Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 24(415) «29»նոյեմբերի 2020թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ
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«Արցախի Հանրապետության 2021-2023 թվականների պետական
միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 455-Ն որոշումը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
18 սեպտեմբերի 2020թ.

N 455-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
«Արցախի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգի մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 11-րդ մասը` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2021-2023 թվականների
պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 455-Ն որոշման

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
2021-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Արցախի Հանրապետության (այսուհետ` նաև ԱՀ) պետական միջնաժամկետ
ծախսերի ծրագրավորման գործընթացն օրենքով հանդիսանում է ընդհանուր բյուջետային գործընթացի բաղկացուցիչ մաս և իրականացվում է օրենքով սահմանված ընթացակարգով: ԱՀ բյուջետային գործընթացում պետական միջնաժամկետ ծախսերի
ծրագրի կազմման փուլի առանձնացումը պայմանավորված է այդ փաստաթղթի
քաղաքական կարևորությամբ:
Նպատակը և խնդիրները
Արցախի Հանրապետության բյուջետային գործընթացի պրակտիկայում պետական բյուջեի նախագիծը մշակվում է մեկ տարվա կտրվածքով: Պետական ծախսերի
կառավարման 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): Պետական ծախսերի քաղաքականությունը հստակ ձևակերպելու և իրականացնելու համար
անհրաժեշտ է հաշվի առնել պետական ծախսերի ծրագրային պահանջները միջնաժամկետ (հնարավորության դեպքում՝ նաև երկարաժամկետ) հեռանկարում, որն իր
հերթին ենթադրում է մակրոտնտեսական միջավայրի ակնկալվող զարգացումների և
հասանելի բյուջետային միջոցների ծավալի կանխատեսելիություն:
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`
Համընդհանուր
հարկաբյուջետային
կարգապահություն.
բյուջետային
ռեսուրսների փաթեթը պետք է լինի հստակ և համապարփակ ձևակերպված,
ձևավորվի նախքան ըստ առանձին ուղղությունների ծախսերի բաշխումը և
հիմնավորված լինի միջնաժամկետ մակրոտնտեսական կանխատեսումներով: Ծախսերի բաշխումը հստակորեն պետք է իրականացվի վերը նշված բյուջետային
ռեսուրսների շրջանակներում, իսկ դրանց հետագա կատարումը` սահմանված
ծախսային գերակայություններին համապատասխան ընտրված ծրագրերի գծով
նախատեսված բյուջետային հատկացումների սահմանաքանակների շրջանակներում:
Տեղաբաշխման արդյունավետություն. պետական ծախսերը պետք է
համահունչ լինեն պետական քաղաքականության գերակայություններին, և
համակարգը պետք է հնարավորություն ընձեռի իրականացնել միջոցների
միջոլորտային և ներոլորտային վերաբաշխում՝ նվազ գերակայություններից դեպի
առավել կարևորները և ցածր արդյունավետություն ունեցող ծրագրերից դեպի բարձր
արդյունավետություն ունեցողները:
Տեխնիկական
(արտադրական)
արդյունավետություն.
ճյուղային
նախարարությունները
(գերատեսչությունները)
պետք
է
ապահովեն
արդյունավետության առավելագույն հասանելի մակարդակ, որը պետք է համադրելի
լինի մասնավոր հատվածի համապատասխան ցուցանիշների հետ:
Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրման համակարգի ներդրումը
նպատակ է հետապնդում լուծել հետևյալ խնդիրները`
 բարելավել մակրոտնտեսական հաշվեկշռվածությունը՝ ի հաշիվ ռեսուրսների
իրատեսական և համապարփակ փաթեթի ձևավորման.
 նպաստել պետական ֆինանսական միջոցների հաշվին կատարվող
բյուջետային հատկացումների միջոլորտային և ներոլորտային արդյունավետ

