վարակիչ հիվանդություններ, ինչպիսիք են մալարիան, վիրուսային հեպատիտ A, 

խոլերան, որովայնային տիֆը, պարատիֆը, սիբիրյան խոցը և այլն: Ի շնորհիվ կատարված 

պլանային պատվաստումների չեն գրանցվել նաև մի շարք կառավարելի վարակներ` 

պոլիոմիելիտ, կարմրուկ, կարմրախտ, փայտացում, դիֆտերիա, խոզուկ, կապույտ հազ: 



ԼՂՀ 2015-2017 ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 59 
 

ԼՂՀ բնակչության իմունիզացիայի ծրագրի իրականացման համար պատվաստանյութերի 

ձեռք բերման ողջ գումարը 2014թ. նախատեսվել է բյուջեում: 2014թ. մարտ ամսից 

իմունիզացիայի հանրապետական ծրագրում ներդրվել է  ռոտովիրուս վակցինան, իսկ 2015թ. 

մարտ ամսից  կգործի պնևմակոկի վակցինան: 

7.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

7.2.1 . ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

Առողջապահության ոլորտում պետության կողմից իրականացվող ծրագրերի 

նպատակներն են` 

1. Բնակչության հիգիենիկ-հակահամաճարակային անվտանգության ապահովումը,   

մասնավորապես` 

ԼՂՀ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովումը, մարդու 

օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցության 

բացառումը, մարդու և նրա ապագա սերունդների կենսունակության համար բարենպաստ 

պայմանների ապահովումը: Հանրային առողջության և հիգիենիկ ու համաճարակային 

անվտանգության ապահովման միասնական պետական քաղաքականության հետագա 

ձևավորումը և մշակումը: Վարակիչ հիվանդությունների առաջացման ու դրանց տարածման 

պատճառների և պայմանների բացահայտման, քննման և հետազոտության ուղղությամբ 

իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացումը ԼՂՀ-ում կառավարելի 

վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության նվազեցումն է, դրանց հետևանքով մահվան 

դեպքերի կանխարգելումը և վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության 

անընկալության ապահովումը: 

2. Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ապահովումը, 

մասնավորապես` 

Առողջության առաջնային պահպանման ոլորտի հետագա զարգացման ապահովումը, 

կանխարգելիչ ուղղվածության ուժեղացումը, բժշկական օգնության և ծառայությունների 

ստանալու մատչելիության ու որակի ապահովումը բնակչության բոլոր խմբերի (հատկապես` 

սոցիալապես խոցելի խմբերի) համար, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայության 

նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդումը:  

Առաջնային օղակի կողմից հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման 

միջոցով հիվանդանոցային բուժօգնության բեռի թեթևացումը, շտապօգնության անհարկի` 

քրոնիկ հիվանդների համար տրվող կանչերի թվի նվազումը:  
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Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակում աշխատող բուժանձնակազմի հմտության ու 

գործունեության որակի բարձրացումը` առավել ուշադրություն դարձնելով գյուղական 

բնակավայրերի աշխատողներին, ինչպես նաև առողջության առաջնային պահպանման 

մակարդակում բուժօգնության որակի բարելավումը:  

Առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների (շաքարային դիաբետի, արտերիալ 

հիպերտենզիա,ուռուցքային հիվանդությունների) վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման 

սկրինինգային ծրագրերի իրականացման միջոցով հանրապետության բնակչության շրջանում 

այդ հիվանդությունների հետևանքով առաջացած հաշմանդամության և մահացության 

ցուցանիշների իջեցումը: 

3. Մոր և մանկան առողջության պահպանման ապահովումը, մասնավորապես` 

Կանանց և երեխաներին մատուցվող բժշկական ծառայությունների մատչելիության և 

որակի բարելավումը:  

Երեխաների բժշկական օգնության կազմակերպման անհրաժեշտ ծավալների, ինչպես 

նաև հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումների ապահովումն` ուղղված մանկական 

մահացության ու հիվանդացության ցուցանիշների նվազեցմանը:  

Մայրության հովանավորումը, ծննդօգնության որակյալ ծառայությունների մատչելիության 

ապահովումն` ուղղված մայրական և շուրջծննդյան (պերինատալ) հիվանդացության ու 

մահացության ցուցանիշների նվազեցմանը, ինչպես նաև վերարտադրողական առողջության 

բարելավմանը:  Այդ նպատակով   իրականացվել է ծննդօգնության պետական հավաստագրի 

համակարգի ներդրումը: 

Ծրագրի նպատակն է երեխաների առողջության պահպանման ոլորտում նվազեցնել մինչև 

5 տարեկան երեխաների մահացության մակարդակը, կրճատել ցածր քաշով և անհաս 

նորածինների թիվը, բարելավել նախածննդյան հսկողության ցուցանիշները, նվազեցնել 

վերարտադրողական օրգանների (կրծքագեղծ, արգանդի վզիկ) քաղցկեղային 

հիվանդությունները, կանանց շրջանում սեռավարակների հաճախականությունը, հղիության 

արհեստական ընդհատման և երկրորդային անպտղության ցուցանիշները, երեխաների և 

հղիների մոտ սակավարյունության տարածվածությունը, պտղի զարգացման արատների 

հաճախականությունը:  

4. Բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում 

ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության, ինչպես նաև սոցիալական կախվածություն ու 

հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների բուժօգնության (այդ թվում 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման) և դեղորայքով ապահովումը  
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Ծրագրի նպատակն է մեծացնել սոցիալապես անապահով և (հատուկ) խմբերում 

ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության առավել հասանելիությունը, բուժօգնության որակի 

ապահովումը: Ապահովել բնակչության նշյալ խմբերում ընդգրկված անձանց հիվանդանոցային 

որակյալ բժշկական օգնության իրականացումն ընդհանուր և մասնագիտացված պրոֆիլի 

հիվանդանոցներում` անկախ ախտորոշումից: 

Ծրագրի նպատակն է նաև սոցիալական կախվածություն և հատուկ նշանակություն 

ունեցող հիվանդությունների հիվանդացության և մահացության ցուցանիշների նվազեցումը, 

նշված հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը, կանխարգելումը, բուժումը և 

վերականգնողական միջոցառումների իրականացումը հատկապես առաջնային (ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական) օղակի կողմից` հիվանդությունների զարգացման սկզբնական փուլում:  

Բնակչությանը որակյալ դեղերով ապահովման նպատակով կարևորվում է դեղերի որակի 

պետական վերահսկողության կազմակերպումը դեղերի շրջանառության բոլոր փուլերում: 

Դեղորայքային ապահովման տեսանկյունից կարևորվում է նաև բնակչության առանձին 

խմբերին անվճար և արտոնյալ պայմաններով հատկացվող դեղերի անվանական և քանակական 

լիարժեք ապահովումը: 

7.2.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

2015-2017 ԹԹ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության ոլորտի ծրագրային 

գերակայություններն են շարունակվում համարվել` բնակչության հիգիենիկ և համաճարակային 

անվտանգության ապահովումը, արտահիվանդանոցային ծառայությունների բուժօգնության դերի 

իրական բարձրացման, մոր և մանկան առողջության ապահովման, սոցիալական հատուկ 

նշանակություն ունեցող հիվանդությունների կանխարգելման և բնակչության սոցիալապես 

անապահով խավերի կարիքների բավարարման ծրագրերը:   

Հիգիենիկ և համաճարակային անվտանգության ապահովում  

Հանրության առողջության ապահովմանն ու բարելավմանն ուղղված միջոցառումների և 

ծառայությունների համախումբը ներառելու է վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների 

կանխարգելումը և հսկողությունը, կենսագործունեության համար բարենպաստ պայմանների 

ապահովումը, հանրության առողջության պաշտպանությունը տարբեր ռիսկերից և վտանգավոր 

գործոնների բացասական ազդեցությունից, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ հանրության 

իրազեկումը, բնակչության շրջանում առողջ վարքագծի և ապրելակերպի քարոզչությունը: 
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Ազգային օրացույցում ընդգրկված պատվաստումները իրականացվելու են ժամանակին և 

որակով: Իմունականխարգելումը հանրային առողջապահության տնտեսապես բարձր 

արդյունավետ ռազմավարություններից է պլանային կանխարգելիչ պատվաստումներում 

ընդգրկվածության բարձր մակարդակի ապահովումը: 

Պետական աջակցություն «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին 

ծրագիրը նախատեսում է երկրում ապահովել հիգիենիկ և հակահամաճարակային 

հսկողությունը, բնակչության առողջության պահպանմանն ուղղված միջոցառումների 

իրականացումը, ինֆեկցիոն և զանգվածային ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելումը, 

հասարակական առողջապահության համակարգի զարգացումը: 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ  

2015-2017թթ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության համակարգի 

ֆինանսավորման միջնաժամկետ ծրագրի համատեքստում առողջապահության ոլորտի գերակա 

ուղղություն է շարունակում դիտվել առողջապահական ծառայությունների մատչելիության 

բարձրացումը:  

Հաշվի առնելով առաջնային բուժօգնության մատչելիության ավելի բարձր մակարդակը և 

ազգաբնակչությանը տարածքային կտրվածքով հասանելիության ավելի մեծ աստիճանը` 

պետական բյուջեի կառուցվածքում ավելացվելու է առաջնային բուժօգնության բաժինը:  

Մոր և մանկան առողջության պահպանում 

Հղիների նախածննդյան և շուրջծննդյան որակյալ բուժօգնության տրամադրումը, 

երեխաների` բացառապես կրծքով կերակրման խրախուսումը և միկրոէլեմենտների 

անբավարարության կանխումը, կանանց համար մեծ ռիսկ ներկայացնող հիվանդությունների 

դեպքերի վաղ հայտնաբերումն ու տարածման կանխարգելումը, երեխաների` 

պատվաստումներով ընդգրկվածության մեծացումը, վաղ հասակի երեխաների բժշկական 

ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության բարձրացումը: Ակնկալվում է կրճատել 

մանկական մահացության աստիճանը: 

Կանանց և երեխաների առողջության պահպանման, այդ թվում` վերարտադրողական 

առողջության խնդիրներին համարժեք ուշադրության ցուցաբերումը սկզբունքային 

նշանակություն ունի առողջ սերունդ ունենալու և բնակչության առողջական վիճակի բարելավման 

առումով: Մոր և մանկան առողջության պահպանման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 

զգալիորեն ավելացնել ինչպես հիվանդանոցային, այնպես էլ առաջնային բուժօգնության 
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հիմնարկների` մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության գծով պետական ծախսերը: 

Երեխաների բուժօգնության ուղղությամբ հատուկ ուշադրություն է դարձվելու հիվանդությունների 

կանխարգելման միջոցառումներին` ներառյալ պատվաստումների իրականացմանը: 

Բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված 

անձանց բժշկական օգնության և սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող 

հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված ծրագրերը.  

Սոցիալական կախվածություն և հատուկ նշանակություն ունեցող ինչպես վարակիչ, 

այնպես էլ ոչ վարակիչ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը, հիվանդների բուժօգնության 

կազմակերպումը և շարունակական հսկողությունը, բնակչության շրջանում առողջ ապրելակերպի 

և հիգիենայի վերաբերյալ գիտելիքների քարոզչությունը սկզբունքային նշանակություն ունի 

բնակչության առողջության պահպանման հարցում:  

Ծրագրի նպատակն է 2015-2017թթ. բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին 

(հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության և սպասարկման մատչելիության 

բարձրացումը և առավելագույնս ապահովումը: Ծրագիրը նախատեսում է 2015-2017 թթ. 

ընթացքում իրականացնել կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և բժշկական օգնության ամենալայն 

ծավալ` հիվանդությունների բոլոր հիմնական խմբերի գծով, առողջապահության համակարգի 

բոլոր օղակներում` առանց մասնագետների ցանկի, հաճախումների, լաբորատոր-գործիքային 

ախտորոշիչ հետազոտությունների թվի սահմանափակման:  

 Տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելումը 

Վարակիչ հիվանդությունների և բնակչության համար մեծ ռիսկ ներկայացնող 

տուբերկուլյոզի, ՁԻԱՀ-ի, սեռավարակների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացումը:  

7.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Առողջապահության բնագավառի զարգացումը, մատուցվող ծառայությունների մատչելիու-

թյունը և որակի բարձրացումը, ինչպես նաև բնակչության առողջության վիճակը բնութագրող ցու-

ցանիշների բարելավումը մասամբ պայմանավորված են առողջապահական պետական ծախսերի 

ավելացմամբ: 

2015-2017թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով առողջապահության ոլորտին 

նախատեսվում է 2015 թվականին հատկացնել 5616.3մլն դրամ, 2016 թվականին` 5970.3մլն. 

դրամ, 2017 թվականին` 6468.9 մլն դրամ: Ծախսերի աճը նախորդող տարիների նկատմամբ 
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կկազմի` 2015 թվականին` 11.2 տոկոս կամ 564.2 մլն դրամ, 2016 թվականին` 6.3 տոկոս կամ 

354.0մլն դրամ, 2017 թվականին` 8.4 տոկոս կամ  498.6 մլն դրամ :  

Ստորև ներկայացված են առողջապահական ծախսերը ըստ գործառական 

դասակարգման: 

 

 

Աղյուսակ 7.2 Առողջապահության բնագավառի պետական ծախսերը` ըստ գործառական  

դասակարգման տարրերի 

խմբերի անվանումը 
2013թ. 
փաստ 

2014թ.                     
բյուջե 

2015թ.                     
ծրագիր 

2016թ.                     
ծրագիր 

2017թ.                     
ծրագիր 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և 
սարքավորումներ 

197.5 200.2 200.2 200.2 200.2 

 տեսակարար կշիռը բնագավառի ծախսերի 
նկատմամբ, (%) 4.5 4.0 3.6 3.4 3.1 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ, մլն 
դրամ 

1574.7 1897.8 2079.0 2222.5 2437.4 

տեսակարար կշիռը բնագավառի ծախսերի 
նկատմամբ, (%) 35.6 37.5 37.0 37.2 37.7 

Հիվանդանոցային ծառայություններ, մլն դրամ 1864.4 2126.0 2394.5 2560.4 2809.0 

 տեսակարար կշիռը բնագավառի ծախսերի 
նկատմամբ, (%) 42.2 42.1 42.6 42.9 43.4 

Հանրային առողջապահական 
ծառայություններ, մլն դրամ 

277.5 291.0 329.9 358.5 401.0 

տեսակարար կշիռը բնագավառի ծախսերի 
նկատմամբ, (%) 6.3 5.8 5.9 6.0 6.2 

Առողջապահություն (այլ դասերին 
չպատկանող), մլն դրամ 

505.9 537.1 612.7 628.7 621.3 

 տեսակարար կշիռը բնագավառի ծախսերի 
նկատմամբ, (%) 11.4 10.6 10.9 10.5 9.6 

Ընդամենը ծախսեր 4420.0 5052.1 5616.3 5970.3 6468.9 

 

Գծանկար 7.1  Առողջապահության բնագավառին հատկացվող ֆինանսական ծավալները ` 2013-

2017 թթ. (մլրդ դրամ) 
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Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հիմնարար դրույթ է հանդիսացել, առկա ֆինանսական 

ռեսուրսների պայմաններում բնակչության սոցիալապես առավել անպաշտպան խմբերի` 

բժշկական ծառայություններից օգտվելու մատչելիության աստիճանի բարձրացումը` 

առաջնահերթ ուշադրություն դարձնելով ազգաբնակչության բուժսպասարկման վիճակի 

բարելավմանը, առողջության առաջնային պահպանմանը:  

Գծանկար 7.2  2015թ. առողջապահության ոլորտի ծախսերի կառուցվածքը` ըստ խմբերի (%) 

Հիվանդանոցային 
բուժօգնություն 

42.6%

Առողջապահությա
ն այլ դասերին 
չպատկանող 

10.90%

Հանրային 
առողջապահական 
ծառայություններ   

5.9%

Բժշկական 
ապրանքներ և 

ս ա ր ք ե ր                   
3.60%

Արտահիվանդա-
նոցային 

ծառայություններ 
37.0%

 

 
Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ 

 «Դեղագործական ապրանքներ» 

 Դասն ընդգրկում է «Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում» ծրագիրը` 186.2 

մլն դրամ գումարով, որով տրամադրվում է դեղորայք ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, 

հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական 
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անձանց: Նախատեսվում են կենտրոնացված միջոցներով դեղորայքի ձեռքբերման ծախսեր: 

Ծրագրի շրջանակներում ձեռք կբերվի հոգեկան խանգարումներով, չարորակ 

նորագոյացություններով հիվանդների, շաքարային և ոչ շաքարային դիաբետով հիվանդների, 

էպիլեպսիայով, պարբերական հիվանդությամբ հիվանդների, հեպատիտ C-ով  ու  հեմոդիալիզով  

հիվանդների  և այլ հիվանդների համար դեղորայք:  

 «Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ» 

 Դասն ընդգրկում է «Կենտրոնացված կարգով բժշկական սարքավորումների և 

պարագաների ձեռքբերում» ծրագիրը, որի գծով 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է 14.0 

մլն դրամ` պահպանելով ընթացիկ տարվա մակարդակը: Ծրագրի շրջանակներում ձեռք կբերվի 

նորագույն բժշկական սարքեր և սարքավորումներ: 

Արտահիվանդանոցային  ծառայություններ   

Առողջապահության բնագավառում հիմնական գերակայություն է համարվում առաջնային 

բուժօգնության ոլորտը, որի նպատակներն են ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակի դերի 

բարձրացումը (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական անվճար բուժօգնության իրականացման 

սկզբունքի պահպանմամբ), կանխարգելիչ ուղղվածության ուժեղացումը, բժշկական օգնություն և 

ծառայություններ ստանալու մատչելիությունը արտահիվանդանոցային բուժօգնության 

տեսակների և դրանց տեսակարար կշռի մեծացման ապահովումը, ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական ծառայության նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդումը և այդ ամենի 

արդյունքում` հիվանդանոցային բուժօգնության բեռի թեթևացումը: 

2015-2017թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով առողջության պահպանմանը 

արտահիվանդանոցային ծառայությունների գծով նախատեսվում է հատկացնել 

համապատասխանաբար 2079.0 մլն դրամ, 2222.5 մլն դրամ և 2437.4 մլն դրամ: Ծախսերի աճը 

պայմանավորված է նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի կանխատեսվող 

բարձրացմամբ (55.0, 60.0 և 65.0 հազ.դրամ) և էներգետիկ ծախսերի ավելացմամբ (կապված 

էլեկտրաէներգիայի սակագնի  փոփոխությամբ): 
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Աղյուսակ 7.3. Արտահիվանդանոցային ծառայությունների ֆինանսավորումը 2015-2017թթ.` ըստ 
ծրագրերի (մլն դրամ) 

Ֆինանսավորվող ծրագրեր 2015թ. 
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Արտահիվանդանոցային 
ծառայություններ 

2079.0 9.5 181.2 2222.5 6.9 143.5 2437.4 9.7 214.9 

Բնակչության առողջության 
առաջնային պահպանման 
ծառայություններ 

1137.2 9.8 101.5 1217.8 7.0 80.6 1338.4 9.9 120.6 

Մասնագիտացված բուժoգնության 
ծառայություններ 

330.4 8.4 25.7 354.0 7.1 23.6 389.3 10.0 35.3 

Մանկաբարձագինեկոլոգիական 
բժշկական օգնության 
ծառայություններ 

124.3 8.1 9.3 134.9 8.4 10.6 150.6 11.7 15.7 

Ստոմատոլոգիական օգնության 
ծառայություններ 

96.4 8.8 7.8 102.6 6.4 6.2 111.9 9.1 9.3 

 6 - 12տ. երեխաների բերանի խոռոչի 
հիգիենայի պահպանման ծրագիր 12.6 8.7 1.0 13.4 6.7 0.8 14.6 9.3 1.2 

Շտապ բժշկական օգնության 
ծառայություններ 198.6 17.4 29.4 215.0 8.3 16.4 239.8 11.5 24.8 

Զորակոչային և նախազորակոչային 
տարիքի անձանց բուժօգնության և 
փորձաքննության ծառայություններ 

47.8 10.8 4.7 51.4 7.3 3.6 56.7 10.3 5.3 

Հեմոդիալիզի անցկացման գծով 
պետական պատվեր 131.7 1.4 1.8 133.4 1.3 1.7 136.1 1.9 2.7 

 

Հիվանդանոցային  ծառայություններ 

2015-2017թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով առողջության պահպանմանը 

հիվանդանոցային ծառայությունների գծով նախատեսվում է հատկացնել 

համապատասխանաբար 2394.5 մլն դրամ, 2560.4 մլն դրամ և 2809.0 մլն դրամ: Ծախսերի աճը 

պայմանավորված է նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի կանխատեսվող 

բարձրացմամբ` (55.0, 60.0 և 65.0 հազ.դրամ) և էներգետիկ ծախսերի ավելացմամբ (կապված 

էլեկտրաէներգիայի սակագնի  փոփոխությամբ): 

Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայության գծով հիվանդանոցային դեպքի դիմաց 

վճարումը կատարվում է` ելնելով անվճար բուժօգնության համար հաստատված գներից: Գները 
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հաշվարկվում են մեկ հիվանդի մեկ օրվա բուժման միջինացված արժեքի, բուժման միջին 

տևողության և բուժման բարդության հաշվարկային գործակցի արտադրյալով: 

Աղյուսակ 7.4. Հիվանդանոցային բուժօգնության ֆինանսավորումը 2015-2017 թթ` ըստ ծրագրերի 
(մլն դրամ) 
 

Ֆինանսավորվող ծրագրեր 2015թ. 
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Հիվանդանոցային ծառայություններ 2394.4 12.6 268.4 2560.4 6.9 166.0 2809.0 9.7 248.6 

Ընդհանուր բնույթի 
հիվանդանոցային ծառայություններ  

1069.7 12.6 119.5 1148.1 7.3 78.4 1265.6 10.2 117.5 

Մասնագիտացված հիվանդանոցային 
ծառայություններ 

544.1 11.6 56.6 579.2 6.4 35.1 631.7 9.1 52.5 

Բժշկական., մոր և մանկան 
կենտրոնների ծառայությունների 

780.6 13.4 92.3 833.1 6.7 52.5 911.7 9.4 78.6 

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ 

 Հանրային առողջապահական ծառայությունների իրականացմանն ուղղվող ֆինանսական 

միջոցները կապահովեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության 

սանիտարահամաճարակային անվտանգությունը, մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի  

վնասակար ու վտանգավոր գործոնների  ազդեցության բացառումը,  մարդու և նրա ապագա 

սերունդների  կենսունակության համար բարենպաստ պայմանների ապահովումը: 

Այս խմբում 2015-2017թթ. նախատեսվում է հատկացնել համապատասխանաբար 329.9 

մլն դրամ,  358.4 մլն դրամ և 401.0 մլն դրամ:  

Խմբի շրջանակներում ընդգրկված են հետևյալ ծրագրերը. 

1. Պետական աջակցություն ԼՂՀ ԱՆ պետական հիգիենիկ 

հակահամաճարակաբանական տեսչության «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,  

2.  «Դոնորական արյան հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ»: Այս 

ծառայությունում  կիրականացվի արյան բանկի ստեղծում, ինչպես նաև  Hb-cor  

հետազոտությունների ավելացում: 

Առողջապահության (այլ դասերին չպատկանող) ծրագրեր 
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Այս խմբի շրջանակներում իրականացվող ծրագրերին նախատեսվում է հատկացնել 2015թ.` 

612.7 մլն դրամ, 2016թ.` 628.7մլն դրամ, 2017թ.` 621.2 մլն դրամ, որոնցով կիրականացվեն 

հետևյալ ծրագրերը` 

· Պետական աջակցություն «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությանը, 

· ԼՂՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ, 

· Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում, 

· Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ, 

· Մարզիկների բժշկական հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ, 

· Բարեգործական ծրագրերի օժանդակություն, 

· Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման ծառայություններ, 

· Փորձի փոխանակման նպատակով հրավիրված և ուղեգրված բժիշկ-մասնագետներին 

տրամադրվող փոխհատուցում, 

· «Հանրապետական բժշկական կենտրոն», «Մոր և մանկան առողջության պահպանման 

կենտրոն» և «Հակապալարախտային դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունների 

կանոնադրական կապիտալի համալրում, 

· Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային 

կառավարման մարմինների պահպանում: 
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ԳԼՈՒԽ 8. ԼՂՀ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

8.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Սույն փաստաթղթի հիմքում դրվել են ԼՂՀ կառավարության ծրագրով սահմանված 

գերակայությունները, ԼՂՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտին վերաբերող ԼՂՀ 

օրենքներով, ԼՂՀ կառավարության որոշումներով, ծրագրերով ամրագրված 

քաղաքականությունը: 

Սոցիալական պաշտպանությունը պատմականորեն հանդիսացել և շարունակում է 

հանդես գալ որպես ԼՂՀ պետական քաղաքականության գերակա ուղղություններից մեկը: 

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական 

նպատակներն են. հանրապետությունում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը, 

բնակչության կենսամակարդակի հետևողական բարձրացումը, սոցիալական անհավասարության 

կրճատումը և այլն: 

Վերոհիշյալ նպատակներին հասնելու համար սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 

իրականացվում է լայնածավալ պետական միջամտություն: Ստորև ներկայացված է ոլորտի առկա 

իրավիճակը և պետական միջամտության հիմնական ուղղություններն ըստ սոցիալական 

պաշտպանության առանձին բնագավառների: 

Ժողովրդագրության բնագավառը հիմնականում կանոնակարգվում է ԼՂՀ 

կառավարության 2010թ. հունվարի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական 

ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգը հաստատելու մասին» թիվ 21-Ն 

որոշմամբ: 

Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման բնագավառում պետական միջամտությունը 

հիմնականում իրականացվում է ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին նոր  ամուսնացած 

անձանց  ամուսնության, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստների տրամադրման,  ընտանիքում 

ծնված 3-րդ  և  յուրաքանչյուր հաջորդ երեխաների անվամբ նպատակային ժամկետային 

ավանդների բացման, չաշխատող կանանց հղիության և ծննդաբերության նպաստների 

տրամադրման ու 6 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների համար նոր բնակելի 

տների կառուցման կամ գնման  եղանակով: 

Նշված ծառայությունների գծով շահառու են համարվում նորաստեղծ ընտանիքները, 

նորածին երեխայի ծնողները, չաշխատող հղի կանայք ու 6 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող 

ընտանիքները: 
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ամուսնությունները խրախուսելու և 

նորաստեղծ ընտանիքներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, ԼՂՀ 

կառավարության 2007թ.  դեկտեմբերի 25-ի N 724 որոշման համաձայն, 2008թ. հունվարի   1-ից 

նորաստեղծ ընտանիքներին ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հատկացվում է 

ամուսնության միանվագ նպաստ` 300.0 հազ. դրամի չափով: 2009թ. ծրագրից օգտվելու 

հնարավորություն է տրվել նաև ԼՂՀ պաշտպանության բանակում ծառայություն անցնող ՀՀ այն 

քաղաքացիներին,  ովքեր ամուսնացել են ԼՂՀ քաղաքացիների հետ: 

2013թ. մայիսի 1-ից փոփոխություն է կատարվել ամուսնության միանվագ նպաստի 

տրամադրման կարգում, մասնավորապես,  ամուսնության միանվագ նպաստը հատկացվում է 

ամուսիններից յուրաքանչյուրին՝ 150.0 հազ. դրամի չափով, ինչպես նաև պարզեցվել է 

պայմանագրային զինծառայության մեջ գտնվող՝ ԼՂՀ-ում հաշվառում չունեցող անձանց 

ամուսնության միանվագ նպաստ հատկացնելու ընթացակարգը՝ տվյալ իրավունքը միաժամանակ 

վերապահելով նաև այլ զորքերի պայմանագրային զինծառայողների վրա: 

2013թ. ծրագրից օգտվել է 353 նորաստեղծ ընտանիք (300.0 հազ.դրամ) և 847 

ամուսնացած անձինք (150.0հազ.դրամ), այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

զինված ուժերում և այլ զորքերում պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնող 25 

զինծառայողների ընտանիքներ և ընդհանուր ծախսերը կազմել են   232950.0 հազ.դրամ: 

Ծախսերը 2012թ. (261000.0 հազ.դրամ) համեմատ  նվազել են 28050.0 հազ. դրամով: 

ԼՂՀ-ում բնակչության թվաքանակի աճին նպաստելու, աճող սերնդի նյութական 

ապահովությունն ու դաստիարակությունը բարելավելու և բազմազավակ ընտանիքների 

բարեկեցությունը բարձրացնելու նպատակով, սկսած 2000թ. հունվարի 1-ից իրականացվում է 

ծնելիության և բազմազավակության խթանման ծրագիր: 2008թ. վերանայվել են գործող ծրագրի 

սկզբունքները` երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը պայմանավորվել է ընտանիքում 

ծնված երեխայի հաջորդականությամբ և ընտանիքներում 3-րդ, 4-րդ և հաջորդ երեխայի ծննդյան 

դեպքում բացվել են ժամկետային ավանդներ` 3-րդ երեխայի անվամբ 500.0 հազ. դրամի, 4-րդ և 

հաջորդ երեխայի անվամբ` 700.0 հազ. դրամի չափով. 

Ներկայումս երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը կազմում է. 

1-ին երեխայի ծննդյան դեպքում` 100.0 հազ. դրամ, 

2-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում` 200.0 հազ. դրամ, 

3-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում` 500.0 հազ. դրամ, 
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4-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի դեպքում` 700.0 հազ. դրամ: 

Վերջին 10 տարիների ընթացքում ծնված 3-րդ և հաջորդ երեխաների համար բացված 

ավանդների ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել էր 2010թ.-ին և կազմել է 883 (2006թ.՝ 474, 

2007թ.՝ 495, 2008թ.` 708, 2009թ.` 823, 2011թ.՝ 733, 2012թ.՝ 783), իսկ 2013թ. բացվել է 694 

ժամկետային ավանդ` 400.6 մլն. դրամի չափով, որը նախորդ տարում բացված ավանդների թվի 

համեմատ նվազել է 89-ով, իսկ գումարը (454.3 մլն. դրամ)` 53.5 մլն. դրամով։  

2013թ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծնվել է 2371 կամ 1000 բնակչի 

հաշվով 16.0 երեխա (2011թ.` 2586 կամ 18.0 պրոմիլ, 2012թ.՝ 2500 կամ 17 պրոմիլ): 

 2013թ. 2438 երեխայի ծննդյան կապակցությամբ հատկացվել է միանվագ նպաստ, որից` 

187 երեխաներ 2012թ. ծնվածներ և ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացվել է 659.7 մլն.դրամ, որը 

2012թ. (734,1 մլն.դրամ) համեմատ նվազել է 74.4 մլն. դրամով: 2012թ. համեմատ 

նպաստառուների թվաքանակը 2013թ. նվազել է 240-ով: 

Հանրապետությունում ծնելիության աճի խթանման և չաշխատող կանանց սոցիալական 

վիճակի բարելավման նպատակով ԼՂՀ կառավարության 2007թ. դեկտեմբերի 25-ի  N 722 

որոշման համաձայն, հղիության և ծննդաբերության նպաստների համակարգում ընդգրկվել են 

նաև չաշխատող կանայք:  

 2013թ. 1590 չաշխատող կանանց տրամադրվել է հղիության և ծննդաբերության նպաստ 

(2012թ.՝ 1674): 2013թ. հունվարի 1-ից նպաստի չափը պայմանավորված նվազագույն ամսական 

աշխատավարձի բարձրացմամբ՝ կազմում էր 161000 դրամ, նախկին 149500 դրամի փոխարեն, 

սակայն   2013թ. հուլիսի 1-ից նպաստի չափը պայմանավորված նվազագույն ամսական 

աշխատավարձի բարձրացմամբ, նորից ավելացավ՝ կազմելով 207000 դրամ՝ 161000 դրամի 

փոխարեն (2014թ. հուլիսի 1-ից՝ 230000 դրամ): Ծրագրի ընդհանուր ծախսը կազմել է 2013թ. 

281.4 մլն դրամ (2012թ.՝ 249.6 մլն դրամ): 

Համաձայն ԼՂՀ կառավարության 2010թ. ապրիլի 16-ի  N 194-Ն որոշման, 6 և ավելի 

անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներին հատկացվում է բնակելի տուն, որի 

շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են կապիտալ ներդրումների ծրագրով: 

Սկսած 2006թ-ից յուրաքանչուր ուսումնական տարվա նախօրյակին՝ սեպտեմբերի 1-ի 

օրվա կապակցությամբ,  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 

մարտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև ծառայողական 

պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների 
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ընտանիքներին դրամական օգնության տեսքով աջակցելու նպատակով, նրանց 18 տարին 

չլրացած երեխաներին տրամադրվում է միանվագ օգնություն` 30000 դրամի չափով: 

2008թ-ից հանրակրթական դպրոց առաջին դասարան հաճախող երեխաներին 

տրամադրվում է 20.0 հազ. դրամի չափով միանվագ նպաստ: 

Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում պետական միջամտությունը 

իրականացվում է ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կենսաթոշակային տարիքի 

անձանց աշխատանքային և սոցիալական կենսաթոշակների, ԼՂՀ օրենքներով և 

կառավարության որոշումներով նշանակված կենսաթոշակների, սպայական անձնակազմին և 

շարքային զինծառայողներին ու նրանց ընտանիքների անդամներին կենսաթոշակների, 

ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների տրամադրման եղանակով: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենսաթոշակային ապահովության 

համակարգի շրջանակներում հանրությանը մատուցվող ծառայություններն են` 

Աշխատանքային և սոցիալական կենսաթոշակների տրամադրում` պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին երաշխավորում է քաղաքացիների սոցիալական ապահովության իրավունքի 

իրականացումը`  քաղաքացիներին տրամադրելով աշխատանքային` տարիքային, ծերության, 

հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում տրվող, երկարամյա ծառայության, 

մասնակի կենսաթոշակներ: Կենսաթոշակի իրավունք տվող պայմանները և շահառուների 

շրջանակը սահմանված են «Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքով: 2014թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ նախարարության կենսաթոշակ նշանակող տարածքային բաժիններում 

հաշվառված է եղել աշխատանքային և սոցիալական կենսաթոշակ ստացող 23363 հոգի, որից. 

20913-ը՝ աշխատանքային (կենսաթոշակի միջին չափը՝ 33260 դրամ), 

2450-ը՝ սոցիալական (կենսաթոշակի միջին չափը՝ 16900 դրամ), 

Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների` կենսաթոշակների տրամադրում`  

պետական բյուջեի միջոցների հաշվին երաշխավորում է զինծառայողների և նրանց 

ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովության իրականացումը` նրանց 

տրամադրելով երկարամյա ծառայության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում 

տրվող կենսաթոշակներ: Կենսաթոշակի իրավունք տվող պայմանները և շահառուների 

շրջանակը նույնպես սահմանված են «Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքով: 
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Սոցիալական ապահովագրության բնագավառում պետական միջամտությունը 

հիմնականում իրականացվում է ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ժամանակավոր 

անաշխատունակության և հղիության ու ծննդաբերության նպաստների եղանակով: 

Սոցիալական ապահովագրության համակարգի շրջանակներում հանրությանը 

մատուցվող ծառայություններն են՝ հիվանդության, հղիության և ծննդաբերության, ընտանիքի 

հիվանդ անդամի խնամքի, ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ դեպքերում առաջացած 

ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում սոցիալական ապահովագրության ենթակա 

անձանց, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստներով ապահովումը, իրավունքը և 

շահառուները սահմանված են «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» 

ԼՂՀ օրենքով և ԼՂՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ: 

ԼՂՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ, հղիության և ծննդաբերության 

նպաստ է սահմանված նաև չաշխատող կանանց համար՝ նվազագույն հաշվարկներով: 

Ծրագրերը պետական բյուջեի միջոցների հաշվին երաշխավորում են վարձու 

աշխատողների և ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովված անձանց կորցրած 

եկամտի մասնակի փոխհատուցում` հիվանդության, հղիության և ծննդաբերության, ընտանիքի 

հիվանդ անդամի խնամքի, ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ դեպքերում առաջացած 

ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում: 

2013թ. փաստացի ժամանակավոր անաշխատունակության օրերի թիվը կազմել է  46781 

օր,  իսկ միջին օրական նպաստի փաստացի չափը՝ շուրջ 5725 դրամ: 

2013թ. հղիության և ծննդաբերության օրերի թիվը կազմել է 95022 օր, իսկ միջին օրական 

նպաստի փաստացի չափը՝ շուրջ  4969  դրամ: 

Ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում ընտանիքի պետական 

քաղաքականությունը իրականացվում է «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի, «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի հանաձայն: Իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում մատուցվում են 

գիշերօթիկ հաստատություններում և ընտանիքներում խնամվող առանց ծնողական խնամքի 

մնացած, կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված, խնամքի և դաստիարակության 

անբարենպաստ պայմաններում գտնվող երեխաներին սոցիալ-հոգեբանական, բժշկական, 

իրավական, խնամքի և դաստիարակության ծառայություններ: 
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Գիշերօթիկ հաստատության գործունեության առարկան ու նպատակն առանց ծնողական 

խնամքի մնացած, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքի` մինչև 18 տարեկան 

երեխաների խնամքի և դաստիարակության ապահովումը, սոցիալ-հոգեբանական 

վերականգնման աշխատանքների իրականացումը, նրանց իրավունքների և օրինական շահերի 

պաշտպանությանն աջակցելը, սննդով, հագուստով և կենցաղային իրերով ապահովումը, 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցման կազմակերպումը,  բժշկական 

օգնության կազմակերպումն է: 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների աջակցության հիմնահարցերի 

քաղաքականությունն ուղղված է խնամքի և պաշտպանության համակարգի հզորացմանը, 

երեխայի խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում նրանց թվի 

նվազեցմանը, հոսքի կանխարգելմանը, խնամքի և պաշտպանության հաստատությունների 

բարելավմանը, խնամվող երեխաների, երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների 

ստեղծմանը: 

Երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 և թիվ 2 գիշերօթիկ 

հաստատություններում 2013թ. ընթացքում խնամք են ստացել առանց ծնողական խնամքի 

մնացած, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների 5 տասնյակից ավելի երեխա: 

Վերջին 6 տարվա ընթացքում բարելավվել են գիշերօթիկ հաստատությունների շենքային 

պայմանները, ձեռք են բերվել նոր գույք ու սարքավորումներ: 

ԼՂՀ սոցապահովության նախարարարի   2010թ. նոյեմբերի 9-ի ԼՂՀ սոցապահովության 

նախարարի թիվ 48-Ն հրամանով հաստատվել է երեխաների խնամք և պաշտպանություն 

իրականացնող գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող սովորող «երեխաներին անձնական 

մանր ծախսերի համար նախատեսված գումարի տրամադրման կարգը», համաձայն որի 2013թ. 

(2012թ.` 42 երեխա) գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող սովորող 39 երեխաներին 

հատկացվել են ըստ` 7-12 և 13-18 տարիքային խմբերի համապատասխանաբար 2000 և  3000 

դրամի չափով գրպանի մանր ծախսեր` ընդամենը  1153.0 հազ. դրամ (2012թ.՝ 1248.0 հազ. 

դրամ): 

«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարանների տրամադրելու 

կարգի» առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների 

հաշվին տրամադրվում է բնակարանի կամ բնակելի տան մեկ սենյակի չափով առանձնացված 

բնակելի տարածություն: 
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Համաձայն ԼՂՀ կառավարության 2003թ. թիվ 347 որոշմամբ հաստատված §Առանց 

ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 

թվին պատկանող անձանց հաշվառման կարգը հաստատելու մասին¦ կարգի՝ ԼՂՀ-ում 

իրականացնում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների կենտրոնացված հաշվառում: 

Հանրապետությունում հաշվառված են 51, իսկ բնակարանային հերթի համար 13 առանց 

ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ: Համաձայն ԼՂՀ կառավարության 2004թ. հուլիսի 30-ի 

թիվ 274 որոշմամբ հաստատված «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին 

բնակարանների տրամադրելու կարգի» առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին ԼՂՀ 

պետական բյուջեյի միջոցների հաշվին տրամադրվում է բնակարանի կամ բնակելի տան մեկ 

սենյակի չափով առանձնացված բնակելի տարածություն: 

2005-2012թթ ԼՂՀ-ում բնակվող 29 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ 

ապահովվել են բնակարաններով: Միաժամանակ, ԼՂՀ կառավարության 2008թ. սեպտեմբերի 

16-ի N 620 որոշման համաձայն` սկսած 2008թ. իրականացվում է հատկացված բնակարանների 

կահավորումը 2000.0 հազ. դրամի սահմաններում, որը ներառում է ինչպես կենցաղային 

սարքերի և սարքավորումների, այնպես էլ կահույքի ձեռքբերում (2008-2010թթ կահավորվել են 9 

բնակարաններ), իսկ ԼՂՀ կառավարության 2011թ. սեպտեմբերի 27-ի N 710-Ն որոշմամբ ԼՂՀ 

կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի  N 620 որոշման մեջ կատարված 

փոփոխությամբ բնակարանների կահավորումը 2011թ-ից իրականացվում է 2500.0 հազ. դրամի 

սահմաններում (2011թ. կահավորվել են 10,  2012թ.՝ 1 բնակարաններ): 

Պետական նպաստներ 

ԼՂՀ-ում պետական նպաստների համակարգը սոցիալական ոլորտում իրականացվող 

միջոցառումներից է, որն ընդգրկում է անապահով և պետական հոգածության կարիք ունեցող 

սոցիալական խավերին:  

2009թ. հունվարի 1-ից ներդրվել է պետական նպաստների չափերի հաշվարկման նոր 

սկզբունք, մասնավորապես սահմանվել են բազային նպաստ և անձի կարգավիճակից ու 

բնակության վայրից կախված՝ բազային նպաստի գործակից արտադրյալները, ինչը թույլ է տվել 

վերաբնակեցվող հիմնական տարածքների՝ ԼՂՀ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջանների 

բնակիչներին վճարել ավելի բարձր չափերով պետական նպաստներ։ Ընդլայնվել և առավել 

մատչելի են դարձվել պետական նպաստներից օգտվողների շրջանակը: 
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Մասնավորապես, ի տարբերություն նախորդ տարիների, 2009թ. պետական նպաստ է 

նշանակվում նաև այն անձանց, ում ծնողներից գոնե մեկը ունի ԼՂՀ մշտական հաշվառում: 

2011թ. հունվարի 1-ից, պահպանելով պետական նպաստի բազային չափը` 6.0 հազ. 

դրամը,  հավասարեցվել են պետական նպաստի բազային չափի գործակիցները ամբողջ ԼՂՀ-

ում` ըստ առանձին կատեգորիաների (ալիմենտ ստացող և 4 անչափահաս երեխաներ ունեցող 

ընտանիքների երեխաներ), սահմանելով այն 1,3 և նպաստների չափերը սահմանելով 7.8 հազ. 