վերաբաշխմանը՝ ըստ գերակա ուղղությունների.
 հնարավորինս
նվազեցնել
քաղաքականությունների
և
դրանց
ֆինանսավորման միջև առկա անորոշությունները` նպաստելով ծրագրերի մշակման
որակի բարձրացմանը.
 ըստ ոլորտների սահմանել կոշտ բյուջետային սահմանափակումներ`
ճյուղային նախարարությունների (գերատեսչությունների) համար պայմաններ և
խթաններ ստեղծելով հասանելի միջոցների նպատակային և արդյունավետ
օգտագործման համար.
 բարելավել բյուջետային ծրագրերի գնահատման համակարգը և մեծացնել
պետական ֆինանսների կառավարման թափանցիկության աստիճանը:
Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրման մոտեցումները
Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրումը շարունակական գործընթաց է
և, ըստ էության, իրենից ներկայացնում է «քաղաքականությունների ձևակերպում պլանավորում – բյուջետավորում» տրամաբանական ամբողջական շղթա: Այն
հնարավորություն է ընձեռում մեղմել հասանելի բյուջետային ռեսուրսների և
պահանջվող ծախսերի միջև հնարավոր անհամապատասխանությունը, ինչպես նաև
պետական ծախսերում կատարել առանձին բնագավառներում իրականացվող պետական քաղաքականության փոփոխություններին համարժեք փոփոխություններ: Այս
առումով արդարացված է, որ ԱՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (այսուհետ` նաև ՄԺԾԾ) մշակումը (և/կամ վերանայումը), ըստ ժամանակի, նախորդում է
տարեկան պետական 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 ապահովում համապատասխան մեխանիզմների օգնությամբ:
ԱՀ 2021–2023թթ. ՄԺԾԾ-ի մշակման կազմակերպչական հիմքերը
ԱՀ 2021–2023թթ. ՄԺԾԾ-ի մշակման գործընթացը կանոնակարգվել է «Արցախի
Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքով, ԱՀ կառավարության
2020թ. հունիսի 10-ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին» N 65-Ա որոշմամբ և այդ որոշման հանձնարարականների հիման վրա ԱՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մշակված մեթոդական ցուցումներով:
Ըստ էության, նման մոտեցումը խնդրին վկայում է այն մասին, որ ԱՀ կառավարությունը, պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը որպես բյուջետային
գործընթացի բաղկացուցիչ մաս դիտելով, կարևորում է նաև վերջինիս քաղաքական
նշանակությունը:
Ընթացիկ տարում ԱՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի մշակման
գործընթացը կառավարվել, վերահսկվել և համակարգվել է ԱՀ կառավարության
որոշմամբ ստեղծված ստորև նշված երկու մարմինների կողմից.
 Արցախի Հանրապետությունում պետական միջնաժամկետ ծախսերի
ծրագրերի մշտապես գործող բարձրագույն խորհուրդ (խորհրդի նախագահ՝ ԱՀ
պետական նախարար), որն ապահովել է ռազմավարական որոշումների կայացումը և
մշակման գործընթացի վերահսկողությունը,
 Արցախի Հանրապետությունում պետական միջնաժամկետ ծախսերի
ծրագրերի մշակման աշխատանքները համակարգող՝ մշտապես գործող խումբ (խմբի
ղեկավար՝ ԱՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ), որն ապահովել է պետական
միջնաժամկետ ծրագրի մշակման աշխատանքների համակարգումը:

Նման մոտեցումն ընդգծում է բյուջետային գործընթացում ճյուղային նախարարությունների (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 ԱՀ ֆինանսների
նախարարության ու ճյուղային նախարարությունների (գերատեսչությունների)
գործողությունների փոխհամաձայնեցումը, որից մեծապես կախված է ոչ միայն ԱՀ
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
ԱՀ
կառավարությունն
իրականացնում
է
բարեփոխումներ
նաև
ծրագրային
բյուջետավորումը հանրապետությունում ներդնելու ուղղությամբ: Ծրագրային
բյուջետավորման բարեփոխման գերակա նպատակը պետական ծախսերի տնտեսական արդյունավետության բարձրացումն է` ռեսուրսներն առաջնահերթ ծախսային
ծրագրերին ուղղելու համար ԱՀ կառավարությանն աջակցելու միջոցով: Ծրագրային
բյուջետավորման շրջանակներում այդ աջակցությունն իրականացվում է ԱՀ
կառավարությանը (և հանրությանը) պետական ֆինանսավորման դիմաց տրամադրվող ծառայությունների կամ անմիջական արդյունքների վերաբերյալ ավելի
ճշգրիտ տեղեկատվություն տրամադրելու միջոցով: Հետևաբար, ծրագրային բյուջետավորումը հանդիսանում է գործիք սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության առանձին
օղակները շաղկապելու համար: Նշվածը կօգնի հասկանալ ծախսերի վերաբերյալ
կայացված որոշումների նպատակաուղղվածությունը և ծախսային քաղաքականությունն ամբողջությամբ ուղղել կառավարության ընդհանուր նպատակների իրագործմանը:

ՄԱՍ Ա. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳԼՈՒԽ 1. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ
ԴՐԱՆՑ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
1.1 ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Արցախի Հանրապետության կառավարությունն առաջիկա տարիներին առավել
կարևորում է պետական բյուջեի ծախսային հետևյալ գերակայությունները.
 Արցախի 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,
ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման կատարելագործում, ջրային
պաշարների արդյունավետ կառավարում, 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,
հասարակության յուրաքանչյուր անդամի համար արժանապատիվ ծերության
ապահովման,
բոլոր
քաղաքացիներին
մատուցվող
տարբեր
բժշկական
ծառայությունների մինչև 100 տոկոս պետպատվերի շրջանակների ընդլայնման,
անվճար բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության ներդրման,
«յուրաքանչյուր ընտանիքի՝ առանձին բնակարան» սկզբունքով պետական
քաղաքականության 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, Արցախի Հանրապետության
զինված ուժերի բարձր մարտունակության պահպանում.
 Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչում և արցախաադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորում:
1.2 ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ
Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը Արցախի Հանրապետության գործադիր
իշխանության նպատակների իրագործման հիմնական գործիքներից մեկն է:
Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ներկայացնող այս փաստաթուղթը
ոլորտների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի հետ միասին կազմում է գործադիր
իշխանության
պետական
միջնաժամկետ
ծախսերի
ծրագրի
հիմնական
բովանդակությունը:
Սույն ծրագրի հարկաբյուջետային քաղաքականությունը շարադրող մասը
ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության գործադիր իշխանության ընդհանուր
երկարաժամկետ հարկաբյուջետային սկզբունքները, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ
հարկաբյուջետային
ցուցանիշները
և
ռազմավարական
ծախսային
գերակայությունները: Դրանք տնտեսական և հարկաբյուջետային այն չափանիշներն
են, որոնք դրվելու են Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի
նախագծի մշակման հիմքում:

1.3 ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
1.3.1 Երկարաժամկետ հարկաբյուջետային սկզբունքները
Ընդունելով
կայուն
հարկաբյուջետային
քաղաքականության
անհրաժեշտությունը` Արցախի Հանրապետության գործադիր իշխանությունը 20212023 թվականների ՄԺԾԾ-ի մշակման ընթացքում առաջնորդվել է Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
ծրագրով
ամրագրված
հարկաբյուջետային
սկզբունքներով: Քանի որ բյուջետային մուտքերի սղությունը և ելքերի վրա ազդող
գործոնները սահմանափակում են կարճաժամկետ հեռանկարում նշված սկզբունքների
իրագործման հնարավորությունները, գործադիր իշխանությունը մտադիր է կիրառել
այդ սկզբունքները երկարաժամկետ հեռանկարում: Դրանք հիմք կծառայեն ընթացիկ
քաղաքականությունների և գործադիր իշխանության երկարաժամկետ նպատակների
համաձայնեցվածությունը գնահատելու համար:
1.3.2 Կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հարկաբյուջետային ցուցանիշները
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը
առկա
ծախսային
գերակայությունները համադրել է երկարաժամկետ հարկաբյուջետային սկզբունքների
հետ` հաջորդ 3 տարիների ընդհանուր ծախսային մակարդակը որոշելու համար:
Համախառն ներքին արդյունքի (այսուհետև` նաև ՀՆԱ-ի) նկատմամբ
պետական
բյուջեի
եկամուտների
հարաբերության
ցուցանիշը
2021-2023
թվականներին կտատանվի 30.6-33.2 տոկոսի սահմաններում, իսկ ներքին ռեսուրսների
հաշվին ձևավորվող (սեփական) եկամուտների դեպքում` 13.8-16.2 տոկոսի
սահմաններում:
Հիմք ընդունելով պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումային
ծավալները` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ծրագրում է 2021-2023
թվականների ծախսերի տարեկան մակարդակը պահպանել ՀՆԱ-ի 31.9-37.2 տոկոսի
սահմաններում:

ԳԼՈՒԽ 2. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ
Վերջին տարիներին Արցախի Հանրապետության տնտեսությունը բնութագրվել
է տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշներով, մասնավորապես վերջին հինգ տարիների
ընթացքում (2015-2019թթ.) միջինում գրանցվել է համախառն ներքին արդյունքի 11.2
տոկոս իրական աճ:
2019 թվականի ՀՆԱ-ն իրական արտահայտությամբ նախորդ տարվա
նկատմամբ աճել է 10.3 տոկոսով և կազմել 342.5 մլրդ դրամ: Ընդ որում, աճ է
արձանագրվել
տնտեսության
գրեթե
բոլոր
ճյուղերում,
մասնավորապես
«Արդյունաբերություն» ճյուղի հաշվին` 4.4 տոկոսային կետը (15.1 տոկոս իրական աճի
պայմաններում), «Պետական կառավարում և պաշտպանություն, պարտադիր
սոցիալական ապահովություն» ճյուղի հաշվին՝ շուրջ 3.4 տոկոսային կետը (14.5 տոկոս
իրական աճի պայմաններում), «Շինարարություն» ճյուղի հաշվին՝ 2.2 տոկոսային կետը
(23.2 տոկոս իրական աճի պայմաններում), «Ֆինանսական և ապահովագրական
գործունեություն» ճյուղի հաշվին` 1.4 տոկոսային կետը (17.0 տոկոս իրական աճի
պայմաններում):
2019 թվականի դեկտեմբերին Չինաստանի Ուհան քաղաքում բռնկված COVID19 համավարակը տարածվել է ամբողջ աշխարհով մեկֈ Անմասն չեն մնացել նաև
Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը, որտեղ առաջին
դեպքերը գրանցվել են համապատասխանաբար 2020 թվականի մարտի 1-ին և ապրիլի
2-ինֈ Պանդեմիայի հետևանքով համաշխարհային տնտեսությունը ապրում է ճգնաժամ,
որի կործանարար ազդեցությունը դեռ վաղ է գնահատելֈ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը, բարձր դասելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ
ամրագրված դրույթը, որ մարդը բարձրագույն արժեք է, բոլոր հնարավոր միջոցներն է
ձեռնարկում մարդկանց կյանքը փրկելու և սոցիալական վիճակը բարելավելու համարֈ