դրամ` նախկինում ԼՂՀ ամբողջ տարածքում, բացառությամբ Շահումյանի և Քաշաթաղի 

շրջանների, նպաստի չափը կազմում էր  6.0 հազ. դրամ: Միաժամանակ բարձրացվել են 2-րդ 

խմբի հաշմանդամների երեխաներին և մինչև 2 տարեկան երեխա խնամող անձանց տրվող 

նպաստների գործակիցները` սահմանելով համապատասխանաբար 1.5 և 2.5, որի արդյունքում 

նպաստների չափերը կազմել են համապատասխանաբար 9.0 և 15.0 հազ. դրամ` նախկին 6.0  և 

12.0 հազ. դրամի փոխարեն: 

2013թ. հունվարի 1-ից բարձրացվել է 4 մինչև 18 տարեկան երեխաներ ունեցող 

ընտանիքների երեխաներին տրվող նպաստի գործակիցը և սահմանվել է այն 1.5` 

հավասարեցնելով 5 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների երեխաներին 

տրվող նպաստի չափին, որի արդյունքում այն կազմում է 9.0 հազ. դրամ: 

 Ընդհանուր առմամբ՝ պետական նպաստների ծրագրով 2013թ. ծախսվել է շուրջ 2634.0 

մլն.դրամ, իսկ նպաստառուների թվաքանակը կազմել է 19124  հոգի: Ընդհանուր ծախսված 

գումարը 2012թ.` 2606.0 մլն. դրամի համեմատ աճել  է  28.0 մլն. դրամով: 

 Զբաղվածության բնագավառում մատուցվող հիմնական ծառայություններն են՝ 

գործազուրկների, աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց,  աշխատաշուկայում անմրցունակ 

անձանց և երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման և ուսուցման կազմակերպումը, 

խորհրդատվությունը, աշխատանքի տեղավորման աջակցության և ժամանակավոր 

զբաղվածության ապահովումը, աշխատանքի ընտրության հարցում աշխատանք փնտրող 

անձանց օժանդակության տրամադրումը, իսկ գործատուին անհրաժեշտ մասնագիտություն և 

որակավորում ունեցող աշխատուժով ապահովումը: 

 ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին զբաղվածության բնագավառում 

բնակչությանը տրամադրվող հիմնական տրանսֆերտներն են աշխատանք փնտրող չզբաղված 

հաշմանդամներին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը, աշխատաշուկայում 
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անմրցունակ անձանց աշխատանքի ընդունելիս աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցումը 

գործատուին և այլն:  

 Նշված ծառայությունների գծով շահառուներ են համարվում զբաղվածության գործակա-

լությունում հաշվառված գործազուրկները, աշխատանք փնտրող և աշխատաշուկայում անմրցու-

նակ անձինք (այդ թվում նաև երիտասարդ):  

 2013թ. սոցիալական ծառայություններ տրամադրող պետական մարմիններում գրանցված 

աշխատանք փնտրող  անձանց թվաքանակը  կազմել է 2861 մարդ, գործազրկության  նպաստ է 

նշանակվել 664 գործազուրկի (19.5 հազ. դրամ):   

 2013թ. հունվար – դեկտեմբեր  ամիսներին  աշխատանքի են տեղավորվել 189 մարդ: 

Աշխատանքի պետական կարգավորման բնագավառում պետական միջամտությունը 

հիմնականում իրականացվում է աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման և 

աշխատանքային օրենսդրության կիրարկման նկատմամբ վերահսկողության ծառայությունների, 

ինչպես նաև աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ 

կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով 

պատճառված վնասի փոխհատուցման եղանակով: 

ԼՂՀ-ում 2013թ. 54 անձինք աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ 

կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով 

պատճառված վնասի  հատուցում են ստացել  պետական բյուջեի միջոցներից: 

Հաշմանդամների հիմնահարցերի բնագավառ պետական միջամտությունը 

հիմնականում իրականացվում է ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հաշմանդամ 

համարվող անձանց առանձին խմբերին տարբեր ծառայությունների մատուցման եղանակով: 

Հաշմանդամներին ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին մատուցվող հիմնական 

ծառայություններն են հաշմանդամների և սոցիալապես անապահով անձանց պրոթեզավորումը, 

վերականգնողական պարագաներով ապահովումը և դրանց վերանորոգումը, այդ թվում նաև 

աչքի պրոթեզավորումը, հաշմանդամներին սայլակներով ապահովումը, հաշմանդամներին, 

մինչև 18 տարեկան երեխաներին ու տարիքային կենսաթոշակառուներին լսողական սարքերով 

ապահովումը, հաշմանդամների առողջարանային բուժումը և բժշկասոցիալական 

վերականգնումը: Նշված ծառայությունների գծով շահառուներ են համարվում ԼՂՀ քաղաքացի 

հաշմանդամները: 
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2013թ. ընթացքում հաշմանդամներին տրամադրել են պրոթեզաօրթոպեդիկ 

պարագաներ և լսողական սարքեր (ոտքի պրոթեզ՝ 37, կրծքագեղձի պրոթեզ՝ 36, քայլակ՝ 23, 

հենակ՝ 85, ձեռնափայտ` 141, աչքի պրոթեզ՝ 16, թիկնասայլակ՝ 58 և լսողական սարք՝ 67 

հաշմանդամների): 

Տարեցների հիմնահարցերի բնագավառում պետական միջամտությունն իրականացվում 

է ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին տարեցներին շուրջօրյա խնամքի, սոցիալական  

սպասարկման ծառայությունների,  տնային պայմաններում կենսաթոշակառուներին կենցաղային 

սպասարկման, սոցիալ-հոգեբանական, բժշկական օգնության և իրավաբանական 

խորհրդատվության ծառայությունների տրամադրման եղանակով: 

Այս բնագավառի շահառուներ են համարվում միայնակ և խնամքի կարիք ունեցող տարեց 

ու հաշմանդամ անձինք, ինչպես նաև սոցիալական պատճառներով անօթևան դարձած անձինք: 

Տարեցներին շուրջօրյա խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայությունները 

տրամադրվում են Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատի միջոցով: 2013թ. ընթացքում այդ 

հաստատություններում ընդունվել են 14, սպասարկվել են ընդհանուր թվով  75 միայնակ ծեր և 

հաշմանդամ: 

Տնային պայմաններում միայնակ տարեցներին խնամքի և սոցիալական սպասարկման 

ծառայությունների տրամադրումն իրականացնում է ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարությանը կից «Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների 

սոցիալական սպասարկման կենտրոն» պետական ոչ կառավարչական հիմնարկի միջոցով 

(2013թ. տնային պայմաններում սպասարկվել է շուրջ 150 կենսաթոշակառու):  

8.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ 

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

8. 2.1.Նպատակները  

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական 

նպատակն է հանրապետությունում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը, բնակչության 

կենսամակարդակի հետևողական բարձրացումը, սոցիալական անհավասարության կրճատումը 

և այլն: 

2015-2017թթ ժամանակահատվածում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում որպես 

հիմնական խնդիր է դիտարկվում ոլորտում պետական միջամտությամբ իրականացվող 
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հիմնական ծառայությունների և տրանսֆերտների մակարդակի պահպանումը և դրանց 

շարունակականության ապահովումը: 

Ըստ առանձին բնագավառների սոցիալական պաշտպանության ոլորտի հիմնական 

նպատակները հետևյալն են. 

Ժողովրդագրության բնագավառում պետական քաղաքականության հիմնական 

նպատակներն են ծնունդների խրախուսումը, կյանքի սպասվող միջին տևողության մեծացումը, 

միգրացիոն ներհոսքի խթանումը, բնակչության ծերացման հետևանքների հաղթահարումը, 

բնակչության առողջության բարելավումը, բնակչության տարածքային բաշխվածության 

անհամամասնության կանխարգելումը: 

Կենսաթոշակային ապահովագրության բնագավառի հիմնական նպատակներն են՝ 

կենսաթոշակառուների սոցիալական վիճակի բարելավումը, տարիքի պատճառով առաջացած 

անաշխատունակության հետևանքով եկամտի կորստյան ռիսկի և աշխատող բնակչության ու 

կենսթոշակառուների կենսամակարդակների տարբերության մեղմումը, ինչպես նաև 

կենսաթոշակների վճարման գործընթացի որակի բարձրացումը: 

Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության բնագավառում՝ ժամանակավոր 

անաշխատունակության դեպքերից պարտադիր uոցիալական ապահովագրության նպատակն է 

հիվանդության, հղիության և ծննդաբերության և օրենքով սահմանված այլ դեպքերում 

առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում մասնակիորեն փոխհատուցել 

վարձու աշխատողների և ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց, 

ժամանակավոր անաշխատունակության պատճառով կորցրած եկամուտը:  

Պետական նպաստների տրամադրման և ծնելիության խթանման բնագավառի 

նպատակն է՝ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն աջակցելը, ընտանիքների 

կողմից կատարվող լրացուցիչ ծախսերի մասնակի հատուցումը, ինչպես նաև ԼՂՀ 

ժողովրդագրական վիճակի բարելավումը: 

Ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառի  նպատակն է՝ ընտանիքի և 

երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը, սոցիալական պաշտպանության 

ապահովումը, այդ թվում՝ 

• մինչև 18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի, 

դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման համար նպաստավոր 
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պայմանների ապահովումը, երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը, 

նյութական ու կենցաղային պահանջմունքների բավարարումը, սոցիալ-հոգեբանական և 

բժշկական վերականգնման աշխատանքների իրականացումը, 

• գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող մինչև 18 տարեկան երեխաների 

վերադարձը կենսաբանական ընտանիքներ, աշխատանք` հաստատություններում տեղավորման 

վտանգի ենթակա երեխաների ընտանիքների հետ, 

• գիշերօթիկ հաստատություններում շրջանավարտների սոցիալական պաշտպանությունը և 

նրանց սոցիալապես անապահովության կանխարգելումը, գիշերօթիկ հաստատությունների 

շրջանավարտների համար հետագա կյանքի ինքնուրույն կազմակերպման և հասարակությանը 

նրանց ինտեգրելու համար բավարար պայմանների ստեղծումը, 

• 6-18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած, ծնողների խնամքից զրկվելու 

վտանգի տակ գտնվող, ինչպես նաև աճի և զարգացման համար անբարենպաստ և վտանգավոր 

կենսապայմաններում գտնվող երեխաների հիմնախնդիրների սոցիալական ախտորոշումը, 

երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների հետ համատեղ սոցիալ-

հոգեբանական և մանկավարժական գործնական աջակցությունը, դժվար իրավիճակներում 

հայտնված երեխաներին և նրանց ընտանիքներին, 

• 18-23 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարանի 

տրամադրումը, 

Զբաղվածության բնագավառում պետական քաղաքականության նպատակն է 

բնակչության կայուն և արդյունավետ զբաղվածության ապահովման համար պայմանների 

ստեղծումը: Այն ուղղված է աշխատաշուկայի լարվածությունը մեղմելուն, աշխատանք 

փնտրողների, հաշմանդամների շրջանում զբաղվածության մակարդակի բարձրացնելուն, գործող 

աշխատատեղերը պահպանելուն, գործատուների կողմից նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը 

խթանելուն և դրանք որակյալ մասնագետներով համալրելուն, աշխատաշուկայում անմրցունակ 

խմբերի արդյունավետ զբաղվածության ապահովմանը: 

Այդ նպատակին հասնելու համար, 2015-2017 թթ միջնաժամկետ հատվածում զբաղվա-

ծության բնագավառում որպես հիմնական խնդիրներ սահմանվել են. 

 • զբաղվածության բնագավառում պետական միջամտությամբ մատուցվող ծառայություն-

ների շարունակականության ապահովումը, 
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 • մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում կարիերայի կառավարման 

համակարգի զարգացումը և կադրերի վերապատրաստումը, 

 • հաշմանդամների շրջանում զբաղվածության մակարդակի բարձրացումը: 

Աշխատանքի և աշխատավարձի կարգավորման բնագավառում պետական 

քաղաքականության հիմնական նպատակն է աշխատանքի վարձատրության պետական 

երաշխիքների ապահովումը, աշխատողների իրավունքների օրենսդրական 

պաշտպանվածության ամրապնդումը և աշխատանքային պայմանների բարելավումը: 

Այդ նպատակին հասնելու համար, 2015-2017թթ միջնաժամկետ հատվածում աշխատանքի 

և աշխատավարձի կարգավորման բնագավառում որպես հիմնական խնդիր սահմանվել է. 

պետական միջամտությամբ մատուցվող ծառայությունների և տրամադրվող տրանսֆերտների 

շարունակականության ապահովումը: 

Հաշմանդամներին հիմնահարցերի բնագավառում պետական քաղաքականության 

հիմնական նպատակը հաշմանդամների սոցիալական վիճակի բարելավումն է, 

հասարակությանը նրանց ինտեգրումը, հավասար (մատչելի) պայմանների ապահովումը, 

բժշկական, սոցիալական և հոգեբանական վերականգնումն է: 

Այդ նպատակին հասնելու համար, 2015-2017թթ միջնաժամկետ հատվածում 

հաշմանդամների բնագավառում որպես հիմնական խնդիրներ սահմանվել են` 

• հաշմանդամների բնագավառում պետական միջամտությամբ մատուցվող 

ծառայությունների շարունակականության ապահովումը, դրանց որակի բարձրացումը, 

• հաշմանդամության սահմանման եվրոպական մոդելի անցումը, որը հնարավորություն 

կընձեռի խթանելու հաշմանդամների աշխատանքային ինտեգրման գործընթացն ու կընդլայնի 

սոցիալական ներառման հնարավորությունները: 

Տարեցների հիմնահարցերի բնագավառի նպատակն է տարեցների սոցիալական 

պաշտպանությունը՝  նրանց կյանքի որակի բարելավումը և մասնավորապես տարեցների այն 

խմբի, որոնք միայնակ են կամ սոցիալապես անապահով, չունեն օրենսդրությամբ նախատեսված 

խնամողներ և խնամքի սոցիալական սպասարկման ու հոգածության կարիք են զգում:  

 Այդ նպատակին հասնելու համար, 2015-2017թթ միջնաժամկետ հատվածում նշված 

բնագավառում որպես հիմնական խնդիրներ սահմանվել են` 
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• պետական միջամտությամբ միայնակ և խնամքի կարիք ունեցող տարեցներին, 

հաշմանդամներին և անօթևաններին մատուցվող ծառայությունների շարունակականության 

ապահովումը, 

• տարեցների, հաշմանդամների շուրջօրյա խնամքի, տնային պայմաններում միայնակ 

տարեցների, անօթևանների սոցիալական սպասարկման ծառայությունների որակի 

բարելավումը, 

• տարեցների և հաշմանդամների խնամքի և սպասարկման ծառայություններ տրամադրող 

հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության խթանումը: 

 Բնագավառի նպատակներից է նաև Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների, 

հաշմանդամ դարձած զինծառայողների,  ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողների 

ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության բարելավումը, նրանց տրամադրվող դրամական 

օգնությունների չափերի պարբերաբար բարձրացումը: 

8.2.2 Գերակայությունները  

2015-2017թթ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերից առաջնահերթությունը տրվում է 

հետևյալ ծախսային ուղղություններին` ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը 

(ծնելիության և բազմազավակության խթանման ծրագրի իրագործում, երիտասարդ նորաստեղծ 

ընտանիքներին պետական աջակցության ցուցաբերում), սոցիալական և ապահովագրական 

կենսաթոշակներին, պետական նպաստներին, տուն-ինտերնատի պահպանմանը, տնային 

պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկմանը, հաշմանդամներին 

պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովմանը, զբաղվածության պետական նպատակային 

ծրագրերի իրագործմանը: 

Գերակա ծրագրերն ուղղված են բնակչությանը պետական նպաստներով և 

կենսաթոշակներով ապահովմանը, տարեցներին ծառայությունների մատուցմանը, 

հաշմանդամների ինտեգրմանը հասարակությանը, բնակչության զբաղվածության ապահովմանը, 

որոնք բխում են «Պետական կենսաթոշակների մասին»,  «Երեխաների իրավունքների մասին», 

«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին»,  

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 

մասին», ԼՂՀ օրենքներից և ԼՂՀ կառավարության առանձին որոշումներից: 

 Աղյուսակ 8.1 2014թ. պետական բյուջեի և 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ ծախսերի համեմատական 
(հազար դրամ) 
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Ծրագրերի անվանումը 
2013թ. 

փաստացի 

2014թ. 
հաստատված 

բյուջե 

2015թ. 
ծրագիր 

2016թ. 
ծրագիր 

2017թ. 
ծրագիր 

Սոցիալական 
պաշտպանություն,        
այդ թվում 

16466059.1 19700244.0 22354325.7 26588856.9 29180631.6 

Վատառողջություն և 
անաշխատունակություն 

77356.0 87191.3 90032.6 93578.8 97732.8 

Ծերություն 9088741.1 10619917.0 12745167.5 16666880.8 18874136.2 

Հարազատին կորցրած 
անձինք 

225200.0 254000.0 254000.0 254000.0 254000.0 

Ընտանիքի անդամներ և 
զավակներ 

4531236.9 4993767.6 4982782.6 5055096.0 5161210.1 

Գործազրկություն 105691.7 94085.1 55487.5 57417.5 59267.5 

Սոցիալական հատուկ 
արտոնություններ    (այլ 
դասերին չպատկանող) 

1035054.3 1451261.6 1462549.4 1464435.8 1464822.2 

Սոցիալական 
պաշտպանություն    (այլ 
դասերին չպատկանող) 

1402779.1 2200021.4 2764306.1 2997448.0 3269462.8 

 

8.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

2015-2017 թվականների ՄԺԾԾ-ով ընդունված քաղաքականությամբ կանխատեսվում է 

աշխատավարձի աճ, այդ թվում նաև նվազագույն ամսական աշխատավարձի, որը 2015 թ. 

հուլիսի 1-ից կկազմի 55.0 հազ. դրամ (2014 թ. հուլիսի 1-ից՝ 50.0 հազ. դրամ), 2016 թ. հուլիսի 1-

ից` 60.0 հազ. դրամ և 2017 թ. հուլիսի 1-ից` 65.0 հազ. դրամ: 

Վատառողջություն 

1.1.1.1.    ««««ԱշխատողներիԱշխատողներիԱշխատողներիԱշխատողների    աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային    պարտականություններիպարտականություններիպարտականություններիպարտականությունների    կատարմանկատարմանկատարմանկատարման    հետհետհետհետ    

կապվածկապվածկապվածկապված    խեղմանխեղմանխեղմանխեղման, , , , մասնամասնամասնամասնագգգգիտականիտականիտականիտական    հիվանդությանհիվանդությանհիվանդությանհիվանդության    կամկամկամկամ    առողջությանառողջությանառողջությանառողջության    այլայլայլայլ    վնասմանվնասմանվնասմանվնասման    

հետևանքովհետևանքովհետևանքովհետևանքով    պատճառվածպատճառվածպատճառվածպատճառված    վնասիվնասիվնասիվնասի    հատուցհատուցհատուցհատուցումումումում»»»» ծրագրով նախատեսվում են հետևյալ ծախսերը` 

2015թ.` 19080.0 հազ. դրամ (2014թ.` 20736.0 հազ.դրամ) 

2016թ` 20880.0 հազ. դրամ 

2017թ.` 22680.0 հազ. դրամ: 

Ծախսերի աճը պայմանավորված է շահառուների թվի փոփոխությամբ և 2015-2017թթ. 

նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի կանխատեսվող բարձրացումներով: 

 Անաշխատունակություն  

1. «Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովում և աչքի 
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պրոթեզավորում» ծրագրով 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է տարեկան 50090.0 հազ. 

դրամի չափով ծախս, գերազանցելով 2014 թվականի (49340.0 հազ. դրամ ) մակարդակը՝ 750 

հազար դրամով,  որը պայմանավորված է շահառուների թվաքանակի ավելացմամբ: 

2. «Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը» ծրագրի ծախսերը 2015թ կկազմեն 20862.6 

հազ. դրամ (2014թ.` 17115.3 հազ. դրամ), 2016թ.` 22608.8 հազ. դրամ, 2017թ.` 24962.8 հազ. 

դրամ: Ծախսերի աճը պայմանավորված է նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի և 

էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմամբ: 

 Ծերություն 

1. «Սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ» 

ծրագրի համար ԼՂՀ 2014թ. պետական բյուջեով նախատեսված է 568734.0 հազար դրամ։ 

2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով 2015թ. համար նախատեսվում է 628026.2 հազար դրամ, 2016թ. 

համար՝ 726032.2 հազար դրամ, 2017թ. համար՝ 839173.0 հազար դրամ։  

Անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկելիս հաշվի են առնվել կենսաթոշակառուների թվի աճի 

միտումները, ինչպես նաև կենսաթոշակի միջին չափի՝ յուրաքանչյուր տարվա հուլիսի 1-ից շուրջ 

14 %-ով նախատեսվող աճը։ 

Արդյունքում՝ միջին կենսաթոշակի չափը 2015թ. կկազմի 73.7 հազ. դրամ (հուլիսի 1-ից՝ 

76.6 հազ. դրամ), 2016թ.՝ 84.0 հազ. դրամ (հուլիսի 1-ից՝ 87.3 հազ. դրամ), 2017թ.՝ 95.8 հազ. 

դրամ (հուլիսի 1-ից՝ 99.6 հազ. դրամ)։ 2014թ. պետական բյուջեով 1-ին կիսամյակի համար 

կենսաթոշակի միջին չափը նախատեսվել էր 60.0 հազ. դրամ,  իսկ փաստացի կազմել է 60.3 

հազ. դրամ։  

2. «Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների 

կենսաթոշակներ»  ծրագրի համար ԼՂՀ 2014թ. պետական բյուջեով նախատեսված է 47010.0 

հազար դրամ։ 

2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով 2015թ. համար նախատեսվում է 41378.4 հազար դրամ, 2016թ. 

համար՝ 40723.2 հազար դրամ, 2017թ. համար՝ 37872.1 հազար դրամ։  

Ծախսերի նվազումը հիմնականում պայմանավորված է կենսաթոշակառուների թվի 

նվազմամբ։  

Արդյունքում՝ կենսաթոշակի միջին չափը 2015թ. կկազմի 23.0 հազ. դրամ (2014թ. 

հաստատված բյուջեով՝ 22.3 դրամ, փաստացի՝ 21.2 հազ դրամ), 2016թ.՝ 24.2 հազ. դրամ, իսկ 

2017թ.՝ 24.3 հազ. դրամ։ 
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3. «Սոցիալական կենսաթոշակներ» ծրագրի համար ԼՂՀ 2014թ. պետական բյուջեով 

նախատեսված է 538910.4 հազ. դրամ։ 

2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով 2015թ. համար նախատեսվում է 607609.9 հազ. դրամ, 2016թ. 

համար՝ 698250.0 հազ. դրամ, իսկ 2017թ. համար՝ 802388.2 հազ. դրամ։  

Անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկելիս հաշվի են առնվել կենսաթոշակառուների թվի աճի 

միտումները, ինչպես նաև կենսաթոշակի միջին չափի՝ յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից 

շուրջ 14 %-ով նախատեսվող աճը։ 

Արդյունքում՝ կենսաթոշակի միջին չափը 2015թ. կկազմի 20.4 հազ. դրամ (2014թ. 

հաստատված բյուջեով՝ 18.3 հազ. դրամ, փաստացի՝ 17.9 հազ. դրամ), 2016թ.՝ 23.3 հազ. դրամ և 

2017թ.՝ 26.5 հազ. դրամ։ 

4. «ԼՂՀ օրենքներով և ԼՂՀ Նախագահի հրամանագրերով սահմանված 

կենսաթոշակներ և դրամական պարգևատրումներ» ծրագրի շրջանակներում.  

1) հատուկ կենսաթոշակ է վճարվում ԼՂՀ պաշտոնաթող նախագահին՝ «ԼՂՀ նախագահի 

վարձատրության, սպասարկման և անվտանգության ապահովման մասին» ԼՂՀ օրենքի 

համաձայն, 

2) նախկին դատավորներին վճարվում է ԼՂՀ դատական օրենսգրքով նախատեսված 

կենսաթոշակ, 

3) ամենամսյա դրամական պարգևատրում է վճարվում ԼՂՀ Նախագահի 2005թ. 

հոկտեմբերի 6-ի «Հայրենիքին ակնառու ծառայություններ մատուցած անձանց համար 

դրամական պարգևատրում սահմանելու մասին» ՆՀ-238 հրամանագրի և համապատասխան 

կարգադրությունների համաձայն։ 

ԼՂՀ 2014թ. պետական բյուջեով ծրագրի համար նախատեսված է 29391.8 հազ. դրամ: 

2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով 2015թ. համար նախատեսվում է 230880.0 հազ. դրամ, 2016թ. 

համար` 258000.0 հազ. դրամ, 2017թ. համար՝ 285120.0 հազ. դրամ: Ծախերի աճը 

պայմանավորված է օրենսդրության փոփոխության հետ կապված շահառուների թվաքանակի 

փոփոխություններով: 
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5. «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ»  պետական ոչ առևտրային կազմակեր-

պության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվեր» ծրագրով ԼՂՀ 2014թ. 

պետական բյուջեով նախատեսված է 107995.5հազ.դրամ: 2015-2017թթ ՄԺԾԾ-ով տարեկան  

նախատեսվում է համապատասխանաբար 106387.4 հազ., 110955.4 հազ. և 117686.9 հազ. 

դրամի ծախս: Ծախսերի աճը պայմանավորված է նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի 

և էլեկտրաէներգիայի սակագնի  բարձրացմամբ: 

6. «Աշխատանքային կենսաթոշակներ» ծրագրի համար ԼՂՀ 2014թ. պետական բյուջեով 

նախատեսված է 9327875.3 հազ. դրամ։ 

2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով 2015թ. համար նախատեսվում է 11130885.6 հազ. դրամ, 2016թ. 

համար՝ 12832920.0 հազ. դրամ, իսկ  2017թ. համար` 14791896.0 հազ. դրամ: 

Անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկելիս հաշվի են առնվել կենսաթոշակառուների թվի աճի 

միտումները, ինչպես նաև կենսաթոշակի միջին չափի՝ յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից 

շուրջ 14 %-ով նախատեսվող աճը։ 

Արդյունքում, միջին աշխատանքային կենսաթոշակի չափը 2015թ. կկազմի 43.6 հազ. 

դրամ (2014թ. հաստատված բյուջեով՝ 37.8 հազ. դրամ, փաստացի՝ 38.3 հազ. դրամ), 2016թ.՝ 

49.7 հազ. դրամ, իսկ 2017թ.՝ 56.7 հազ. դրամ։ 

Հարազատին կորցրած անձինք 

1. «Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստ» ծրագրի համար 

ԼՂՀ 2014թ. պետական բյուջեով նախատեսված է 254000.0 հազ. դրամ։ 

2015-2017թթ. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում առաջարկվում է պահպանել 2014թ. 

պետական բյուջեով հաստատված ծախսը՝ հաշվի առնելով շահառուների տարեկան թվի (1270 

հոգի) և թաղման նպաստի չափի (200.0 հազ. դրամ) անփոփոխ մնալը։ 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 
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1. «Միանվագ պարտադիր պետական ապահովագրական վճարներ ԼՂՀ 

պաշտպանության և փրկարարական ծառայության ժամանակ հաշմանդամ դարձած 

զինծառայողներին և զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների 

ընտանիքներին» ծրագրով 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է տարեկան 15288.0 հազ. 

դրամի չափով ծախս՝ պահպանելով 2014թ. մակարդակը:  

 2. «Պետական նպաստներ» ծրագրով ԼՂՀ 2014թ.  պետական բյուջեով հաստատվել է 

2748600.0 հազ. դրամ: Կարևորվում է ծրագրի հասցեականության մեծացումը, 

նպատակադրումների հստակեցումը` պայմանավորված սոցիալական աջակցության 

տրամադրման սկզբունքներով, ինչպես նաև ժողովրդագրական իրավիճակով:  

2015-2017 թթ ՄԺԾԾ-ով պետական նպաստների ծախսերը ըստ տարիների 

նախատեսվում են՝  2725320,0 հազ. դրամ,  2802240.0 հազ. դրամ,  2903640.0 հազ. դրամ: 

Ծախսերի փոփոխությունը  ըստ տարիների պայմանավորված է նպաստառուների թվաքանակի 

ճշտմամբ, ինչպես նաև նպաստառուների որոշ կատեգորիաների թվաքանակի ավելացմամբ: 

3. «Հումանիտար օգնության միջոցառումներ» ծրագրի ծախսերը 2015-2017թթ ՄԺԾԾ-

ով նախատեսվում են ըստ տարիների` 17213.9 հազ. դրամ, 18012.9 հազ.դրամ և 18930.1 

հազ.դրամ (2014թ` 15579.0 հազ. դրամ): Ծախսերի աճը պայմանավորված է նվազագույն 

ամսական աշխատավարձի չափի կանխատեսվող բարձրացմամբ: 

 4. «Պետական աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին» 

ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է բնակարաններ տրամադրել համապատասխանաբար 

2015թ` 11 շահառուի, 2016-2017թթ ՄԺԾԾ-ով` 10-ական շահառուի: Հատկացվելիք 

բնակարանների կահավորման ծախսերը կկազմեն 2015թ` 27500.0 հազ. դրամ, 2016 և 2017 թթ 

25000.0 հազ. դրամ  (2014թ հաստատված էր 32500.0 հազ. դրամ` 13 շահառուի համար): 

5. «Դրամական (նյութական) օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին 

և ընտանիքներին»  ծրագրով 2015-2017թթ ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է տարեկան 80000.0 հազ. 

դրամի չափով ծախս՝ պահպանելով 2014թ. մակարդակը: 

6.  «ԼՂՀ-ում ծնելիության խթանում»  ծրագրով 2015-2017թթ ՄԺԾԾ-ով շարունակվելու է 

երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի տրամադրումը` պայմանավորված ընտանիքում ծնված 

երեխայի հաջորդականությամբ, պահպանելով 2010թ. հունվարի 1-ից գործող չափերը, ինչպես 

նաև ընտանիքներում 3-րդ և հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում նպատակային ժամկետային 

ավանդների բացումը` 3-րդ երեխայի անվամբ 500,0 հազ. դրամ, 4-րդ և հաջորդ երեխայի 

անվամբ`  700,0 հազ. դրամի չափով։ 
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2015-2017թթ ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է տարեկան 1278500.0 հազ. դրամ՝  պահպանելով 

2014թ. մակարդակը:  

7. «Վարժական հավաքների, զինծառայության և փրկարարական ծառայության 

ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների 

հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և 

տեղադրման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում» ծրագրով 2015-2017թթ ՄԺԾԾ-ով 

նախատեսվում է տարեկան 59500.0 հազ. դրամի չափով ծախս՝ պահպանելով 2014թ. 

մակարդակը:  

8-9.Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 

գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը  ծրագրով 

ծախսերը նախատեսվում են. 2015 թ.` 60340.1 հազ. դրամ, 2016թ.`  63756.4 հազ. դրամ և 

2017թ.` 68435.9 հազ. դրամ (2014 թ. հաստատված էր 53668.3 հազ.դրամ )` միջին տարեկան 

խնամվող 36 երեխայի հաշվով , իսկ  «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ 

հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության»  ծախսերը կկազմեն`  2015 թ.` 

50331.6 հազ. դրամ, 2016 թ.`  53441.7 հազ. դրամ և 2017 թ.`  57692.1 հազ. դրամ (2014 թ. 

հաստատված էր 44443.3 հազ.դրամ)` միջին տարեկան խնամվող  25 երեխայի հաշվով 

(շահառուների թվաքանակի պահպանման պայմաններում): 

  2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով ծախսերի աճը պայմանավորված է աշխատավարձի աճով, այդ 

թվում նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի աճով, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի 

սակագնի փոփոխությամբ: 

 Սննդի մեկ օրվա միջին գումարը կկազմի 1335.4 դրամ` պահպանելով 2014թ. 

նախատեսված մակարդակը: 

10. «Դրամական աջակցության տրամադրում երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաներին» ծրագրով 

2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով ծախսերը յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է  1308.0 հազ. 

դրամ` պահպանելով 2014թ. մակարդակը: Դպրոց հաճախող երեխաներին անձնական մանր 

ծախսեր կատարելու համար (7-12 տարեկան երեխաներին ամսական 2.0 հազ. դրամ և 13-18 

տարեկաններին` 3.0 հազ. դրամ), գիշերօթիկ հաստատության շրջանավարտներին` (առանց 

ծնողական խնամքի մնացած երեխաների մասով) միանվագ 50.0 հազ. դրամ դրամական 

աջակցություն ցուցաբերելու համար:  
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11. «Զոհված(մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ 

դրամական օգնության տրամադրում» ծրագրի գծով ծախսերը ըստ ՄԺԾ 2015-2017 թթ. 

ծրագրով  համապատասխանաբար  կկազմեն՝ 4200.0 հազ. դրամ, 3900.0 հազ. դրամ և 3600.0 

հազ.դրամ: 

( ԼՂՀ 2014թ.  պետական բյուջեով սույն ծրագրի գծով հաստատվել էր 4500.0 հազ.դրամ): 

Ծախսերի նվազումը պայմանավորված է երեխաների թվաքանակի նվազմամբ` 

պայմանավորված նպաստառուի համար սահմանված տարիքի լրացմամբ: 

12. «Ամուսնության միանվագ նպաստների տրամադրում» ծրագրի շրջանակներում 

կշարունակվի երիտասարդ ընտանիքներին պետական աջակցությունը՝ ամուսնության 

միանվագ նպաստի տրամադրման տեսքով և ՄԺԾ  2015-2017 թթ. ծրագրով ծախսերը 

յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է  2000 անձի հաշվով 300000.0 հազ. դրամ՝ 

յուրաքանչյուր անձին 150.0 հազ. դրամ   ( ԼՂՀ 2014 թ.  պետական բյուջեով սույն ծրագրի գծով 

հաստատվել է 300000.0 հազ.դրամ): 

13. «ԼՂՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնության 

վճարում» ծրագրի ծախսերը 2015թ. կկազմեն 221641.0 հազ. դրամ՝ պահպանելով 2014թ. 

մակարդակը, իսկ  2016 և 2017թթ կնվազեն՝ կազմելով համապատասխանաբար 215229.0 և 

213116.0 հազ. դրամ,  որը պայմանավորված է շահառուների թվի նվազմամբ:  

14.  «Առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին միանվագ դրամական օգնության 

տրամադրում» ծրագրի իրականացումը կշարունակվի և ծախսերը 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով 

կկազմեն՝ համապատասխանաբար 56000.0 հազ. դրամ, 54000.0 հազ. դրամ և 52000.0 հազ. 

դրամ: 

Ծախսերի աճը 2014թ. (49000.0 հազ.դրամ) համեմատ պայմանավորված է երեխաների 

թվաքանակի կանխատեսվող ավելացմամբ: 

15.  «Դրամական օժանդակություն` ԼՂՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի 

զոհ տված ընտանիքներին» ծրագրով նախատեսվում է երկու և ավելի զոհ տված 

ընտանիքներին տրամադրել ամենամսյա օժանդակություն` 15.0 հազ. դրամի չափով 

յուրաքանչյուր զոհված ազատամարտիկի համար: 2015-2017թ.թ. ՄԺԾԾ-ով ծախսերը կնվազեն 

համապատասխանաբար 3600.0 հազ., 4320.0 հազ. և 5040.0 հազ.  դրամի չափերով , կազմելով  

35640.0, 34920.0 և 34200.0 հազ.դրամ(2014թ` 39240.0 հազ. դրամ ): Ծախսերի նվազումը 

պայմանավորված է շահառու ընտանիքների թվի նվազմամբ: 

Գործազրկություն 
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1. «Ինքնազբաղվածության խթանման նպատակով փոքր ձեռնարկատիրության 

աջակցություն» ծրագրով 2015-2017թթ ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է տարեկան 137.5 հազ. դրամի 

չափով ծախս՝ պահպանելով 2014թ. մակարդակը: 

 2. «Աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում գործատուին» ծրագրի ծախսերն ըստ 

տարիների կկազմեն. 2015թ` 3465.0 հազ. դրամ (2014թ.` 5700.0 հազ. դրամ), 2016թ.` 3795.0 

հազ. դրամ, 2017թ.` 4125.0 հազ. դրամ: Ծախսերի աճը պայմանավորված է նվազագույն 

ամսական աշխատավարձի չափի կանխատեսվող բարձրացմանբ (2015թ.հուլիսի 1-ից` 55,0 հազ. 

դրամ, 2016թ. հուլիսի 1-ից`  60,0 հազ. դրամ, 2017թ հուլիսի 1-ից` 65.0 հազ. դրամ): 

3. «Մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում» ծրագրով ԼՂՀ 2014թ. պետական 

բյուջեով 140 շահառուի մասնագիտական ուսուցման համար հատկացվել է  23800.0 հազ.դրամ: 

2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է 2015թ.` 140 շահառուի համար 23800.0 հազ.դրամ,  

2016թ.` 140 շահառուի համար 24850.0 հազ. դրամ,  2017թ.`  140 շահառուի համար 25900.0 հազ. 

դրամ: Ծախսերի աճը պայմանավորված է նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի 

կանխատեսվող բարձրացմամբ (2015թ.հուլիսի 1-ից` 55,0 հազ. դրամ, 2016թ. հուլիսի 1-ից`  60,0 

հազ. դրամ, 2017թ հուլիսի 1-ից` 65.0 հազ. դրամ): 

4. «Այլ վայր աշխատանքի տեղավորմանն աջակցություն» ծրագրի  2015-2017թթ 

ՄԺԾԾ-ով ծախսերի նվազումը պայմանավորված է մեկ շահառուի հաշվով ծախսերի նվազմամբ: 

Ըստ տարիների ծրագրի ծախսերն կկազմեն 2015թ` 3195.0 հազ. դրամ (2014թ` 3432.6 

հազ.դրամ),  2016թ` 3465.0 հազ դրամ,  2017թ` 3735.0 հազ. դրամ: 

5. «Մասնագիտական աշխատանքային փորձ չունեցող անձանց աշխատանքային 

պրակտիկայի կազմակերպում» ծրագիրը առաջարկվում է վերանվանել «Ձեռք բերած 

մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար 

գործազուրկներին աջակցության տրամադրում» ծրագրի: 2015-2017թթ ՄԺԾԾ-ով ծրագրի 

ծախսերն ըստ տարիների կկազմեն համապատասխանաբար  2890.0 , 3170.0 և 3370.0 հազ. 

(2014թ` 2511.0 հազ. դրամ) դրամ: Ծախսերի աճը պայմանավորված է նվազագույն ամսական 

աշխատավարձի չափի կանխատեսվող բարձրացմանբ (2015թ.հուլիսի 1-ից` 55,0 հազ. դրամ, 

2016թ. հուլիսի 1-ից`  60,0 հազ. դրամ, 2017թ հուլիսի 1-ից` 65.0 հազ. դրամ): 

6. «Միանվագ փոխհատուցում գործատուին» ծրագիրը առաջարկվում է վերանվանել 

«Միանվագ փոխհատուցում գործատուին՝ աշխատաշուկայում անմրցունակ անձին 

աշխատանքի տեղավորման համար» ծրագրի: 2015-2017թթ ՄԺԾԾ-ով ծրագրով  

նախատեսվում է տարեկան 1000.0 հազ. դրամի չափով ծախս՝ պահպանելով  2014թ. 

մակարդակը:   
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7. «Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում»  ծրագրի նպատակն է հանրության 

լայն շրջանակներին իրազեկել տնտեսության մեջ տեղի ունեցող զարգացումների, 

աշխատաշուկայում պահանջվող նոր մասնագիտությունների, թափուր աշխատատեղերի մասին, 

ինչպես նաև ուղղակի կապ ստեղծել գործատուի և աշխատանք փնտրողի միջև: ՄԺԾ 2015-

2017թթ. ծրագրով  նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի 1 տոնավաճառի կազմակերպման 

համար 1000.0 հազ. դրամ (2014թ` 1000,0 հազ. դրամ):  

8. «Գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող բնակչության շրջանում ակտիվ 

ծրագրերի իրականացում` ուղղված աշխատուժի շարժի արդյունավետության և աշխատանք 

փնտրող անձանց զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը»  ծրագրով  2015-2017թթ. 

ՄԺԾԾ-ով յուրաքանչյուր տարվա համար ծախսը կկազմի 20000.0 հազ. դրամ: 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող) 

1. «Վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման 

միջոցառումներ» ծրագրի ծախսերն ՄԺԾԾ 2015-2017թթ. ծրագրով  յուրաքանչյուր տարի 

կկազմեն  415850.0 հազ. դրամ՝ պահպանելով 2014թ. մակարդակը:  

2. «ԼՂՀ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում բնակիչների կողմից օգտագործված 

էլեկտրաէներգիայի կամ վառելափայտի դիմաց տրվող դրամական օգնություն» ծրագրի 

ծախսերը 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է 157860.0 հազ.-ական դրամի ծախս` 11000 

բնակչի հաշվով, պահպանելով 2014թվականի մակարդակը: 1 բնակչի հաշվով օգտագործված 

էլեկտրաէներգիայի դիմաց ամսական դրամական օգնության չափը կազմում է 1.2 հազ. դրամ և 

վառելափայտի դիմաց` ամսական 1.1 հազ. դրամ: 

3. «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովճարներ» ծրագրի համար 

2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով  2015թ.և 2016թ. համար նախատեսվում է 43500.0 հազ.-ական  դրամ՝ 

պահպանելով 2014թ. մակարդակը, 2017թ. համար՝ 42000.0 հազ. դրամ։ 

 4. «Ամենամսյա դրամական օգնություններ» ծրագրի համար ԼՂՀ 2014թ. պետական 

բյուջեով նախատեսված է 834051.6 հազ. դրամ։ 

2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով 2015թ. համար նախատեսվում է 845339.4 հազ. դրամ, 2016թ. 

համար՝  847225.8 հազ. դրամ, 2017թ. համար՝ 849112.2 հազ. դրամ։ 

«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության 

մասին», «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ԼՂՀ օրենքներում կատարված 

փոփոխությունների համաձայն, որոնք ուժի մեջ են մտել 2014թ. հուլիսի 1-ից, Հայրենական մեծ և 

ԼՂՀ պատերազմների մասնակիցներին, ինչպես նաև այդ պատերազմներում զոհված 
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զինծառայողների ընտանիքների անդամներին տրվող ամենամսյա դրամական օգնությունները 

վերանվանվել են ամենամսյա դրամական պարգևավճարների։ 

Վերոնշված պարգևավճարների ամսական չափերի վերանայման հետ պայմանավորված՝ 

կաճի 2015թ. համար ծրագրով նախատեսվող ծախսը։  

Զինծառայության հետ չկապված կարգավիճակ ունեցող անձանց տրվող ամենամսյա 

դրամական օգնության չափերը նախատեսվում է թողնել անփոփոխ։ 

Արդյունքում՝ ամենամսյա դրամական օգնությունների միջին չափը 2015-2017թթ. կկազմի 

7.9 հազ. դրամ (2014թ. հաստատված բյուջեով՝ 7.9 հազ. դրամ, փաստացի՝ 7.8 հազ. դրամ), իսկ 

ամենամսյա դրամական պարգևավճարների միջին չափը 2015-2017թթ.՝ 15.2 հազ. դրամ (2014թ. 

հաստատված բյուջեով՝ 11.4 հազ. դրամ, փաստացի՝ 10.5 հազ. դրամ)։ 

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 

1. «Ձևաթղթերի, համակարգչային ծրագրերի ձեռքբերում, տեղադրում, շահագործում 

և սպասարկում» ծրագրով 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է տարեկան 15000.0 հազ. 