Արտակարգ իրավիճակի և կիրառվող սահմանափակումների պայմաններում
տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում արձանագրվել է անկում, որի արդյունքում 2020
թվականի առաջին կիսամյակում համախառն ներքին արդյունքն իրական
արտահայտությամբ նվազել է 1.5 տոկոսովֈ Համավարակի տարածման և տևողության
մեծ անորոշություններով պայմանավորված տնտեսության զարգացման ընթացքը
մեծապես կախված է COVID-19 համավարակի հաղթահարմանն ուղղված
առողջապահական, ինչպես նաև կառավարության կողմից իրականացվող
համավարակի տնտեսական հետևանքների կանխարգելմանն ու տնտեսության
վերականգնմանն ուղղված միջոցառումներից, որոնք կնպաստեն բարելավել
իրավիճակը մինչև տարեվերջ` ապահովելով շուրջ 2% տնտեսական աճ:
Կառավարության կողմից վարվող տնտեսական քաղաքականությունը, նախորդ
տարիների և 2020 թվականի առաջին կիսամյակի զարգացումները հիմք են
հանդիսացել տնտեսական աճի տեմպի կանխատեսման համար: Միջնաժամկետ
հատվածի համար ծրագրվել է ՀՆԱ-ի 8.0 տոկոս տարեկան իրական աճ:
Միջնաժամկետ մակրոտնտեսական կանխատեսումների հիմնական սցենարը
կառուցվել է Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020-2025 թվականների ծրագրի
հենքի վրա և ենթադրում է դրանով նախանշված քաղաքականությունների և
միջոցառումների հետևողական և ամբողջական իրագործում:
2021-2023 թվականների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների
կանխատեսումները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:
Աղյուսակ 2.1. Հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները
2015

2016

2017

2018

2019

Ցուցանիշներ

2020
սպասվող

փաստացի

2021

2022

2023

կանխատեսում

Անվանական
209,346 229,652 272,071 310,253 342,464 349,400 384,900 424,000 467,100
ՀՆԱ մլն դրամ
Տնտեսական
9.1
9.2
15.6
11.9
10.3
2.0
8.0
8.0
8.0
աճ, %
ՀՆԱ
1.6
0.5
2.7
1.9
0.1
0.0
2.0
2.0
2.0
դեֆլյատոր, %
Գնաճ, նախորդ
տարվա
0.2
-1.4
1.5
-0.2
0.4
1.3
4.0+/-1.5 4.0+/-1.5 4.0+/-1.5
դեկտեմբերի
նկատմամբ, %

Իրական հատված
Ծրագրային ժամանակահատվածում տնտեսության հիմնական
իրական աճի ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 2.2-ում:

ճյուղերի

Աղյուսակ 2.2. Տնտեսության հիմնական ճյուղերի իրական աճի ցուցանիշները (%)
2015

2016

Ցուցանիշներ
ՀՆԱ-ի իրական աճ
Արդյունաբերություն
Գյուղատնտեսություն
Շինարարություն *

2017

2018

2019

11.9
29.3
-3.9
11.5

10.3
40.1
-3.7
23.1

փաստացի
9.1
2.5
12.9
1.0

9.2
9.7
7.4
-9.0

15.6
54.8
7.8
3.2

*) անվանական արտահայտությամբ

2020 2021
2022
2023
սպասկանխատեսում
վող
2.0
8.0
8.0
8.0
1.5
8.5
9.0
9.0
0.5
10.5
11.0
11.0
7.3
6.5
7.0
7.0