դրամի չափով ծախս` պահպանելով 2014թ. մակարդակը: 

2. «Ժամանակավոր անաշխատունակության, հղիության և ծննդաբերության 

նպաստներ» ծրագրի շրջանակներում պետական բյուջեի միջոցներից վճարվում է. 

1) ժամանակավոր անաշխատունակության, հղիության և ծննդաբերության նպաստներ 

վարձու աշխատողներին՝ գործատուների կողմից, 

2) ժամանակավոր անաշխատունակության, հղիության և ծննդաբերության նպաստներ 

անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև հղիության և ծննդաբերության նպաստներ չաշխատող 

կանանց՝ ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տարածքային 

բաժինների կողմից, 

ԼՂՀ 2014թ պետական բյուջեով ծրագրի համար նախատեսված է 1012441.6 հազ. դրամ: 

Այս ծրագրի ծախսերը 2015-2017թթ կկազմեն համապատասխանաբար 1388374,1 , 

1541977.9 և 1708287.0 հազ. դրամ։ 

Անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկելիս հաշվի են առնվել ծնունդների թվի աճի 

միտումները, ինչպես նաև բնակչության աշխատանքային եկամուտների կանխատեսվող աճը՝ 

պայմանավորված նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի բարձրացմամբ։ 

Չաշխատող կանանց վճարվող հղիության և ծննդաբերության նպաստի չափը 2014թ. 

հուլիսի 1-ից կազմում է  230,0 հազ. դրամ (2013թ հունվարի 1-ից՝ 161,0 հազ. դրամ, հուլիսի 1-ից՝ 

207,0 հազ. դրամ), 2015թ. հուլիսի 1-ից կկազմի  253,0 հազ. դրամ, 2016թ հուլիսի1-ից՝ 276,0 
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հազար դրամ ,իսկ 2017թ հուլիսի 1-ից՝ 299.0 հազ. դրամ։ 

3. «Առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերում» ծրագրով 

2015-2017թ.թ. ՄԺԾԾ-ով  յուրաքանչյուր տարի կկազմի 98000.0հազ. դրամ՝ պահպանելով 

2014թ. մակարդակը:   

4. «Աջակցություն մասնագետներին» ծրագրով 2015-2017թ.թ. ՄԺԾԾ-ով  յուրաքանչյուր 

տարի կկազմի 50000.0 հազ. դրամ՝ պահպանելով 2014թ. մակարդակը: 

5. «Սոցիալական ապահովության առանձին ծրագրերի վճարման հետ կապված 

ծառայություններ» ծրագրով ծախսը 2014թ. կազմում է 30504.9 հազ.դրամ: 2015-2017թթ. 

ՄԺԾԾ-ով ըստ տարիների նախատեսվում է համապատասխանաբար 29940.9, 30562.9 և 

31545.6 հազ.դրամի ծախս: Ծրագիրը ներառում է «Պետական նպաստներ», «Զոհված 

(մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնության 

տրամադրում», «ԼՂՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնության 

վճարում»,  «Դրամական օժանդակություն` ԼՂՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի զոհ 

տված ընտանիքներին»  ծրագրերով վճարվող գումարների վճարման հետ կապված 

ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերը: 

6. «Կենսաթոշակների, պատվովճարների, աշխատանքային խեղման հետևանքով 

պատճառված վնասի փոխհատուցման, ամենամսյա դրամական օգնությունների և 

պարգևատրումների վճարման հետ կապված ծառայություններ» ծրագրի համար ԼՂՀ 2014թ. 

պետական բյուջեով նախատեսված է 114131.1 հազար դրամ։ 

Այս ծրագրի ծախսերը 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով կկազմեն համապատասխանաբար 

135521.6, 154719.7 և 176750.4 հազար դրամ։ 

Անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկելիս հաշվի են առնվել ըստ տարիների 

կենսաթոշակների, պատվովճարների, աշխատանքային խեղման հետևանքով պատճառված 

վնասի փոխհատուցման, ամենամսյա դրամական օգնությունների համար նախատեսվող 

գումարների փոփոխությունները: 

7. «Աշխատաշուկայի հետազոտման աշխատանքների կազմակերպում» ծրագիրը 

առաջարկվում է վերանվանել «Աշխատաշուկայի հետազոտման և կանխատեսման  

աշխատանքների կազմակերպում» ծրագրի: 2015-2017թթ. ՄԺԾ ծրագրով նախատեսվում է 

տարեկան  1000.0 հազ. դրամի չափով ծախս` պահպանելով 2014թ. մակարդակը: 

8. «Ժողովրդական պատվավոր կոչման արժանացած անձանց ամենամսյա 

պատվովճարներ» ծրագրի համար ԼՂՀ 2014թ. պետական բյուջեով նախատեսված է 2880.0 

հազար դրամ։ 
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2015-2017թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի 

2880.0 հազար դրամ:  

Անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկելիս հաշվի են առնվել շահառուների թվի 

կանխատեսվող աճը՝ պատվովճարի ներկայիս ամսական չափի (40.0 հազ. դրամ) պահպանման 

պայմաններում։ 
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ԳԼՈՒԽ 9. ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 

9.1.  ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

9.1.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

9.1.1.1. Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը  

Մշակույթի ոլորտում ընդգրկված պետական կառավարման մարմինները և 

կազմակերպությունները ԼՂՀ կառավարության վարած մշակութային քաղաքականությանը 

համապատասխան իրականացնում են մշակութային ժառանգության պահպանության, 

պաշտպանության, ուսումնասիրության, արվեստի ստեղծագործությունների տարածման ու 

զարգացման, մշակութային միջոցառումների ծրագրավորման ու իրականացման, հանրության 

ստեղծագործական ներուժի վերարտադրման պայմանների ապահովման և այլ ծառայություններ: 

ԼՂՀ կառավարության մշակութային քաղաքականությունը մշակվում է ոլորտի պետական 

լիազոր (գլխադասային) մարմնի` ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի 

նախարարության կողմից և իրականացվում է 37 պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների, 6 գերատեսչությունների և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ու 7 

շրջվարչակազմերի կողմից:  

Պետական մշակութային քաղաքականության ուղղություններն են` 
 

· մշակութային ժառանգության պահպանությունը և հանրահռչակումը,  

· ժամանակակից արվեստի զարգացումը և տարածումը,  

· մշակույթի համաչափ զարգացումը` շրջաններում մշակութային կյանքի աշխուժացումը,  

· միջազգային համագործակցության ընդլայնումը 

· արվեստի և մշակութային ժամանակակից ենթակառույցների զարգացումը և մշակութային 
գործընթացների խթանումը 

· տեղեկատվական քաղաքականության ակտիվացումը  

9.1.1.2. Ոլորտի վերջին տարիների զարգացման միտումները 

Մշակութային շարժական ժառանգություն  

Թանգարաններ«Թանգարանային գործի զարգացման ծրագիր»-ն ուղղորդվել է ոլորտի 

կառավարման օպտիմալացմանը, նոր թանգարանների ստեղծմանը, թանգարանային 

ցուցադրությունների և անհատական ցուցահանդեսների կազմակերպմանը, վիրտուալ 

ցուցադրությունների կազմակերպմանը, թանգարանների համար ցուցանմուշների ձեռքբերմանը: 

Ձեռնարկված աշխատանքների արդյունքում Շուշիում ստեղծվել են «Կերպարվեստի պետական 
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թանգարանը», «Երկրաբանության պետական թանգարանը» որպես Շուշիի քաղաքի 

թանգարաններ ՊՈԱԿ-ի ստորաբաժանումներ, որի մյուս երկու ստորաբաժանումներ են դարձել 

արդեն գործող «Շուշիի պատկերասրահը» և «Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանը», 

աջակցություն է ցուցաբերվել մասնավոր հավաքածուի հիման վրա Շուշիում «Գորգերի 

թանգարան»-ի ստեղծմանը, կազմակերպվել է Ստեփանակերտի պատկերասրահի բացումը,  

ստեղծվել է «Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարան» բրոշյուրը, 

աջակցություն է ցուցաբերվել Կերպարվեստի պետական թանգարանի կատալոգի ստեղծմանը, 

կազմակերպվել են ՀՀ և ԼՂՀ նկարիչների ու քանդակագործների ստեղծագործությունների 

ցուցահանդեսներ և այլն: 

Մշակութային ժառանգության պահպանության կարևոր երաշխիքներից է մշակութային 

արժեքների ձեռքբերմամբ թանգարանային ֆոնդերի համալրումը, ինչն իրականացվում է 

տարբեր եղանակներով` գնման, նվիրատվության, ինչպես նաև հնագիտական պեղումներից 

ձեռքբերված գտածոների թանգարաններին հանձնման միջոցով: 

 Մշակութային արժեքների պահպանությանը և հանրությանը ներկայացնելուն մեծապես 

նպաստում է թանգարանների շենքային պայմանների և ցուցադրությունների արդիականացումը: 

Այն մեծապես նպաստում է նաև այցելուների թվաքանակի աճին: 

Թանգարանների մասնագետները մասնակցել են ՀՀ-ում կազմակերպված վերապատրաստման  

դասընթացներին: 

Թանգարանային ոլորտին 2013-2014 թվականներին ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացվել 

է համապատասխանաբար` 74.1 և 88.5 մլն դրամ, իսկ 2015 թվականին նախատեսվում է 

հատկացնել 110.4 մլն դրամ միջոցներ:  

 

Գրադարանների ոլորտում հիմնական գործառույթներն են` գրադարաններում առկա 

գրադարանային հավաքածուների, ազգային մատենագիտության տվյալների պահպանությունն ու 

համալրումը, հրատարակությունների վերաբերյալ տվյալնների կազմումն ու հրապարակումը: 

Կարևորելով ընթերցողական պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված խնդիրը, 

գրադարանային հավաքածուների համալրմանն ուղղված ֆինանսական միջոցները վերջին 

տարիներին հիմնականում նպատակաուղղվել են հավաքածուների արդիականացմանը` 

ժամանակակից տպագիր գրականությամբ համալրմանը: 

Գրադարանների ոլորտում զարգացման միտումներն են` տվյալների էլեկտրոնային 

շտեմարանի կազմումը, տեղակատվական-գրադարանային ավտոմատացված համակարգերի 
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ներդրումը, հրատարակությունների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների կազմումն ու 

հրապարակումը: 

 

Ընդհանուր առմամբ, գրադարաններին պետական բյուջեից 2012-2014 թվականներին 

հատկացվել է համապատասխանաբար` 62064.2 հազ. դրամ, 63480.4 հազ. դրամ և 66707.3 

հազ. դրամ:  

2013-2014թթ. գրադարանների գծով Արցախում կազմակերպվել են, գրադարանավարի 

օրվան նվիրված միջոցառումներ, Արցախի գրադարանային աշխատողների համար սեմինար-

պարապմունքներ ՀՀ-ում:  

Գրահրատարակումների նպատակներով հատկացումները ԼՂՀ մշակույթի և 

երիտասարդության հարցերի նախարարությանը 2012 թվականին կազմել են 4770.0 հազ, դրամ: 

Հրատարակվել են Ա. Հովհաննիսյանի «Երկերի ժողովածու» գիրքը, «Երաժշտական 

թելադրություններ» և «Արցախի երգը» ժողովածուները, «Հոգու թևանք», «Հուշ, հիշատակ» 

գրքերը, ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել Իտալիայում Շուշիի «Հակոբ Գյուրջյան» 

քանդակագործության միջազգային սիմպոզիումին նվիրված գիրք-ալբոմի հրատարակման 

ծրագրին:  

2013 թվականին հատկացումները կազմել են 2926.2 հազ. դրամ: Հրատարակվել են «Շուշի 

քարեղեն անխոս վկաներ», «Արցախապատում», «Գրաֆիկական նովել» գրքերը:  

Պատմության և մշակույթի անշարժ ժառանգություն 

Հուշարձանների պահպանության բնագավառում իրականացվող գործընթացները 

նպատակաուղղվում են պատմամշակութային հուշարձանների հաշվառման ուսումնասիրման, 

պահպանության, վերականգնման և օգտագործման գործում առկա հիմնախնդիրների 

բացահայտմանն ու դրանց լուծմանը: 

 Պատմամշակութային ժառանգության պահպանության քաղաքականությունը Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գտնվող մշակութային արժեքների և 

պատմամշակութային հուշարձանների հաշվառումն ու գիտական ուսումնասիրությունների 

իրականացումն է, մշակութային ժառանգության ուսումնասիրման, պահպանման և 

օգտագործման համալիր ծրագրերի մշակումը և իրականացումը, դրանց նպատակային 

օգտագործումը և հանրահռչակումը: 

Վերջին տարիներին կազմակերպվել հուշարձանների պահպանական գոտիների 

պատրաստման և թողարկման աշխատանքներ, ընդ որում 2010թ. կազմվել են 150, 2011թ.` 116, 

2012թ.`70, 2013թ`63  հուշարձանների պահպանական գոտիներ: 
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Շարունակվում են իրականացվել հուշարձանների վկայագրերի կազմման 

աշխատանքները, ինչը համապասխանաբար 2010թ. կազմվել է 650, 2011թ.` 290, 2012թ.` 116, իսկ 

2013թ`224: 

Հուշարձանների վերականգնման համար իրականացվել են 2011թ. 3 նախագծային, 6 

վերականգնման, 2012թ. համապատասխանաբար` 4 նախագծային, 5 վերականգնման, 2013թ. 6 

նախագծային, 4 վերականգնման աշխատանքներ: Լրացուցիչ հատկացումներ են նախատեսվել 

վերականգնման ենթակա հուշարձանների նախնական պեղման, իսկ 2011-2013թթ. ընթացքում` 

արտակարգ իրավիճակներում հայտնված հուշարձանների հրատապ մասնակի 

վերականգնումների համար: Հուշարձանների պահպանության և վերականգնման ոլորտին 2011-

2013թթ. հատկացվել է համապատասխանաբար 245.2, 138.7 և 160.2 մլն դրամ:  

Հուշարձանների մաքրման բնագավարում 2012թ.  իրականացվել են հետևյալ 

աշխատանքներ: Շահումյանի շրջանի «Սբ.Աստվածածին կամ Կուսանաց անապատ>> վանական 

համալիրի, Մարտակերտի շրջանի, Կիչան գյուղի գերեզմանոցի, Մարտունու շրջանի, 

Սխտորաշեն գյուղի տարածքում գտնվող «Տնջրե ծառի շրջակայքի, Կարկառ բերդաքաղաքի, 

Լեզգի Երգահան Ուզերի Հաջիբեկովի տան, Շուշի քաղաքում գտնվող Վերին մզկիթ և Թարխան 

հարյուրապետի ապարանքի, ինչպես նաև հին գերեզմանոցի և «Հյուսիսային գերեզմանոցի 

տարածքների մաքրման աշխատանքները: 2013թ. մաքրման աշխատանքներ են իրականացվել 

Հադրութի շրջանի Տող գյուղի մելիքական ապարանքին կից կառույցների փլատակների, 

«Հունոտի կիրճ արգելոցի աջափնյա համալիրի և նույն արգելոցի մեջ գտնվող հին գյուղատեղիի, 

ինչպես նաև Մարտունու շրջանում գտնվող «Բովուրխան վանական համալիրի և Կարմիր Շուկա 

համայնքի տարածքում գտնվող «Սբ.Աստվածածին եկեղեցու տարածքներում: Տվյալ 

աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրում, որոնք իրականացվել են նաև 2014թ: 

Ընթացիկ տարում իրականացվել են Կարկառ բերդաքաղաքի, Տիրգրանակերտի 

պատմամշակութային, և «Հունոտի կիրճ բնապատմական արգելոցների տարածքների մաքրման 

աշխատանքները:  

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն 

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանությունը մշակութային 

քաղաքականության վերջին տարիներին ձևավորված հիմնական ուղղություններից է, միևնույն 

ժամանակ` ազգային դիմագծի, ինքնության պահպանման կարևոր բաղկացուցիչը: Ոլորտի 

համար նախատեսված հատկացումներն ուղղվում են ժառանգության պահպանության, 

պաշտպանության, հանրահռչակման խնդիրների լուծմանը:  
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Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության ուղղությամբ իրականացվող 

քաղաքականության միտումներն են` առկա բանահյուսական նյութերի հավաքման 

աշխատանքները, շրջաններում ոչ նյութական մշակութային արժեքների մասին 

տեղեկատվության հավաքումը: 

Ոլորտի համար նախատեսված հատկացումներն ուղղվել են պահպանության, պաշտպա-

նության, հանրահռչակման  խնդիրների լուծմանը: «Մշակութային ժառանգության պահպանում և 

վերարտադրություն» ծրագրով իրականացվել են մշակութային արժեքների ու մշակութային 

ժառանգության պահպանությանը և հանրահռչակմանը, շրջաններում մշակութային կյանքի 

աշխուժացմանն ուղղված մի շարք միջոցառումներ ու ծրագրեր, որոնցում ընդգրկվել են 

հանրապետության բոլոր շրջանները: Առանձնակի կարևորվում են հայկական գրատպության 

500-ամյակին նվիրված «Շուշին` հայկական մշակույթի օջախ» խորագրով միջազգային 

գիտական կոնֆերանսը, աջակցությունը «Ղարաբաղի բարբառի բառարան»ի կազմմանը,  

Շուշիում բրուտագործության արհեստանոց-ստուդիայի բացումը, ժողովրդական արհեստների 

ուսուցմանն ու զարգացմանն ուղղված միջոցառումները շրջաններում, «Արցախյան գորգարվեստ» 

և «Տոհմածառ» մրցույթների անցկացումը, բանահավաքչական աշխատանքների իրականացման, 

պետական արխիվներում, գիտական և մշակութային կազմակերպություններում պահվող 

գրառված, տեսագրված նյութերի թվայնացման միջոցառումները: 

 Ժամանակակից արվեստի (թատերարվեստ, երաժշտարվեստ, պարարվեստ, 

կինոարվեստ, կերպարվեստ, դեկորատիվ-կիրառական արվեստ) զարգացում 

Ժամանակակից արվեստի ոլորտում պետական բյուջեի միջոցներն առաջին հերթին ուղղվում 

են ստեղծագործական ՊՈԱԿ-ների սուբսիդիաների տրամադրմանը, մշակութային 

արտադրանքի ձևավորմանը և դրա ձեռքբերմանը, մրցակցային դաշտի ձևավորմանը, 

միջազգային ասպարեզում ներկայացմանը, միջշրջանային համագործակցության զարգացմանը, 

մշակութային ազգային նկարագրով անհատների և երևույթների արժեքավորմանը և 

հանրայնացմանը: 

 Ժամանակակից արվեստի զարգացման գործում ներկա փուլում առաջնահերթ է երի-

տասարդ ստեղծագործական ներուժի բացահայտումն ու զարգացումը:  

Հաշվի առնելեվ վերոնշյալը, իրականացվել են մի շարք  նպատակային ծրագրեր: 

Մասնավորապես` «Նոր ստեղծագործությունների և նախագծերի պատվիրում» ծրագրով 

իրականացվել են Տ.Չուխաջյանի «Կարինե» օպերետի, Մուրացանի «Ռուզան» դրամայի, 

Ղ.Աղայանի «Անահիտ» հեքիաթի, Լուի Վերինի «Խոշոր շահում» պիեսի, «Ղարաբաղյան 
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հարսանիք»  համերգ-ներկայացման, «Գանձասար» պարի բեմադրությունները, Մ.Մանասյանի 

«Գանձասար» սիմֆոնիայի գործիքավորումն ու ձայնագրումը, պատվիրվել են նոր 

ստեղծագործություններ՝ «Շուշիի օրհներգը», «Սփյուռք-Արցախ-Հայաստան», «Գալիս եմ հետ» 

երգերը: Նույն ծրագրով աջակցություն է ցուցաբերվել Ա.Բաբաևի «Արծվաբերդ» օպերայի 

բեմադրության իրականացմանը, «Ռուսաց կայսրի հատուկ բանագնացն Արցախում» և 

«Միացում» փաստագրական ֆիլմերի ստեղծմանը, թողարկվել և բազմացվել են «Բեմարվեստի 

մեր վարպետները» և  «Ղարաբաղ» էստրադային պետական համույթի երգչուհի Տաթևիկ 

Բալայանի մենահամերգի խտասկավառակները: Ծրագրի շրջանակներում Արցախի պարի 

պետական համույթի, Հ. Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի, Բերձորի արվեստի և սպորտի 

դպրոցի, «Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթի, «Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի 

պետական համույթի, Ասկերանի  «Բերդ» համույթի համար ձեռք է բերվել բեմական 

հանդերձանք:  

«Արցախի շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների ստեղծագործական զարգացման 

միջոցառումները» ներառել են մշակութային կրթության համակարգի կատարելագործման, 

շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների զարգացման համար պայմանների ապահովման 

միջոցառումներ, մասնավորապես, վարպետության դասերի կազմակերպում Արցախում, 

Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում` արցախցի պատանի դաշնակահարների, 

ջութակահարների, դուդուկահարների, վոկալիստների համար:  

«Մշակույթի ոլորտում մասնագետների վերապատրաստում և վերաորակավորում» ծրագրով 

ՀՀ-ում և Արցախում կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ արցախցի 

երաժիշտների, երգիչների, թատրոնի դերասանների, պարուսույցների, գրադարանային և 

թանգարանային աշխատողների, հնչյունային օպերատորի,  միջոցառման վարողների համար: 

«Մշակութային իրավիճակի մոնիթորինգ և վերլուծություն» ծրագրի միջոցները ուղղվել են 

ոլորտում պարբերական մշտադիտարկումների անցկանցմանը /ամենամյա, շարունակական/, 

գեղարվեստական կրթության, ուսումնական գործընթացի կատարելագործման նպատակով 

իրականցվել է հանրապետությունում գեղարավեստական կրթության ոլորտի մոնիթորինգ: 

«Կենտրոնացված կարգով մշակութային օջախների համար գույքի և սարքավորումների 

ձեռքբերման» ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ գույք և սարքավորումներ են ձեռք բերվել 

«Արցախի ձայն» ՓԲԸ, Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի համար:  

Հոբելյանական ծրագրերի և միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպվել են 

տոնական համերգներ,  հիշատակի օրերի նշանավորման միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, 

հոբելյանական միջոցառումներ, մասնավորապես,  Կոմիտասի ծննդյան 145-ամյակին, Մկրտիչ 
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Խանդամիրյանի ծննդյան  160-ամյակին նվիրված, Արցախի պետական կամերային նվագախմբի  

10-ամյակին, Ստեփանակերտի վերանվանման 90-ամյակին, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան 

հանրապետական գրադարանի 90-ամյակին, «Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան 

կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ-ի 80-ամյակին,   Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին  

նվիրված միջոցառումներ, Գրիգորի Գաբրիելյանցի 80-ամյակին, ԼՂՀ արվեստի վաստակավոր 

գործիչներ Ա. Աթաբեկյանի և Գ. Մինասովի հոբելյաններին, Մաքսիմ Հովհաննիսյանի 80-

ամյակին, բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի` Արցախ կատարած 80-րդ հոբելյանական այցին, 

«Առաջին սիրո երգը» ֆիլմի 55-ամյակին ու ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ Սերգեյ Դավիդյանի 

85-ամյակին նվիրված  ստեղծագործական երեկոներ, Հ. Սահյանի 100-ամյակին նվիրված 

ասմունքի երեկո Ս. Շահումյանի անվան պուրակում, ֆլեշմոբեր,   այլ միջոցառումներ:  

Մշակույթի համաչափ զարգացում  

Իրականացվող ծրագրերը նպատակաուղղվել են դեպի շրջաններ մշակույթի 

ապակենտրոնացմանը, շրջաններում մշակույթի զարգացմանը, միջշրջանային մշակութային 

համագործակցության խթանմանը, համայնքներում ինքնագործ խմբերի ստեղծմանը: 

«ԼՂՀ շրջաններում մշակույթի զարգացման ծրագրի» շրջանակներում 2012-2014թթ. 

իրականացվել է  «Մշակութային խաչմերուկ» մրցույթը` հանրապետության քաղաքային և 

գյուղական համայնքների միջև /ամենամյա/, աջակցություն է ցուցաբերվել Շուշիի 

թատերարվեստի կուրսի համար դասընթացների կազմակերպմանը,  Տիկնիկային թատրոնի 

վերագործարկմանը, պարբերաբար կազմակերպվել են Արցախի և Հայաստանի 

Հանրապետության  թատերա-համերգային կազմակերպությունների հյուրախաղերը 

շրջաններում, իրականացվել են միջհամայնքային մշակութային համագործակցության 

միջոցառումներ,  ապահովվել է շրջաններում գործող ստեղծագործական խմբերի 

մասնակցությունը ՀՀ-ում կազմակերպվող միջոցառումներին: 

 «Կենտրոնացված հյուրախաղերի կազմակերպում» ծրագիրը ներառել է  Արցախի 

Հանրապետությունում գործող թատերա-համերգային կազմակերպությունների հյուրախաղերը 

հանրապետության բոլոր շրջաններում: 

Միջազգային մշակութային համագործակցություն 

Մշակույթի ոլորտում միջազգային համագործակցությունը միտված է արտերկրի հետ 

մշակութային երկխոսության և բազմակողմանի հարաբերությունների ընդլայնմանն ու 

խորացմանը, դրանց ներդաշնակ համադրմանը, արտերկրում արցախյան մշակույթի 

նպատակաուղղված քարոզչության իրագործմանը:  
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 «ՀՀ և արտերկրի հետ մշակութային համագործակցություն» ծրագրով իրականացվել է 

աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալիեի այցի ծրագիրը, որի արդյունքնում 

ստեղծվել է «Հայաստան, Արցախ. Քրիստոնեության կղզյակ» ալբոմը, Հ.Գյուրջյանի անվան 

քանդակի երկրորդ և երրորդ միջազգային սիմպոզիումները Շուշիում, Արցախյան մշակույթի 

օրեր-ը Լիբանանում, «ՌեԱնիմանիա» միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնը Արցախում: 

Կազմակերպվել են իսպանացի հայտնի  կոմպոզիտոր և երգիչ Պլասիդո Դոմինգո Կրտսերի, 

Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Լեոն Օգանեզովի  համերգները Ստեփանակերտում, 

«Անմոռանալի Բիթըլզ» նախագծի շրջանակներում Ֆեդերիկո Մոնդելչիի համերգը 

Ստեփանակերտում, Կադանս անսամբլի, «Խաչատուրյան» տրիոյի, Հայաստանի պետական 

կամերային նվագախմբի, Հայաստանի հանրային ռադիոյի «Սայաթ-Նովա» աշուղական երգի 

վաստակավոր անսամբլի համերգներն Արցախում, Լիոնի Սբ. Հակոբ եկեղեցու Կոմիտաս 

երգչախմբի համերգը, Իտալիայի Cantieri Teatrali Koreja թատրոնի «Պլաստիկ այգիներ» 

ներկայացումը Ստեփանակերտում, Հայաստանի Համազգային թատրոնի հյուրախաղերն 

Արցախում:  

 Ապահովվել է  Արցախի պետական երգչախմբի մասնակցությունը Վենետիկում կայացած  

հոգևոր երաժշտության 3-րդ միջազգային փառատոնին, Մոսկվայում՝ Գյուլիստանի պայմանագրի 

ստորագրման 200-ամյակին և արցախյան շարժման 25-ամյակին նվիրված միջոցառմանը, 

հյուրախաղերը՝ Նորվեգիայում, Արցախի պարի պետական համույթի մասնակցությունը 

Ֆրանսիայում  Ֆոլկլորի 48-րդ միջազգային փառատոնին, Մոսկվայում՝ «Արմենիա» 

երաժշտական 8-րդ մրցանակաբաշխությանը, Արցախի Ձայն խմբի մասնակցությունը 

Իսպանիայում Ֆիեստալոնիա Միլենիո միջազգային մրցույթ փառատոնին, «Մենք ենք, մեր 

սարերը» երգի-պարի պետական համույթի հյուրախաղերը ՌԴ-ում, Ստեփանակերտի 

մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի թատերախմբի մասնակցությունը  «Նռան 

հատիկ» մանկապատանեկան թատերական փառատոնին, Պողոս Աբելյանի մասնակցությունը 

«Ժողովրդական երգիչ» նախագծին, Ռաուլ և Մհեր Բաբայանների մասնակցությունը Անապայում 

կայացած ժամանակակից, ջազ և ժողովրդական պարերի մրցույթին, դաշնակահարներ Անահիտ 

Առուշանյանի և Դավիթ Բախշյանի մասնակցությունը Գերմանիայում վարպետության դասերի, 

վոկալիստ Մարիաննա Մարտիրոսյանի մասնակցությունը Կրասնոդարում Օպերա առանց 

սահմանների միջազգային մրցույթ-փառատոնին, Ֆրանսիայում՝ «Փարիզյան օպերա» 

մրցույթին, լրագրող Քնար Բաբայանի մասնակցությունը Գերմանիայում UNICA-75 անկախ 

ֆիլմերի միջազգային փառատոնին, «Բերձոր» ազգագրական պարի համույթի մասնակցությունը 

Վրաստանում կայացած մրցույթ-փառատոնին, Տողի արվեստի դպրոցի սաների 
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մասնակցությունը Երևանի Գ. Իգիթյանի անվան գեղագիտական մանկական կենտրոնում 

կայացած ցուցահանդեսին, Սեյրան Կարապետյանի մասնակցությունը Երևանում կայացած 

«Համաշխարհային լեզվամշակութային մրցույթ»-ին, Շուշիի Նարեկացի Արվեստի միավորման 

մասնակցությունը Վրաստանում Թումանյանական օրեր միջոցառմանը, աջակցություն է 

ցուցաբերվել արցախցի երաժիշտ-կատարողների համերգի կազմակերպմանը՝ 

Դանիայում/Կոպենհագեն/, նկարիչ Սամվել Գաբրիելյանի ցուցահանդեսի կազմակերպմանը՝ 

Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքում, արցախցի նկարիչների ցուցահանդեսի կազմակերպմանը 

Գերմանիայում/Դրեզդեն/: 

«Արցախում մշակութային նախագծերի իրականացում» ծրագրի շրջանակներում 

կազմակերպվել է Պատանի երաժիշտների «Տնջրե» 3-րդ միջազգային փառատոնը, «Արմմոնո» 

միջազգային թատերական փառատոնը, Համո Սահյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված 

ասմունքի հանրապետական մրցույթը, «Վերածնունդ»  մրցույթ- փառատոնի արցախյան 

համերգը, «Երգ-երգոց» հեռուստանախագիծը նվիրված Գ. Գաբրիելյանի 

ստեղծագործություններին,   Երգի պետական թատրոնի «Կոմիտաս: Եկել եմ» նախագիծը, 

<<Երգող Հայաստան>> մանկապատանեկան  երգչախմբերի հանրապետական   7-րդ մրցույթի 

նախընտրական փուլը, գեղարվեստական աշխատանքների մրցույթ-ցուցահանդես, Վ. 

Չալդրանյանի «Ձայն լռության», Աննա Թովմասյանի «Հողի ուժը» ֆիլմերի, Վ. Կոնոպլյովի 

«Հայաստանը սիրո աղբյուր» գրքի շնորհանդեսները:  

Հիմնական խնդիրները 

Մշակութային ժառանգության պահպանություն 

Թանգարաններ 

Թանգարանային ոլորտի հիմնական խնդիրներն են` 

· թանգարաններում պահվող մշակութային ժառանգության պահպանությունը` դրանց 

վերականգնման ու ամրակայման միջոցով և հանրայնացումը` ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ, 

· թանգարանների պայմանների բարելավումը` ֆոնդապահոցներում կայուն 

ջերմախոնավային մթնոլորտի, թանգարանային առարկաների անվտանգության ապահովման 

միջոցով, 

· հավաքածուների թվայնացումը` արդի միջազգային փորձի կիրառմամբ, 

· մշտական ցուցադրությունների նորացումը` ցուցանմուշների պարբերական թարմացման 

/փոխարինման/ միջոցով, 

· թանգարանային առարկաների համալրումը` նպատակային գնման միջոցով, 



ԼՂՀ 2015-2017 ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 105 
 

· ոլորտի աշխատակիցների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործումը` 

թանգարանային գործունեության արդի պահանջներին համահունչ: 

Գրադարաններ. 

· գրադարանների հավաքածուների մատչելիության ապահովում` հավաքածուների 

թվայնացված տարբերակի ստեղծմամբ, սպասարկող միավորների ծավալների ավելացմամբ, 

· գրադարանային հավաքածուների պահպանում և օգտագործում` դրանց 

վերականգնմամբ, նպատակային համալրմամբ, դիտանցումների իրականացմամբ, հնատիպ 

գրքերի, հին մամուլի և եզակի գրանմուշների թվայնացմամբ, 

· գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկման ծառայությունների մատուցման 

մատչելիության ապահովում` ԼՂՀ ողջ տարածքում հասարակության բոլոր խավերի (այդ թվում` 

կույր և թույլ տեսնող, սակավ շարժունակ դարձած անձանց) համար, 

· գրադարանների գործունեության համար բարենպաստ պայմանների ապահովում` 

շենքերի հիմնանորոգման ու վերանորոգման, անվտանգության, ջերմախոնավային 

համակարգերի ձեռքբերման ու տեղակայման, ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով 

վերազինման ճանապարհով, 

· մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում` աշխատակիցների մասնագիտական 

գիտելիքների կատարելագործմամբ: 

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ 

Պատմամշակութային և մշակութային արժեքների պահպանության ոլորտի հիմնական 

խնդիրներն առնչվում են անհատի և հասարակության ստեղծագործական ներուժի խթանման, 

մշակույթի ոլորտում պետական աջակցության ցուցաբերման, իրավական հիմքերի մշակման, 

պատմամշակութային ժառանգության պահպանման, խրախուսման, արտերկրում հայկական 

մշակույթն արժանավայել ներկայացնելուն ուղղված ծրագրերին: 

Տարիներ շարունակ համապատասխան ֆինանսավորման բացակայության պատճառով 

բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ մնացել են անխնամ և քայքայվել են: Իր հետքն 

է թողել նաև բնակլիմայական /պատերազմ, երկրաշարժ, տեղումներ, ջերմաստիճանի 

փոփոխություններ, հողմահարություններ և այլն/ և անթրոպոգեն գործոնների բացասական 

ազդեցությունը: 

Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության, վերականգնման և ամրակայման 

համար պետական բյուջեում նախատեսված միջոցների շնորհիվ հնարավոր կլինի կանխարգելել 
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հուշարձանների փլուզումը, ապահովել վթարված հատվածների պահպանությունը, ինչպես նաև` 

զբոսաշրջության երթուղիներում դրանց ընդգրկումը: 

Անհրաժեշտ է նաև առավել արժեքավոր և խիստ վտանգված ու վերականգնման կարիք 

ունեցող հուշարձանների տեխնիկական վիճակի մոնիթորինգի կազմակերպումը, որը 

հնարավորություն կտա տևական ժամանակահատվածում ուսումնասիրել հուշարձանների 

տեխնիկական վիճակի փոփոխությունները և ներդրումային ծրագրերը դարձնել առավել 

նպատակային: 

Բազմաթիվ հուշարձաններ հաշվառված չեն, չունեն հաշվառման փաստաթղթեր, 

հետևաբար դուրս են պետական անմիջական հոգածությունից, որոնք կարող են 

սեփականաշնորհվել և դատապարտվել կործանման: Հաշվառման-վկայագրման 

աշխատանքների ընդլայնումը կնպաստի պատմամշակութային ժառանգության պահպանության 

պետական քաղաքականության իրականացմանը, զբոսաշրջության զարգացմանը, ինչը 

հետագայում կբերի նոր աշխատատեղերի բացմանը:  

Այսօր առաջնահերթ է ոչ միայն հուշարձանների հաշվառման-վկայագրման և նորոգման-

վերականգնման աշխատանքների ծավալումը, այլև օրենսդրությամբ սահմանված մյուս 

գործառույթների իրականացումը, որոնք հույժ կարևոր նշանակություն ունեն 

պատմամշակութային արժեքների պահպանության համար: 

Արդի պայմաններում, երբ մեծ հեռանկարներ են բացվում զբոսաշրջության խթանման 

համար, մեծ նշանակություն է ստանում նաև պատմամշակութային ու բնապատմական 

արգելոցների ստեղծումը` բնակավայրերի, դրանց հատվածների, բնական ու պատմականորեն 

ձևավորված լանդշաֆտի, պատմամշակութային համալիրների և դրանց պատմական 

միջավայրերի պահպանության նպատակով: Պատմամշակութային հուշարձանների 

պահպանության բարելավմանը մեծապես նպաստեց «Պատմական միջավայրի պահպանության 

պետական ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի ստեղծումը, որի նյութատեխնիկական բազայի ընդլայնումը 

բնագավառի կարևոր խնդիրներից է: 

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն 

· Առաջնահերթ խնդիր է համարվում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության գույքագր-

ման, փաստաթղթավորման գործընթացների իրականացումը,  

· Կարևոր խնդիր է անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական 

մշակութային արժեքների կենսունակության վերականգնման համար միջոցառումների 

կազմակերպումը.  

· Արդիական է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանրահռչակման խնդիրը: 
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Ժամանակակից արվեստի զարգացում 

· Դեռևս լուծված չեն մշակութային կազմակերպությունների, մասնավորապես թատրոնի, 

բնականոն գործունեության պատշաճ ապահովման խնդիրները. շենքերի և շինությունների հիմ-

նավերանորոգումը, արդիական նյութատեխնիկական միջոցների համալրումը, 

·  Բարելավման կարիք ունի մատուցվող ծառայությունների որակի ապահովումը` 

պետական պատվերների և ստեղծագործությունների գնման համակարգի կատարելագործումը, 

խաղացանկի համալրումը նոր ստեղծագործություններով, երիտասարդ ստեղծագործական 

ներուժի բացահայտումը, ստեղծագործական խմբերի գործունեությունը խթանող դրամա-

շնորհային ծրագրերի իրականացումը,  

·  Շարունակում է հրատապ մնալ ոլորտում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ-

ների ներգրավումը, արվեստի կայուն զարգացման ապահովումը: 

ԼՂՀ շրջաններում մշակույթի համաչափ զարգացում 

·  Դեռևս առկա են ԼՂՀ շրջաններում և համայնքներում մշակութային կյանքի աշխու-

ժացման ու զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման հարցերը. 

·  Անբավարար է ԼՂՀ շրջաններում բնակչության գեղագիտական զարգացումն ու 

հանգստի կազմակերպումը, ինչը կապված է ինքնագործ խմբերին և ժողովրդական 

վարպետներին տրամադրվող պետական աջակցության չափով և ԼՂՀ շրջաններում ու 

համայնքներում արհեստագործական կենտրոնների սակավությամբ: 

Միջազգային մշակութային համագործակցություն 

· համագործակցության շրջանակների զարգացում ու ընդլայնում, 

· հայ մշակույթի հանրահռչակում արտերկրում և արտերկրի մշակույթի ներկայացում 

Արցախում` փոխադարձ մշակութային ծրագրերի իրականացման միջոցով` զարգացնելով 

փառատոների, սիմպոզիումների, ցուցահանդեսների ձևաչափերը: 

9.1.2.  ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ 

ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ  

9.1.2.1. Նպատակները 

մշակութային ժառանգության պահպանություն 

Ակնկալվող արդյունքը` մշակութային ժառանգության (նյութական և ոչ նյութական) 

անխաթար պահպանում, հանրության համար դրանց մատչելիության ապահովում, մշակութային 

զբոսաշրջության խթանում և դրան հետևող տնտեսական զարգացում: 

ժամանակակից արվեստի զարգացում 
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Ակնկալվող արդյունքը` երիտասարդ ստեղծագործական ներուժի բացահայտում, դրա 

զարգացման համար պայմանների ստեղծում և ներգրավում ժամանակակից ստեղծագործական 

գործընթացներում, խաղացանկերի և երգացանկերի ժանրային ու ոճական բազմազանության և 

որակի ապահովում, մշակութային արտադրանքի մրցունակության ապահովում միջազգային 

ասպարեզում: 

մշակույթի համաչափ զարգացում 

Ակնկալվող արդյունքը` մշակութային ենթակառուցվածքների համաչափ բաշխվածության, 

շրջաններում գործող մշակութային կազմակերպությունների բնականոն գործունեության, 

միասնական մշակութային քաղաքականության իրականացման ապահովում, մշակութային 

արժեքներից` մշակութային-կրթական և տեղեկատվական ծառայություններից օգտվելու, 

մշակութային գործունեություն իրականացնելու մատչելիության ապահովում:    

 9.1.2.2. Գերակայությունները 

Մշակույթի ոլորտի զարգացման հիմնական գերակա ուղղություններն են. 

· Ազգային արվեստների հենքի և ավանդույթների վրա` ժամանակակից մարդու հոգեբա-

նությանը, ընկալումներին և ձգտումներին համահունչ ժամանակակից արվեստի ստեղծում և 

տարածում, հանրապետության ազգաբնակչության մշակութային կենսակերպի և 

ստեղծագործական ներուժի բարձրացում, նոր մտահղացումների և գաղափարների ներդրում:  

· Մշակույթի բոլոր ոլորտներում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման, որակա-

վորման, վերաորակավորման նպատակային ծրագրերի իրականացում:  

· Ժամանակակից մշակութային մրցունակ արտադրանքի ստեղծում:  

· Առավել վտանգված մշակութային ժառանգության միավորների վիճակի 

ուսումնասիրությանը, պահպանությանն ուղղված ծրագրերի կազմում:    

9.1.2.3.  Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները 

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ոլորտում իրականացվող ծրագրերի գծով ծախսերի 

մակարդակի վրա ազդող հիմնական գործոն է հանդիսանում 2015-2017 թվականներին 

նվազագույն աշխատավարձի շեմի բարձրացման (2015թ. հուլիսի 1-ից` 55.0 հազ. դրամ, 2016թ. 

հուլիսի 1-ից ` 60.0հազ. դրամ, 2017թ. հուլիսի 1-ից ` 65.0 հազ. դրամ) հետ կապված լրացուցիչ 

գումարների նախատեսումը, ինչպես նաև էներգետիկ ծախսերի ավելացումը (կապված 

էլեկտրաէներգիայի սակագնի  փոփոխությամբ): 
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9.1.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

2015-2017 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով մշակույթի ոլորտին 

պետական բյուջեից նախատեսվում է ուղղել` 2015 թվականին` 1421,2 մլն. դրամ, 2016 թվականին` 

1504,1 մլն. դրամ և 2017 թվականին` 1645,0 մլն. դրամ (ծախսերի աճը` 2016 թվականին 2015 

թվականի նկատմամբ` 5.8%, 2017 թվականին 2016 թվականի նկատմամբ` 9.4%): 

 Աղյուսակ. 9.1.1 Մշակույթի ոլորտի պետական ծախսերը 2013-2017 թվականներին` ըստ 

ուղղությունների  (հազ. դրամ) 

Փաստացի Հաստատված 
բյուջե 

2015-2017թթ. ՄԺԾԾ Բաժին, 
խումբ, 
դաս 

Դասերի անվանումր 
2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 

  Ընդամենը, այդ թվում 1051291.6 1156126.3 1421181.2 1504069.8 1645031.8 

08.02.01. Գրադարաններ 63480.4 66707.3 87286.8 94581.9 106204.9 

08.02.02. Թանգարաններ և 
ցուցասրահներ 

74132.6 88495.4 110383.8 117723.6 130307.6 

08.02.03. Մշակույթի տներ, 
ակումբներ, կենտրոններ 

202068.7 223832.8 283472.8 298845.5 331500.5 

08.02.04. Այլ մշակութային 
կազմակերպություններ 

26042.1 27182.3 33588.3 36261.9 40381.9 

08.02.05. Արվեստ 487651.5 469334.0 611435.9 658509.7 730302.7 

08.02.07. 

Հուշարձանների և 
մշակութային արժեքների 
վերականգնում և 
պահպանում 

197916.3 280574.5 295013.6 298147.2 306334.2 

 
Գծանկար 9.1. 2015 թվականին մշակույթի ոլորտի կառուցվածքը` ըստ ուղղությունների (%)       

Այլ մշակութային 
կազմակերպություններ

2.36%

Մշակույթի տներ, 
ակումբներ, կենտրոններ

19.95%

Թանգարաններ և 
ցուցասրահներ

7.77%

Գրադարաններ
6.14%

Արվեստ
43.02%

Հուշարձանների և 
մշակութային արժեքների 

վերականգնում և 
պահպանում

20.76%

 
 

 



ԼՂՀ 2015-2017 ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 110 
 

9.1.4. ՈԼՈՐՏԻ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ 

Մշակույթի ոլորտում, պետական բյուջեից ստացված հատկացումների հետ մեկտեղ, 

ծախսերի իրականացմանն են ուղղվում նաև սեփական և հովանավորներից ստացված 

եկամուտները : 

Սեփական եկամուտները գոյանում են հիմնականում տոմսերի վաճառքից, դահլիճների և 

տարածքների վարձավճարից: 

9.2. ՌԱԴԻՈ ԵՎ ՀԵՌՈՒՍՏԱՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ 

9.2.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հանրային հեռուստառադիոընկերությունը, որը գործունեություն է իրականացնում 

հեռուստահաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման բնագավառում, 2013թ. պատրաստել 

և հեռարձակել է օրական 4 ժամ հեռուստահաղորդումներ ԼՂՀ տարածքում: 2014թ. նույնպես 

պատրաստվում է օրական 4 ժամ: 

 Պետության կողմից ֆինանսավորվող 4 ժամ հաղորդումների հետ միասին, Հանրային 

հեռուստառադիոընկերությունը հեռարձակել է նաև օրական 0.4 ժամ տևողությամբ առևտրային 

և վճարովի քաղաքական գովազդ: 

2014 թվականին Հանրային հեռուստառադիոընկերությունը շարունակել է 

հեռուստառադիոընկերության տեխնիկական վերազինման գործընթացը: 2013թ. ընկերության 

տեխնիկական վերազինմանն է ուղղվել 2325.0 հազ. դրամ: Նշված միջոցները ուղղվել են 

ժամանակակից թվային հեռուստատեխնիկայի ձեռքբերմանը և  «Օր» լրատվականի տաղավարի 

ձևավորմանը, անհրաժեշտ արտադրատնտեսական գույքի ձեռքբերմանը: 1500.0 հազ. դրամ 

գումար ծախսվել է ֆիլմադարանի ձևավորման համար: Տեխնիկական վերազինման արդյունքում 

հնարավորություն է ստեղծվել հեռուստառադիոընկերության եթերում ապահովել հաղորդումների 

ժամանակակից որակ, ավելացնել սեփական արտադրության հաղորդումների քանակը, կրճատել 

տեխնիկական միջոցների շահագործման ծախսերը:  

2011 թվականից հեռուստահաղորդումները տեղադրվում են Արցախ TV կայքէջում: 

 

2013-2014թթ. հեռուստահաղորդումների ընդհանուր ժամերի մեջ թեմատիկ ուղղությունների 

տեսակարար կշիռը 
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Տեսակարար կշիռը ընդհանուր ժամերի մեջ (%) 
Հ/Հ Հեռուստահաղորդումների թեմատիկ 

ուղղությունները 2013թ. փաստացի 2014թ. նախատեսված 

 1 Լրատվական վերլուծական 49 49 

 2 Հասարակական-քաղաքական 10 10 

 3 Սոցիալ-տնտեսական 15 15 

 4 Մշակութային 5 5 

 5 Հոգևոր 3 3 

 6 Երաժշտական 10 10 

 7 Առողջապահական 2 2 

 8 Զվարճալի 2 2 

 9 Մանկական 2 2 

 10 Գյուղատնտեսական 2 2 

 

2013-2014թթ. ռադիոհաղորդումների ընդհանուր ժամերի մեջ թեմատիկ ուղղությունների 

տեսակարար կշիռը 

Տեսակարար կշիռը ընդհանուր ժամերի մեջ (%) 
Հ/Հ Ռադիոհաղորդումների թեմատիկ 

ուղղությունները 2013թ. փաստացի 2014թ. նախատեսված 

 1 Լրատվական վերլուծական 75 75 

 2 Սոցիալ-տնտեսական,  9 9 

 3 հասարակական-քաղաքական 9 9 

 4 Մշակութային 3 3 

 5 Հոգևոր 4 4 

 

2013թ. բացի հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների պատրաստումից և 

հեռարձակումից, ոլորտում իրականացվել են նաև հեռուստահաղորդումների և 

ռադիոհաղորդումների արխիվացման և պահպանման, հեռուստաֆիլմերի արտադրության, 

ռադիոհեռուստատեսության պահուստային բազայի պահպանման, հասարակական կարծիքի 

ուսումնասիրման աշխատանքներ: 

2013թ. վերանորոգվել և կահավորվել է ֆիլմադարանը, ստեղծվել հոլովակների արտադրման 

և վերանայման համակարգչային պայմաններ, իրականացվել է մշակութային և պատմական 
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արժեք ներկայացնող հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների արխիվացման 

աշխատանքներ: 

Հեռարձակման աշխատանքները կատարվում են «Արցախկապ» ՓԲԸ-ի միջոցով:  

9.2.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ 

ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

9.2.2.1.Նպատակները 

Հանրային հեռուստառադիոընկերությունն իր 2015-2017 թվականների գործունեության 

ընթացքում առաջնորդվելու է հետևյալ նպատակների իրականացմամբ.  

ü Ապահովել քաղաքական, տնտեսական, կրթական, մշակութային, մանկապատանեկան, 

գիտալուսավորչական, հայոց լեզվի և պատմության, մարզական, զվարճալի և հանրության 

համար կարևոր ու նշանակալից այլ տեղեկատվությունը ազատորեն ստանալու ԼՂՀ 

քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքը: 

ü Հեռուստադիտողներին և ռադիոունկնդիրներին մատուցել այնպիսի հաղորդաշարեր և 

հաղորդումներ, որոնցում հաշվի են առնվում հանրապետության տարբեր շրջանների, 

հասարակական տարբեր շերտերի ու սոցիալական խմբերի շահերը: 

ü Ապահովել բնակչության լայն խավերին հուզող և նրանց կողմից պարզաբանում 

պահանջող խնդիրների վերաբերյալ հաղորդումներ և լրատվություն: 

ü Ապահովել բնակչությանն անկողմնակալ, հավաստի և օպերատիվ տեղեկատվությամբ: 

ü Բնակչության լայն խավերի շրջանում հեռուստատեսության և ռադիոյի դերը և 

նշանակությունը խրախուսող գործունեության իրականացում, հեռուստատեսության և ռադիոյի 

կողմից տրամադրվող տեղեկատվության նկատմամբ ունկնդրի վստահության ավելացում: 

9.2.2.2.Գերակայությունները 

Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի 2015-2017 թվականների 

միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի քաղաքականության հիմքում դրված է 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ԼՂՀ օրենքով խորհրդին ամրագրված գործունեության 

ծավալման համար անհրաժեշտ ծրագրերի իրականացումը: 

Հանրային հեռուստառադիոընկերությունն իր 2015-2017 թվականների գործունեության 

ընթացքում առաջնորդվելու է հետևյալ խնդիրների իրականացմամբ.  

ü Ապահովել «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ԼՂՀ օրենքով պահանջվող 

հեռուստատեսային օրական 4 ժամ և ռադիոյի օրական 4 ժամ հաղորդումների պատրաստման 
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ծավալները,  

ü Ապահովել Հանրային հեռուստառադիոընկերության կողմից պատրաստվող և 

հեռարձակվող հաղորդումների բազմազանությունը,  

ü Ապահովել Հանրային հեռուստառադիոընկերության հաղորդումների սփռումը 

հանրապետության ամբողջ տարածքում: 

2015-2017 թվականներին Հանրային հեռուստառադիոընկերության զարգացման 

հիմնական ուղղություններն են. 

ü Հեռարձակվող հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների ընդհանուր ծավալում 

բնակչության լայն խավերին մատչելի,  սեփական և հայրենական արտադրության 

հաղորդումների քանակի ավելացումը,  

ü Տեխնիկական վերազինման միջոցով Հանրային հեռուստառադիոընկերության 

արտադրական ծախսերի կրճատումը և աշխատակիցների սոցիալական վիճակի բարելավումը: 

 9.2.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

2015-2017 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով հեռուստատեսության և 

ռադիոյի ոլորտին նախատեսվում է 2015-2017 թվականներին ուղղել 389.7, 421.8 և 470.0 մլն 

դրամ:  

2015-2017 թվականներին «ԼՂՀ հանրային հեռուստառադիոընկերություն» ՓԲԸ 

ծրագրերով նախատեսվող բյուջետային հատկացումների բաշխումը ներկայացված է ստորև. 

 (մլն դրամ) 

 2013    
փաստ 

2014 
ծրագիր 

2015 
ծրագիր 

2016 
ծրագիր 

2017 
ծրագիր 

Հեռուստառադիոհաղորդումներ 
ընդամենը, 351.34 353.7 389.7 421.8 470.0 

Հեռուստառադիոհաղորդումներ 284.02 281.6 311.1 336.6 378.0 
Ռադիոհաղորդումներ 67.32 72.1 78.6 85.2 92.0 

  

Հիմք ընդունելով Հանրային հեռուստառադիոընկերության հիմնական գերակայությունները 

և նպատակները` 2015-2017 թվականներին առաջնահերթությունը կտրվի շարունակական 

աշխատանքների հետևյալ ուղղություններին. 

1. Հանրային հեռուստառադիոընկերության հաղորդումների` հեռուստատեսության գծով, 

պատրաստում և հեռարձակում (օրական 4 ժամ`  10 թեմատիկ ուղղություններով): 
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2. Հանրային հեռուստառադիոընկերության հաղորդումների` ռադիոյի գծով, պատրաստում 

ԼՂՀ տարածքում (օրական 4 ժամ): 

3. Հանրային հեռուստառադիոընկերության մշակութային և պատմական արժեք 

ներկայացնող հաղորդումների արխիվացում: 

4. ԼՂՀ հեռուստառադիոընկերության պահուստային բազայի պահպանում: 

5. Հանրային հեռուստառադիոընկերության հաղորդումների վերաբերյալ հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրություն: 

9.2.4. ՈԼՈՐՏԻ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ 

Բացի պետական բյուջեից ստացվող միջոցների հաշվին իրականացվող 

հեռուստառադիոհաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման աշխատանքներից, 

իրականացվում են նաև հովանավորչական հաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման, 

առևտրային գովազդի հեռարձակման և վերահեռարձակման ծառայություններ: 

2015-2017թթ. կշարունակվեն իրականացվել վերոնշյալ գործունեության տեսակները և 

միաժամանակ աշխատանքներ կտարվեն դրանցից ստացվող եկամուտների ծավալների 

ավելացման ուղղությամբ: 

Վճարովի ծառայություններից ստացված եկամուտներն ուղղվում են ընկերության 

տեխնիկական վերազինմանը, ինչպես նաև աշխատակիցների վարձատրմանը: 

9.3  ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ 

9.3.1. Երիտասարդության ոլորտի իրավիճակի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները 

Պետական երիտասարդական քաղաքականությունը իրականացվում է ԼՂՀ մշակույթի և 

երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի երիտասարդության հարցերի 

բաժնի, հանրապետության տարածքային կառավարման մարմինների` Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի և շրջվարչակազմերի աշխատակազմերի մշակույթի և երիտասարդության 

հարցերի բաժինների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 26.10.2010թ. 

N674-Ն որոշմամբ ստեղծված` Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու, Շահումյանի, 

Շուշիի «Մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների, ԼՂՀ-ում գործող 23 երիտասարդական հասարակական կառույցների 

կողմից:  

Ոլորտի զարգացման միտումները վերջին տարիներին 
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Վերջին տարիներին իրականացված երիտասարդական ծրագրերն ուղղված են ոլորտի 

առկա հիմնախնդիրների վերհանմանն ու դրանց լուծման ուղիների մշակմանը, կառավարման 

ապակենտրոնացմանը դեպի հասարակական սեկտոր, երիտասարդական քաղաքականության 

ինստիտուցիոնալ զարգացմանը, կառավարման համակարգի աշխատանքների 

թափանցիկության ապահովմանը և երիտասարդության համար իրականացվող ծրագրերում 

երիտասարդների մասնակցության գործընթացի ակտիվացմանը, ինչպես նաև ծրագրերի 

իրականացման արդյունավետության բարձրացմանը: 

Իրականացված ծրագրերում ընդգրկված են եղել տարբեր պետական կառավարման 

մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: 

2012-2014թթ. մեծ տեղ է հատկացվել ոչ ֆորմալ կրթական դաշտին, որը թույլ է տալիս 

սոցիալական տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներին ձեռք բերելու և զարգացնելու շարունակ 

փոփոխվող միջավայրի պահանջներին համապատասխան հմտություններ, կարողություններ և 

գիտելիքներ: «Ոչ ֆորմալ կրթության խթանման»  ծրագրով իրականացվել է «Արտագնա 

սեմինարներ ԼՂՀ շրջաններում» միջոցառումը: Կազմակերպվել է համայնքի զարգացման 

գործում երիտասարդների գործուն մասնակցության, միջհամայնքային և ներհամայնքային 

համագործակցության ակտիվացմանն ուղղված «Արցախի երիտֆորում» միջոցառումը, որն 

ընդգրկել է ԼՂՀ շրջաններից  ակտիվ երիտասարդների: «Եվրոպական ինտեգրացիա» ՀԿ-ի 

հետ իրականացվել է «Արցախի երիտասարդության ձայնը» 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: Կարևորելով մասնագիտական 

կողմնորոշման խնդիրը երիտասարդության զբաղվածության հիմնախնդրի լուծման հարցում՝ 

նախարարությունն իրականացրել է  «Մասնագիտության ճիշտ կողմնորոշում» միջոցառումը, որի 

նպատակն էր  համալրել, համակարգել և հստակեցնել ավագ դպրոցներում սովորողների 

տեղեկացվածությունը մասնագիտությունների վերաբերյալ, օգնել նրանց տեսնելու 

մասնագիտությունների տարբերություններն ու առանձնահատկությունները, տեղեկացնել առկա 

խնդիրներին, կողմնորոշվել և սեփական հնարավորությունները գնահատել մասնագիտության 

ընտրության ժամանակ: 

«Տեղեկատվական ոլորտում երիտասարդության ներգրավման» ծրագրի շրջանակներում 

շարունակվել է  համագործակցությունը «ՄՏՀ» կրթական հիմնադրամի  հետ: Իրականացվել են 

տարաբնույթ ռազմա-հայրենասիրական, քարոզչական-տեղեկատվական բնույթի 
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միջոցառումներ` «Media-հարթակներ», «web-ծրագրավորում», ուսանողների և շրջանային 

երիտասարդների համար համացանցի հիմունքների դասընթացներ, վարպետության դասեր 

սկսնակ լրագրողների համար, «Barcamp Artsakh» և «Skype զինծառայողների համար» ծրագրերը: 

«Երիտասարդության շրջանում ընտանեկան արժեքների քարոզչության»  ծրագրի 

շրջանակներում իրականացվել է «Ընտանեկան ճամբար» միջոցառումը: 

«Երիտասարդության առողջ ապրելակերպի խթանման, հոգևոր-մշակութային, 

ռազմահայրենասիրական դաստիարակության և զբաղվածության հիմնախնդրի կարգավորման» 

ծրագրով իրականացվել են «Այցելություն ՊԲ զորամասեր և պատմամշակութային վայրեր», 

«Հոգևոր անվտանգություն», «Առողջ ապրելակերպ» միջոցառումները: Ապահովվել է Արցախի 

երիտասարդական և ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությունը Քարին 

տակի հերոսամարտի 20-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը: Խոջալուի /Իվանյան/ 

դեպքերի  կապակցությամբ Իվանյան գյուղում կազմակերպվել է երիտասարդական ակցիա և 

ֆլեշ-մոբ, կազմակերպվել է   «Սումգայիթյան ողբերգություն. պատմություն ու իրողություններ» 

խորագրով միջոցառում, բողոքի ու հիշատակի երթ և այցելություն Նոր Մարաղա` 1992թ. ապրիլի 

10-ին Մարաղա գյուղում հայ բնակչության դեմ կազմակերպված ադրբեջանական 

ոճրագործության կապակցությամբ: ԼՂՀ պաշտպանության բանակի, Շուշիի ազատագրման և 

Հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառումների շարքում կազմակերպվել են «Ոչ ոք չի մոռացել, 

ոչինչ չի մոռացվել» խորագրով երիտասարդական միջոցառում, արշավ Շուշիի ազատագրման 

ռազմագործողության ուղղություններով, սեպտեմբերի 26-ին Հունգարիայում ադրբեջանցի սպա 

Ռ. Սաֆարովի կողմից սպանված հայ լեյտենանտ Գուրգեն Մարգարյանի ծննդյան 

կապակցությամբ կազմակերպվել է բողոքի և հիշատակի երթ: Կազմակերպվել է «Հայրենյաց 

կանչ» արշավ դեպի Մեծ Քիրսի գագաթ, «Այցելություն Ավետարանոցի հուշահամալիր»: 

«Երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպման» ծրագրի  շրջանակներում 

երիտասարդական և ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչների և զինծառայողների 

անմիջական մասնակցությամբ իրականացվել են տարաբնույթ միջոցառումներ` 

«Երիտասարդական այգի» ծրագիրը /Ասկերանի շրջան, գ. Պատարա/, ՀՀ և ԼՂՀ 

երիտասարդների հանդիպումը: Աջակցություն է ցուցաբերվել «Վիրահայոց թեմի 

երիտասարդության հարցերով բաժնի ճանաչողական և համագործակցության 

ուխտագնացություն Հայաստան և Արցախ» ճանաչողական ծրագրի իրականացմանը, 

«Հայկական ավանդույթներն Արցախում» /ավանդական խաղեր, ռազմապարեր/ ծրագրին` 

Մարտունու շրջանի Ճարտար, Ասկերանի շրջանի Խանապատ, Շահումյանի շրջանի Ծար 

գյուղերում: Պատմական Տիգրանակերտի արգելոցի տարածքում Նավասարդյան տոների և 
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երիտասարդության միջազգային օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է «Ինչ, որտեղ, երբ» 

հանրապետական ինտելեկտուալ մրցույթ-փառատոնը:  կազմակերպվել են տոնական 

միջոցառումներ նվիրված՝  երիտասարդության միջազգային օրվան և ուսանողության 

միջազգային օրվան: 

 «Երիտասարդության խոցելի խմբերին հասարակությանն ինտեգրման»  ծրագրի 

շրջանակներում աջակցություն է ցուցաբերվել  «Երիտասարդ հաշմանդամների ճամբար Սևանա 

լճի ափին» միջոցառման իրագործմանը: 

 «Երիտասարդական  քաղաքացիական և հասարակական նախաձեռնությունների 

աջակցության, երիտասարդական կառույցների գործունեության ակտիվացման» ծրագրով 

ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել Արցախում գործող երիտասարդական 

հասարակական կառույցների կողմից իրականացվող ծրագրերին: 2012-2014 թվականների 

ընթացքում ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել  25 երիտասարդական ծրագրերի 

իրականացմանը: 

Հայաստանի, Սփյուռքի ու արտերկրի երիտասարդական միավորումների հետ 

համագործակցության ընդլայնումը դիտվել է որպես գերակա ուղղություն: «ՀՀ և արտերկրի հետ 

համագործակցության» ծրագրով, օգտագործելով պետական և հասարակական սեկտորի 

ներուժը, ապահովվել է Արցախի երիտասարդների մասնակցությունը Հայաստանում և 

արտերկրում կազմակերպված, ինչպես նաև  Հայաստանի և սփյուռքի երիտասարդների 

մասնակցությունը Արցախում տեղի ունեցած շուրջ  55 երիտասարդական ծրագրերին:  

Երիտասարդական ծրագրերի իրականացման նպատակով 2012-2013 թվականներին ԼՂՀ 

պետական բյուջեից հատկացվել է համապատասխանաբար` 23.2 մլն և 33.0 մլն  դրամ, 2014 

թվականին հատկացվել 33.0 մլն դրամ:  

Հիմնական խնդիրները 

Երիտասարդության ոլորտում առաջնահերթ խնդիրներն են` 

· երիտասարդության շրջանում առկա հիմնախնդիրները վերհանելու, պետական 

երիտասարդական քաղաքականության արդյունավետ իրականացումն ապահովելու, ոլորտում 

կատարվող զարգացումներին հետևելու նպատակով ոլորտի ուսումնասիրությունների 

իրականացում, 

· հասարակական կյանքին երիտասարդների ակտիվ մասնակցություն, 

· երիտասարդության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավում 

և զբաղվածության հնարավորությունների մեծացում, 
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· երիտասարդների հասարակական ու նորարարական ակտիվության խթանում, 

երիտասարդական կազմակերպությունների հետ համագործակցության զարգացում և նրանց 

գործունեությանը պետական աջակցություն,  

· երիտասարդության շրջանում առողջ ապրելակերպի խթանում, 

· երիտասարդության շրջանում հոգևոր-մշակութային, ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակությանն, ազգային,քաղաքացիական գիտակցության բարձրացմանն, ընտանեկան 

արժեքների պահպանմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում, ազատ ժամանցի ակտիվ և 

նպատակային կազմակերպում,  

· ԼՂՀ շրջաններում երիտասարդության կյանքի աշխուժացում, գյուղաբնակ 

երիտասարդության ներուժի  բացահայտում և զարգացում, 

· համահայկական և միջազգային երիտասարդական համագործակցության զարգացում , 

ԼՂՀ երիտասարդներին միջազգային երիտասարդական ծրագրերին ինտեգրում, 

· երիտասարդությանն անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովում, երիտասարդության 

միջոցով Արցախի մասին օբյեկտիվ տեղեկատվության  տարածում՝ տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտում երիտասարդների ընդգրկվածությամբ ու նրանց ակտիվացմամբ, 

· ոչ ֆորմալ կրթությանը պետականորեն աջակցություն, երիտասարդ առաջնորդների 

պատրաստման համակարգի ստեղծում ու զարգացում,  

· երիտասարդական կամավորական շարժման խթանում: 

9.3.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ 

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

9.3.2.1 Նպատակները  

Երիտասարդության ոլորտում իրականացվող պետական  քաղաքականության հիմնական 

նպատակը  երիտասարդների սոցիալական կայացման, նրանց ստեղծագործ ներուժն ի շահ 

հասարակության լիարժեք օգտագործելու համար սոցիալ-տնտեսական, իրավական-

քաղաքական, հոգևոր-մշակութային, կազմակերպչական պայմաններ ու երաշխիքներ  ստեղծելն 

է: 

9.3.2.2. Գերակայությունները. 

Ոլորտի գերակա ուղղություններն են. 

· երիտասարդության ինքնիրացման, սոցիալական և տնտեսական կայացման 

երաշխիքների ու զարգացման բարենպաստ պայմանների ապահովում, 

· երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման ամրապնդում,  
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· երիտասարդության առողջ ապրելակերպի, հոգևոր-մշակութային, 

ռազմահայրենասիրական դաստիարակության և զբաղվածության հիմնախնդրի կարգավորումը, 

· երիտասարդների  հասարակական ակտիվության խթանում, 

· հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքում երիտասարդության 

ընդգրկվելիության ակտիվացումը, 

· համահայկական և միջազգային երիտասարդական համագործակցության զարգացում: 

9.3.3.  ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

2015-2017 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով երիտասարդության ոլորտին 

նախատեսվում է ուղղել 33000.0-ական հազ. դրամ:  

9.4. ՀԱՆԳՍՏԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏ 

9.4.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի զարգացման ծրագրերը կազմվում են` 

առաջնորդվելով  «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին»  և «Մանկապատանեկան 

սպորտի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով, ԼՂՀ Նախագահի 

հրամանագրերով և ԼՂՀ կառավարության որոշումներով:  

Ոլորտի ծրագրերն իրականացնելու համար կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ`  

մրցումներ, առաջնություններ, մարզական փառատոներ, ընկերական հանդիպումներ, 

ստուգատես-մրցույթներ, ուսումնամարզական հավաքներ, գավաթի խաղարկություններ, 

ուսումնամարզական պարապմունքներ, տոնական օրերին նվիրված զանգվածային մարզական 

միջոցառումներ, հուշամրցաշարեր և այլն: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործում են 10 մանկապատանեկան 

մարզադպրոց, որոնց 238 մարզական խմբերում մարզվում են  3 113 պատանիներ և աղջիկներ: 

Նշված մարզադպրոցներում աշխատում են 184 մարզիչ-մանկավարժներ: ԼՂՀ հավաքական 

թիմերը հիմնականում համալրվում են մարզադպրոցների մարզիկներից:  

Վերջին երկու տարիներին ակնհայտ են ոլորտի զարգացման միտումները, որոնք 

հիմնավորում և հաստատում են այն ցուցանիշների աճը, որը բնորոշում է կազմակերպված և 

անցկացված միջոցառումների արդյունքները և մարզադպրոցների գործունեության գնահատման 

չափանիշները: 
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2012թ. մարզաձևերի զարգացման նպատակով պետական բյուջեից մարզական 

միջոցառումների անցկացման համար հատկացվել է 129.5 մլն դրամ, կենտրոնացված կարգով 

գույքի ձեռք բերման համար`  10.0  մլն դրամ, մարզական ֆեդերացիաներին օգնության համար` 

135.5 մլն դրամ, որից`  ԼՂՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման նպատակով` 76.3 մլն դրամ: Նշված 

ժամանակահատվածում անցկացվել են 20 ԼՂՀ առաջնություններ, որոնց մասնակցել են 1117 

մարզիկներ: ԼՂՀ հավաքական թիմերը մասնակցել են 48 ՀՀ առաջնությունների` 

մասնակցությամբ 456 մարզիկների, 33 Եվրոպայի, աշխարհի և միջազգային մրցաշարերի`  

մասնակցությամբ  135 մարզիկների: 2013թ. մարզաձևերի զարգացման նպատակով պետական 

բյուջեից մարզական միջոցառումների անցկացման համար հատկացվել է 125.1 մլն դրամ, 

կենտրոնացված կարգով գույքի ձեռքբերման համար`  10.0  մլն դրամ, մարզական 

ֆեդերացիաներին օգնության համար` 113.0 մլն դրամ, որից`  ԼՂՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման 

նպատակով` 70.0 մլն դրամ: Նշված ժամանակահատվածում անցկացվել են 16 ԼՂՀ 

առաջնություններ, որոնց մասնակցել են 823 մարզիկներ: ԼՂՀ հավաքական թիմերը մասնակցել 

են 54 ՀՀ առաջնությունների` մասնակցությամբ 615 մարզիկների, 43 Եվրոպայի, աշխարհի և 

միջազգային մրցաշարերի`  մասնակցությամբ 183 մարզիկների: ԼՂՀ մարզիկներից 8-ը 

դարձել են Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների հաղթողներ և մրցանակակիրներ: 

2014թ.  պետական բյուջեով մարզական միջոցառումների անցկացման համար 

նախատեսվել է 120.8 մլն դրամ,  կենտրոնացված կարգով գույքի ձեռքբերման համար`  10.0  

մլն  դրամ, մարզական ֆեդերացիաներին օգնության համար`  121.5 մլն դրամ, որից`  ԼՂՀ-ում 

ֆուտբոլի զարգացման նպատակով`  83.5 մլն դրամ: 

Մարզական միջոցառումների անցկացման համար հատկացված գումարները նպաստել են 

մարզիկների մարզական վարպետության բարձրացմանը ի հաշիվ ԼՂՀ և ՀՀ առաջնությունների, 

ուսումնամարզական հավաքների, Եվրոպայի, աշխարհի և միջազգային մրցաշարերի 

մասնակցության քանակի ավելացմանը և մարզական արդյունքների բարձրացմանը: 

Պետական բյուջեի միջոցներով մանկապատանեկան մարզադպրոցներին մարզագույքով և 

մարզահանդերձանքով ապահովումը, մարզական պարապմունքների որակի բարելավումը, 

վերահսկողության խստացումը իր դրական ազդեցությունն է ունեցել նաև մարզադպրոցների 

գործունեության արդյունավետության բարձրացման վրա: 

Սպորտի ոլորտում իրականացվող քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրը և 

ուղղությունն են համարվում մարզական հերթափոխի պատրաստման համակարգի պահպանումն 

ու զարգացումը, մատուցվող ծառայությունների բարելավումը, նրանց որակի և 
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արդյունավետության բարձրացումը, ինչն իր հերթին կնպաստի երեխաների և պատանիների 

շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասսայականացման հետագա զարգացմանը: 

Սպորտի ոլորտի կարևորագույն խնդիրներից են` 

ü սպորտի զարգացման նպատակային ծրագրերի մշակումն ու իրագործումը. 

ü ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում բարեփոխումների իրականացումը.  

ü մարզաձևերի զարգացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի ստեղծումը 

և զարգացումը. 

ü մանկապատանեկան մարզադպրոցների և մարզական հասարակական 

կազմակերպությունների /ֆեդերացիաների/ գործունեության բարելավումը.  

ü մարզիչ-մանկավարժների վերապատրաստման աշխատանքների կազմակերպումը. 

ü զանգվածային ֆիզկուլտուրա-առողջարարական, շրջանային, հանրապետական 

միջոցառումների անցկացումը. 

ü ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ու առողջ ապրելակերպի արմատավորման 

քարոզչությանն ուղղված համալիր միջոցառումների և ծրագրերի իրականացումը.  

ü բնակչության, մասնավորապես ուսումնական հաստատություններում, ֆիզիկական 

դաստիարակության անընդհատությանը, հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ 

երիտասարդությանը նպաստող միջոցառումների անցկացումը. 

ü միջազգային, այդ թվում սփյուռքի հետ կապերի ամրապնդումը. 

ü ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի մշակումը:  

Կարևորվում է ակտիվացնել տարածքային կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների մարզական ոլորտի աշխատանքները, վերանորոգել 

մարզադահլիճներն ու մարզակառույցները, օգտագործել մարզական ակտիվի ներուժը, 

մարզական միջոցառումներում ներգրավել գյուղական երիտասարդությանը, սպորտով զբաղվելու 

նպատակով ստեղծել համապատասխան պայմաններ հասարակության հաշմանդամ անդամների 

և մարզիկների համար, առողջ ապրելակերպը կենցաղ ներմուծելու նպատակով հնարավորինս 

ներգրավել ԶԼՄ-ներին: 

9.4.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ 

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

9.4.2.1.Նպատակները 

Սպորտի ոլորտի հիմնական նպատակներն են. 
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ü բարձրակարգ մարզիկների պատրաստումը, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում 

և այլ միջազգային մրցասպարեզներում երկրի վարկանիշի բարձրացման նպատակով ԼՂՀ 

հավաքական թիմերի և մարզիկների մասնակցության ապահովումը. 

ü բնակչության առողջության ամրապնդումը, անհատի ներդաշնակ զարգացումը, 

աշխատունակության բարձրացումն ու երկարակեցության ապահովումը. 

ü տարիքային և սոցիալական տարբեր խմբերի անձանց համար ֆիզիկական 

դաստիարակության անընդհատությունը ու ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու 

մատչելիությունը. 

ü հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ երիտասարդությանը ֆիզիկական 

պատրաստականության ապահովումը: 

Նշված նպատակները բխում են  ԼՂՀ  կառավարության  գործունեության ծրագրից : 

9.4.2.2.Գերակայությունները 

Սպորտի ոլորտի հիմնական գերակայություններն են. 

ü օլիմպիական հերթափոխի և բարձրակարգ մարզիկների պատրաստումը. 

ü հաշմանդամային սպորտին, մարզական հասարակական կազմակերպություններին 

/ֆեդերացիաներին/ պետական աջակցությունը. 

ü բնակչության ֆիզիկական դաստիարակության ապահովումը. 

9.4.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

ԼՂՀ կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերը նպաստում են. 

· տարբեր մարզաձևերից մրցումների անցկացումը` ԼՂՀ-ում մարզաձևերի զարգացմանը. 

· պատանիների միջև տարբեր մարզաձևերից մրցումների անցկացումը` ԼՂՀ-ում 

պատանեկան սպորտի զարգացմանը. 

· հաշմանդամների միջև մրցումների կազմակերպումը` ԼՂՀ-ում հաշմանդամային սպորտի 

զարգացմանը. 

· «Լավագույն մարզական ընտանիք», «Առողջ ապրելակերպ»  փառատոների, 

կոլեկտիվների միջև մրցումների անցկացումը սպորտի մասսայականացմանը, բնակչության 

առողջության ամրապնդմանը և առողջ ապրելակերպի քարոզչությանը. 

· ուսումնամարզական հավաքների անցկացումը և ԼՂՀ-ից դուրս հավաքներին 

մասնակցությունը` ԼՂՀ մարզիկների մարզական վարպետության բարձրացմանը. 
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· ՀՀ և միջազգային մրցումներին ԼՂՀ մարզիկների մասնակցությունը` բարձր մարզական 

ցուցանիշների ապահովմանը, երկրի վարկանիշի բարձրացմանը և ԼՂՀ միջազգային ճանաչման 

գործընթացին. 

· ՀՀ և միջազգային մրցումներում մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկների և նրանց 

մարզիչների խրախուսումը` նրանց մարզական վարպետության և արդյունքների բարձրացմանը. 

· շրջանային միջոցառումների կազմակերպումը` շրջկենտրոններում և գյուղերում 

մարզական կյանքի աշխուժացմանը. 

· մարզական ֆեդերացիաներին օգնությունը` ԼՂՀ-ում գործող մարզական ֆեդերացիաների 

գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը. 

· մարզագույքի և մարզահանդերձանքի ձեռքբերումը` մարզադպրոցներին, մարզական 

ֆեդերացիաներին և ուսումնական հաստատություններին մարզագույքով  ապահովմանը: 

 ԼՂՀ 2015-2017թթ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սպորտի ոլորտին /առանց 

կառավարման ապարատի ծախսերի/ նախատեսվում է ուղղել` 2015թ. 280 747.1 հազ.դրամ, 

2016թ` 282 816.4 հազ.դրամ, 2017թ.` 286 859.4 հազ.դրամ: 2015թ. ծախսերի աճը կազմում է 1.8 

%  2014թ.  նկատմամբ,   2016թ.` 0.7 %  2015թ.  նկատմամբ, 2017թ.`  1.4 %   2016թ.  նկատմամբ: 
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ԳԼՈՒԽ 10. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  

10.1.  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ունենալով ռազմավարական նշանակություն պարենային ապահովության հիմնախնդրի 

լուծման, գյուղական տարածքների զարգացման ու գյուղական բնակավայրերի ամրապնդման 

համար, գյուղատնտեսությունը վճռորոշ դեր է խաղում երկրի անվտանգության, 

կենսագործունեության և տնտեսության կայունացման գործում:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ 2013 թվականին գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, 

փաստացի գներով, կազմել է 55 172.2 մլն դրամ, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ, 

համադրելի գներով, աճել է 9.2 տոկոսով, ընդ որում, համախառն արտադրանքի կառուցվածքում 

63.3 տոկոսը կազմել է բուսաբուծության, իսկ 36.7 տոկոսը` անասնաբուծության համախառն 

արտադրանքը:  

Արդյունքում, գյուղատնտեսությունն ապահովել է երկրի համախառն ներքին արդյունքի 

արձանագրված 9.3 տոկոս հավելաճի տեմպի 1.4 տոկոսային կետը:   

Գյուղատնտեսությունում 2013թ. իրականացված քաղաքականությունը նպատակաուղղվել 

է ճյուղի և նրան սպասարկող ոլորտների գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը և 

դրա հիման վրա գյուղատնտեսության հետագա զարգացման և ընդլայնված վերարտադրության 

համար պայմանների ստեղծմանը, գյուղացիական տնտեսությունների իրական եկամուտների 

ավելացմանը, հանրապետության պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը: 

10.1.1. Գյուղատնտեսության զարգացման միտումները 

Ելնելով ոլորտի առանձնահատկություններից և երկրի պարենային անվտանգության 

խնդիրներից`  2013թ. կարևորվել է գյուղատնտեսության պետական աջակցության 

քաղաքականությունը` ուղղված ագրարային ոլորտում իրավական հիմքի ձևավորմանը, 

գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների համար գործունեության և ներդրումների 

բարենպաստ պայմանների ապահովմանը, ենթակառուցվածքների զարգացմանը, սննդամթերքի 

անվտանգության համակարգի զարգացմանը: Վերջին տարիներին ծրագրավորված 

աջակցություն է ցուցաբերվել տնտեսվարող սուբյեկտներին բարձրորակ սերմերի (հացահատիկ, 

կարտոֆիլ, եգիպտացորեն և այլն), տնկիների, հանքային պարարտանյութերի, բույսերի 

պաշտպանության միջոցների մատակարարման և համապատասխան աշխատանքների 

կազմակերպման և ագրոտեխնիկայի բարելավման ուղղությամբ: 

10.1.2. Գյուղատնտեսության հիմնական խնդիրները 

Գյուղատնտեսության առջև ծառացած են հետևյալ հիմնական խնդիրները.  

· հանրապետությունում բարձր վերարտադրության սերմացուների պակասի լրացումը, 
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· գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերում վնասակար օրգանիզմներով 

վարակվածության աստիճանի նվազեցումը, առողջ և բարձր բերքի ստացումը, 

· գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և կենդանիների մթերատվության 

բարձրացումը,  

· ԼՂՀ տարածքում վարակիչ հիվանդությունների տարածման կանխարգելումը, դրանց 

օջախների վերացումը, կայուն հակահամաճարակային վիճակի ապահովումը,  ԼՂՀ տարածքը 

կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների ներթափանցումից պաշտպանումը և կենդանական 

ծագման հումքի ու սննդամթերքի արտադրության, վերամշակման,  պահպանման, իրացման, 

ինչպես նաև ներմուծվող և արտահանվող բեռների անվտանգության ապահովումը, 

· գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերում բուսասանիտարական մոնիտորինգի 

իրականացումը, կարանտին և առավել վնասակար օրգանիզմների տարածման արեալների 

ճշտումը, փորձանմուշների փորձաքննությունների միջոցով թաքնված ու նոր օջախների 

հայտնաբերումը, թունանյութերի լաբորատոր փորձաքննությունների կատարումը, 

· ագրարային բարեփոխումների խորացումը, շուկայական ենթակառուցվածքների 

զարգացումը և տնտեսավարման ձևերի կատարելագործումը,  

· պարենամթերքի ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիության մակարդակի բարձրացումը, 

սննդի անվտանգության և հիմնական պարենային մթերքների ինքնաբավության նվազագույն 

մակարդակի ապահովումը, 

· բուսաբուծության ճյուղում ագրոտեխնիկայի առաջադիմական համակարգի ներդրմանը 

նպաստելը, սերմնաբուծության, սելեկցիայի, բույսերի պաշտպանության միջոցառումների 

արդյունավետ իրականացման ապահովումը, 

· անասնաբուծության ոլորտում տոհմային գործի զարգացմանը և անասնաբուծության 

համակարգի բարելավմանն աջակցությունը, 

· գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման, գյուղատնտեսության սպասարկող և գյուղի 

սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանը նպաստելը: 

Վերը նշված խնդիրների լուծումը կնպաստի գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների 

համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը, արտադրության արդյունավետության 

բարձրացմանը, գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացմանը, նոր 

աշխատատեղերի ստեղծմանը: 
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10.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ,  ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ 

ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

10.2.1 Նպատակները 

Գյուղատնտեսության ոլորտի նպատակները բխում են ԼՂՀ կառավարության 

տնտեսական քաղաքականության ընդհանուր նպատակներից,  որոնք ամրագրված են ԼՂՀ 

կառավարության 20.01.2010թ. «ԼՂՀ գյուղատնտեսության կայուն զարգացման 

ռազմավարության ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված 

ռազմավարական փաստաթղթերով:  

Գյուղատնտեսությունում 2015-2017 թվականներին վարվող տնտեսական 

քաղաքականությունը կնպատակաուղղվի ճյուղի և նրան սպասարկող ոլորտների գործունեության 

արդյունավետության բարձրացմանը, որի արդյունքում պայմաններ կստեղծվեն 

գյուղատնտեսության հետագա զարգացման և ընդլայնված վերարտադրության կազմակերպման, 

գյուղացիական տնտեսությունների իրական եկամուտների ավելացման, հանրապետության 

պարենային ապահովության և պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացման համար: 

Գյուղատնտեսության ոլորտում  2015-2017 թթ. միջնաժամկետ ծրագիրը կապահովի 

հետևյալ կոնկրետ նպատակների իրականացումը. 

· օրենսդրական և ենթաօրենսդրական դաշտի բարեփոխումներ և կառավարման 

բարելավում, 

· հողերի բերրիության պահպանում և բարձրացում, հողերի արմատական բարելավում, 

· գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բարձրորակ բերքի անկորուստ ստացում, բույսերի 

վնասակար օրգանիզմների բազմացման, զարգացման ու տարածման հետազոտությունների և 

պայքարի աշխատանքների կազմակերպման միջոցով դրանց տարածման շրջանակների 

նվազեցում և հետագա կանխարգելում, 

· ներմուծվող և արտադրվող անվտանգ բուսական և կենդանական ծագումով մթերքներով 

բնակչության ապահովում, կարանտին անվտանգության ապահովում,  կարանտին 

օրգանիզմների և կենդանական ծագում ունեցող մթերքի, հումքի և կենդանիների միջոցով 

հանրապետության տարածք վարակիչ հիվանդությունների ներթափանցման կանխարգելում, 

· կենդանիների և մարդու համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդություններից բնակչության 

պահպանություն, գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության բարձրացում, 

կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելիչ պատվաստումների և 

տոհմասելեկցիոն աշխատանքների կազմակերպում,  
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գյուղացիական տնտեսություններին բարձրորակ սերմերով ապահովում, բույսերի սելեկցիոն նոր 

սորտերի սորտափորձարկում, բարձր վերարտադրության սերմերի որակի գնահատում, 

· ագրոտեխնիկական կանոններին և նոր տեխնոլոգիաներին համապատասխան 

գյուղատնտեսության վարում, գյուղացիական տնտեսություններին համապատասխան 

խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ապահովում, 

· գյուղատնտեսության բնագավառում հողօգտագործողներին պետական աջակցության 

տրամադրման համակարգի ներդրում և արմատավորում, 

· սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների իրականացում, 

· կենդանիների և կարանտին օրգանիզմներով վարակված բույսերի վտանգավոր 

հիվանդությունների հարուցիչների ԼՂՀ տարածք ներթափանցման կանխարգելում: 

10.2.2. Գերակայությունները 

 Գյուղատնտեսությունում 2015-2017 թվականներին վարվող քաղաքականությունը 

կնպատակաուղղվի ճյուղի և նրան սպասարկող ոլորտների գործունեության արդյունավետության 

բարձրացմանը և դրա հիման վրա պայմաններ կստեղծվեն գյուղատնտեսության հետագա 

զարգացման և ընդլայնված վերարտադրության կազմակերպման, գյուղացիական 

տնտեսությունների իրական եկամուտների ավելացման, հանրապետության պարենային 

ապահովության և պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացման և բնակչության 

աղքատության մակարդակի կրճատման համար: 

Նախատեսվում է  2015-2017 թվականների ընթացքում շարունակել բարեփոխումները, 

նպատակ ունենալով գյուղատնտեսության զարգացումն առաջնահերթ ոլորտներում` առաջնային 

սերմնաբուծության, բույսերի առավել վտանգավոր հիվանդությունների դեմ կենտրոնացված 

պայքարի իրականացման, տոհմային գործի, անասնաբուժության միջոցառումների 

իրականացման ուղղությամբ: 

 Նշված քաղաքականության իրականացման համար նախատեսվում է 2015-2017 

թվականներին պետական բյուջեով նախատեսվող ծախսերը նպատակաուղղել հետևյալ 

գերակայություն ունեցող ներդրումային ծրագրերին. 

· գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին պետական աջակցության իրականացում, 

· գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 

սուբսիդավորում,  

· գյուղացիական տնտեսություններին անհրաժեշտ խորհրդատվությամբ ապահովում, 
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· հողերի բերրիության պահպանման և բարձրացման նպատակով հողերի ագրոքիմիական 

հետազոտությունների իրականացում,  

· անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի 

ոլորտում միջոցառումների իրականացում,   

· անասնաբուժական միջոցառումների արդյունավետ կազմակերպում, 

· սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման միջոցառումների 

իրականացում, 

· սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային հավելումների, 

կենդանական ծագում ունեցող մթերքի և հումքի արտադրության, վերամշակման, պահման, 

իրացման բոլոր փուլերում, ինչպես նաև ներմուծման և արտահանման դեպքերում 

անասնաբուժասանիտարական պահանջների նկատմամբ անվտանգության վերահսկողության 

իրականացում, 

· սննդամթերքի անվտանգության ոլորտներին վերաբերվող օրենսդրական և 

նորմատիվային փաստաթղթերի նույնականացում Եվրոմիության պահանջների չափանիշներին,  

· առաջնային սերմնաբուծության, տոհմային գործի կազմակերպման, արհեստական 

սերմնավորման միջոցառումների իրականացում, 

· բույսերի առավել վտանգավոր և կարանտին հիվանդությունների դեմ կենտրոնացված 

պայքարի միջոցառումներին աջակցության ցուցաբերում, 

· անասնաբուժական և հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացում, 

· գիտակրթական, տեղեկատվական և խորհրդատվական ոլորտի ամրապնդում ու 

զարգացում: 

Դրանց հետ մեկտեղ գյուղատնտեսության զարգացման 2015-2017 թվականների 

քաղաքականության մեջ, որպես գլխավոր նպատակ, կմնա երկրի պարենային անվտանգության 

ապահովման մակարդակի բարձրացումը:  

· Սննդամթերքի անվտանգության պահանջների պահպանման նկատմամբ 

վերահսկողության իրականացում, 

· հողատարածությունների վրա բուսասանիտարական վիճակի բարելավում, 

հողատարածություններում առավել վնասակար օրգանիզմների քանակությունների և 

պատճառած վնասների նվազեցում 70-85 %-ով և բարձր բերքի ապահովում: 
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   Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող  գործոնները 

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ոլորտում իրականացվող ծրագրերի գծով ծախսերի 

մակարդակի վրա ազդող հիմնական գործոն է հանդիսանում 2015-2017 թվականին  նվազագույն 

աշխատավարձի շեմի բարձրացման հետ կապված լրացուցիչ գումարների նախատեսումը: 

10.3.  ՈԼՈՐՏԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Գյուղատնտեսության ոլորտում 2015-2017 թվականներին միջնաժամկետ ծրագիրը 

կապահովի հետևյալ ծրագրերի իրականացումը. 

Բույսերի պաշտպանություն 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.  

· գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բուսասանիտարական վիճակի մոնիտորինգ, 

· վնասատուների ու հիվանդությունների զարգացման կանխատեսում, ախտորոշում, 

վնասատուների տարածվածության արեալի ճշգրտում, ահազանգում պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց իրազեկում 

վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի միջոցառումների կիրառման մասին, 

· իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հողային, արտադրական, առևտրային ու 

պահեստային տարածքներում բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացման 

գործում աջակցություն և մասնագիտական խորհրդատվություն, 

· բույսերի պաշտպանության կենտրոնացված պայքարի միջոցառումների ծրագրերի 

մշակում և դրանց իրականացման նկատմամբ վերահսկողություն, 

· թունանյութերի և ագրոքիմիկատների մեջ ազդող նյութի չափերի որոշում, 

· հողերի ագրոքիմիական անալիզ (մատչելի սննդատարրերով ապահովածության 

որոշում): 

Վերոհիշյալ արդյունքներին հասնելու համար նախատեսվում է ՄԺԾԾ 

ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր տարում ավելի շատ ցանքատարածքներում 

ուսումնասիրություններ կատարել, իսկ թունանյութերի ազդող նյութի որոշման նպատակով 

լաբորատոր փորձաքննության ենթարկել հանրապետության տարածքում իրացվող և 

օգտագործվող թունանյութերի նմուշները: 

Ծրագիրը կիրականացվի «Բույսերի պաշտպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի միջոցով: 

ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր տարում  նախատեսվում  հատկացնել   2015թ.`  31 675.8 հազ. դրամ,  

2016 թ.` 34 598.8 հազ. դրամ,  2017թ.` 38 883.8 հազ. դրամ: 
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Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և սորտափորձարկման գծով պետական 

պատվեր 

Բուսաբուծության կայուն զարգացման տեսակետից կարևորագույն միջոցառումներից 

մեկը բույսերի նոր սորտերի փորձարկումների և դրանց արդյունքների հիման վրա 

արտադրության մեջ լավագույն սորտերի ներդրման կազմակերպումն է : Այդ աշխատանքներն 

ունեն շարունակական բնույթ և համապետական մասշտաբով ապահովում են հայրենական և 

արտերկրների սելեկցիոն կենտրոնների կողմից բուծված արդյունավետ սորտերի օգտագործման 

և այդ նվաճումների իրավական պաշտպանության խնդիրների լուծումը: 

Այս ծրագրի իրագործումը հնարավորություն է ընձեռում կանխել գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի ցանքային ցածր որակ ունեցող սերմերի և տնկանյութի օգտագործումը և 

ապահովել կոնդիցիոն սերմերի վերարտադրություն : 

Նախատեսվող միջոցառումներն են` 

· սերմերի խմբաքանակներից նմուշների ընտրություն,  

· սերմնմուշների լաբորատոր փորձարկումների կազմակերպում, 

· գյուղատնտեսական մշակաբույսերի պետական սորտափորձարկում, 

· սերմերի ծլունակության և մաքրության լաբորատոր անալիզ, 

· սերմերի հավաստագրման կանոնակարգում և փաստաթղթավորում, 

· սելեկցիոն նվաճումների (բույսերի սորտեր) վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվության 

հրապարակում : 

 Ծրագիրը կիրականացվի Սերմնաբուծության և սելեկցիոն նվաճումների 

պահպանության կենտրոն ՓԲԸ-ի միջոցով : 

 Ծրագրի իրականացման համար 2015-2017 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 

2015թ.`  20 608.4 հազ. դրամ,  2016 թ.` 20 738.4 հազ. դրամ,  2017թ.` 21 038.4 հազ. դրամ: 

Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում   

Ծրագրի նպատակն է հանրապետությունում իրականացնել գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի առավել զանգվածային տարածված և վտանգավոր օրգանիզմների դեմ բույսերի 

պաշտպանության միջոցառումներ£ 

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 3 բաղադրիչով.  

1. Պայքար մկնանման կրծողների դեմ: Այս բաղադրիչով նախատեսվում է կենտրոնացված 

կարգով ձեռքբերված թունանյութերը անհատույց տրամադրել գյուղական համայնքներին, իսկ 

բույսերի պաշտպանության աշխատանքներն իրականացնել գյուղացիական տնտեսությունների 
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միջոցով, որի համար գյուղացիական տնտեսություններին կտրամադրվի անհրաժեշտ 

խորհրդատվություն և կիրականացվի համապատասխան վերահսկողություն:  

2. Պայքար մորեխանմանների դեմ: Նշված ծառայությունը կիրականացվի կենտրոնացված 

կարգով, ինչպես գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածություններում, այնպես էլ 

խոտհարքներում, արոտներում և այլ հողատեսքերում: Միջնաժամկետ ժամանակահատվածի 

յուրաքանչյուր տարում նախատեսվում է իրականացնել պայքար ինչպես կենտրոնացված 

կարգով, այնպես էլ գյուղացիական տնտեսությունների միջոցով` նրանց անհատույց 

հատկացնելով համապատասխան բույսերի պաշտպանության միջոցներ:   

3.Պայքար գնայուկ բզեզի դեմ: Նշված աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 

3000 հեկտարի վրա: 

 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների մեջ ընդգրկվող տարածությունների 

ընտրության հիմքում ընկած են հետևյալ սկզբունքները.       

1.    Բույսերի առավել վնասակար օրգանիզմներով վարակված տարածաշրջանները, 

2.   Հիմնական հացահատիկային մշակաբույսերով զբաղեցված տարածաշրջանները:  

Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների շնորհիվ հնարավոր կլինի կանխել վնասատու 

օրգանիզմների գործունեությունը և նվազագույնի հասցնել դրանց տարածման արեալը, որը 

նախապայման կհանդիսանա անկորուստ բերքի ստացման համար, զգալիորեն կբարելավվի 

գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի բուսասանիտարական վիճակը, և կնվազի 

վնասակար օրգանիզմների պատճառած վնասը:  

Ծրագրի իրականացումը կապահովի լրացուցիչ բերքի ստացում, որը կբարձրացնի 

գյուղացիների (հողօգտագործողների) իրական եկամուտները: 

Ծրագրով նախատեսվում է ՄԺԾԾ  յուրաքանչյուր տարում  հատկացնել 33 638.0 

հազարական    դրամ: 

Պատվաստուկների և այլ հակահամաճարակային միջոցառումների համար 

անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում 

Հանրապետությունում անասնահամաճարակային կայուն իրավիճակ ապահովելու, 

ինչպես նաև մարդկանց և կենդանիների վարակիչ հիվանդությունները կանխելու նպատակով 

իրականացվում են ամենամյա հակահամաճարակային պարտադիր միջոցառումներ : 

Միջնաժամկետ ժամանակահատվածում գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ 

հիվանդությունների դեմ հակահամաճարակային միջոցառումների մեջ նախատեսվում է ընդգրկել 

կենդանիների և մարդկանց համար առավել վտանգավոր հետևյալ 14 հիվանդությունները` 
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1. Բրուցելյոզ` խոշոր եղջերավոր անասուններ, մանր եղջերավոր անասուններ, խոզեր,  

2.   Տուբերկուլյոզ - խոշոր եղջերավոր անասուններ, 

3. Սիբիրախտ - խոշոր եղջերավոր անասուններ, մանր եղջերավոր անասուններ, խոզեր, 

միասմբակավորներ,  

4.   Դաբաղ -խոշոր եղջերավոր անասուններ, մանր եղջերավոր անասուններ, 

5.   Բրադզոտ - մանր եղջերավոր անասուններ, 

6.   Սալմոնելյոզ - խոշոր եղջերավոր անասուններ, խոզեր, 

7. Կարմրախտ -խոզեր, 

8.   Աուեսկի -խոզեր, 

9.   Կատաղություն - շներ, 

10.  Դեղնախտ - խոշոր եղջերավոր անասուններ, 

11.   Էմկար - խոշոր եղջերավոր անասուններ, 

12. Պաստերելյոզ - խոշոր եղջերավոր անասուններ, մանր եղջերավոր անասուններ, խոզեր, 

13. Ժանտախտ - խոզեր, թռչուններ, 

14. Լեպտոսպիրոզ - խոշոր եղջերավոր անասուններ :                                 

Ծրագրով նախատեսվում է ՄԺԾԾ  յուրաքանչյուր տարում  հատկացնել 84 940.0 

հազարական    դրամ: 

Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ 

Հանրապետությունում կայուն անասնահամաճարակային իրավիճակ ապահովելու, ինչպես 

նաև կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունները կանխելու 

նպատակով իրականացվում են ամենամյա հակաանասնահամաճարակային կանխարգելիչ 

պարտադիր  միջոցառումներ : 

Միջնաժամկետ ժամանակահատվածում գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ 

հիվանդությունների դեմ պայքարի հակաանասնահամաճարակային կանխարգելիչ 

միջոցառումների (ախտորոշում, պատվաստում, ախտահանություն և այլն) մեջ նախատեսվում է 

ընդգրկել կենդանիների և մարդկանց համար առավել վտանգավոր 14 հիվանդություններ: 

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի հանրապետության տարածքում կենդանիների 

վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ կայուն հակահամաճարակային վիճակի ստեղծմանը, 

անասնաբուժասանիտարական տեսակետից բարորակ անասնապահական մթերքի և հումքի 

արտադրության ապահովմանը, կենդանիների և մարդու համար ընդհանուր վարակիչ 
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հիվանդություններից բնակչության պաշտպանությանը, ինչպես նաև կայուն միջպետական 

տնտեսական կապերի հաստատմանը :  

Ծրագրի իրականացման նպատակն է կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների 

համաճարակային վիճակի բարելավումը, մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր 

հիվանդություններից բնակչության պահպանումը : 

Նշված արդյունքներին հասնելու համար նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ 

միջոցառումները. 

· վերցված նմուշների մանրէաբանական, քիմիաթունաբանական, ախտանատոմիական, 

շճաբանական և այլ լաբորատոր փորձաքննությունների իրականացում, 

· գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների ախտորոշում ,  

· սննդամթերքի անվտանգության  միջոցառումներ: 

ՄԺԾԾ նախատեսվում է`  2015թ.`  338 164.9 հազ. դրամ,  2016թ.` 368 578.9 հազ. դրամ,  

2017թ.` 414 940.9 հազ.  դրամ:  

 Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիտորինգի 

կազմակերպում 

Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել. 

· հանրապետության գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող սուբյեկտների, այդ 

թվում գյուղացիական ու ֆերմերային տնտեսությունների մասնագիտական և մարքեթինգային 

աջակցության կարիքների բացահայտում, 

· ագրարային արտադրության արդյունավետության և շահութաբերության բարձրացման 

նպատակով ուսուցողական ծրագրերի և նոր տեխնոլոգիաների փորձացուցադրական 

միջոցառումների մշակում ու անցկացում, 

· ոլորտի` համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ խորհրդատվական 

աշխատանքների կազմակերպում, համակարգում, սեմինարների անցկացում:   

2015-2017 թվականներին ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է յուրաքանչյուր 

տարի հատկացնել 12 000.0  հազարական դրամ: 

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետհամարանիշերի և հատուկ փաստաթղթերի 

պատվիրում 
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Ծրագիրը կիրականացվի ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից, որի 

նպատակն է գյուղատնտեսական տեխնիկայի ամենամյա գրանցման, հաշվառման և 

պետհամարանիշերի տրման աշխատանքների իրականացումը: 

Ծրագրով նախատեսվում է.  այդ աշխատանքների կատարման համար ձեռքբերել 

անհրաժեշտ վկայականներ, տեխնիկական կտրոններ  և պետհամարանիշեր: 

ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր տարում  նախատեսվում է հատկանել  1 297.5 հազարական  դրամ : 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացման և 

աշխատանքների կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքների 

ղեկավարներն պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում 

Ծրագրով բույսերի ագրոտեխնիկայի, սերմնաբուծության, ցանքաշրջանառության և 

պարարտանյութերի ճիշտ օգտագործման կազմակերպումը պետությունը կպատվիրակի 

համայնքների ղեկավարներին: Ծրագրով նախատեսվում է ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր տարում 

հատկացնել 5 000.0 հազարական դրամ : 

Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում  

Հաշվի առնելով տոհմաբուծության զարգացման գործընթացում արհեստական 

սերմնավորման միջոցառումների կարևորությունը, ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 

պահպանել ԽԵԱ տարբեր ցեղերի բարձրարժեք արտադրողներից ստացված և խորը սառեցված 

սերմնահեղուկի բանկը:  

Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա, օգտագործելով բարձր մթերատու 

ցեղերի գենետիկական ներուժը, բարելավել հանրապետությունում բուծվող գյուղատնտեսական 

կենդանիների տոհմային հատկանիշները և բարձրացնել կովերի կաթնատվությունը: 

Ծրագրի իրականացումը միաժամանակ հնարավորություն կտա սերմնավորվող 

կենդանիների մոտ կրճատել բնական զուգավորման ժամանակ փոխանցվող մի շարք վարակիչ 

հիվանդությունների տարածումը և նվազեցնել ստերջությունը: 

Ծրագրի իրականացման համար ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր տարում  նախատեսվում է 

հատկացնել 11 881.6 հազարական  դրամ : 

Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին 

Ծրագրով նախատեսվում է գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի  

միջոցով գյուղատնտեսությամբ զբաղվող սուբյեկտներին` 

 - Վարկերի,  փոխառությունների տոկոսների մարում, 
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- առևտրային բանկերի կողմից տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի 

սուբսիդավորում :      

Ծրագրի իրականացման նպատակով ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր տարում  նախատեսվում է 

հատկացնել  820 000.0 հազարական  դրամ : 

Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրերով ՄԺԾԾ 

յուրաքանչյուր տարում  նախատեսվում է   1 673 003.6 հազարական դրամ :  

Կենտրոնացված կարգով գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում  

Ծրագրով նախատեսվում է ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության համակարգի 

կարիքների համար ձեռքբերել անհրաժեշտ գույք և սարքավորումներ ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր 

տարում 5 000.0 հազարական դրամի չափով: 
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ԳԼՈՒԽ 11. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ         

11.1. ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

11.1.1. Իրավիճակի նկարագրություն 

ԼՂՀ ջրային համակարգերի բնագավառի հիմնական խնդիրներն են` կառավարման և 

անվտանգ օգտագործման կազմակերպումը,  ջրային համակարգերի ներդրումային 

քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, դրանց վրա ազդող օբյեկտների 

շինարարական և վերակառուցման աշխատանքների նախագծերի նախնական 

փորձաքննությունը, խմելու և ոռոգման ջուր մատակարարող, ջրահեռացում իրականացնող 

առևտրային կազմակերպություններում պետական բաժնեմասերի կառավարումը և 

մատակարարված ջրի դիմաց հավաքագրման իրականացումը: 

ԼՂՀ պետական բյուջեի և տարբեր հիմնադրամների միջոցների հաշվին ավարտված են 

Մարտունու շրջանի Հերհեր, Շեխեր, Քերթ, Կաղարծի, Թաղավարդ և Սպիտակաշեն, 

Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավան, Հադրութի շրջանի Տող, Շահումյանի շրջանի 

Ակնաբերդ բնակավայրերի խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի աշխատանքները: 

Շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում Շուշի, Հադրութ, Մարտունի, և 

Մարտակերտ շրջկենտրոններում: 

Մարտունու շրջանի Հաղորտի, Մուշկապատ և Շուշիի շրջանի Քարին տակ գյուղերում 

խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի շինարարական աշխատանքներն ավարտման 

փուլում են: 

Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ծրագրում ընդգրկված է Հադրութի շրջանի 

Թաղուտ, Քաշաթաղի շրջանի Արտաշավի բնակավայրերի ջրամատակարարման 

համակարգերի շինարարությունը: 

Ընթացքի մեջ է Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի խմելու ջրի պոմպակայանի 

կառուցման աշխատանքները: 

11.1.2. Ոլորտի հիմնական խնդիրները 

· Ջրային համակարգերի արդյունավետ օգտագործումը` ապահովելով  ջրային 

ստանդարտների ու ջրային պաշարների մակարդակի պահպանումը և վերահսկողության 

իրականացումը, 

· Ջրային համակարգերի հաշվառման, ջրամատակարարման համակարգի անվտանգ ու 

անխափան աշխատանքը և դրանց օգտագործման ու պահպանման բնականոն պայմանների 

ապահովումը, 
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· Բնակչությանը և տնտեսությանը կարգավորվող սակագներով անհրաժեշտ քանակի և 

որակի ջրով ապահովումը, 

· Ներդնել որակյալ ջրի մատակարարման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, 

· Արդիականացնել խմելու ջրի և ջրահեռացման քայքայված համակարգերը և կառուցել 

նոր համակարգեր, 

· Անցկացնել գործող համակարգերի գույքագրում և իրականացնել նաև ջրահեռացման 

աշխատանքներ, 

· Նվազեցնել համակարգերի շահագործման ծախսերը և կախվածությունը ֆինանսական 

ռիսկերից: 

11.1.3. Ոլորտի նպատակները և գերակայությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում 

  Նպատակները 

 Ջրային տնտեսության ոլորտի հիմնական նպատակներն են`  

· պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի կառավարման ու 

անվտանգ օգտագործման ապահովումը, 

· ջրային համակարգերի օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը, 

· ջրամատակարարման և ջրահեռացման բնագավառում կառավարման ենթակա ջրային 

համակարգերի կառուցման և վերականգնման միջոցով շրջկենտրոններում շուրջօրյա և շրջանների 

բնակավայրերում ամենօրյա որակյալ և կայուն ջրամատակարարման ապահովումը, 

· համակարգի կազմակերպությունների կառավարման համակարգի բարելավումն` ի հաշիվ 

շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատման, կորուստների նվազեցման և 

վարձավճարների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման, նրանց գործունեության առևտրային 

սկզբունքների վրա աստիճանաբար անցումը: 

 Գերակայությունները  

 Ջրային տնտեսության ոլորտի հիմնախնդիրների լուծումներն ապահովելու համար 

պահանջվող ֆինանսական միջոցներն առաջնահերթ կուղղվեն` 

· ԼՂՀ բնակավայրերում ջրամատակարարման համակարգերի կառուցմանը և հաշվիչների 

տեղադրմանը, 

· պոմպակայանների կառուցմանը, ջրհորների վերականգնմանն ու քյարիզների մաքրմանը, 

· համակարգի կազմակերպությունների տեխնիկական պարկի վերազինմանը և կայացմանը, 

· գործող ջրատնտեսական օբյեկտների վերակառուցմանը և նոր ջրատնտեսական 

օբյեկտների կառուցմանը: 

  11.1.4. Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները 
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Ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրերով, որոնք հնարավորություն կստեղծեն 

լուծելու ոռոգման ջրի հիմնախնդիրները և ոռոգման ջրի արդյունավետ կառավարումը, 

նախատեսվում է. 

à «Քաշաթաղի ջրամատակարարում» ՓԲԸ-ին 2015-2017թ. համար հատկացնել 

տարեկան   70 000 000 դրամ սուբսիդիա: 

à «Մարտակերտի ջրային տնտեսություն» ՓԲԸ-ին 2015-2017թ. համար հատկացնել 

տարեկան  15 000 000 դրամ սուբսիդիա: 

ԼՂՀ բնակավայրերի խմելու ջրով ապահովման և համակարգերի զարգացման 

ծրագրերով նախատեսվում է «Ջրամատակարարում և ջրահեռացում» ՓԲԸ-ին տարեկան 

հատկացնել 2015թ-2017թթ համար 115 000 000 դրամ սուբսիդիա: 

11.2. ԷՆԵՐԳՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

Էներգետիկ համակարգը դիտվում է որպես տնտեսության զարգացման համար 

անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի հիմնական մասերից մեկը: Թանկարժեք և անհուսալի 

էներգամատակարարումը կարող է զգալի վտանգ հանդիսանալ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տնտեսության զարգացման և բնակչության կենսամակարդակի բարելավման 

գործում: Ուստի էներգետիկայի բնագավառում իրականացվող քաղաքականության 

հիմնահարցերից մեկը հանդիսանում է ժամանակակից էներգետիկ սարքավորումների կիրառմամբ 

ապահովել ցածր գներով հուսալի էներգամատակարարում` միևնույն ժամանակ խթանելով երկրում 

էներգախնայողությունը: 

Այս համատեքստում էներգետիկայի համակարգում իրականացվող Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը ուղղված լինելով երկրի էներգետիկ 

անկախության ապահովմանն ու անվտանգության բարձրացմանը, հիմնականում մեծ 

ուշադրություն կցուցաբերվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային պաշարների 

յուրացման և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էլեկտրական ցանցերի վերակառուցման 

ու տեխնիկական վերազինման պետական նպատակային ծրագրերի իրագործմանը:  

 Էներգահամակարգն իր մեջ ներառում է էլեկտրաէներգետիկական, 

գազամատակարարման և ջերմամատակարարման համակարգերը:  

Այն ընդգրկում է շուրջ 83 ՄՎտ /մեգավատ/ ընդհանուր տեղակայված հզորությամբ 

էլեկտրատեղակայանքներ, որոնցից §ԱրցախՀԷԿ¦ ԲԲԸ տնօրինության տակ` 71,8 ՄՎտ 

(§ՍարսանգՀԷԿ¦- 50 ՄՎտ, և §Թրղե¦ և §Մատաղիս¦ ՓՀԷԿ -եր – 21,8 ՄՎտ), շուրջ 2126,4 կմ 

ընդհանուր երկարությամբ 10 կՎ և բարձր լարման էլեկտրահաղոդման գծեր (293,2 կմ 110 և 35 կՎ 

օդային գծեր, 1826,7 կմ 10 կՎ օդային գծեր, 6,5 կմ 10 կՎ մալուխային գծեր), և 1608,2 կմ 
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երկարության 0,4 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման գծեր (1555,3 կմ օդային գծեր, 52,9 կմ 

մալուխային գծեր), 110/35/10 կՎ–23 ենթակայան և 10/04 կՎ–910 ենթակայան, որոնց հզորությունը 

կազմում է`  110/35/10կՎ – 296,0 մՎԱ և 10/04կՎ–197,0 մՎԱ, 605,0 կմ երկարության մայրուղային, 

գազատար գծեր (բարձր ճնշման–237կմ և միջին ճնշման – 368,8կմ), որից ստորգետնյա-292,7 կմ 

(բարձր ճնշման–232կմ և միջին ճնշման–60,7կմ) և 866,0 կմ ցածր ճնշման բաշխիչ գազատար 

ցանցեր, որոնցից ստորգետյնա` 7,1 կմ, 35 հատ գազաբաշխիչ կետեր, 498 հատ 

գազակարգավորիչ կետեր ու բազում հանգույցներ, սարքեր ու սարքավորումներ, որոնց զգալի 

մասը սպառել են իրենց ծառայության ժամկետները կամ գտնվում են ֆիզիկապես և բարոյապես 

մաշված վիճակում:             

Ուստի ժամանակի հրամայական է դարձել արտադրող նոր հզորությունների ստեղծումը, 

արտադրական հզորությունների սերնդափոխության և արդիականացման հարցը` ինչը 

պահանջում է, որպեսզի բարոյապես և ֆիզիկապես մաշված սարքավորումներն ու 

տեղակայանքներն ապամոնտաժվեն նախապես մշակված ժամանակացույցի համաձայն` չազդելով 

համակարգի հուսալիության և անվտանգության աստիճանի վրա: 

Էներգետիկայի ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է երկրի էներգետիկ 

անկախության ապահովմանն ու անվտանգության բարձրացմանը: 

Հաշվի առնելով բնակչության կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարվող 

սակագնի կայունության անհրաժեշտությունը և դրա ազդեցությունը բնակչության սոցիալական 

վիճակի վրա՝ ԼՂՀ կառավարությունը սուբսիդավորվում է նախկինում գործող և ներկայումս 

սահմանված բնակչության համար էլեկտրաէներգիայի սակագների տարբերությունը:  

Ելնելով ծրագրի կարևորությունից՝ նախատեսվում է 2015-2017թթ. շարունակել 

սուբսիդավորել սակագների տարբերությունը և կայուն պահել բնակչության կողմից վճարվող 

էլեկտրաէներգիայի արժեքը, ինչի համար նախատեսվում է տարեկան 1 մլրդ 600 մլն դրամ 

սուբսիդավորում: 

11.3. ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

  11.3.1 Փոստային կապ 

Փոստային կապի զարգացման ուղղությամբ 2015-2017թթ. կիրականացվեն փոստային 

կապի օպերատորի գործունեության շրջանակների ընդլայնումը, ինչպիսիք են կենսաթոշակների և 

սոցիալական ապահովության գումարների վճարման, կոմունալ-կենցաղային վարձավճարների 

հավաքագրման, փոստային վճարման պետական նշանների վաճառքի, նամակագրության, 

հեռագրերի և ծանրոցների առաքման ծառայությունները, որոնք կնպաստեն եկամուտների բազայի 

ընդլայնմանը: 
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Կշարունակվեն փոստային բաժանմունքների հետագա վերակառուցման և տեխնիկական 

կահավորման աշխատանքներն այն հաշվով, որպեսզի վճարների հավաքագրման էլելկտրոնային 

համակարգը ներդրվի բոլոր շրջանային մասնաճյուղերում և փոստային հենակետերում: 

Ֆիլատելիստական ծառայությունների առումով §Արցախփոստ¦ ՓԲԸ կշարունակի 

համագործակցությունը ֆիլատելիայում մասնագիտացած միջազգային ֆիլատելիստական 

ասոցիացիաների և փոստային օպերատորների հետ՝ թողարկվող   նամականիշերի որակը 

բարձրացնելու և նամականիշերից ստացված հասույթը մեծացնելու նպատակով: 

11.3.2. Ռադիոհեռուստահեռարձակում 

Կշարունակվի պետական պատվերով առնվազն 10 հեռուստառադիոհաղորդման 

հեռարձակումը, ինչի համար տարեկան նախատեսվում է  հատկացնել 240.0 մլն դրամ: 

Շարունակական բնույթ կկրեն նաև աշխատանքները` ուղղված հանրապետությունում 

թվային հեռարձակման հնարավորությունների կատարեագործմանը: 

11.3.3. Հեռախոսակապ 

Հանրապետությունում հեռախոսակապի ոլորտի ծառայություններն իրականացվում են 

§Ղարաբաղ Տելեկոմ¦ ՓԲ ընկերության կողմից, որը ձեռնամուխ է եղել 2013-2017թթ. 

Ստեփանակերտ-շրջկենտրոններ հատվածում տեղադրել օպտիկամանրաթելային  մալուխներ և 

գործարկել 3G սերնդի ցանց, որի համար ընկերության կողմից կկատարվեն ներդրումներ: 

Արդյունքում ԼՂՀ տարածքը ապահովված  կլինի 63 2.5G համակարգի և 20 3G համակարգի 

կայաններով, ինչը հնարավորություն կտա բնակչությանն օգտվել ավելի բարձրորակ բջջային 

կապից, ինչպես նաև նոր տեսակի ծառայություններից: 

 Կշարունակվի անլար հեռախոսակապի տեխնիկական միջոցների ներդրումը գյուղական 

բնակավայրերում: 

2017թ. տարեվերջին 3G համակարգի կայաններով ապահովված կլինեն ԼՂՀ համայնքների 

գրեթե 80%-ը: 

2017թ. տարեվերջին Wi-Fi համակարգի կայաններով ապահովված կլինեն ԼՂՀ 200 և 

ավելի բնակչություն ունեցող համայնքները: 

11.3.4. Տրանսպորտ   

Տրանսպորտի բնագավառում 2015-2017թթ. ծրագրավորված տնտեսական 

քաղաքականության հիմնական նպատակը շարունակում է մնալ փոխադրումների 

իրականացման ապահովումը, սպասարկման որակի բարձրացումն ու հանրապետության 

ավտոմոբիլային պարկի թարմացման աջակցությունը: Կառավարության դերը շատ ավելի է 

կարևորվում մասնավորապես` կարգավորման, պլանավորման և քաղաքականությունների 
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մշակման, ինչպես նաև տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման արդյունավետության 

ապահովման հարցում: 

Չսպասարկվող ավտոբուսային երթուղիները հանրապետության երթուղիների ցանկում 

ընդգրկելու և ուղևորափոխադրումների որակը բարձրացնելու նպատակով մշակվում է նոր 

ծրագիր` ուղղված ավտոբուսային պարկի թարմացմանը և տեսչական վերահսկողության 

ուժեղացմանը: 

Աշխատանքներ կտարվեն բեռնափոխադրումների ոլորտում իրավական դաշտի 

ձևավորման և բեռների փոխադրման գործընթացը կանոնակարգելու ուղղությամբ: 

11.3.5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (ՏՏ)  

ԼՂՀ կառավարությունը, կարևորելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 

զարգացումը ոչ միայն որպես առանձին ոլորտ, այլ նաև որպես Լեռնային Ղարաբաղի 

տնտեսության ընդհանուր առաջընթացի, արտադրողականության բարձրացման և 

համաշխարհային տնտեսության մեջ մրցունակությունն ապահովելու հիմնական գործոն, հատուկ 

շեշտադրել է ԼՂՀ ՏՏ ոլորտի շարունակական աճի ապահովումը, տնտեսության այլ 

բնագավառներում ոլորտի արտադրանքի և ծառայությունների կիրառումն ու երկրում 

տեղեկատվական հասարակության ձևավորումը:  

ՏՏ ոլորտում ԼՂՀ կառավարությունը առանձնացնում է մի շարք առաջնահերթ խնդիրներ 

և նպատակներ, որոնց իրականացմանն ուղղված են ծրագրի շրջանակներում նախատեսված 

միջոցառումները:  

Ռազմավարական նպատակները և խնդիրները 

· Նպաստել ոլորտում կազմակերպությունների ստեղծմանը և կայացմանը. 

· Խթանել երկրում տեղեկատվական հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների զարգացումը. 

· Մեծացնել ՏՏ շրջանավարտների և բարձր որակավորմամբ աշխատուժի քանակը. 

· Բավարարել երկրում առկա ՏՏ ոլորտի կադրային պահանջարկը. 

· Բարձրացնել հասարակության էլեկտրոնային գրագիտության մակարդակը. 

· Բարձրացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման հասանելիությունը ԼՂՀ 

հասարակության համար. 

Գոյություն ունեցող ծախuային ծրագրերը  

2015-2017 թթ. միջնաժամկետ ժամանակահատվածում ոլորտի զարգացման կարևորագույն 

նպատակների իրագործման շրջանակներում իրականացվելու են ներքոհիշյալ ծրագրերը. 

1. «ՏՏ ոլորտի կադրերի ուսուցմանը, վերապատրաստմանը, ցուցահանդեսների, 

համաժողովների կազմակերպմանն աջակցություն» 



ԼՂՀ 2015-2017 ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 142 
 

Այս ծրագրի հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել առկա կադրային պահանջարկը և այդ 

պահանջարկի բավարարման հնարավոր ուղղությունները: Այդ նպատակով աշխատանքներ են 

տարվում տվյալների հենքի ստեղծման ուղղությամբ, որտեղ կարտացոլվի ԼՂՀ ՏՏ ոլորտում 

գործող կազմակերպությունների պահանջարկը և ՏՏ ոլորտի կադրերի առաջարկը: 

Հավաքագրված տեղեկատվության հիման վրա ՏՏ ոլորտի համապատասխան կադրերի համար 

կազմակերպվելու են ուսուցման կամ վերապատրաստման դասընթացներ` առկա պահանջարկին 

համապատասխանեցնելու նպատակով: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև 

օժանդակություն ցուցաբերել այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց, որոնք 

ցանկություն կհայտնեն կազմակերպելու որևէ միջոցառում ՏՏ ոլորտում: 

ՏՏ ոլորտի կադրերի ուսուցմանը, վերապատրաստմանը, ցուցահանդեսների, 

համաժողովների կազմակերպմանն աջակցության ապահովման ծրագրի իրականացման համար 

2014թ. պետական բյուջեով նախատեսված է 2.0 մլն դրամ, ընդ որում 1.2 մլն դրամ 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կադրերի ուսուցմանը և վերապատրաստման 

աջակցությանը, 0.8 մլն դրամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ցուցահանդեսների, 

համաժողովների կազմակերպման աջակցությանը,  իսկ 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում 

է 6.0 մլն դրամ: 
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ԳԼՈՒԽ 12. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 

12.1 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

12.1.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Բնապահպանության ոլորտի խնդիրն է հնարավորինս նվազեցնել շրջակա միջավայրի`  

մթնոլորտի, ջրերի, հողի, ընդերքի, բուսական և կենդանական աշխարհի վրա տնտեսական 

գործունեության վնասակար ներգործությունները` ապահովելով շրջակա միջավայրի և մարդու 

առողջության պահպանության երաշխիքները: 

Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունները, օզոնային շերտի քայքայումը, օդի և ջրերի 

աղտոտումն, արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ներգործությունները, հողերի 

դեգրադացիան (անապատացում, աղակալում, էռոզիա և այլն), կենսաբազմազանության 

առանձին տեսակների անհետացման վտանգը տնտեսական գործունեության արդյունքն են, և 

դրանք ամբողջ աշխարհում առաջնային լուծում պահանջող խնդիրներ են: 

Ուշադրության արժանի են նաև վտանգավոր քիմիական նյութերը, կայուն օրգանական 

աղտոտիչները, արտադրության պրոցեսում առաջացող վտանգավոր արտադրական 

թափոնները, ինչպես նաև  մարդու կենսագործունեության հետևանքով առաջացած կենցաղային 

թափոնները, որոնք հանդիսանում են շրջակա միջավայրի աղտոտման հիմնական աղբյուրներից 

մեկը և որոնց գործածությունը  պահանջում է կառավարման լուրջ մոտեցում: 

Հասարակության կայուն զարգացումը, ռացիոնալ բնօգտագործման և 

բնապահպանության ներդաշնակ երկմիասնական գործունեությունը պարտադիր կերպով 

ենթադրում է համապատասխան կառավարման համակարգի առկայությունը, որը  

հասարակական գիտակցության գերակայության պայմաններում կոչված է ապահովելու երկրի 

ներսում բնօգտագործման և բնապահպանության նկատմամբ պետական-հասարակական 

վերահսկողության ու կարգավորման հակակշիռների գործում մեխանիզմերի արդյունավետ 

աշխատանքը: 

Բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծման արդյունքների շահառուները Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչությունն ու միջազգային հանրությունն է, որոնց համար 

երկրում և տարածաշրջանում  ապահովվում է բարենպաստ անվտանգ շրջակա միջավայր: 

Բնապահպանության ոլորտում  պետության կողմից իրականացվում են հետևյալ 

ծառայությունները. 

· Կենսաբազմազանության պահպանություն, 

· Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքարի աշխատանքներ, 

· Վտանգավոր նյութերի և թափոնների կառավարում, 
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· Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ, 

· Ջրային ռեսուրսների պահպանություն, 

· Ապօրինի գործողություններից անտառների պահպանությունը, պաշտպանությունը, 

վերականգնումը և պետությանը պատճառված վնասների նվազեցումը, 

· Ընդերքի ուսումնասիրություն, օգտագործում և պահպանություն: 

Բնական պաշարների ոլորտում քաղաքականության հիմնական ուղղվածությունը հանդի-

սանում է ընդերքի պահպանությունը, արդյունավետ օգտագործման ու վերարտադրության 

ապահովումը և երկրաբանական վերահսկողության իրականացումը: 

Վերջին երկու տարիներին ոլորտի զարգացման միտումները 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բնապահպանության և բնական պաշարների 

ոլորտների զարգացումն ընթացել և ընթանում է բյուջետային հատկացումների շրջանակներում, 

նպատակաուղղված լինելով` 

· կանխարգելել/կամ նվազեցնել շրջակա միջավայրի հետագա աղտոտումը,  

· պահպանել կենսաբազմազանությունը, 

· ապահովել վերականգնվող բնական ռեսուրսների վերարտադրության անհրաժեշտ 

ծավալները և բնական հավասարակշռությունն ապահովող պայմանները, 

· չվերականգնվող բնական ռեսուրսների գծով ապահովել դրանց  բանական և արդյու-

նավետ օգտագործումը: 

Բնագավառի զարգացումն ընթացել է համապատասխան հաստատված ծրագրերի, 

տնտեսության զարգացմանը զուգընթաց և համահունչ այն բարեփոխումներին, որոնք կատարվել 

և կատարվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում` տնտեսության գրեթե բոլոր 

ոլորտներում և բնագավառներում:  

Վերջին տարիներին, ելնելով սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի փոփոխությունից,  իրակա-

նացվել են բնապահպանության ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի կատարե-

լագործման և արդիականացման (թարմացման) աշխատանքներ` այդ թվում ընդունվել են  մի 

շարք ռազմավարական նշանակություն ունեցող օրենսդրական նախագծեր և ծրագրեր, 

ապահովվել է դրանց կիրարկման գործընթացը` համապատասխան ծրագրերի և 

միջոցառումների  մշակման և իրականացման միջոցով: Այդ ամենը բարձրացրել է երկրում 

վարվող բնապահպանական քաղաքականության արդյունավետությունը` այն դարձնելով ավելի 

հասցեական  և գործուն:  
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 Վերջին երկու տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնապահպանության 

բնագավառում առկա խնդիրների լուծմանն են ուղղվել հետևյալ ծրագրերը` 

«Արցախանտառ» ՊՈԱԿ-ի գործունեության բնագավառում` 

- ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում անտառային միջոցառումների 2012 և 2013թթ  

ծրագրերը,  

ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդում անտառային միջոցառումների ծրագրի 

շրջանակներում անտառների պահպանությանը, պաշտպանությանը, վերարտադրմանը և 

անտառօգտագործմանն ուղղված մի շարք միջոցառումներ են իրականացվել, մասնավորապես 

անտառային ճանապարհների կառուցապատման ու վերանորոգման և բնափայտի մթերման 

տարեկան չափաքանակի ապահովման ուղղությամբ կատարված ուսումնասիրությունները, 

խնամքի, սանիտարական և անտառվերականգնման հատումների նկատմամբ հսկողության 

իրականացման և անտառի սանիտարական մաքրման ուղղությամբ կատարված 

աշխատանքները: 

Կենդանական աշխարհի բազմացման և օգտագործման բնագավառում`   

- ԼՂՀ-ում գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման միջոցառումների 2012 և 2013թթ  

թվականի ծրագրերի համաձայն կատարվել է համապատասխան ուսումնասիրություն և 

իրականացվել է գայլերի և շնագայլերի գլխաքանակի կարգավորման համապատասխան 

միջոցառումներ: 

Հատուկ պահպանվող տարածքների բնագավառում` 

- ԼՂՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2013 

թվականի ծրագիրը: 

ԼՂՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների ծրագրի 

շրջանակներում  և ԼՂՀ  կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053 որոշմամբ 

հաստատված 91 գիտական, բնապատմական և գեղագիտական արժեք ներկայացվող բնության 

հուշարձաններից իրականացվել են 7 բնության հուշարձանների տարածքների չափագրման, 

հստակեցման, քարտեզագրման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում կազմվել և հաստատվել են  

7 բնության հուշարձանների անձնագրեր («Աստղաշենի» Բրածո ֆաունա», «Հոնուտի ձոր»  

կիրճ», «Ազոխի»  քարանձավ», «Թութխունի» հանքային աղբյուր (Տաք ջուր)», «Թուրշսու» 

հանքային աղբյուր»,«Դիցմայրի»  Սոսիների պուրակ»,  «Սոսի արևելյան (Սխտորաշենի տնջրի) 

ծառ»): 
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  տարածքում վայրի կենդանիների տեսակների 

սոցիալական նպատակներով (սիրողական որս և ձկնորսություն, ձկնորսության և որսի օբյեկտ 

չհանդիսացող կենդանիների որս) օգտագործման համար տրամադրվել է 96 թույլտվություն. 

Տարբեր կազմակերպությունների ու քաղաքացիների կողմից ծառահատում և ծառերի 

երիտասարդացում իրականացնելու նպատակներով ներկայացված 66 դիմումների հիման վրա 

տեղում կատարվել են դրանց կենսական վիճակների ուսումնասիրություններ և 

համապատասխան քննարկումների արդյունքում տրամադրվել` 62 թույլտվություն: 

2013 թվականի ընթացքում տրվել են 31 ջրօգտագործման թույլտվություններ (ՋԹ): 

ԼՂՀ պետական անտառային ֆոնդից բնափայտի իրացման ծրագրի շրջանակներում 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հատկացվել է 5790 խորանարդ մետր գործափայտ և 

93870 խորանարդ մետր վառելափայտ: 

Բնապահպանական պետական փորձաքննության բնագավառում` 

2013թ. ընթացքում սահմանված կարգով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքն-

նության են ներկայացվել 58 նախատեսվող գործունեությունների փաստաթղթեր և ծրագրեր, 

որոնցից 57-ը ստացել են դրական եզրակացություն, իսկ 1-ը` ընթացքի մեջ է: 

Տեսչական վերահսկողական աշխատանքների բնագավառում` 

Ընդհանուր առմամբ 2013 թվականին կազմվել է վարչական տուգանքի գանձման 81 ակտ՝ 

1,2 մլն դրամ ընդհանուր գումարով, պետության հասցված վնասի չափը կազմել է 28.945 

մլն.դրամ: 

12.1.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

Նպատակները 

Ոլորտի զարգացման 2015-2017 թթ.  ժամանակահատվածի  նպատակները սահմանվել են 

հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի պահպանության, տնտեսական և այլ գործունեության 

վնասակար ներգործությունների կանխարգելման կամ առավելագույնս նվազեցման, ինչպես նաև 

շրջակա միջավայրի որակի բարելավման և առողջացման ապահովման իրավական հիմքերը: 

2015-2017թթ. զարգացման կարևորագույն նպատակներն են՝ 

ü շարունակել ուժեղացնել պետության վերահսկողությունը շրջակա միջավայրի պահպանման 

նկատմամբ՝ օդի, ջրի որակի, կանաչ տարածքների, աղբամշակման բարձր չափանիշների 

սահմանմամբ, 

ü ապահովել անտառապատման և անտառավերականգնման ծավալների հետագա աճը, 

անտառների ապօրինի հատումների կանխումը, անապատացման դեմ պայքարը, կենսաբանական և 
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լանդշաֆտային բազմազանության պահպանումը, ավտոտրանսպորտից վնասակար նյութերի 

արտանետումների նվազեցումը,  

ü ընդլայնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների համակարգը և կատարելագործել 

դրանց կառավարման մեխանիզմները, 

ü ուժեղացնել ընդերքի շահագործման, ինչպես նաև բնական պաշարների վերականգնման ու 

վերարտադրության նկատմամբ վերահսկողությունը, 

ü մարդու առողջության վրա բացաuական ներգործության նվազեցում, 

ü  մշակել և կիրառել նոր մոտեցումներ հասարակության բնապահպանական իրազեկության 

բարձրացման և էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության հարցերում: 

Գերակայությունները  

Բնապահպանական ոլորտի զարգացման գերակայությունները հիմնվելու են հետևյալ 

առանցքային հիմնադրույթների վրա՝ 

1) առաջիկա տարիների բնապահպանական ոլորտի ռազմավարությունը պետք է միտված 

լինի բնապահպանական քաղաքականության օրենսդրական և նորմատիվային դաշտի 

կատարելագործմանն ու արդիականացմանը, 

2) բնապահպանական ազդեցության գնահատման և վերահսկման համակարգը պետք է 

վերանայվի. տնտեսավարող սուբյեկտներին պետք է ցուցաբերվի տարբերակված մոտեցում՝ ըստ 

նրանց գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության աստիճանի: 

Դրանով կպակասի շրջակա միջավայրի վրա սահմանափակ ազդեցություն ունեցող ձեռնար-

կությունների նկատմամբ վարչարարությունը՝ խթանելով լավագույն` բնապահպանական 

տեuակետից անվտանգ և ռեuուրuախնայող տեխնոլոգիաների ներդրումը, հեռանկարում 

ապահովելով վնաuակար արտանետումներ ունեցող հին տեխնոլոգիաների դուրuմղումը: 

Անհրաժեշտ է ստեղծել պայմաններ՝ հանրային վերահսկողության ապահովման համար, 

3) վարչարարության կատարելագործմանը զուգընթաց, անհրաժեշտ է զարգացնել բնապահ-

պանական գործունեության, էներգախնայողության և ռեսուրսախնայողության խրախուuման 

մեխանիզմներ, այդ թվում նաև` ներդնելով հանրային մաuնավոր գործընկերության uկզբունքները և 

ձեռնարկությունների բնապահպանական վարկանշման, էկոպիտակավորման, ինքնամոնիթորինգի 

մեխանիզմները, 

4) հողերի նպատակային նշանակության ապահովման, հողերի կարգավիճակի փոփոխման և 

դեգրադացիայի ներկա բացասական միտումների կանխարգելման համար կմշակվեն և 

կիրագործվեն համապատասխան տնտեսական և վերահսկման մեխանիզմներ, որոնք, 

մասնավորապես չխոչընդոտելով տնտեսավարողների կողմից խելամիտ շահույթի ստացման 
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մակարդակը, կնպաստեն հանքարդյունաբերության, արտադրական և կենցաղային թափոնների 

տեղադրման ծավալների նվազեցմանը, օգտահանմանը ու կապահովեն թափոնակուտակիչների և 

աղբավայրերի կայուն կառավարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ձևավորումը, 

կմշակվեն էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման չափորոշիչներ, 

5) կշարունակվեն բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման համակարգի 

կատարելագործման աշխատանքները, որը ենթադրում է օրենսդրական դաշտի կատարելագործում, 

համակարգի ընդլայնում, կենսառեսուրսների մշտադիտարկման և հաշվառման համակարգի 

զարգացում, կայուն կառավարման ապահովում և համայնքային մասնակցության մեխանիզմների 

զարգացում,  

6) անտառային պետական մոնիտորինգի իրականացում, 

7)  կկատարելագործվեն  անտառապատման և անտառվերականգնման աշխատանքներին 

զուգահեռ ապօրինի հատումների վերահսկողության մեխանիզմները, 

8) տնտեսական մեխանիզմների կատարելագործմամբ միջոցներ կձեռնարկվեն ջրային 

ռեսուրսների աղտոտվածությունը նվազեցնելու նպատակով, 

9) բնապահպանական մշտադիտարկման համակարգի կատարելագործումն ապահովելու 

համար կսահմանվեն մշտադիտարկման միասնական մոտեցումներ և չափորոշիչներ՝ շրջակա 

միջավայրի վիճակի վերաբերյալ վստահելի տեղեկատվության հավաքագրման և այլ աղբյուրներից 

ստացվող վիճակագրական տեղեկատվության համալրման նպատակով: 

12.1.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

2015-2017թթ  միջնաժամկետ ժամանակահատվածում  ոլորտի զարգացման կարևորագույն 

նպատակների իրագործման շրջանակներում շարունակվելու են ըստ բնագավառների 

ներքոհիշյալ ծրագրերի  կատարումը. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական անտառային ֆոնդում 

անտառային միջոցառումների ծրագիր 

 Ծրագրի նպատակն է. 

 1) պետական անտառային ֆոնդի տարածքներում, ընտրելով առանձին զանգվածներ, 

իրականացնել անտառի սերմնային աճի օժանդակման միջոցառումներ, ստեղծել բարենպաստ 

պայմաններ անտառի գլխավոր և արժեքավոր տարատեսակների` սերմերի ծլման, աճի և 

զարգացման համար: Սերմերով անտառի բնական վերականգնման հաջողությունը 

պայմանավորված է ինչպես սերմերի քանակով և որակով, այնպես էլ նրանց ծլման ու հետագա 

աճի պայմաններով. 
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2) պետական անտառային ֆոնդի ոչ անտառածածկ հատվածներում կատարել  

անտառատունկ` անտառի որակական հատկանիշների բարելավման և անտառածածկ տարածքի 

ավելացման նպատակով և իրականացնել տարեկան անհրաժեշտ խնամքի աշխատանքներ, որը 

կապահովի տնկիների նորմալ աճը. 

3) իրականացնել անտառային ուսումնասիրություններ, տարեկան հաշվարկային 

հատատեղի խնամքի, սանիտարական և անտառավերականգնման հատումների նշանակման 

նպատակով. 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կենդանական աշխարհի 

պահպանության և վերարտադրության միջոցառումների ծրագիր 

Ծրագրի նպատակն է ԼՂՀ տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների 

պահպանությունը, պաշտպանությունը և վերարտադրությունը: Ծրագիրն ուղղվելու է 

թռչնաբուծության և ձկնաբուծության  արհեստական եղանակով զարգացմանը, կենդանական 

աշխարհի վայրի տեսակների պահպանությանը, նրանց համար կենսապայմանների 

ապահովմանը:  

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  բնության հուշարձանների անձնագրերի 

կազմման  ծրագիր 

Ծրագրի իրականացումը բխում է հանրապետությունում առկա բնապահպանական 

հիմնախնդիրների լուծման անհրաժեշտությունից և նպատակաուղղված է դաշտային 

չափագրման և հետազոտման տվյալների հիման վրա հստակեցնել և չափագրել առկա 

հուշարձանների տարածքները, որոշել և քարտեզագրել բնության հուշարձանների պահպանման 

գոտիները, ճշգրտել բնության հուշարձանների տեղադիրքերը, ստեղծել բնության 

հուշարձանների տվյալների երկրատեղեկատվական բազա, կազմել բնության հուշարձանների 

անձնագրերի նախագծերը: 

 Օրենքով սահմանված բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման համար վերը 

թվարկված աշխատանքների կատարումը պահանջում է համապատասխան մասնագիտական 

մոտեցում: 

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գիշատիչների գլխաքանակի 

կարգավորման միջոցառումների ծրագիր 

Ծրագրի նպատակն է հանրապետության վարչական սահմաններում կարգավորել 

գիշատիչների (գայլեր, շնագայլեր) գլխաքանակի աճը` բնակչությանը և գյուղատնտեսությանը 

սպառնացող վտանգից խուսափելու և զերծ պահելու համար: 
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Գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման միջոցառումները կազմակերպվում են բոլոր 

շահագրգիռ կազմակերպությունների, մարմինների, ինչպես նաև տվյալ տարածքների 

բնակչության և որսորդների համագործակցությամբ:  Միաժամանակ, հարցի գրագետ և 

անվտանգ լուծման համար անհրաժեշտ է նաև մասնագետների անմիջական միջամտություն` 

կենդանատեսակների թվաքանակի պահպանման համար: 

Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար 2015-2017թթ. յուրաքանյուր 

տարվա համար նախատեսվում է հատկացնել  31 500,0 հազար դրամ, այդ թվում` 

· Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական անտառային ֆոնդում անտառային 

միջոցառումների ծրագրի  իրականացման համար տարեկան  11500,0 հազար դրամ, 

· Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենդանական աշխարհի պահպանության և 

վերարտադրության միջոցառումների ծրագրի իրականացման համար տարեկան 6000,0 հազ. 

դրամ,    

· Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնության հուշարձանների անձնագրերի 

կազմման  ծրագրի  իրականացման համար տարեկան  2000,0 հազար դրամ, 

· Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման 

միջոցառումների ծրագիր իրականացման համար   տարեկան 12000,0 հազ. դրամ: 

12.2. ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 

12.2.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Բնական պաշարների ոլորտում քաղաքականությունը նպատակաուղղված է  ընդերքի 

պահպանությանը, արդյունավետ օգտագործմանը և երկրաբանական վերահսկողության 

իրականացմանը, ինչպես նաև ընդերքի պահպանության և օգտագործման  բնագավառի 

օրենսդրական հիմքերի ապահովմանը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում առկա մետաղական և ոչ մետաղական 

օգտակար հանածոների պաշարները նպաստում են հանրապետության տնտեսական                 

զարգացմանը: 

Հանքավայրերի արդյունավետ շահագործումը սերտորեն կապակցված է ընդերքի 

շահավետ և նպատակային օգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության հետ: 

Վերջին երկու տարիներին ոլորտի զարգացման միտումները 

Բնական պաշարների ոլորտի զարգացումն ընթացել է ԼՂՀ պետական բյուջեի ֆինան-

սավորմամբ` համապատասխան հաստատված ծրագրի իրագործման միջոցով: 

Վերջին տարիների ընթացքում համակարգում իրականացվել և ավարտվել են որոշակի 

աշխատանքներ.  
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Ոլորտի նորմատիվամեթոդական դաշտի բարելավման նպատակով մշակվել է Ընդերքի 

մասին նոր օրենսգիրքը, որն էլ ընդունվել է ԼՂՀ Ազգային ժողովի կողմից 2013 թվականի 

նոյեմբերի 27-ին:  

2012 և 2013թթ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդերքօգտագործման 

ոլորտներում տարվող քաղաքականությունը նպատակաուղղված է եղել. 

· չվերականգնվող բնական ռեսուրսների բանական և արդյունավետ օգտագործման 

ապահովմանը, 

· ընդերքօգտագործման ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի կատարելագործմանը 

և արդիականացմանը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդերքօգտագործման բնագավառում առկա 

խնդիրների լուծմանն է ուղղվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդերքի 

ուսումնասիրման և օգտագործման 2013 թ. ծրագիրը: 

Ընդերքօգտագործման բնագավառում ուսումնասիրվել են ներկայացված 

հանքարդյունահանման և երկրաբանական ուսումնասիրության լիցենզիա ստանալու հայտերը, 

որի արդյունքում տրամադրվել են 6 հանքարդյունահանման և 4 երկրաբանական 

ուսումնասիրության լիցենզիաներ, դադարեցվել են 9 հանքարդյունահանման լիցենզիաներ:                                                        

2013 թվականին շարունակվել են աշխատանքներ ուղղված երկրաբանական ֆոնդի ձևավորմանը 

և համալրմանը, 2013 թվականին «Արցախի երկրաբանական էքսպեդիցիա» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության երկրաբանական փորձարկման լաբորատորիայի կողմից, 

օգտակար հանածոների որակը գնահատելու նպատակով, սկսվել են իրականացվել հանքային 

հումքի հսկողական անալիզներ: 

Ընդերքօգտագործման ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի կատարելագործման  

նպատակով ընդունվել են մի շարք ռազմավարական նշանակություն ունեցող  օրենսդրական 

նախագծեր և ծրագրեր, ապահովվել է դրանց կիրարկման գործընթացը: Այս ամենը բարձրացրել է 

երկրում վարվող ընդերքօգտագործան քաղաքականության արդյունավետությունը՝ այն դարձնելով 

ավելի  հասցեական և գործուն: 

12.2.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

2015-2017 թթ. ոլորտի զարգացման կարևորագույն նպատակն ու գերակայությունը՝ 

ü երկրաբանական հետախուզության ծավալների ավելացումը` ապահովելով նոր հանքա-

վայրերի արդյունավետ շահագործումը, 
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ü բնական պաշարների ոսումնասիրության, պահպանության, վերականգնման, վերար-

տադրության և արդյունավետ օգտագործման ապահովումը, 

ü ընդերքի պահպանությունը, արդյունավետ օգտագործման ու վերարտադրության ապահո-

վումը և երկրաբանական վերահսկողության իրականացումը: 

ü շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխարգելումը, վտանգավոր քիմիական նյութերի և 

թափոնների կառավարումը, բնական և մարդածին ազդեցությունների կանխատեսման 

համակարգի զարգացումը:  

12.2.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

2015-2017 թթ. միջնաժամկետ ժամանակահատվածում  ոլորտի զարգացման 

կարևորագույն նպատակների իրագործման շրջանակներում շարունակվելու է ըստ ԼՂՀ ընդերքի 

ուսումնասիրման ծրագրի  կատարումը. 

Ծրագրի իրականացման նպատակն է ԼՂՀ տարածքում ընդերքի վերաբերյալ 

երկրաբանական և այլ տեղեկատվության հավաքագրումը, պահպանումը և տրամադրումը, 

ընդերքի պահպանության, արդյունավետ շահագործման ու վերարտադրության ապահովումը, 

երկրաբանահետախուզական ծառայությունների իրականացումը: 

Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները` 

· տարբեր որոնողական, որոնողահետախուզական և հետախուզական 

գիտահետազոտական խմբերի կողմից օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և 

գնահատման աշխատանքներ, երկրաբանական ուսումնասիրություններ, 

· օգտակար հանածոների հանքավայրերից և հանքաերևակումներից,  որոնք տվյալ տարին 

ներկայացնում են պրակտիկ հետաքրքրություն, նմուշառում և հետագա ուսումնասիրություններ 

մասնագիտացված լաբորատորիաներում,  

· ԼՂՀ հանրապետական երկրաբանական ֆոնդի, ինչպես նաև ընդերքի պաշարների 

մասին տվյալների կադաստրի ձևավորմանն ու վարմանն ուղղված աշխատանքներ: 

ԼՂՀ ընդերքի ուսումնասիրման ծրագրի իրականացման համար 2015-2017թթ. 

յուրաքանյուր տարվա համար նախատեսվում է 66 200,0 հազար դրամ: 
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ԳԼՈՒԽ 13. 2015-2017 ԹԹ.ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

13.1.  2009- 2014թթ. հիմնական զարգացումները 

2009-2014 թթ  ԼՂՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորված կապիտալ ծախսերը տատանվել 

են ՀՆԱ նկատմամբ 5.9-12.3%-ի շրջանակներում: Միևնույն ժամանակ, պետական բյուջեի 

ընդամենը ծախսերի կառուցվածքում կապիտալ ծախսերի մասնաբաժինը տատանվել է 13.9-22.9 

%-ի շրջանակներում: 

Աղյուսակ 13.1.1 ԼՂՀ պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը 2009- 2014թթ. 

2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 

  փաստացի բյուջե 

 Ընդամենը կապիտալ ներդրումներ  մլն. դրամ 12593.7 17126.5 18167.4 14287.1 13926.2 11200.0 

   %` պետբյուջեի ընդամենը ծախսերի 
նկատմամբ 

22.9 27.5 27.0 21.2 20.0 13.9 

   %` ՀՆԱ նկատմամբ 12.3 14.5 13.4 9.5 8.3 5.9 

 

Ոլորտների միջև կապիտալ ծախսերի բաշխման և ծրագրերի առաջնահերթությունների 

վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում ԼՂՀ կառավարությունը հնարավորինս 

ձգտել է առաջնորդվել պետական քաղաքականության գերակայություններով` դրանք 

արտացոլելով պետական ծախսերի, մասնավորապես, կապիտալ ծախսերի ծրագրերում: 

13.2. Կապիտալ ծախսերի ծրագրման սկզբունքները 

2015-2017 թթ կապիտալ ծախսերը ծրագրելիս ԼՂՀ կառավարությունը, հաշվի առնելով 

մակրոտնտեսական և հարկաբյուջետային շրջանակներից բխող ընդհանուր 

սահմանափակումները, առաջնորդվել է հետևյալ սկզբունքներով. 

 կառավարության քաղաքականության նպատակներին և գերակայություններին 

համապատասխանություն, 

 անվտանգության, ռազմավարական նշանակության և տարածաշրջանային 

մրցունակությանը նպաստող խնդիրների լուծում, 

 մասնավոր հատվածի զարգացմանը (ներդրումների ներգրավմանը) նպաստում և 

տնտեսական աճի խթանում, 

 պետության կողմից ստանձնած որոշակի (ներդրումային բնույթի) պարտավորությունների 

կատարում, 

 կապիտալ ծախսերի առանձին ծրագրերի նպատակների և արդյունքների որոշակիություն, 

հստակություն և հիմնավորվածություն:  
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13.3. 2015-2017թթ. պետական կապիտալ ծախսերի շրջանակը 

2015-2017թթ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսվում է կապիտալ 

ծախսերի գծով իրականացնել 31920.0 մլն դրամ հատկացումներ` 2015թ.` 9520.0 մլն դրամ, 2016 

թ.` 11200.0 մլն դրամ և 2017 թ.` 11200.0 մլն դրամ:  

Աղյուսակ 13.3.1. ԼՂՀ 2014-2017թթ. պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը 

2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 
  

բյուջե 2015-2017 թթ. ՄԺԾԾ 

Ընդամենը կապիտալ ծախսեր 

 մլն. դրամ 11200.0 9520.0 11200.0 11200.0 
   %` պետբյուջեի ընդամենը ծախսերի նկատմամբ 13.9 11.0 11.9 11.1 
   %` ՀՆԱ նկատմամբ 5.9 4.5 4.7 4.2 

 

ԼՂՀ տնտեսությունն առայժմ գտնվում է կառուցվածքային փոփոխությունների փուլում և 

ծրագրելով նման մակարդակի կապիտալ ծախսեր` կառավարությունը, նախ և առաջ, հաշվի է 

առել այն հանգամանքը, որ մի շարք ոլորտներում մասնավոր հատվածի ներգրավումը գրեթե 

անհավանական է և պետական կապիտալ ծախսերը պետք է հանդիսանան մասնավոր 

ներդրումներին փոխլրացնող ու խթանող` հնարավորինս բացառելով մասնավոր ներդրումների 

դուրսմղման հնարավորությունը:  
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ԳԼՈՒԽ 14. ԱՅԼ ՃՅՈՒՂԵՐ 

14.1 ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

 Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի զարգացման 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ն 

ուղղված է «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ԼՂՀ օրենքի 

և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 9-ի 

թիվ 700-Ա որոշմամբ հաստատված` «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2012-2017թթ. գործունեության ծրագրի» պահանջների կատարմանը: 

Համաձայն «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցությունն իրականացվում է 

տարեկան ծրագրերով, որոնք մշակվում են նշված օրենքով սահմանված հիմնական 

ուղղություններին համապատասխան` ելնելով զարգացման գերակայություններից:  

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը 

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (ՓՄՁ) ոլորտն նշանակալի ազդեցություն ունի երկրի 

տնտեսության զարգացման, զբաղվածության մակարդակի բարձրացման, հասարակության 

միջին խավի ձևավորման, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, երկրում սոցիալական 

և քաղաքական կայունության ապահովման գործում: Ուստի կարևորելով ոլորտի դերը` ԼՂՀ 

կառավարությունը այն համարում է երկրի տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններից 

մեկը և շարունակական քայլեր է ձեռնարկում ոլորտի զարգացման և պետական աջակցության 

ուղղությամբ: 

ՓՄՁ ոլորտի վերջին տարիների զարգացման միտումները պայմանավորված են ՓՄՁ 

պետական աջակցության ծրագրերի արդյունավետ և նպատակային իրականացմամբ, ինչպես 

նաև ՓՄՁ ոլորտի զարգացմանը նպատակաուղղված համապատասխան ենթակառուցվածքների 

կայացմամբ: 

Երկրի տնտեսական զարգացման մակարդակը բնութագրող ամենակարևոր ցուցանիշի` 

ՀՆԱ-ի մեջ ՓՄՁ ոլորտի մասնակցության 2013թ.-ի ցուցանիշը կազմում է 34.4%` 2012թ. 

արձանագրված 33.6%-ի դիմաց: 2013թ ընթացքում գործող ՓՄՁ սուբյեկտների թվաքանակը 

ավելացել է 54-ով (որից 21-ը անհատ ձեռնարկատերեր են):  

Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 2013թ. հետևողական աշխատանք է 

իրականացվել ԼՂՀ-ում ՓՄՁ զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրագործման ուղղությամբ:  

2013 թվականին «ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված վարկերի տարեկան 

տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորում» ծրագրի շրջանակներում Արցախի ներդրումային 

հիմնադրամի հետ համագործակցող առևտրային բանկերի միջոցներով 104 ՓՄՁ սուբյեկտներին 



ԼՂՀ 2015-2017 ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 156 
 

տրամադրվել են վարկեր 2,041.3 մլն դրամի չափով: ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված 

վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների սուբսիդավորմանը Արցախի ներդրումային հիմնադրամի 

կողմից ուղղվել է 573.8 միլիոն դրամ: 

2013 թվականին «ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական 

աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 

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: 

2013 թվականին «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:   

2013 թվականին իրականացվել են նաև փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական 

աջակցության 2013 թվականի ծրագրով նախատեսված այլ ծրագրեր:  

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի հիմնական խնդիրները 

ՓՄՁ  ոլորտի հիմնախնդիրներն են.  

· ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից ֆինանսական (վարկային) միջոցների ձեռքբերման հետ 

կապված դժվարություններ` պայմանավորված դրանց կարճաժամկետայնությամբ և 

այլընտրանքային ֆինանսավորման (վարկավորման) աղբյուրների բացակայությամբ, ինչը լուրջ 

խնդիր է հանդիսանում հատկապես արտադրության ոլորտում գործող ՓՄՁ սուբյեկտների 

համար, 

· սկսնակ գործարարների համար ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու հետ 

կապված գործարար հմտությունների և ֆինանսական միջոցների պակաս, 

· գործարար տեղեկատվության և խորհրդատվության ստացման ու կադրերի մասնագի-

տական ուսուցման հարցերում առկա դժվարություններ, 

· ՓՄՁ սուբյեկտների գործունեության միջազգայնացման, վերջիններիս կողմից թողարկվող 

արտադրանքի (մատուցվող ծառայությունների) արտահանման հնարավորությունների պակաս: 

ՓՄՁ ոլորտի զարգացման և պետական աջակցության նպատակները 
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ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ՓՄՁ ոլորտի զարգացման և պետական աջակցության 

հիմնական գերակայությունն է պետական ուղղակի աջակցության գործիքների միջոցով երկրում 

ՓՄՁ զարգացման խթանում` նպաստելով երկրի, հատկապես գյուղական բնակավայրերի 

տնտեսական զարգացմանը և անհամամասնությունների հաղթահարմանը, տնտեսության 

դիվերսիֆիկացմանը և ապահովելով բնակչության զբաղվածության ու ինքնազբաղվածության 

մակարդակի բարձրացում, ինչպես նաև ՓՄՁ սուբյեկտների պետական աջակցությանը 

նպատակաուղղված շրջանակների բազմազանեցում (ՓՄՁ սուբյեկտներին ցուցաբերվելիք 

պետական աջակցության նպատակայնության ու հասցեականության ապահովում): 

ՓՄՁ ոլորտի զարգացման և պետական աջակցության նպատակներն են. 

· ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսական և ներդրումային հնարավորությունների ընդլայնումը,  

· ՓՄՁ սուբյեկտների նորարարական և արտաքին տնտեսական գործունեության 

ընդլայնումը, 

· ՓՄՁ սուբյեկտների տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների, 

բիզնես ենթակառուցվածքների ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունների ընդլայնումը, 

· գործարար միջավայրի բարելավմանը զուգընթաց գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտների, 

մասնավորապես` կանանց և երիտասարդների համար ձեռներեցությամբ զբաղվելու 

հնարավորությունների ընդլայնումը` նախապատվություն տալով զբոսաշրջության ոլորտում 

գործող, գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությամբ, տեղական հումքի վերամշակմամբ 

զբաղվող, արտահանման ուղղվածություն ունեցող, ներմուծմանը փոխարինող տեղական 

արտադրատեսակներ արտադրող տնտեսավարող սուբյեկտներին, 

· աջակցության նոր մեխանիզմների (մոտեցումների) ներդրումը: 

Վերոհիշյալ նպատակները համահունչ և փոխկապակցված են ՓՄՁ պետական 

աջակցության 2014թ. ծրագրի նպատակային ուղղությունների հետ, որոնք բխում են ԼՂՀ 

կառավարության գործունեության ընդհանուր նպատակներից և կրում են շարունակական ու 

կայուն բնույթ առնվազն միջնաժամկետ հատվածում: 

Նշված նպատակների իրագործումը նպատակաուղղված է ՓՄՁ պետական աջակցության 

2014թ. ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման շրջանակներում ավելի շատ 

ՓՄՁ սուբյեկտների ներգրավմանը և նրանց ցուցաբերվող պետական աջակցության 

շրջանակների ընդլայնմանը` միևնույն ժամանակ բարձրացնելով աջակցության 

հասցեականությունը և նպատակայնությունը: Ծրագրերի իրականացման ընթացքում 

նախապատվությունը տրվելու է արդյունաբերության ոլորտի լավագույն գործարար ծրագրերին:  
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 ՓՄՁ ոլորտում իրականացվելիք ծրագրերի գծով ծախսերի մակարդակի վրա ազդող 

գործոնները 

ՓՄՁ ոլորտում իրականացվելիք ծրագրերի (տվյալ դեպքում Փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության տարեկան (2014թ., 2015թ. և 2016թ.) 

ծրագրերի) գծով ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները պայմանավորված են ինչպես 

ՓՄՁ ոլորտում պետական քաղաքականության արդյունավետ իրականացմամբ (ՓՄՁ 

սուբյեկտների թվաքանակի ավելացում` դրա հաշվին նոր աշխատատեղերի ստեղծում և 

հասարակության միջին խավի ձևավորում), այնպես էլ ՓՄՁ ոլորտում պետական 

քաղաքականության իրականացման հետ անմիջական առնչություն չունեցող գործոնների 

առկայությամբ (բնակչության տեղաշարժեր, բնակչության սոցիալական կառուցվածքի 

փոփոխություն և այլն):  

ՓՄՁ ոլորտում գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները  

Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերի իրականացումը մեծապես կնպաստի ՓՄՁ 

ոլորտի զարգացման և պետական աջակցության ծրագրային նպատակների իրականացմանը` 

հետևյալ հիմնական ուղղություններով.  

· ՓՄՁ սուբյեկտներին աջակցության համապատասխան ենթակառուցվածքների 

պահպանում և ամրապնդում.  

· ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն.  

· ՓՄՁ սուբյեկտների արտադրական հզորությունների վերազինմանն աջակցություն. 

·  Առևտրային բանկերի կողմից ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված վարկերի տարեկան 

տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորում. 

· ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրում. 

· ՓՄՁ սուբյեկտների կապիտալի ֆինանսավորում. 

· ՓՄՁ սուբյեկտներում նորարարությունների և ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

ներդրմանն աջակցություն. 

· ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի (մատուցվող ծառայությունների) 

արտահանմանն և շուկաներ առաջմղմանն աջակցություն. 

· ՓՄՁ սուբյեկտներին ուսուցողական, գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական 

աջակցություն: 

Բիզնես միջավայր 

Ելնելով տնտեսության մրցունակության բարձրացման և շարունակական տնտեսական 

աճի նպաստելու ապահովման հրամայականից, ԼՂՀ կառավարությունը իրականացնում է 
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ակտիվ արդյունաբերական քաղաքականություն, որը միտված է նպաստելու տնտեսության 

արտահանելի հատվածի ընդլայնմանը` արտահանման ներուժի բացահայտման և արդյունավետ 

իրագործման ճանապարհով:  

· Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը 2013 թվականից նոր 

նախաձեռնություն է իրականացնում թեթև արդյունաբերության ոլորտում, որը նոր շունչ է 

հաղորդել ոլորտի զարգացման, գործարար միջավայրի բարելավման, պետություն-մասնավոր 

հատվածի համագործակցության խորացման և ներդրումների (հատկապես օտարերկրյա) 

ներգրման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին. նախկին Ղարմետաքսկոմբինատի 

տարածքում ձևավորվել է արդյունաբերական կազմակերպությունների համար 

ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու բիզնես միջավայր: Այդ ծրագրի 

շրջանակներում արտադրական տարածքներ են տրամադրվել գորգագործությամբ, թելերի, 

հագուստի և կտորի արտադրությամբ զբաղվող թվով 5 ընկերությունների, որոնց գործունեության 

արդյունքում արդեն իսկ ստեղծվել են մոտ 500 աշխատատեղ: 2013 թվականին ծրագրի 

շրջանակներում իրականացվել են մոտ 400.0 մլն դրամի ներդրումներ, որոնց հաշվին կատարվել 

են շենքի վերանորոգման աշխատանքները: 
  

14.2 ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ 

Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի 

հոկտեմբերի 9-ի թիվ 700-Ա որոշմամբ հաստատված «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2012-2017թթ. գործունեության ծրագրի»` քաղաքացիների բնակարանային 

պայմանների բարելավմանը նպաստելու և բնակարանային շինարարության զարգացումը 

խթանելու նպատակով կառավարությունը շարունակական աշխատանքներ է իրականացնում 

հիփոթեքային շուկայի զարգացման ծրագրի կատարելագործման ուղղությամբ: 

2013թ. հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարան /բնակելի տուն/ ձեռք բերելու կամ 

վերանորոգելու ֆինանսական աջակցության ծրագիրն իրականացվել է հետևյալ 

ուղղություններով. 

· «Հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» ծրագրով բանկերի և 

վարկային կազմակերպությունների կողմից 361 քաղաքացու տրամադրվել է 3.1 միլիարդ դրամի 

վարկ: Տարվա ընթացքում վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորմանն ուղղված գումարը 

կազմել է 449.3 միլիոն դրամ. 

· «Հիփոթեքային վարկերի կանխավճարների նպատակային փոխառությամբ տրամադրում» 

ծրագրին ուղղվել է 48.4 միլիոն դրամ. 
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· «Իրացնելու նպատակով բնակարանների /առանձնատների/ կառուցում և գնում» ծրագրին 

ուղղվել է  2.5 միլիարդ դրամ.  

· «ԼՂՀ շրջկենտրոններում բնակվող քաղաքացիների կողմից բնակարաններ և բնակելի 

տներ ձեռք բերելու պետական ֆինանսական աջակցություն» ծրագրին ուղղվել է 33.6 միլիոն 

դրամ. 

· «ԼՂՀ ոստիկանության ծառայողների կողմից բնակարանների և բնակելի տներ ձեռք 

բերելու ֆինանսական աջակցություն» ծրագրին ուղղվել է 23.8 միլիոն դրամ. 

· «Հիփոթեքային փոխառություններ գյուղաբնակ քաղաքացիներին» ծրագրով արտոնյալ 

պայմաններով նպատակային փոխառությունների 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 միլիոն դրամ: 

2013 թվականին լրացումներ և փոփոխություններ են կատարվել բանկերի կողմից 

հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ և բնակելի տներ ձեռք բերելու պետական 

աջակցության ապահովման կարգում, որը նպատակ էր հետապնդում բարձրացնել հիփոթեքային 

վարկավորման արդյունավետությունը և նպատակայնությունը: 

2015-2017թթ. միջնաժամկետ ժամանակահատվածում հիփոթեքային վարկավորման 

ոլորտում նախատեսվում է իրականացվող ծրագրերի շարունակում:  

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության ու հիփոթեքային 

վարկավորման ծրագրերի իրականացման համար ԼՂՀ 2015-2017թթ. միջնաժամկետ ծախսային 

ծրագրով պետական բյուջեից նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարվա համար Արցախի 

ներդրումային հիմնադրամին որպես աջակցություն տրամադրել 2,500.0 մլն դրամ: 

14.3 ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ, ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ 

Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը 

«Ստանդարտացման մասին», «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» և 

«Համապատասխանության գնահատման մասին» ԼՂՀ օրենքներով սահմանված 

լիազորությունների շրջանակներում ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 

համակարգում գործող «Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի /այսուհետ` Կենտրոն/ գործունեությունն ուղղված է ԼՂՀ-ում արտադրանքի և 

ծառայությունների որակի ապահովման աշխատանքներին աջակցմանը` միջազգային նորմերին 

ներդաշնակ ստանդարտացման համակարգի ձևավորման, ստանդարտացման ու 
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համապատասխանության հավաստման բնագավառներում միասնական տեխնիկական 

քաղաքականության իրականացման, չափումների միասնականության ապահովման միջոցով:  

Կենտրոնը հավատարմագրված է որպես սննդամթերքի և սննդի ապահովման 

ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմին: Ունի սննդամթերքի փորձարկման լաբորատորիա, 

որը հավատարմագրվել է 2013 թվականին: Ներկայումս Կենտրոնը իրականացնում է ԼՂՀ 

կառավարության կողմից սահմանված պարտադիր հավաստման ենթակա 

ապրանքատեսակների և հանրային սննդի ծառայությունների համապատասխանության 

հավաստման, չափման միջոցների /կշեռքներ, կշռաքարեր, գազի ու էլեկտրական հաշվիչներ և 

այլն/ ստուգաչափման, տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից մշակված տեխնիկական 

պայմանների գրանցման աշխատանքներ, ինչպես նաև սննդամթերքի  ֆիզիկաքիմիական և 

մանրէաբանական լաբորատոր փորձարկումներ: 

Նպատակները 

Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման ոլորտում 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-

ի նպատակներն են` 

1) ստանդարտացման բնագավառում` 

ü արտադրանքի, աշխատանքների և ծառայությունների որակի նկատմամբ պարտադիր 

պահանջների պահպանումը, արտադրանքի, աշխատանքների ու ծառայությունների, շրջակա 

միջավայրի, բնակչության կյանքի, առողջության և գույքի անվտանգության ապահովումը, ինչպես 

նաև արտադրանքի վերաբերյալ տեխնիկական ու տեղեկատվական համատեղելիությունը և 

համափոխարինելությունը, ԼՂՀ տարածքում միջազգային /տարածաշրջանային/, միջպետական, 

ազգային ստանդարտների, ինչպես նաև տեխնիկական կանոնակարգերի կիրառումը, 

արտադրանքի (ծառայությունների) տեխնիկական պայմանների փորձաքննության 

իրականացումն ու պետական գրանցումը, 

ü տեխնիկական պայմանների նախագծերի մշակման, քննարկման և գրանցման 

գործընթացում արտադրանք արտադրող և ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների 

միջև փոխհամաձայնության ապահովումը, 

ü ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվության 

ապահովումը, 

ü տեխնիկական պայմանների մշակման աշխատանքների ապահովման ժամանակ 

ստանդարտների պարտադիր պահանջների կիրառումը. 

ü ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հետ 

համագործակցության խորացումը. 
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2) չափագիտության բնագավառում` 

ü չափագիտական սպասարկման որակի և տեխնիկական մակարդակի բարձրացումը, նոր 

չափման մեթոդների և համակարգերի մշակումը և ներդրումը, 

ü չափման միջոցների համապատասխանության նկատմամբ վերահսկողության 

կազմակերպումը և իրականացումը, 

ü -սահմանված ժամկետներում չափման միջոցների ստուգաչափումը և վկայագրումը,  

ü տեսչական փորձարկումների կատարումը, 

ü բարձր ճշտության չափումների կատարման հարցում ներքին հնարավորությունների 

ստեղծումը, 

ü Կենտրոնի նյութատեխնիկական բազայի արդիականացումը և վերազինումը բարձր 

ճշտության ստուգաչափական սարքավորումներով և էտալոններով: 

3) սերտիֆիկացման և համապատասխանության հավաստման բնագավառում` 

ü սերտի ֆիկացման մարմինների, փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) 

հավատարմագրման աշխատանքների ապահովումը,  

ü համապատասխանության պարտադիր հավաստման ենթակա արտադրանքի և 

ծառայությունների սերտիֆիկացման աշխատանքների կազմակերպումը և իրականացումը, 

ü արտադրանքի և ծառայությունների նկատմամբ սպառողների վստահության ապահովումը 

և նրանց թյուրիմացության մեջ գցող գործոնների կանխումը,  

ü ներքին և արտաքին շուկաներում հայրենական արտադրանքի մրցունակության 

բարձրացմանն աջակցումը. 

Բնագավառի հիմնական խնդիրները 

1. Ստանդարտացման ոլորտի կարևոր խնդիրներից է` 

· մարդու կյանքի և առողջության, նրա գույքի, շրջակա միջավայրի անվտանգության 

ապահովմանն աջակցումը, 

· տեխնիկական օրենսդրության բարեփոխումները` միջազգային ստանդարտներին 

համապատասխան մշակված ստանդարտների կիրառումը` գործող տեխնիկական 

կանոնակարգերի և ազգային ստանդարտների կատարելագործման միջոցով. 

2.  Չափագիտության ոլորտի խնդիրներն են չափագիտական սպասարկման որակի և 

տեխնիկական մակարդակի բարձրացումը, նոր չափման մեթոդների և համակարգերի մշակումն 

ու ներդրումը, ՀՀ «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցության 

խորացումը, համապատասխան նյութատեխնիկական բազայի կատարելագործումը, 



ԼՂՀ 2015-2017 ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 163 
 

աշխատակիցների մասնագիտական մակարդակի բարձրացումը և նրանց մասնագիտական 

որակի լիարժեք իրագործելու հնարավորության ապահովումը: 

3. Սերտիֆիկացման և հավատարմագրման ոլորտի խնդիրներն են` 

· միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավատարմագրման ազգային 

համակարգի ձևավորումը, 

· հավատարմագրման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացումը,  

· արտաքին և ներքին առևտրում տեխնիկական խոչընդոտների վերացումը,  

· ապրանքների մրցունակության բարձրացումը և միջազգային շուկայում ինտեգրման 

նախապայմանների ստեղծումը: 

Նշված խնդիրների լուծմանն ուղղված` 2015-2017թթ. իրականացվելու են հետևյալ 

աշխատանքները. 

ՀՀ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ի հետ համագործակցության 

խորացում ըստ գործող համաձայնագրի, որի համաձայն Կենտրոնը հնարավորություն կունենա 

օգտվել ՀՀ ստանդարտների ազգային ֆոնդից, տրամադրելով անհրաժեշտ տեղեկատվությունը 

ԼՂՀ տնտեսավարող սուբյեկտներին` ապահովել ԼՂՀ-ում արտադրվող արտադրանքի և 

մատուցվող ծառայությունների որակի պահանջվող մակարդակը:  

 Համագործակցությունը կիրականացվի նաև հետևյալ ուղղություններով` 

- ազգային ֆոնդում առկա միջազգային (ԻՍՕ, ԻԷԿ), եվրոպական (ԵՆ), միջպետական 

(ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության (ԳՕՍՏ Ռ) և այլ երկրների ստանդարտների, ՀՀ 

ստանդարտացման ամենամյա ծրագրի, ՀՀ ստանդարտացման տեխնիկական 

հանձնաժողովների աշխատանքների մասին տեղեկատվության և խորհրդատվության 

տրամադրում, 

- ԼՂՀ կազմակերպությունների տեխնիկական պայմանների մշակման աշխատանքների 

շրջանակներում խորհրդատվության տրամադրում,  

- ստանդարտացման ոլորտում ԼՂՀ մասնագետների ուսուցման և որակավորման 

կազմակերպում, 

- միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան մշակված 

ստանդարտների կիրառում, մասնավորապես տեխնիկական պայմանների մշակման 

աշխատանքների ապահովում, որը կհանգեցնի տեխնիկական կանոնակարգերի պարտադիր 

պահանջների կատարման, միջազգային շուկայում հայրենական արտադրանքի մրցունակության 

բարձրացման ապահովմանը. 
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- ՀՀ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ի հետ համագործակցության 

խորացում, 

- աշխատանքային էտալոնների ձեռքբերում, ՀՀ էտալոնների հետ ելակետային չափման 

միջոցների բաղդատում, պահպանում և սպասարկում, 

- չափագիտական լաբորատորիայի լրացուցիչ վերազինում անհրաժեշտ ժամանակակից 

չափման միջոցներով և սարքավորումներով,  

- Կենտրոնի սննդամթերքի ֆիզիկաքիմիական և մանրէաբանական փորձարկումների 

փորձարկման լաբորատորիաների համալրում անհրաժեշտ չափման միջոցներով, 

սարքավորումներով, քիմիական նյութերով և ստանդարտ լուծույթներով, 

 - թունավոր տարրերի, հակաբիոտիկների, միկոտոքսինների, պեստիցիդների և 

ռադիոնուկլիդների փորձարկումներին ուղղված աշխատանքների իրականացում,  

- լաբորատորիաները որակավորում անցած մասնագետներով համալրում, 

փորձարկումներին ուղղված աշխատանքների որակի բաձրացում: 

Վերազինմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման արդյունքում 

լաբորատորիաները հագեցած կլինեն համապատասխան չափման միջոցներով, 

սարքավորումներով և օժանդակ նյութերով: 

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերը 

2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով ստանդարտացման, չափագիտության և սերտի ֆիկացման 

ոլորտում նախատեսվում է`  

- Կենտրոնի համակարգում իրականացվող աշխատանքների համար պետական ծրագրով 

2015-2017թթ. ուղղել համապատասխանաբար` 12.1  մլն դրամ, 13.0 մլն դրամ և 14.5 մլն դրամ 

սուբսիդիա.  

- սննդամթերքի փորձարկման և չափման միջոցների ստուգաչափման լաբորատորիաների 

տեխնիկական վերազինմանն աջակցության նպատակով պետական ծրագրով 2015-2017թթ. ուղղել 

տարեկան 15.0 մլն դրամ: 



ԼՂՀ 2015-2017 ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 165 
 

14.4. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏ 

Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը 

Շարունակվում է ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, «Պետական գույքի մասնավորեցման 

(սեփականաշնորհման) մասին», «Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների 

ծրագրի մասին» ԼՂՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև պետական գույքի 

կառավարման հայեցակարգով պետական գույքի կառավարման ոլորտում որդեգրած 

քաղաքականության իրականացումը` ԼՂՀ կառավարության գործունեության ծրագրին 

համապատասխան, ոլորտի կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, գույքի 

կառավարման սկզբունքների և գերակայությունների նպատակներին հասնելուն ուղղված մի շարք 

բարեփոխումների նախատեսմամբ, որոնք թույլ կտան ոլորտի գործառնություններն իրականացնել 

շուկայական մեխանիզմների լայնորեն կիրառմամբ: 

Կառավարման սկզբունքները և նպատակները 

Պետական գույքի կառավարման սկզբունքներն են. 

· պետական գույքի կառավարման ոլորտում միասնական քաղաքականության վարում, 

· պետական գույքի կառավարման թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովում, 

· պետական գույքի կառավարման ոլորտում գործող մասնակիցների գործառույթների և 

շահերի ներդաշնակության ապահովում: 

ԼՂՀ-ում պետական գույքի կառավարման և մասնավորեցման գործընթացն ուղղված է 

հետևյալ նպատակների իրագործմանը. 

· բարձրացնել պետական գույքի կառավարման արդյունավետությունը, 

· ձևավորել պետական գույքի կառավարման միասնական համակարգ, 

· զարգացնել պետական գույքի հաշվառման ու գույքագրման համակարգը` ապահովելով 

պետական գույքի նկատմամբ պետության սեփականության իրավունքների գրանցման 

աշխատանքների ավարտը, 

· առևտրային կազմակերպությունների պետական բաժնեմասի կառավարման և 

մասնավորեցման արդյունքում, ինչպես նաև կազմակերպությունների գործարար ծրագրի միջոցով 

բարձրացնել ընկերությունների գրավչությունը տեղական և օտարերկրյա ներդրողների համար և 

դրանց գործունեության արդյունավետությունը, 

· պետական գույքի մասնավորեցման միջոցով ապահովել ծրագրային, այդ թվում` 

մասնավորեցվող առևտրային կազմակերպություններում ներդրումների ընդգրկման և 

սոցիալական երաշխիքների ապահովման առաջնայնությունը, 
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· ավելացնել տնտեսությունում առևտրային կազմակերպությունների թիվը, ինչպես նաև 

պետական գույքի կառավարումից ու մասնավորեցումից ստացված միջոցների հաշվին ավելացնել 

պետական բյուջեի եկամուտները: 

Ոլորտում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերը (պարտավորությունները) 

1. Պետական գույքի պահպանում 

2015-2017 թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է լուծարված և չգործող պետական 

ձեռնարկությունների գույքի պահպանմանն ուղղել  2015թ.` 10.0 մլն դրամ, 2016թ.` 10.8 մլն դրամ, 

2017թ.` 12.0 մլն դրամ: 

2. Պետական գույքի կառավարման միջոցառումներ 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կատարել` պետական սեփականություն 

հանդիսացող գույքի գույքագրում, ուսումնասիրման` տեղազննման միջոցով, գնահատման, 

հաշվառման, գրանցամատյանի վարմանն աջակցող աշխատանքների իրականացման 

աշխատանքներ:  

Մասնավորեցման գործընթացի արդյունավետության բարձրացման նպատակով 

նախատեսվում է նախապես որոշել նպատակը, որը պետք է իրագործվի մասնավորեցվող գույքի 

օգտագործմամբ, մշակել ծրագիր, անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել այլ 

նախապատրաստական աշխատանքներ, այնուհետև գույքը մասնավորեցնել այն սուբյեկտներին, 

որոնք ի վիճակի են իրականացնել առաջարկվող նախագիծը: Այդ նպատակով հատուկ 

ուշադրություն է դարձվելու պետական գույքի մասնավորեցման նախապատրաստական 

աշխատանքներին` կապված գույքն աշխատանքային վիճակի բերելու, բաժանելու, նախագծային, 

ճարտարագիտական լուծումներ տալու և այլնի հետ:   

Նշված աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել մրցութային կարգով ընտրված 

առևտրային կազմակերպությունների ընդգրկմամբ: 

Ծրագրի իրականացման համար 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է յուրաքանչյուր 

տարի 29.0-ական մլն դրամ: 
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14.5 ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ 

Զբոսաշրջության ոլորտի նկարագիրը. 

ԼՂՀ զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված աշխատանքների կատարման համար հիմք 

են հանդիսացել «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ԼՂՀ օրենքը` ԼՂՀ 

զբոսաշրջության զարգացման ամենամյա պետական ծրագրերը: 

Զբոսաշրջության ոլորտի իրավական դաշտի կատարելագործման նպատակով 

պատրաստվել և շրջանառության մեջ է դրվել «ԼՂՀ հյուսիսային զբոսաշրջային երթուղու 

զարգացման ծրագիրը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին»  

ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը: 

Կատարվել է հաշվառված հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 

դիտարկում, որի արդյունքում վերացվել են օրենքի պահանջների խախտումներ 4 հյուրանոցային 

տնտեսության օբյեկտներում: 2014 թվականին հաշվառվել են նորաբաց երեք հյուրանոցային 

տնտեսության օբյեկտներ: 

Սոցիալական փաթեթների շրջանակներում տուրօպերատորի գործունեություն կատարելու 

և Հայաստանի Հանրապետության հաշվառված տուրօպերատորների ցանկում ընդգրկվելու 

նպատակով 2012-2014 թվականներին յոթ իրավաբանական անձանց տրվել  են` ԼՂՀ 

Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենքի պահանջներին 

համապատասխանության եզրակացություններ: 

Երկրի քաղաքացիների և զբոսաշրջիկների համար հանգստի, ժամանցի հարմարավետ 

պայմաններ ստեղծելու նպատակով, բարեկարգվել են Շահումյանի շրջանի «Տաք ջուր» և 

Մարտունու շրջանի «Տնջրու աղբյուր» զբոսաշրջավայրերի տարածքները: Այցելուների համար 

ստեղծվել են անհրաժեշտ նվազագույն ծառայությունների մատուցման հնարավորություններ: 

Չնայած, 2013 թվականին նկատվել է միջազգային զբոսաշրջիկների թվաքանակի աճի 

տեմպերի նվազում, զգալիորեն երկարացվել է դրանց Ղարաբաղում գիշերակացի տևողությունը: 

Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրական ծառայության  2013 

թվականի Զբոսաշրջության բնագավառում ընտրանքային հետազոտության զեկույցի 

տվյալների`  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն այցելող զբոսաշրջիկների գիշերակացի 

միջին տևողությունը  հասել է 9 գիշերվա: 

Մյուս կողմից, ըստ դիտարկումների, էականորեն աճել է Հայաստանի 

Հանրապետությունից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն այցելող զբոսաշրջիկների 

թվաքանակը: 
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2013 թվականին, ըստ նույն աղբյուրի, միջազգային զբոսաշրջիկները երկրում ծախսել են 

շուրջ 7.3 մլն ԱՄՆ դոլարին հավասարաչափ գումար: 

2012-2014 թվականներին, զբոսաշրջային ներուժի քարոզչության նպատակով, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունն առանձին տաղավարով շարունակել է մասնակցել միջազգային 

ամենահեղինակավոր զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին:  

Երկրի զբոսաշրջության ներուժի հանրահռչակմանը նպաստել է նաև Իտալիայի 

Հանրապետության Ռիմինի քաղաքում, “Rimini meeting” համաեվրոպական ֆորումի ընթացքում 

տեղի ունեցած “Armenia a gradle of christianity”, լուսանկարչական ցուցահանդեսը, որտեղ 

առանձին լայնածավալ հատվածով ներկայացված էր նաև Արցախը: Նախադրյալներ են ստեղծվել 

միջազգային զբոսաշրջային կազմակերպությունների հետ գործնական հարաբերություններ 

սկսելու ուղղությամբ: 

Ամբողջությամբ ձևափոխվել և առավել արդիական է դարձել Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության զբոսաշրջային պաշտոնական կայքէջը (www.karabakh.travel): Facebook 

սոցիլական ցանցում ստեղծվել և պարբերաբար թարմացվում է Karabakh.travel պաշտոնական 

էջը: Շարունակվել է Գուգլ իրզ Google Earth համացանցային ծրագրի միջոցով Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության զբոսաշրջային ներուժի քարոզչական աշխատանքները: Արցախի 

տեսարժան վայրերի մասին Թայմ Լապս ոճով պատրաստվել է տեսահոլովակ, որտեղ  

ներկայացված են Արցախի քսաներկու տեսարժան վայրեր` օգտագործելով  2000-ից ավելի 

լուսանկարներ` Ֆուլլ հաշ-դ (Full HD) որակով, ինչպես նաև  Ստեփանակերտ և Շուշի 

քաղաքների առնվազը 350 շենքերի եռաչափ ցածրապոլիգոն (*.kmz ֆորմատով) մոդելներ, 

էլեկտրոնային տարբերակների վերբեռումը դեպի Գուգլ իրզ (Google Earth) համակարգ, որտեղ 

նշված են օբյեկտի հասցեն, բովանդակությունը, Կարաբախ թրեվլ (Karabakh.travel)  դոմենի 

անվանումը: 

Պարբերաբար պատրաստվել են և տարբեր հեռուստաալիքներով սփռվում են Ղարաբաղի 

զբոսաշրջային ներուժը քարոզող տեսահոլովակներ: 

Նկարահանվել է Ղարաբաղի մասին 15 րոպե տևողությամբ (հայերեն, ռուսերեն և 

անգլերեն լեզուներով) երեք ֆիլմեր` Տիգրանակերտ պետական պատմամշակութային արգելոց, 

Հունոտի կիրճ  պետական բնապատմական արգելոց և Նիկոլ Դուման ժողովրդական տուն: 

Այս ֆիլմերը մեծ գրավչություն են ներկայացնում Արցախի զբոսաշրջության տեսակետից: Երկիր 

Մեդիա հեռուստաընկերության կողմից ապահովվելու է ֆիլմի հեռարձակումը առնվազն տարին 

չորս անգամ երեք տարվա ընթացքում որևէ արբանյակային հեռուստաալիքով:  
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Շարունակվել է հայերեն և անգլերեն լեզուներով Ղարաբաղ տեսահոլովակի 

հեռարձակումը Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսությամբ և այլ հեռուստաալիքներով:  

2012-2014 թվականներին տպագրվել և թարգմանվել են առանձին զբոսաշրջային 

օբյեկտներին նվիրված 10 անուն բուկլետներ և գրքույկներ` մոտ 33000 ընդհանուր 

տպաքանակով: 

Միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներում և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում անվճար տարածելու նպատակով` 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: 

«Կարաբախինֆորմեյշն» (KarabakhInformation) տեղեկատվական կենտրոնները 2012-2014 

թվականների ընդացքում սպասարկել են հազարավոր զբոսաշրջիկների, նրանց տրամադրելով 

հավաստի և անվճար տեղեկություններ երկրի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների և այլ 

ծառայությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև այցելուներին աջակցություն են ցուցաբերվել իրենց 

հանգիստը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կազմակերպելու գործում: 

Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում տեղադրվել և 2014 թվականից գործում է 

«Կարաբախինֆորմեյշն» (KarabakhInformation) նոր տեղեկատվական կրպակ: 

2012-2014 թվականներին շարունակվել են դեպի զբոսագրավչության օբյեկտներ տանող 

մայրուղիների վրա ճանապարհային ցուցանակների տեղադրման և սպասարկման 

աշխատանքները: 

Զբոսաշրջության ոլորտի հիմնական նպատակներն են` 

2015-2017թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը նպատակ ունի խթանել ԼՂՀ-ում 

զբոսաշրջության զարգացմանը: Ծրագիրն ուղղված կլինի Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային 

գործունեության մասին» ԼՂՀ օրենքի հիմնական սկզբունքների և նպատակների 

իրականացմանը: 

Ոլորտի հիմնական նպատակը ԼՂՀ-ում ժամանակակից բարձր արդյունավետ և մրցունակ 

զբոսաշրջային արդյունքի ստեղծումն ու միջազգային զբոսաշրջային շուկա արտահանումն է, որին 

հասնելու համար 2015-2017թթ.  նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները`  

ü զբոսաշրջության  ոլորտի  իրավական  դաշտի  կատարելագործում`  ուղղված ոլորտում   

կազմակերպչական  և  տնտեսական գործունեության  համար  բարենպաստ  միջավայրի 

ստեղծմանը. 
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ü զբոսաշրջային  ոլորտի տեղեկատվագովազդային ապահովման  համակարգի զարգացում. 

ü զբոսաշրջության ոլորտում մասնակցություն ցուցահանդեսներին և միջազգային  

համագործակցության կապերի ստեղծում. 

ü զբոսաշրջային երթուղիների սահմանում, և դրանց ընդգրկումը ԼՂՀ տարաբնակեցման և 

տարածքային զարգացման ծրագրերում. 

ü զբոսաշրջության բնագավառում արդյունավետ մարքեթինգային քաղաքականության 

իրականացում, հայրենական զբոսաշրջային արդյունքի պատշաճ ներկայացում միջազգային 

զբոսաշրջային շուկայում. 

ü հայրենական զբոսաշրջային արդյունքի կայուն որակի և մրցունակության ապահովում. 

ü դպրոցականների ճանաչողական այցերի կազմակերպում դեպի ԼՂՀ պատմա-

մշակութային հուշարձաններ 

ü «Հարավային զբոսաշրջային երթուղու զարգացման ծրագրով» հաստատված միջո-

ցառոմների իրականացում. 

ü զբոսաշրջային առևտրային տաղավարների պատրաստում և շրջվարչակազմերին 

տրամադրում. 

ü փառատոների կազմակերպում: 

Ծրագրի շրջանակներում իրականացված միջոցառումների արդյունքում կապահովվի 

զբոսաշրջիկների թվականակի կայուն աճ, կերկարացվի նաև զբոսաշրջիկների` Ղարաբաղում 

գիշերակացի տևողությունը, կավելանա արտարժույթի ներհոսքը հանրապետություն և 

համապատասխանաբար պետական բյուջե, կխթանվի միջազգային զբոսաշրջային շուկաներում 

ԼՂՀ ինտեգրման գործընթացը: 

Զբոսաշրջության ոլորտում գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերն են` 

2015-2017թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է 

տարեկան 35.0 մլն դրամ:  
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14.6 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՈԼՈՐՏ 

2012 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել էր կադաստրի համակարգի կողմից 

իրականացնել 10 ծրագրային աշխատանքներ` 330543.7 հազ.  դրամ գումարով,  փաստացի 

կատարված աշխատանքների գումարը կազմել է 298542.3 հազ. դրամ,  կատարողականը` 90.3%: 

2013 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին կադաստրի համակարգի  

կողմից իրականացվել են 11 ծրագրային աշխատանքներ 321521.2 մլն  դրամ գումարով,  

փաստացի կատարված աշխատանքների գումարը կազմել է 285622.7  հազ. դրամ,  

կատարողականը` 88.8 %: 

14.6.1. Իրավիճակի նկարագրություն 

ԼՂՀ տարածքում համայնքների, բնակավայրերի, 1:2000 մասշտաբի տեղագրական 

հանութագրում և կադաստրային քարտեզագրում 

Հանրապետության տարածքը ծածկված է 1963թ. կոորդինատային համակարգում 1:10000 

մասշտաբի տեղագրական հիմքով մոտ 95%-ով, 1:50000 և 1:10000 մասշտաբի 1942թ. 

կոորդինատային համակարգում տեղագրական քարտեզներով 100%-ով, որոնք հրատարակվել են 

1948-1988թթ. ԽՍՀՄ ԳՔԳՎ-ի և ԶՈՒ ՌՏՎ-ի կողմից, ու 1988թ-ից չեն թարմացվել, 

բացառությամբ թվով 6 1:50000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների, որոնք թարմացվել են 

ՊԲ ՌՏԾ-ի կողմից: 

2000 թվականից առ այսօր հանրապետության 165 համայնքներում իրականացվել է 

կադաստրային քարտեզագրում` բնակավայրերի սահմաններում 1:10000, իսկ վարչական 

սահմաններում սեփականաշնորհված տարածքները` 1:5000 մասշտաբով:  

Ելնելով հանրապետության տարածքի առանձնահատկություններից, տնտեսության 

զարգացման վիճակից և հեռանկարներից` ԼՂՀ-ում բազային մասշտաբի քարտեզ կարող է 

հանդիսանալ 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզը, իսկ բնակավայրերի համար` 1:2000 

մասշտաբի տեղագրական հատակագծերը: Պետական մասշտաբային շարքի մնացած 

քարտեզները` 1:25000-1:200000 կազմվում են բազային քարտեզների հիման վրա, որոնց 

ստեղծումը դասվում է պետական նշանակության աշխատանքների թվին: 

ԼՂՀ համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող հողերի հաշվառում և հողային 

հաշվետվությունների կազմում 

 ԼՂՀ համայնքների հողերի հաշվառման և հողային հաշվետվությունների կազմման 

աշխատանքներն իրականացվել են` օգտագործելով 1972-1976թթ. կազմված հողաշինարարական 

քարտեզները և սխեմաները, ինչպես նաև համայնքների քարտեզագրման նյութերը: 
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ԼՂՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառում, գրանցում, պետական 

քարտադարանի ստեղծում 

Ծրագրի հիմնական նպատակն է հանդիսանում «Աշխարհագրական անվանումների 

մասին» ԼՂՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ոլորտի զարգացման և 

արդյունավետության բարձրացման համար աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և 

գրանցման աշխատանքների, ինչպես նաև պետական քարտադարանի վարումը: 

ԼՂՀ կառավարության կողմից ստեղծված` ԼՂՀ աշխարհագրական օբյեկտների 

անվանակոչումների և անվանափոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի աշխատանքների 

արդյունքում կառավարության հաստատմանը կներկայացվի ԼՂՀ աշխարհագրական օբյեկտների 

անվանումները: Այս բնագավառում իրականացված աշխատանքների արդյունքում 

կհրատարակվի ԼՂՀ շրջանների աշխարհագրական անվանումների պաշտոնական 

տեղեկատուները (գազետիրները): 

Հողի և դրա վրա գտնվող շենքերի և շինությունների,  անշարժ գույքի շուկայի 

համակարգված դիտարկումներ 

Ծրագրերով իրականացվում են անշարժ գույքի` հողամասերի և դրանց վրա գտնվող 

շենքերի, շինությունների միասնական համակարգված դիտարկումներ, որոնց արդյունքում 

ներկայացվում են առաջարկություններ հողերի, շենքերի և շինությունների կադաստրային 

գնահատման մեթոդիկաների կատարելագործման ուղղությամբ: 

Կադաստրային գնահատման մեթոդիկաների մշակման և կատարելագործման նպատակով 

անշարժ գույքի վիճակի և արժեքի համակարգված դիտարկումներն իրականացվում են ԼՂՀ 

կառավարության 1999 թվականի մարտի 30-ի թիվ 63 որոշմամբ սահմանված կարգով` 2003 

թվականից: 

Դրանց արդյունքում գույքահարկի բազայի ձևավորման համար բացահայտվել են անշարժ 

գույքի վիճակի և արժեքի վրա ազդող էական գործոնները, դուրս են բերվել բազային 

արժեքները, սահմանվել են գնահատման կարգերը, շենքերի, շինությունների 

տարածագնահատման գոտիների սահմանները, գոտիների անցման գործակիցները, 

բնակավայրերի հողերի օտարման նպատակով բազային գները և տարածագնահատման 9 

գոտիները:  

ԼՂՀ գյուղական համայնքներում գյուղնշանակության հողերի հարկի բազայի ձևավորման 

համար օգտագործվում են հողային կադաստրի ժամանակավոր արժեքները, իսկ 2015 

թվականից, կսկսեն օգտվել ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի N 331-Ն 
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որոշմամբ հաստատված կադաստրային զուտ եկամուտներից, հասարակական և արտադրական 

հողերի համար` գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միջին կշռված արժեքներից: 

 ԼՂՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային 

ստորաբաժանումներից հավաքագրված տեղեկատվության մշակումը, վերլուծություններն ու 

ուսումնասիրությունները հնարավորություն են ընձեռում իրականացնելու անշարժ գույքի և 

անշարժ գույքի շուկայի համակարգված դիտարկումներ, որի արդյունքում` 

1) մամուլում պարբերաբար հրապարակումներից` հասարակության լայն շերտերին 

կտեղեկացվեն անշարժ գույքի շուկայի վիճակի ու գնային իրավիճակի մասին 

կողմնորոշվելու և հավաստի տվյալներ ունենալու համար, 

2) վերլուծական նյութերը կտրամադրվեն պետական կառավարման մարմիններին` 

համապատասխան որոշումներ կայացնելու,  կողմնորոշվելու և հավաստի տվյալներ 

ունենալու համար:    

ԼՂՀ շրջանների և վարչատարածքային միավորների (համայնքների) սահմանների 

ամրացում  

ԼՂՀ տարածքում կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքները հիմնականում 

իրականացվել են 2000-2008 թվականների ընթացքում` հանութագրման ավանդական տարբեր 

եղանակներով (մենզուլային, տախեոմետրային): 

Հանութագրման համար որպես ելակետեր են հանդիսացել ԼՂՀ-ում գոյություն ունեցող 

պետական գեոդեզիական ցանցի 1966 և 1984 թվականներին հրատարակված կատալոգների 

կետերի կոորդինատները, որոնք իրար նկատմամբ ունեն երկրի նկատմամբ կողմնորոշման որոշ 

շեղումներ: Այդ շեղումները հավասարակշռելու համար անհրաժեշտ է կատարել դաշտային 

հետազոտություններ և նախկինում ստեղծված խտացման և հանութային ցանցերը կապակցել 

արբանյակային տեխնոլոգիաներով նոր ստեղծված Ազգային գեոդեզիական ցանցի կետերին:  

Տեղագրական քարտեզները ստեղծվել են տիեզերալուսանկարահանման, 

օդալուսանկարահանման և վերգետնյա հանութագրման եղանակով, որոնց համար որպես 

ելակետային հիմք են հանդիսացել արբանյակային տեխնոլոգիաներով ստեղծված բարձր 

ճշտության Ազգային գեոդեզիական ցանցի կետերի կոորդինատները: Բացի դրանից, 

մենզուլային և տախեոմետրային եղանակով ստեղծված քարտեզների և 

օդատիեզերալուսանկարահանման եղանակով ստեղծված քարտեզների միջև ևս կան որոշ 

շեղումներ: Դրանք հիմնականում լինում են տեղանքի իրադրության կորագիծ տարրերի 

հանութագրման ժամանակ, այսինքն նկարների վրա ճիշտ պատկերված են լինում իրադրության 
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կորագիծ և ոչ ուղղագիծ տարրերը, իսկ այդպիսի մանրամասնությամբ գործիքային եղանակով 

հնարավոր չէ հանութագրել: 

Այս երկու տիպի քարտեզագրական աշխատանքները, ինչպես նշվեց վերևում, կատարվել 

են տարբեր տարիների ընթացքում, տարբեր կոորդինատային համակարգերում և տարբեր 

ելակետային տվյալների հիման վրա: 

Տարբեր են նաև այդ քարտեզների օգտագործման նպատակները և կիրառման ոլորտները:   

Սկսած 2004 թվականից հանրապետությունում իրականացվել են վարչատարածքային 

միավորների (համայնքների) վարչական սահմանների ճշգրտման և նկարագրման 

աշխատանքներ: Իրավական փաստաթղթերի, նախկին հողօգտագործման իրավունքի 

պետական ակտերի, կադաստրային և տեղագրական քարտեզների հիման վրա ճշգրտվել են 

հանրապետության բոլոր գյուղական և քաղաքային համայնքների վարչական սահմանները և 

տեղադրվել են տեղագրական քարտեզներում: 

Նշված սահմանների նկարագրությունները արդեն իսկ հաստատվել են ԼՂՀ 

կառավարության համապատասխան որոշումներով: 

Համայնքների վարչական սահմանների իրավական ձևակերպումից հետո, գործող 

օրենսդրության համաձայն, անհրաժեշտ է դրանց հանգուցային և բնորոշ կետերը սահմանված 

նմուշի սահմանանիշերով ամրացնել տեղանքում (բնության մեջ) և կապակցել պետական 

գեոդեզիական ցանցին: 

Անշարժ գույքի կադաստրի վարման ավտոմատացված համակարգի նախագծում, 

մշակում և տեղեկատվական բանկի ստեղծում 

2010 թվականին ԼՂՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի 

տարածքային ստորաբաժանումների կողմից արխիվացվել է շուրջ 14000 կադաստրային գործ և 

տեսաներածվել է  328 523 փաստաթուղթ:  

2011 թվականի ընթացքում արխիվացվել է 9700 կադաստրային գործ, տեսաներածվել է 

կադաստրային գործերի  404020 փաստաթուղթ: 2012 թվականին ծրագրի ներդրման և 

արդիականացման նպատակով ձեռք է բերվել 6600.0 հազ. դրամի չափով համակարգչային 

տեխնիկա, նախատեսվում է համակարգչային ծրագրային փաթեթների ձեռքբերում  800.0 հազ. 

դրամի չափով, կոմիտեի գերատեսչական ցանցի սպասարկում և արդիականացում  2822.4 հազ. 

դրամի չափով: 
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14.6.2. Ոլորտի հիմնական նպատակները, իրականացվող միջոցառումները և 

ակնկալվող արդյունքները 

1. ԼՂՀ տարածքում համայնքների, բնակավայրերի, 1:2000 մասշտաբի տեղագրական 

հանութագրում և կադաստրային քարտեզագրում 

Նպատակը 

Քարտեզագրական աշխատանքների իրականացման հիմնական նպատակը մինչև 2004թ. 

ստեղծված կադաստրային քարտեզների վերակազմումն է ժամանակակից տեխնոլոգիաների և 

սարքերի կիրառմամբ, ինչպես նաև նշված քարտեզների և մինչև 2008թ. ստեղծված և նոր 

ստեղծվելիք կադաստրային քարտեզների ընդգծված տարածքների 1:2000 մասշտաբի 

տեղագրական հանույթի իրականացումը և կադաստրային քարտեզներում կատարված 

փոփոխությունների քարտեզագրումը, որը հանրապետության պետական, տարածքային և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, տնտեսության տարբեր ճյուղերին, ինչպես նաև 

գիտության, պաշտպանության և այլ բնագավառների ժամանակակից պահանջներին 

համապատասխան քարտեզագրական նյութերով ապահովումն է, ինչպես նաև տեղագրական, 

կադաստրային և թեմատիկ քարտեզների ու դրանց մասին տեղեկատվական բանկի ստեղծումն 

ու կառավարումը: 

Առանց ժամանակակից քարտեզների անհնար է այնպիսի ճյուղերի բնականոն զարգացումը, 

ինչպիսիք են պաշտպանությունը, քաղաքաշինությունը, գյուղատնտեսությունը, անշարժ գույքի 

կադաստրը և այլն:  

Քարտեզներն ու հատակագծերը առաջին անհրաժեշտության ելակետային նյութերն են 

քաղաքների ու գյուղական բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակման, նախագծվող 

բնակելի և արտադրական տարածքների տեղաբաշխման, քաղաքաշինական տարբեր 

խնդիրների լուծման, բնական աղետներից (սողանքային երևույթներ, սելավ և այլն) և վնասաբեր 

ազդեցությունից խուսափելու համար ճարտարագիտական միջոցառումների մշակման, 

ավտոճանապարհների, ջրամբարների, ջրանցքների, բնակավայրերի գազաֆիկացման և 

ջրաֆիկացման նախագծերը բնության մեջ փոխանցման, հողային ֆոնդի հաշվառման, 

հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, հողերի գնահատման, ջրային 

ռեսուրսների կառավարման և այլն, որոնք ուղղված են ԼՂՀ կառավարության ռազմավարական 

ծրագրերով նախատեսված խնդիրների լուծմանը: 

Իրականացվող միջոցառումները 

Ըստ հանրապետության զարգացման պահանջների, անհրաժեշտություն է առաջանում ԼՂՀ 

բնակավայրերում իրականացնել 1:2000 մասշտաբի տեղագրական հատակագծերի ստեղծման 
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աշխատանքներ համապատասխան գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում: 

Միաժամանակ, աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում դրանք պետք է համադրվեն 

արդեն ստեղծված կադաստրային քարտեզների հետ, նոր առաջացած գույքի միավորները 

(շենքեր, շինություններ, ապօրինի կառույցներ) և պարտադիր սերվիտուտի ենթակա 

տարածքներն արտահայտելու տեղագրական հատակագծերի վրա: 

Կադաստրային քարտեզներում պետք է լրացուցիչ թվայնացվեն դաշտային աշխատանքների 

ընթացքում կատարված լրացումները և բացթողումները:  

Յուրաքանչյուր բնակավայրի հանութագրման համար անհրաժեշտ է կազմել տեխնիկական 

նախագիծ, որում պետք է արտահայտված լինեն աշխատանքների նպատակը, գեոդեզիական 

հիմքի ստեղծումն ու աշխատանքների կատարման եղանակները: Աշխատանքներն ավարտելուց 

հետո անհրաժեշտ է կազմել աշխատանքների իրականացման տեխնիկական հաշվետվություն, 

որից հետո ստեղծված նյութերը սահմանված կարգով հանձնել ԼՂՀ կառավարությանն 

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի Տեղեկատվական 

կենտրոնին` քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման և պահպանման նպատակով: 

Ակնկալվող արդյունքները 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում ԼՂՀ տարածքի կառուցապատված և տնտեսապես 

ակտիվ օգտագործվող տարածքներում պետական, հատուկ և խտացման գեոդեզիական ցանցի 

խտությունը կհասնի մեկ կետ 12 քառ. կմ-ի վրա, իսկ չկառուցապատված տարածքներում մեկ 

կետ 20 քառ. կմ տարածքի վրա, բնակավայրերի պետական մասշտաբային շարքի 1:2000 

մասշտաբի տեղագրական հատակագծերն իրենց գեոդեզիական հիմքով: Ստեղծված նյութերը 

հիմք են հանդիսանալու գերատեսչական տարբեր ոլորտների, այդ թվում` քաղաքաշինության, 

բնապահպանության, արդյունաբերության, անշարժ գույքի կադաստրի, տարածքների 

պլանավորման, հողերի օգտագործման և գոտիավորման սխեմաների կազմման, վարչական և 

տնտեսական գործունեության, արտակարգ իրավիճակների ժամանակ օպտիմալ և օպերատիվ 

որոշումների կայացման, գլխավոր հատակագծերի ստեղծման և առանձին տարածքների 

զարգացման օպտիմալ պլանավորման, ստորգետնյա և վերգետնյա հաղորդակցուղիների 

նախագծման և այլ խնդիրների լուծման համար: 

2. ԼՂՀ շրջանների և վարչատարածքային միավորների (համայնքների) սահմանների 

ամրացում 

Նպատակը 

Հաշվի առնելով, որ հիմնականում բազային թվային տեղագրական քարտեզները ստեղծվել 

են ԼՂՀ համայնքների կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքներն ավարտելուց հետո 
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տարբեր տարիների ընթացքում հանութագրման տարբեր եղանակներով ստացված նյութերի 

հիման վրա, այդ պատճառով նախկինում էլեկտրոնային եղանակով հնարավոր չէր կատարել 

նշված երկու քարտեզների համադրման աշխատանքները: Ներկայիս տեխնիկական 

հնարավորությունները թույլ են տալիս այդ քարտեզները միմյանց հետ համադրել, որի 

արդյունքում ի հայտ են գալիս որոշ շեղումներ, որոնք հետևանք են վերը նշված պատճառների: 

Այսօր տարբեր խնդիրների լուծման համար շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում այդ 

երկու քարտեզներում առկա տվյալները համադրել: Օրինակ` քանի որ հողամասերի իրավական 

սահմաններն արտահայտվում են կադաստրային քարտեզներում, իսկ տարբեր տեսակի 

նախագծերը և գլխավոր հատակագծերը կազմվում են տեղագրական քարտեզների հիմքի վրա, 

ապա անհրաժեշտ է, որ այդ երկու քարտեզները միմյանց հետ լինեն համատեղելի:  

Ծրագրի նպատակն է իրականացնել տեղագրական և կադաստրային քարտեզների 

համադրում` հիմք ընդունելով հանրապետությունում բազային հանդիսացող 1:10000 մասշտաբի 

տեղագրական քարտեզները: Համադրման համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է 

ուսումնասիրել կադաստրային և տեղագրական քարտեզների ստեղծման համար հիմք 

հանդիսացած ելակետային կետերի կոորդինատային համակարգը և անհրաժեշտության 

դեպքում պետք է կատարել վերահաշվարկ` մեկ միասնական կոորդինատային համակարգի 

բերելու համար: Գրասենյակային պայմաններում հավասարակշռման ժամանակ տվյալները 

հստակեցնելու նպատակով անհրաժեշտության դեպքում կկատարվի նաև հավելյալ դաշտային 

չափագրումներ: 

Ծրագրի հիմնական խնդիրն է համայնքների իրավական ձևակերպում ստացած վարչական 

սահմանների հանգուցային կետերն ամրացնել բնության մեջ, ինչը թույլ կտա համայնքներին 

ունենալ պատշաճ ձևակերպված և տեղանքում ամրացված վարչական սահմաններ` իրենց 

կոորդինատներով, որը հնարավորություն կտա ցանկացած պահին վերականգնել ոչնչացված 

սահմանասյան գտնվելու տեղը: 

Աշխատանքների իրականացման միջոցառումները 

Ծրագրի իրականացման նպատակով հիմնականում անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել 

երկու քարտեզներում առկա ճանապարհային ցանցին, ջրագրությանը, թաղամասերի արտաքին 

սահմանագծին, համայնքների վարչական սահմաններին, գծային օբյեկտներին և տարածքում 

առկա հստակ արտահայտված այլ խոշոր օբյեկտներին (շենք, շինություն, պարիսպ և այլն): 

Այն փոփոխությունները, որոնք բնության մեջ իրենց հետ կարող են բերել տեղանքի ռելիեֆի 

որոշակի փոփոխության, այս դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել տեղագրական քարտեզներում 

ռելիեֆը հորիզոնականներով արտահայտելու առանձնահատկությունը և դրանք քարտեզում 
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ճիշտ պատկերելու համար անհրաժեշտություն կառաջանա տեղանքում լրացուցիչ չափագրումներ 

իրականացնել: 

Տեղանքում լրացուցիչ չափագրումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն կարող է 

առաջանալ նաև կադաստրային քարտեզների և համայնքների վարչական սահմանների 

համադրման ժամանակ: 

Ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է` 

ա) աշխատանքների իրականացման տեխնիկական նախագծի կազմում և համաձայնեցում 

ԼՂՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հետ, 

բ) դաշտային դիտարկումներ, շրջադարձային և հանգուցային կետերի որոշում, նշահարում, 

արտաքին ձևավորում, ուրվագծերի կազմում, 

գ) կադաստրային, տեղագրական և համայնքների վարչական սահմանների նկարագրման 

քարտեզների համադրում, 

գ) շրջադարձային կետերի դաշտային դիտարկումների արդյունքների հավասարակշռում, 

կոորդինատների հաշվարկում, կատալոգի կազմում, 

դ) տեխնիկական հաշվետվության կազմում: 

Աշխատանքների իրականացումից ակնկալվող արդյունքները  

Սահմանակից համայնքների միջև սահմանային հարցերի իրավական հիմքերի ստեղծումը, 

ինչպես նաև կունենանք համադրված տեղագրական և կադաստրային քարտեզներ, ԼՂՀ 

պետական գեոդեզիական ցանցում համայնքների սահմանների դիտարկված և 

հավասարակշռված շրջադարձային կետերի կոորդինատներ, կապակցված պետական 

գեոդեզիական ցանցի հետ,  որը հնարավորություն կտա կարգավորել ցանկացած վիճահարույց 

հողային և սահմանային վեճ: Վերջապես ճշգրիտ հիմքերի արդյունքում կունենանք 

հանրապետության կտրվածքով ճշգրտված հողային հաշվեկշիռ` ըստ համայնքների և մարզերի: 

3. ԼՂՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառում, գրանցում, պետական 

քարտադարանի ստեղծում 

Նպատակը 

Սույն ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել ԼՂՀ աշխարհագրական անվանումների 

պետական քարտադարանի վարման և թարմացման աշխատանքներ, որը կրում է 

շարունակական բնույթ և բխում է «Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենքի 

պահանջներից:  

Շարունակվելու է նաև ԼՂՀ շրջանների սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհագրական 

օբյեկտների անվանումների տեղեկատվական բանկի ստեղծման աշխատանքները, որը բխում է 



ԼՂՀ 2015-2017 ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 179 
 

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենքի պահանջներից և կարևոր 

նշանակություն ունի լրատվական, գիտական, կրթական, քարտեզագրական և այլ ոլորտներում:  

Աշխատանքների իրականացման արդյունքում նախապատրաստված և հրատարակված 

տեղեկատուները նախատեսվում է ըստ անհրաժեշտության տրամադրել պետական 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաև համապատասխան 

պետական հիմնարկներին: 

Աշխատանքների իրականացման միջոցառումները 

2015-2017 թվականների ընթացքում ոլորտի կարևորագույն միջոցառումներից է ԼՂՀ 

աշխարհագրական անվանումների քարտադարանի վարումը և թարմացումը, որը կրում է 

շարունակական բնույթ: Այն իր մեջ ներառում է աշխարհագրական անվանումների 

տեղեկատվական բանկի տվյալների անընդհատ թարմացում և լրացում: 

Աշխատանքների իրականացումից ակնկալվող արդյունքները 

2015-2017 թվականներին նախատեսվող աշխատանքների շնորհիվ ակնկալվում է ունենալ 

հետևյալ արդյունքները` 

· թարմացված ԼՂՀ աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարան, 

· ԼՂՀ շրջանների սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհագրական օբյեկտների 

անվանումների տեղեկատվական բանկ և հրատարակված պաշտոնական տեղեկատու: 

4.Հողի և դրա վրա գտնվող շենքերի և շինությունների,  անշարժ գույքի շուկայի 

համակարգված դիտարկումներ 

Նպատակը 

Միջնաժամկետ ծրագրերով իրականացվող հողերի և դրանց վրա գտնվող շենքերի, 

շինությունների համակարգված դիտարկումների և անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունների 

հիմնական նպատակն է անշարժ գույքի շուկայի իրավիճակի փոփոխությունների բացահայտումը 

և կադաստրային գնահատման կարգերի կատարելագործումը, այդ թվում. 

Անշարժ գույքի միասնական գնահատման մեթոդիկայի և կարգերի կատարելագործման 

վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում: 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կադաստրային գնահատման մեթոդիկայի 

կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում: 

Անշարժ գույքի շուկայի զարգացմանն աջակցում: 

Աշխատանքների իրականացումից ակնկալվող արդյունքները 
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1. ԼՂՀ բնակավայրերի հողերի և դրանց վրա կառուցված շենքերի, շինությունների 

միասնական գնային իրավիճակի համակարգված դիտարկումների արդյունքում 2015-2017 

թվականների ընթացքում` 

  1) կմշակվի անշարժ գույքի միասնական գնահատման մեթոդիկայի վերջնական 

տարբերակը` հաշվի առնելով  2009-2011 թվականների անշարժ գույքի շուկայում վիճակի և 

գնային իրավիճակի վերլուծման արդյունքները, 

 2) կբացահայտվեն ԼՂՀ բնակավայրերի հողերի և դրանց վրա կառուցված շենքերի, 

շինությունների միասնական տարածագնահատման գոտիները և դրանց անցման 

գործակիցները: 

2. Գյուղատնտեսական հողատեսքերի գնային իրավիճակի համակարգված դիտարկումների 

արդյունքում` 

1) կբացահայտվեն գյուղատնտեսական հողատեսքերի գնահատման մեթոդիկայում 

ներառված բազիսային գների և գործոնների ճշգրտման համար անհրաժեշտ տվյալները,  

2) կբացահայտվի ըստ քաղաքների և գյուղական համայնքների գյուղատնտեսական 

հողատեսքերի շուկայական միջին գների 2015-2017 թվականների մակարդակը, 

3) կբացահայտվեն անշարժ գույքի շուկայում 2015-2017 թվականների գյուղատնտեսական 

հողատեսքերի վրա էական ազդեցություն ունեցող գործոնները և գնային իրավիճակի 

փոփոխությունները: 

Որպես արդյունք ակնկալվում է գյուղատնտեսական հողատեսքերի գնահատման 

մեթոդիկայի կատարելագործման համար անհրաժեշտ տվյալների ստացումը` հաշվի առնելով 

2015-2017 թվականների անշարժ գույքի շուկայում էական ազդեցություն ունեցող գործոնները և 

գնային իրավիճակի փոփոխությունները: Կբացահայտվեն հողակադաստրային գնահատման 

շրջանների գնագոյացնող գործոնների, գնահատման խմբերի միջին բազիսային արժեքների հետ 

համընկնող և չհամընկնող արժեքները: 

3. Անշարժ գույքի շուկայի 2015-2017 թվականների վիճակի և գնային իրավիճակի 

համակարգված դիտարկումների իրականացման արդյունքում հնարավորություն կընձեռվի. 

1) շուկայական մեխանիզմների վրա հիմնված անշարժ գույքի միասնական գնահատման նոր 

մեթոդիկայի մշակման համար ստանալու վերլուծական և հավաստի տվյալներ,   

2) անշարժ գույքի շուկայի մասնակիցներին, այդ թվում` պետական կառավարման 

մարմիններին` որոշումներ կայացնելիս օգտվել անշարժ գույքի շուկայի վերլուծական և 

հավաստի տվյալներից, 
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3) ապահովել տեղեկատվության անընդհատությունը` շարունակելու մամուլում, 

տեղեկագրերում անշարժ գույքի շուկայի վիճակի, այդ թվում` գնային իրավիճակի վերաբերյալ 

հոդվածների հրապարակումները, վերլուծական ժողովածուների ստեղծումը` եռամսյակի, 

կիսամյակի, 9 ամիսների, տարեկան կտրվածքով: 

5. ԼՂՀ համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող հողերի հաշվառում և հողային 

հաշվետվությունների կազմում 

Նպատակը 

Հողային ֆոնդի հաշվառումն իրականացվում է ԼՂՀ հողային օրենսգրքի պահանջներին 

համապատասխան` ԼՂՀ կառավարության  2003 թվականի մայիսի 27-ի N 172 որոշմամբ 

հաստատված կարգով, կադաստրային քարտեզների ճշգրտման, վարչատարածքային 

սահմանների ամրացման աշխատանքների արդյունքում առաջացած նյութերի հիման վրա: 

Հողերի հաշվառումը հանդիսանում է կարևոր պետական միջոցառում, որի նպատակն է 

ճշտել ըստ համայնքների և շրջանների վարչական տարածքների և համայնքների վարչական 

սահմաններից դուրս գտնվող հատվածների հողերի փաստացի առկայությունը` ըստ 

սեփականության ձևերի, նպատակային և գործառնական նշանակության ու հողատեսքերի, որի 

տվյալները կնպաստեն անշարժ գույքի հարկման բազայի ճշգրտմանը, հողային 

հարաբերությունների կարգավորմանը, հողատարածությունների արդյունավետ օգտագործմանը: 

Հողային հաշվեկշիռը հողերի ընթացիկ հաշվառման հիման վրա կազմվող յուրաքանչյուր 

տարվա հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվություն է: 

Յուրաքանչյուր տարվա հողային հաշվեկշռում ընդգրկվում են ԼՂՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով իրականացված հողերի գույքագրման տվյալները, ինչպես նաև 

կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում կադաստրային քարտեզագրման 

տվյալները: 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում կատարվող աշխատանքները 

Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 3 փուլով` 

1. նախապատրաստական աշխատանքներ 

2. դաշտային-հետազոտական, կորրեկտոր-արտանկարման աշխատանքներ 

3. կամերալ-հաշվարկային աշխատանքներ 

Նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում հավաքագրվում են անհրաժեշտ 

գրաֆիկական և տեղեկատվական նյութեր, ուսումնասիրվում դրանք, անհրաժեշտության 

դեպքում դրանց հավաստիության վերաբերյալ պարզաբանումներ է ձեռք բերվում 

համապատասխան մարմիններից: 
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Դաշտային-հետազոտական աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել 

ներքոհիշյալ աշխատանքները. 

ա/ հողի նպատակային նշանակության ճշտում, 

բ/ հողի սեփականության սուբյեկտի ճշտում, 

գ/ հողի գործառնական նշանակության ճշտում, 

դ/ հողատեսքերի ճշտում, 

ե/ հողերի շարժի, փոխակերպման /տրանսֆորմացիայի/ տվյալների ճշտում, 

զ/ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական, համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողերի օտարման տվյալների ճշտում, 

է/ նոր անտառատնկումների և անտառահատումների տվյալների ճշտում, 

թ/ նոր հողերի իրացման, բարելավման, բազմամյա տնկարկների հիմնման և քանդման 

տվյալների ճշտում: 

Կամերալ-հաշվարկային աշխատանքների ընթացքում հաշվարկվում են երկրորդ փուլի 

ընթացքում ճշտված տվյալները` հողերն` ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության, 

սեփականության սուբյեկտների, իսկ գյուղատնտեսական և անտառային նշանակության հողերն` 

ըստ հողատեսքերի, գրանցվում են «Հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին» 

հաշվետվության օժանդակ ձևերում, ամփոփվում են և արդյունքում ստացված գումարային 

տվյալները գրանցվում են «Հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին» հաշվետվության 

ամփոփ ձևում: Լրացվում են նաև հողերի փոխակերպման /տրանսֆորմացիայի/ մասին 

տեղեկանքները: 

Հողերի հաշվառման արդյունքում կազմվում և ամփոփվում է հողային հաշվեկշիռը և այն 

սահմանված կարգով համաձայնեցվում է համայնքի ղեկավարի ու ԼՂՀ ԿԱ անշարժ գույքի 

կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման հետ: 

Հողային հաշվեկշիռը կազմվում է երկու օրինակից: Դրանցից մեկը հանձնվում է համայնքի 

ղեկավարին` հողերի ընթացիկ հաշվառումն իրականացնելու համար, իսկ մյուսը` ԼՂՀ ԿԱ 

անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին: 

6. Իրավունքի գրանցում չստացած պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ 

գույքի հաշվառում /չափագրում/ 

Նպատակը 

Անշարժ գույքի հաշվառման աշխատանքները կատարվում են գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման իրականացման նպատակով: Հաշվառման արդյունքում 
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ստացված քանակական և որակական տվյալները իդենտիֆիկացնում են անշարժ գույքը և 

արտացոլվում են իրավունքի պետական գրանցման վկայականներում: 

Առաջնորդվելով անշարժ գույքի հաշվառման այս հիմնական սկզբունքներով` իրավունքների 

պետական գրանցման ընթացքում կադաստրի համակարգը նպատակ ունի լուծել 

օրենսդրությամբ առաջադրված կարևոր խնդիրներ, դրանք են` իրականացնել շուրջ 1100 միավոր 

պետական սեփականություն հանդիսացող, իրավունքի պետական գրանցում չստացած, անշարժ 

գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում, որից 900 միավոր` հիմնականում 

վերաբնակեցման գոտիներում գտնվող անշարժ գույքի միավորներն են, իսկ 200 միավոր` 

պաշտպանության բանակի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքը:  

Վերոհիշյալ աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին 

իրականացնել հաշվառման աշխատանքներ` առաջնորդվելով 2012 թվականի հուլիսի 1-ից 

գործող կարգերով: 

Պետության կողմից գույքի նկատմամբ իրավունքների ճանաչումը ենթադրում է ԼՂՀ 

օրենսդրության պահանջների ճշգրիտ և անշեղ կատարմամբ ապահովել գույքի նկատմամբ 

դեռևս չգրանցված իրավունքների պետական գրանցում և այս իմաստով գրանցված 

իրավունքների երաշխավորման խնդրով է թելադրված իրավունքների պետական գրանցման, 

այսինքն` գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական ճանաչման ընթացքում օրենսդրության 

պահանջների ճշգրիտ և անշեղ կատարումը, առանց որի անհնար է երաշխավորել գույքի 

նկատմամբ գրանցված իրավունքները: 

Ակնկալվող արդյունքները 

2015-2017թթ. ընկած ժամանակահատվածում նախատեսվում է ավարտին հասցնել 

պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի միավորների հաշվառման և դրա հետ 

մեկտեղ գրանցման աշխատանքները: 

2011թ. վերջում` պետական մարմինների կողմից ներկայացված տվյալների համաձայն 

պարզվել է, որ հանրապետության տարածքում առկա է մեծ քանակությամբ պետական 

սեփականություն հանդիսացող իրավունքի պետական գրանցում չստացած անշարժ գույքի 

միավորներ: Այդ գույքի մի մասը մինչև 2012թ. 1-ին կիսամյակի վերջը ստացել է իրավունքի 

պետական գրանցում, սակայն մեծ մասի նկատմամբ դեռևս հաշվառում չի իրականացվել: Քանի 

որ «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձայն 

2012 թվականի հուլիսի 1-ից անշարժ գույքի հաշվառման աշխատանքներն իրականացվում են 

որակավորված մասնագետների միջոցով, այլ ոչ թե համակարգի տարածքային 

ստորաբաժանումների հաշվառման մասնագետների կողմից, պետական սեփականություն 
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հանդիսացող անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման 

աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար, նպատակահարմար է հաշվառման 

աշխատանքները կազմակերպել պետական ծրագրի շրջանակներում, հաշվի առնելով 

չգրանցված գույքի առանձնահատկությունները` պաշտպանության բանակի գույքի տարածք 

մուտք գործելը և աշխատանքներ իրականացնելը: 

Հաշվառման /չափագրման/ աշխատանքների իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի 

պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի նկատմամբ իրականացնել իրավունքի 

պետական գրանցում: 

7. ԼՂՀ աշխարհատեղեկատվական համակարգի ստեղծում 

Նպատակը 

ԼՂՀ տարածքում բազային աշխարհատեղեկատվական համակարգի ստեղծման 

աշխատանքներ չեն իրականացվել: Իրականացվելիք աշխատանքների հիմնական նպատակն 

աշխարհագրական անվանումների, հողային ֆոնդի, անշարժ գույքի նպատակային, 

գործառնական նշանակության, հողատեսքերի, ջրագրության, ռելիեֆի, գծային 

ենթակառուցվածքների օբյեկտների մասին քարտեզագրական և տեքստային տվյալների 

տեղեկատվական բանկի ստեղծումն ու կառավարումն է: 

Ծրագրի հիմնական նպատակը հանրապետությունում ժամանակակից պահանջներին 

բավարարող բազային աշխարհատեղեկատվական համակարգի ստեղծումն է, որն անհրաժեշտ է 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տնտեսության տարբեր ոլորտների 

խնդիրների արդյունավետ լուծման, հանրապետության բնական և տնտեսական ռեսուրսների 

վերաբերյալ տվյալների (ինչպես քարտեզագրական, այնպես էլ տեքստային) պետական 

միասնական տեղեկատվական բանկի ստեղծման և հանրապետության ռեսուրսների 

կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար: 

Հանրապետության բնական և տնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման 

համար անհրաժեշտ է ունենալ հավաստի և ամբողջական տեղեկատվություն ԼՂՀ և նրա 

առանձին վարչատարածքային միավորների տնտեսության վիճակի ու բնական ռեսուրսների 

վերաբերյալ, այդ թվում հողային, ջրային, անտառային ռեսուրսների, օգտակար հանածոների, 

տնտեսական զարգացման, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների, 

անշարժ գույքի, բնակչության տեղաբաշխման, ճանապարհային ցանցի ու 

ենթակառուցվածքների այլ տարրերի, էկոլոգիական վիճակի մասին: 

Աշխատանքների իրականացման միջոցառումները 
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Բազային աշխարհատեղեկատվական համակարգի ստեղծման աշխատանքները 

ժամանակակից տեխնոլոգիական պահանջներին համապատասխան ստեղծելու և ներդնելու 

նպատակով նախատեսվում է 2015-17 թվականներին բազային աշխարհատեղեկատվական 

համակարգի ստեղծման համար իրականացնել հետևյալ միջոցառումները` 

1. Նշված տարածքների համար  1:1000 մասշտաբի տեղագրական թվային արդիական 

իրավիճակով և ռելիեֆով հատակագծերի ստեղծում, 

2. Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրում և համաձայնեցում 

շահագործող կազմակերպությունների հետ, 

3. Բազային աշխարհատեղեկատվական համակարգի համար անհրաժեշտ շերտերի և 

տեքստային տվյալների ստեղծում և մուտքագրում տվյալների բազա: 

Աշխատանքների իրականացումից ակնկալվող արդյունքները 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք ստեղծված բազային ԱՏՀ 

տեղեկատվական բանկ, որը հիմք կհանդիսանա գերատեսչական տարբեր ոլորտների, այդ 

թվում` քաղաքաշինական, բնապահպանական, արդյունաբերական, անշարժ գույքի կադաստրի, 

տարածքների պլանավորման, գյուղատնտեսական հողերի հաշվառման, հողերի միավորման, 

հողերի օգտագործման և գոտիավորման սխեմաների կազմման, գույքահարկի և գնահատման 

բազաների ճշգրտման, վարչական և տնտեսական գործունեության, մելիորացիայի, 

երկրաբանական հետախուզական աշխատանքների, անտառտնտեսության, արտակարգ 

իրավիճակների ժամանակ օպտիմալ և օպերատիվ որոշումների կայացման, հանրապետության 

շրջանների, համայնքների և առանձին տարածքների զարգացման, օպտիմալ պլանավորման և 

այլ ոլորտների խնդիրների լուծման համար: 

8. Գույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման, պետական և 

համայնքային սեփականություն համարվող շենքերի, շինությունների և հողամասերի 

նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում և պետական հիմնարկներին 

տեղեկատվության տրամադրում 

Նպատակը 

1. Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը կատարվում է պետության 

կողմից գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների պաշտպանության, կադաստրային 

տվյալների մատչելիության, օբյեկտիվության, անընդհատության և կենտրոնացման 

սկզբունքների հիման վրա:  
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2. Առաջնորդվելով պետական գրանցման այս հիմնական սկզբունքներով` իրավունքների 

պետական գրանցման ընթացքում կադաստրի համակարգը նպատակ ունի լուծել 

օրենսդրությամբ առաջադրված կարևոր խնդիրներ, որոնք են. 

1) իրականացնել շուրջ 18 666 միավոր անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցում, որից 18017  միավոր` ընթացիկ գործունեության արդյունքում, իսկ 649  

միավոր` իրավունքների առաջին պետական գրանցման գործընթացի շրջանակներում, 

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների հայտերի հիման վրա կատարել շուրջ 700 միավոր գույքի և 

համայնքների վարչական սահմաններում կամ դրանցից դուրս գտնվող պետական կամ 

համայնքային սեփականության հողերի վրա կառուցված ինքնակամ կառույցների նկատմամբ 

համայնքների կամ պետության սեփականության իրավունքի պետական գրանցում, 

3) գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների ու սահմանափակումների վերաբերյալ 

տեղեկատվական համակարգի ստեղծում: 

3. Պետության կողմից գույքի նկատմամբ իրավունքների ճանաչումը ենթադրում է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների ճշգրիտ և անշեղ 

կատարմամբ ապահովել գույքի նկատմամբ դեռևս չգրանցված իրավունքների պետական 

գրանցում և այս իմաստով գրանցված իրավունքների երաշխավորման խնդրով է թելադրված 

իրավունքների պետական գրանցման, այսինքն` գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

ճանաչման ընթացքում օրենսդրության պահանջների ճշգրիտ և անշեղ կատարումը,   առանց որի 

անհնար է երաշխավորել գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքները: 

4. Այս տեսանկյունից կարևորագույն նշանակություն ունի նաև կադաստրային 

քարտեզագրումն ավարտված տարածքներում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների 

առաջին պետական գրանցման գործընթացի արդյունավետ ավարտումը և նոր գրանցման 

համակարգի անցումը, որի ընթացքում կճշտվեն դրանց նկատմամբ իրավունքներն ու 

սահմանափակումները և յուրաքանչյուր սեփականատիրոջ անվճար կտրամադրվեն անշարժ 

գույքի սեփականության, օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականներ: 

Ակնկալվող արդյունքները 

5. 2015-2017 թվականներին կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային 

ստորաբաժանումների կողմից կգրանցվի մոտավորապես 24000 միավոր գույքի նկատմամբ 

իրավունք, որից 23000 միավոր` ընթացիկ գործունեության արդյունքում, իսկ  300 միավոր` 

իրավունքների առաջին պետական գրանցման գործընթացի շրջանակներում: 
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 6.  Համակարգի առջև դրված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է շարունակել 

անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման աշխատանքները, այդ 

թվում` 

  1) հաշվառել սեփականության իրավունքով տնօրինվող անշարժ գույքը, այդ թվում` 

հողամասերը, շենքերը, շինությունները /անկախ սեփականության իրավունքի սուբյեկտներից/` 

ճշգրտելով դրանց օգտագործողներին, և հիմքեր ստեղծել հետագայում իրավունքների 

պետական գրանցման համար, 

   2) ճշտել օրենսդրության խախտումներով և անօրինական հատկացված, ինքնակամ 

զբաղեցված ու օգտագործվող հողամասերը` հետագայում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խոչընդոտները վերացնելու և դրանք 

իրավական դաշտ բերելու նպատակով: 

 7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների ճշգրիտ 

կատարումն ապահովելու և մեթոդական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով կոմիտեի 

աշխատակազմի գրանցման բաժնի աշխատակիցները պարբերաբար կգործուղվեն կոմիտեի 

աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումներ: 

 8. Գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների ու սահմանափակումների վերաբերյալ 

տեղեկատվական համակարգի ներդրման, գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների ու 

սահմանափակումների վերաբերյալ տվյալների մատչելիության, օբյեկտիվության և 

անընդհատության ապահովման խնդիրների արդյունավետ լուծման նպատակով անհրաժեշտ է` 

1) կանոնակարգել պետական կառավարման մարմինների և իրավունքի սուբյեկտների 

միջև տեղեկատվության փոխանակման գործընթացը, 

2) ձեռնարկել միջոցառումներ` ապահովելու տեղեկատվական բանկի, ավտոմատացված 

կադաստրի ներդրման աշխատանքների արդյունավետությունը: 

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ոլորտում (համակարգում) իրականացվելիք ծախսային 

ծրագրերը (պարտավորությունները): 

Կադաստրի պետական կոմիտեի ՄԺԾԾ հայտում ներառված ծրագրերի իրականացման 

անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ոչ միայն կոմիտեին վերապահված լիազորությունների 

լիարժեք իրականացման անհրաժեշտությամբ, այլև ոլորտի աշխատանքները կանոնակարգող 

նորմատիվ իրավական ակտերի և ստանձնած պարտավորությունների պահանջներով:  

 Հաշվի առնելով ոլորտի հիմնական գերակայությունները և նպատակները` 2015-2017 

թվականների ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է 1368719.6 հազ. դրամ: 
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14.7. ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

14.7.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

Համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ԼՂՀ օրենքի դրույթների, ԼՂՀ 

ազգային վիճակագրական ծառայությունը (ԼՂՀ ԱՎԾ), որպես հանրային շահին ուղղված 

գործառույթներ իրականացնող պետական մարմին, պատասխանատու է տնտեսության և 

հասարակության մեջ տեղի ունեցող երևույթների, գործընթացների և դրանց արդյունքների 

վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության համակարգի կազմակերպման և պետական ու 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, իրավաբանական անձանց, պետական 

հիմնարկներին և միջազգային կազմակերպություններին, ինչպես նաև հանրությանը 

վիճակագրական ամփոփ տեղեկատվությամբ ապահովման համար:  

Վերոհիշյալ օրենքով սահմանվում է, որ ԼՂՀ տարածքում պետական վիճակագրության 

իրագործման հիմքը պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա և տարեկան 

ծրագրերն են: Պետական վիճակագրական գործունեության ուղղությունները սահմանելու համար 

մշակվում է Եռամյա ծրագիր, իսկ այդ ուղղությունների իրագործումն ապահովող 

միջոցառումների որոշման համար` Տարեկան Ծրագիր: 

Եռամյա ծրագիրը հաստատվում է  ԼՂՀ Ազգային ժողովի կողմից` ԼՂՀ կառավարության 

ներկայացմամբ, տարեկան ծրագիրը (այսուհետ` ծրագիր)` ԼՂՀ վիճակագրության պետական 

խորհրդի կողմից` պետական բյուջեի հաստատումից հետո մեկամսյա ժամկետում:   

Ծրագիրը սահմանում է ԼՂՀ ԱՎԾ, ինչպես նաև մյուս պետական մարմինների և այլ 

կազմակերպությունների` ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից ընդհանուր համակարգման միջոցով իրականացվող 

պետական վիճակագրական հաշվառման մեջ ընդգրկված ցուցանիշների (և դրանց 

հաշվարկման, մշակման, ամփոփման, հրապարակման աշխատանքների) ցանկը,  ինչպես նաև 

դրանց հաշվառման կատարելագործմանն ուղղված աշխատանքները: 

 Ծրագիրը մշակվում է վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների պահանջարկի 

ուսումնասիրության հիման վրա, քանի որ երկրի ազատական տնտեսակարգին անցման 

պայմաններում տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները, տնտեսությունում տեղի 

ունեցող արագ տեղաշարժերը սկզբունքային անհրաժեշտություն են առաջացրել 

վիճակագրական տեղեկատվություն սպառողներին (օգտագործողներին) ապահովելու առավել 

ճշգրիտ, արժանահավատ և ժամանակի չափանիշներին համապատասխանող վիճակագրական 

հրապարակումներով: 
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Վիճակագրության կարևորագույն նպատակներից մեկը սպառողներին 

(օգտագործողներին), շուկայի պահանջարկին համապատասխանող, վիճակագրական 

արտադրանք տրամադրելն է: 

Արդի հասարակությունում վիճակագրության առանձնահատկությունը բնութագրվում է այլ 

ոլորտների նկատմամբ տեղեկատվության ոլորտի առաջանցիկ զարգացման պահանջով, 

հետևաբար և` տեղեկատվական գործունեության, և` համակարգերի առաջանցիկ 

արժեքավորմամբ (թանկացմամբ): 

 Պետական վիճակագրությունը հիմնականում իրականացվում և համակարգվում է ԼՂՀ 

ԱՎԾ կողմից: Այն իրավական տեսանկյունով միասնական համակարգ է, կազմակերպական  և 

վարչատարածքային բաժանման (կամ տեղեկատվության հավաքագրման) տեսանկյուններով` 

երկաստիճան: 

ԼՂՀ ԱՎԾ 2012-2013 թվականների զարգացման միտումներն ըստ «Պետական 

վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» 

«2012 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրում» ներառված 302 

ծածկագրերով վիճակագրական աշխատանքները հիմնականում կատարվել են սահմանված 

ժամկետներում և պարբերականությամբ: Ծրագրով նախատեսված էր 2012թ. իրականացնել 7 

վիճակագրական հետազոտություններ և փորձագիտական գնահատականներ: 

Ծրագրով նախատեսված տեղեկատվահրատարակչական գործունեության մասով 2012 

թվականին ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից հրապարակվել են 190 անուն` ընդհանուր առմամբ, ավելի քան 

3774 տպաքանակով և շուրջ 257.2 հազ. էջ ընդհանուր ծավալով վիճակագրական և վերլուծական 

նյութեր, այդ թվում` 15 վիճակագրական ժողովածուներ  և  5 անուն հետազոտության զեկույցներ, 

ընդ որում` «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2005-2011» 

վիճակագրական ժողովածուն հրապարակվել է հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանները թվերով 2005-2011» և տեղեկատվական 

եռամսյակային զեկույցները`  հայերեն և ռուսերեն, «Լեռնային Ղարաբաղը թվերով 2012» 

վիճակագրական գրքույկը, «Արցախի կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական ժողովածուն,  

«Վիճակագրական հրապարակումների  համացանկ  2012» և «Պարենային ապահովություն» 

վիճակագրական տեղեկագրերը  հրապարակվել են հայերեն և անգլերեն:  

Միաժամանակ, համաձայն ծրագրի, հրապարակվել են նախատեսված 7 անուն 

վիճակագրական տեղեկագրեր (ամսական, եռամսյակային, տարեկան պարբերականությամբ), 1 

անուն տեղեկատվական եռամսյակային զեկույց/պարբերականությամբ` 4/, 94 օպերատիվ 
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տեղեկատվություններ, 84 մամլո հաղորդագրություններ: «ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 

2011թ. հունվար-դեկտեմբերին» տեղեկատվական եռամսյակային զեկույցը հրապարակվել է նաև 

ռուսերեն:  

«2013 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրում» ներառված 302 

ծածկագրերով վիճակագրական աշխատանքները հիմնականում կատարվել են սահմանված 

ժամկետներում և պարբերականությամբ: Ծրագրով նախատեսված էր 2013թ. իրականացնել  7 

վիճակագրական հետազոտություններ և փորձագիտական գնահատումներ:  

2013թ. ԼՂՀ ԱՎԾ-ի կողմից հրապարակվել են  190  անուն` ընդհանուր առմամբ, 3598 

տպաքանակով և շուրջ 253 հազ. էջ ընդհանուր ծավալով վիճակագրական և վերլուծական 

նյութեր: 

Ծրագրով նախատեսված բոլոր 15 վիճակագրական ժողովածուները հրապարակվել են: 

Ընդ որում` «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2006-2012» 

վիճակագրական ժողովածուն հրապարակվել է հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանները  թվերով 2006-2012»` հայերեն և ռուսերեն: 

«ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը»  տեղեկատվական եռամսյակային զեկույցները 

հրապարակվել են հայերեն և ռուսերեն:  

 «Լեռնային Ղարաբաղը թվերով 2013» վիճակագրական գրքույկը, «Արցախի կանայք և 

տղամարդիկ» վիճակագրական ժողովածուն,  «Վիճակագրական հրապարակումների  

համացանկ  2013» և «Պարենային ապահովություն» վիճակագրական տեղեկագրերը  

հրապարակվել են հայերեն և անգլերեն: 

2013թ. հետազոտությունների  արդյունքներով հրապարակվել են` «Բիզնես-ռեգիստրի 

հետազոտություն», «Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների ընտրանքային 

հետազոտություն», «Հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների  շրջանում  ընտրանքային 

հետազոտություն», «Զբոսաշրջության բնագավառում ընտրանքային հետազոտություն» 

վիճակագրական զեկույցները:  

Միաժամանակ, համաձայն ծրագրի, հրապարակվել են նախատեսված 7 անուն 

վիճակագրական տեղեկագրեր (ամսական, եռամսյակային, տարեկան պարբերականությամբ), 1 

անուն տեղեկատվական եռամսյակային զեկույց/պարբերականությամբ` 4/, 111 օպերատիվ 

տեղեկատվություններ, 105 մամլո հաղորդագրություններ:   

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից կատարվող բոլոր աշխատանքներն 

իրականացվել են ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակիցների ուժերով ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների 

հաշվին: 
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական վիճակագրության առջև 

ծառացած խնդիրները 

ü ազգային հաշիվների համակարգի բարելավում,  

ü 2015 թվականին հերթական մարդահամարի անցկացում,  

ü չհաշվառված տնտեսության գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործում,  

ü բնապահպանության ոլորտի վիճակագրության բարելավում,  ինչպես նաև 

ամբողջականացում, արդիականացում,  

ü ազգային հաշիվների համակարգի բարելավում, 

ü ֆինանսական վիճակագրությունում ֆինանսական հաշվի վիճակագրական տվյալների 

համապատասխանության ապահովում,  

ü հարմոնիզացված սպառողական գների ինդեքսի ներդրում, 

ü վարչական ռեգիստրների ստեղծում և կատարելագործում,  

ü վիճակագրական տեղեկատվության մատչելիության, թափանցիկության մակարդակի էլ 

ավելի բարձրացում, 

ü միջազգային, ֆինանսական, տնտեսական, հասարակական և այլ 

կազմակերպությունների կողմից ընդունված, ինչպես նաև ազգային չափանիշներին 

համապատասխան վիճակագրության միասնական մեթոդաբանության ապահովումը: 

 

14.7.2.ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

14.7.2.1.Նպատակները 

Վիճակագրության ոլորտի հիմնական նպատակն է. հանրապետության սոցիալ-

տնտեսական գործընթացների, բնակչության և նրա կենսագործունեության ոլորտների 

վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումը, մշակումը, կուտակումը, ամփոփումը, պահպանումը, 

ինչպես նաև փոխանակումը և վիճակագրական տեղեկատվության տարածումը: 

Համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ԼՂՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 

դրույթների` ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը, պետական վիճակագրության 

իրագործման բնագավառում իր գործունեությունն իրականացնում է` հիմք ընդունելով պետական 

վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրով  սահմանված հիմնական ուղղությունները, 

և այդ ուղղությունների առարկայական իրագործման ենթատեքստով պետական վիճակագրական 

աշխատանքների տարեկան ծրագրերով սահմանված միջոցառումները:  
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Ծրագիրը ներառում է երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և 

բնապահպանական իրավիճակի դիտարկման համար անհրաժեշտ վիճակագրական 

տեղեկատվության ցանկը (հավաքագրման աղբյուրները, ներկայացման և աշխատանքի 

կատարման (ցուցանիշի մշակման) ժամկետները և հրապարակումները, որտեղ պետք է 

տեղադրվեն վերջիններս)` հաշվի առնելով առկա ռեսուրսների սահմանափակումները, 

վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա դրվող պարտականությունների 

ծավալը և ծախսերի արդյունավետությունը: 

Ծրագրով նախատեսված գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները պետք է 

հաշվի առնեն երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջազգային վիճակագրական 

չափանիշներին, երկարաժամկետ միջակայքում միտումները բացահայտելու տեսանկյունով 

ապահովեն դրանց հնարավոր կայուն պարբերականությունը և տարեկան կտրվածքով 

պետական վիճակագրությանը հատկացվող ռեսուրսների հետ համաչափությունը: 

Արդի աշխարհում ցանկացած երկիր, անկախ իր հասարակարգի և մասնավորապես 

տնտեսակարգի առանձնահատկություններից, պարբերաբար պետք է անցկացնի   

մարդահամարներ: 2015 թվականին ԼՂՀ-ում մարդահամարի անցկացումը հնարավորություն 

կտա ապահովել ԼՂՀ պետական կառավարման մարմիններին, միջազգային 

կազմակերպություններին ու քաղաքացիական հասարակության անդամներին ԼՂՀ բնակչության 

սեռա-տարիքային կազմի, կրթական, առողջապահական վիճակի, բնակարանային և 

կենցաղային պայմանների վերաբերյալ առավել ամբողջական տեղեկատվությամբ` որպես երկրի 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրավորման կարևորագույն միջոց: 

14.7.2.2.Գերակայությունները  

Պետական վիճակագրության բնագավառում 2015-2017թթ. գերակայությունները 

նախատեսվում են եռամյա ծրագրով և, ընդհանուր առմամբ, կարելի է ձևակերպել հետևյալ 

կերպ. 

ա) վիճակագրության միջազգայնորեն ընդունված uկզբունքների պահպանման 

համատեքuտում շարունակել վիճակագրության ինuտիտուցիոնալ վերափոխման 

գործընթացները, հետամուտ լինելով նաև վիճակագրական հարաբերությունները կարգավորող 

oրենuդրական համապատաuխան փոփոխությունների իրականացմանը. 

բ) վիճակագրական մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործման,  

միջազգային չափանիշների հետ դրա ներդաշնակեցման ու միաuնականացման, ինչպեu  նաև 

վիճակագրական ցուցանիշների միջազգային համադրելիության ապահովման նպատակով 
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շարունակել և ընդլայնել Հայաuտանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության հետ համագործակցությունը. 

   գ) վիճակագրական տվյալների որակի և թափանցիկության ապահովման նպատակով 

շարունակել տեղեկատվության տարածման միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների 

ներդրման ու կիրառման աշխատանքները (մաuնավորապեu` ըuտ Արժույթի միջազգային 

հիմնադրամի կողմից մշակված Տվյալների տարածման հատուկ uտանդարտի), ինչը ենթադրում 

է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 

պաշտոնական ինտերնետային էջի անխափան շահագործում և տեղեկատվության կազմի ու 

որակի, ինչպեu նաեւ մեթոդաբանական տվյալների պարբերական արդիականացում. 

դ) վիճակագրության մեթոդաբանության զարգացմանը զուգընթաց շարունակել 

ներկայումu գործող վիճակագրական դիտարկման փաuտաթղթերում արտացոլված 

ցուցանիշների կազմի ու բովանդակության վերանայման, վիճակագրական դիտարկման 

փաuտաթղթերի միաuնականացման աշխատանքները` միաժամանակ նպատակ ունենալով 

նվազագույնի հաuցնել տեղեկատվության որակի, ամբողջականության և արժանահավատության 

վրա վերջինիu հնարավոր բացաuական ազդեցությունները. 

   ե) համալրել, արդիականացնել և ամբողջականացնել (նվազագույնը` ամենամյա 

պարբերականությամբ) բիզնեu-ռեգիuտրի տվյալների բազան (իրավաբանական անձանց և 

անհատ ձեռնարկատերերի մաuով) և որպեu դրա հետևանք` աuտիճանական անցում կատարել 

տեղեկատվության հավաքագրման ընտրանքային եղանակների ներդրմանն ու կիրառմանը. 

   զ) շարունակել տեխնիկատնտեuական և uոցիալական տեղեկատվության դաuակարգման 

ու կոդավորման միաuնական համակարգի մաuը կազմող ազգային դաuակարգիչների մշակման 

ու ներդրման (այդ թվում` վիճակագրության համար տարածքային միավորների ընդհանրական 

դաuակարգչի, անհատական uպառման` ըuտ նպատակների դաuակարգչի, վիճակագրական 

միավորների դաuակարգչի և այլն), ինչպեu նաև արդեն իuկ պետական վիճակագրությունում 

ներդրված ու կիրառվող դաuակարգիչների կատարելագործման աշխատանքները. 

է) անցում կատարել վարչական ռեգիuտրների միջոցով տեղեկատվության 

հավաքագրման մեխանիզմի ամբողջական կիրարկմանը` հաշվի առնելով պետական 

վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով uահմանված համապատաuխան 

աշխատանքների իրականացման ապահովումը. 

ը) տեղական (համայնքային) վարչական ռեգիuտրների (այդ թվում` համայնքների 

անձնագրերի) ներդրմանը և վարմանը զուգընթաց կատարելագործել և ընդլայնել տարածքային 

վիճակագրության վարման համար անհրաժեշտ ցուցանիշների կազմն ու բովանդակությունը. 
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թ) շարունակել գենդերային կտրվածքով վարվող վիճակագրության 

ամբողջականացմանն ուղղված աշխատանքները. 

ժ) ցուցանիշների նախապատրաuտման oպերատիվության ապահովման նպատակով 

աշխատանքներ իրականացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և կիրառմամբ 

տեղեկատվության էլեկտրոնային հավաքագրման ուղղությամբ.  

ժա) շարունակել երկրի uոցիալ-տնտեuական վիճակը բնութագրող ցուցանիշների գծով 

վիճակագրական տեղեկատվություն պարունակող, ինչպեu նաև ոլորտային ու տարածքային 

առանձնահատկությունները բնութագրող վիճակագրական հրապարակումների (տեղեկագրերի, 

ժողովածուների և այլն) թողարկումը, ինչպեu նաև ընդլայնել դրանց կազմը, բովանդակությունն 

ու թեմատիկ ընդգրկումը` վիճակագրական տեղեկատվության uպառողների (oգտագործողների) 

պահանջարկի առավել ամբողջական և oպերատիվ բավարարման նպատակով. 

ժբ) ցուցանիշների նախապատրաստման օպերատիվության ապահովման նպատակով` 

աշխատանքներ իրականացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և կիրառմամբ 

տեղեկատվության էլեկտրոնային հավաքագրման ուղղությամբ. 

ժգ) կատարելագործել վիճակագրական տեղեկատվության uպառողների 

(oգտագործողների) համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության պաշտոնական ինտերնետային էջից ժամանակի իրական ռեժիմով ամփոփ 

տեղեկատվության uտացման մեխանիզմը: 

Ծախսերի վրա ազդող գործոնները 

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը վերապահված խնդիրների և դրանց 

իրականացման ֆինանսական ապահովման տեսանկյունից` որպես ծախսերի ավելացման 

հիմնական գործոններ, որոնք կարող են ազդել 2015-2017թթ. ծախսերի վրա, թերևս կարելի է 

նշել ներքոշարադրյալները.  

ա/ գործոններ, որոնք անմիջականորեն կախված են տվյալ ոլորտում վարվող 

քաղաքականությունից. աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի, որոշ տեսակների 

բյուջետային ծախսերի կատարման նորմերի և նորմատիվների, վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների դաշտի ընդլայնում, նոր ծրագրերի իրականացման 

անհրաժեշտություն, 

բ/ գործոններ, որոնք անմիջականորեն կախված չեն տվյալ ոլորտում ԼՂՀ 

կառավարության կողմից վարվող քաղաքականությունից, այն է` գնվող ապրանքների, 

ծառայությունների և աշխատանքների գների և սակագների և այլ փոփոխություններ, 
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գ/ պետական կառավարման մարմնի համակարգին բնորոշ հատուկ գործոններ, որոնք 

տարանջատվում են.  

- երկրի զարգացման առումով առանցքային նշանակություն ունեցող ռազմավարական 

բնույթի ծրագրերի իրականացման և մոնիտորինգի փուլերում կատարվելիք լրացուցիչ 

աշխատանքների ծավալը, 

- տնտեսավարող սուբյեկտների քանակի աճը, ինչն անհրաժեշտություն կառաջացնի 

յուրաքանչյուր տարի համապատասխան փոփոխություններ կատարել նաև պետական 

վիճակագրական դիտարկման դաշտում ընդգրկված կազմակերպությունների և անհատ 

ձեռնարկատերերի համակցություններում: Ասվածը հիմնավորվում է նրանով, որ համաձայն 

պետական ռեգիստրում գրանցված իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի 

քանակների վերաբերյալ տվյալների, 2012-2013թթ. ժամանակահատվածում, վերջիններիս 

քանակի աճը կազմել է, միջինը, տարեկան 7.4%,  

- նշվածից բացի, գործոնների շարքում, թերևս, առանձնահատուկ տեղ 

 է գրավում նաև միջազգային մեթոդաբանության, ինչպես նաև վարչական վիճակագրություն 

իրականացնող համապատասխան մարմինների կողմից կիրառվող մեթոդաբանությունների 

«փոփոխականությունը», ինչը որակական և քանակական փոփոխությունների 

անհրաժեշտություն կառաջացնի համապատասխան վիճակագրական ցուցանիշների 

հավաքագրման, մշակման, ամփոփման և հրապարակման վարույթներում: 

Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները 

Համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի դրույթների` պետական վիճակագրական գործունեության 

ուղղությունները սահմանվում են պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի 

հիման վրա, որը ներառում է պետական վիճակագրական գործունեության հիմնական 

ուղղություններն ըստ երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և 

բնապահպանական բնագավառների:  

«2015 թվականի մարդահամարի նախապատրաստման աշխատանքների կազմակերպում» 

ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.  

· ԼՂՀ շրջկենտրոնների սխեմատիկ հատակագծերի և վարչական շրջանների քարտեզների 

պատրաստման աշխատանքների կազմակերպում,  

· ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի ծրագրի (հարցաշարի) նախագծի քննարկումների 

կազմակերպում և վերջնական տարբերակի ներկայացում ԼՂՀ կառավարության հաստատմանը,  



ԼՂՀ 2015-2017 ԹԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 196 
 

· ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման բոլոր գործառույթները 

կարգավորող մեթոդական, հրահանգչական և հաշվետվական փաստաթղթերի` որպես 

նորմատիվային ակտերի, հաստատման և գրանցման գործառույթների ապահովում,  ինչպես 

նաև նախատեսված ժամկետներում` դրանց տպագրում, ելքային աղյուսակների ծրագրի մշակում 

և հաստատում,  

· ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարը լուսաբանող զանգվածային-բացատրական գործառույթների 

հետևողական կազմակերպում և իրականացում` պլակատների և գովազդային նյութերի 

տպագրում, ռադիո, հետուստաելույթների և զրույցների կազմակերպում, տեսահոլովակների 

պատրաստում,  սեմինարների կազմակերպում հանրապետության ողջ տարածքում,  

· քաղաքներում և խոշոր գյուղերում բնակելի տների/շինությունների և դրանցում բնակվող 

տնային տնտեսությունների ցուցակների կազմման դաշտային աշխատանքների կազմակերպում 

նախապես հավաքագրված և ուսուցում անցած աշխատակիցների միջոցով,  գյուղական 

բնակավայրերի ցուցակների կազմում,   

· տարածքների/շրջանների մարդահամարի անցկացման կազմակերպական պլանների/  

նախագծերի կազմում և հաստատում:  Միջոցառումների ծրագրով նախատեսված ժամկետներին`  

համապատասխան կադրերի հավաքագրում, ուսուցում, գիտելիքների ստուգում,  

· ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի հարցաթերթերի մեքենայական մշակումն ապահովելու 

համար մեքենայական մշակման փաթեթի մշակում և հաստատում,  մուտքի ծրագրերի 

պատրաստում,  թվային կոդավորման համար անհրաժեշտ դասակարգիչների առանձնացում և 

հաստատում,  

· ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի անցկացման համար մարդահամարային բոլոր 

տեղամասերին`  համապատասխան քանակություններով անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

ապահովում,  

· ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի անցկացման դաշտային աշխատանքների կազմակերպում և 

իրականացում,   

· միջոցառումների ծրագրով նախատեսված ժամկետներին լրացված փաստաթղթերի` 

սահմանված կարգով ամբողջականության և ճշգրտության նախատեսված վերահսկողական 

գործառույթների անցկացումից հետո, ըստ վերադասության հավաքում և ԼՂՀ ԱՎԾ 

շրջանային/Ստեփանակերտ քաղաքի բաժնից` ԼՂՀ ԱՎԾ տեղափոխում,  

· ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի հարցաթերթերի կոդավորման նպատակով 

համապատասխան մասնագետների հավաքագրում և ուսուցում,  
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· ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի նախնական ամփոփ ցուցանիշների ստացում և 

հրապարակում,  

· ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի հարցաթերթերի կոդավորման գործընթացի կազմակերպում,  

· մուտքագրման համար կադրերի հավաքագրում և ուսուցում,  

· ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի հարցաթերթերի մուտքագրման գործընթացի և վերահսկման 

մեխանիզմների կազմակերպում և իրականացում,  

· ծրագրով նախատեսված ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի ելքային աղյուսակների ստացում,  

· ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի արդյունքներով հրապարակումների պատրաստում և 

հրատարակում: 

Վիճակագրական ցուցանիշների կազմի ընդլայնման, հասարակական և տնտեսական 

զարգացումների առավել ամբողջական արտացոլման, սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության 

ուղղությունների նախանշման համար արդիական է դարձել տնային տնտեսությունների 

հետազոտության անցկացումը, որը հանդիսանում է տեղեկատվության հարուստ աղբյուր ոչ 

միայն սոցիալական հետազոտությունների, այլև տարբեր բնույթի տնտեսական 

ուսումնասիրությունների և տնտեսական նորմատիվների հաշվառման համար: Նախատեսվում է 

հանրապետությունում անցկացնել տնային տնտեսությունների ընտրանքային հետազոտություն, 

որը հնարավորություն կտա հաշվարկել նվազագույն սպառողական զամբյուղը, նրա 

կառուցվածքը, ընտանիքի միջին կազմը և միջին ծախսերը մեկ շնչի հաշվով, միջին ծախսերի և 

միջին եկամուտների համապատասխանությունը, սննդամթերքի, արդյունաբերական 

ապրանքների և ծառայությունների վրա բնակչության կատարած ծախսերը, ՍԳԻ-ում 

(սպառողական գների ինդեքս) հաշվառվող ապրանքատեսակների և ծառայությունների 

տեսակարար կշիռները, ազգային հաշիվների համակարգը և այլ ցուցանիշներ:  

2015-2017թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով պետական վիճակագրության 

բնագավառի զարգացմանը և ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի անցկացմանը կուղղվեն 

համապատասխան գումարներ: 

    

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ     Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 