Աղյուսակ 2.2-ից կարելի է տեսնել, որ 2015-2019 թվականներին
արդյունաբերության ճյուղում միջին հաշվով գրանցվել է 27.3 տոկոս իրական աճ:
Արցախի Հանրապետության կողմից էներգետիկ համակարգում վարվող
քաղաքականության
շնորհիվ
2015-2019
թվականները
հանդիսացել
են
«Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում» ճյուղի բուռն
զարգացման տարիներ` ապահովելով 12.8 տոկոս միջին տարեկան աճ:
Հանքագործական արդյունաբերությունը 2015-2019 թվականների ընթացքում
իրական արտահայտությամբ միջին տարեկան կտրվածքով աճել է 43.7 տոկոսով:
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 2019 թվականին աճել է 40.1
տոկոսով` ի շնորհիվ «Մշակող արդյունաբերություն» ճյուղում արձանագրված կտրուկ
աճի` շուրջ 2.7 անգամ և «Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի
մատակարարում» ճյուղի` 14.9 տոկոս:
2020 թվականի առաջին կիսամյակում արդյունաբերական արտադրանքի
թողարկման ծավալները նվազել են 10.2 տոկոսով, հիմնականում պայմանավորված
համավարակով, որը բացասաբար է անդրադարձել «Մշակող արդյունաբերություն» և
«Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում» ճյուղերի
վրա: Ակնկալվում է, որ մինչև տարեվերջ իրավիճակը կբարելավվի և
արդյունաբերությունում կդրսևորվի արտադրության ծավալների աճ շուրջ 1.5 տոկոսի
չափովֈ
2021-2023 թվականների համար կանխատեսվում է արդյունաբերության
իրական աճ տարեկան միջին 8.8 տոկոսի չափով` պայմանավորված «Մշակող
արդյունաբերություն»
և «Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի
մատակարարում» ճյուղերի 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 արդյունաբերության
զարգացումը` առանձնապես տեղական հումքի վերամշակման հիման վրա, ինչպես
նաև թեթև արդյունաբերության զարգացումը:
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 ընկերությունների կողմից:
Կառավարության ուշադրության կենտրոնում կմնա նաև ներքին աղբյուրների
վրա հիմնված էներգետիկ համակարգի զարգացմանն ուղղված քաղաքականության
իրականացումը:
2015-2019 թվականներին գյուղատնտեսության միջին տարեկան աճը կազմել է
4.1 տոկոս: Նշված ժամանակահատվածում իրական աճի տարեկան ցուցանիշները
դրսևորել են անկայուն վարքագիծ (3.9 տոկոս անկումից մինչև 12.9 տոկոս աճ), որի
հիմնական պատճառը բուսաբուծության արտադրանքի ծավալի տատանումներն են
(11.2 տոկոս անկումից մինչև 22.6 տոկոս աճ): Անասնաբուծության արտադրանքի
տարեկան ծավալները 2015-2019 թվականների ընթացքում միջինում ապահովել են 3.1
տոկոս աճ:
2019 թվականին գյուղատնտեսությունը նվազել է 3.7 տոկոսի չափով, ինչը
պայմանավորված էր բուսաբուծության համախառն արտադրանքի ծավալի անկմամբ
11.2 տոկոսով:

Ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում գյուղատնտեսության համախառն
արտադրանքը կազմել է 25.5 մլրդ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն
ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել է 9.7 տոկոսով: Մինչև տարեվերջ ակնկալվում է
գյուղատնտեսության աճ շուրջ 1.0 տոկոսի չափով:
2021-2023 թվականներին ճյուղի միջին տարեկան աճը կանխատեսվում է 10.8
տոկոսի չափով, որի համար հիմք է հանդիսացել կառավարության կողմից
նախատեսվող միջոցառումների իրականացումը:
Վերջին հինգ տարիների ընթացքում շինարարության ծավալը միջին տարեկան
կտրվածքով աճել է շուրջ 6.0 տոկոսով: 2015-2019 թվականներին շինարարության
ծավալի շուրջ 35.3 տոկոսն իրականացվել է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:
2019 թվականին շինարարության ծավալն աճել է 23.1 տոկոսով: Նշված
ժամանակաշրջանում շինարարական աշխատանքներն ըստ տնտեսության ճյուղերի
հիմնականում իրականացվել են «Հանքագործական արդյունաբերություն և
բացահանքերի շահագործում» ճյուղում (24.9 տոկոս), «էլեկտրականության, գազի,
գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում» ճյուղում (17.7 տոկոս), «Սպասարկման այլ
ծառայություններ» ճյուղում (15.3 տոկոս), «Փոխադրումներ և պահեստային
տնտեսություն» ճյուղում (13.3 տոկոս) և «Անշարժ գույքի հետ կապված
գործունեություն» ճյուղում (11.6 տոկոս):
2020 թվականի առաջին կիսամյակում հանրապետությունում իրականացվել է
շուրջ 23.8 մլրդ դրամի շինարարություն, որը նախորդ տարվա նույն
ժամանակաշրջանի նկատմամբ նվազել է 13.7 տոկոսով:
2020 թվականի համար ակնկալվում է կապիտալ շինարարության ծավալի աճ
շուրջ 7.3 տոկոսով: 2021-2023 թվականների համար կանխատեսվում է աճ` միջինում
տարեկան 6.8 տոկոսով:
Արտաքին հատված
2015-2019 թվականների ընթացքում արտաքին ապրանքաշրջանառության
ծավալները տարեկան կտրվածքով միջինում աճել են 13.6 տոկոսի չափով (դոլարային
արտահայտությամբ): Ներմուծումն այդ տարիների ընթացքում աճել է տարեկան
միջինը 5.1 տոկոսով, իսկ արտահանումը աճել է շուրջ 37.8 տոկոսով:
Արցախի Հանրապետության արտաքին ապրանքաշրջանառությունը 2019
թվականին նախորդ տարվա համեմատ աճել է 18.2 տոկոսով, ընդ որում` ներմուծումը
աճել է 5.7 տոկոսով և կազմել 373.1 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ արտահանումը` 40.1
տոկոսով` կազմելով 283.0 մլն ԱՄՆ դոլար: 2019 թվականի արդյունքներով Արցախի
Հանրապետությունը արտաքին առևտուր է իրականացրել 24 երկրների հետ: Այդ
տարվա արտաքին ապրանքաշրջանառության 84.5 տոկոսը բաժին է ընկել Հայաստանի
Հանրապետությանը, 14.5 տոկոսը` Ռուսաստանի Դաշնությանը և 1.0 տոկոսը` այլ
երկրներին:
Արտահանման ծավալում մեծ տեսակարար կշիռ են կազմել «Հանքահումքային
մթերքներ», «Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և
դրանից իրեր» և «Բուսական ծագման արտադրանք» ապրանքախմբերը (2019 թվականի
դրությամբ համապատասխանաբար 45.8, 39.7 և 4.6 տոկոս): Ներմուծվող
ապրանքախմբերից կարելի է առանձնացնել «Հանքահումքային մթերքներ»,
«Տրանսպորտային միջոցներ» և «Պատրաստի սննդի արտադրանք» ապրանքախմբերը,
որոնց տեսակարար կշիռները կազմել են համապատասխանաբար 17.8, 14.5 և 12.7
տոկոս, իսկ ներդրումային բնույթի1 ապրանքների տեսակարար կշիռը կազմել է 14.3
տոկոս:

Որպես ներդրումային բնույթի դիտարկվել են «Մեքենաներ, սարքավորումներ,
մեխանիզմներ» և «Սարքեր և ապարատներ» ապրանքային խմբերը:

2020 թվականի առաջին կիսամյակում Արցախի Հանրապետության արտաքին
ապրանքաշրջանառությունը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 24.9 տոկոսով` պայմանավորված համավարակի
պայմաններում տնտեսության սահմանափակումներով, ինչպես նաև արտաքին
պահանջարկի կրճատմամբ:
Նշված ժամանակաշրջանում արտահանման ծավալը կազմել է 78.5 մլն ԱՄՆ
դոլար` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազելով 39.9
տոկոսով: Ներմուծման ծավալը 2020 թվականի առաջին կիսամյակում նվազել է 13.8
տոկոսով և կազմել 152.2 մլն ԱՄՆ դոլար:
Հաշվի առնելով 2020 թվականի առաջին կիսամյակի զարգացումները և նախորդ
տարիների միտումները`
տարեկան կտրվածքով կանխատեսվում է առևտրի
շրջանառության ծավալների նվազում շուրջ 11.7 տոկոսով:
2021-2023
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:
2021-2023 թվականների համար կանխատեսվում է Արցախի Հանրապետության
արտաքին ապրանքաշրջանառության ծավալների աճ` տարեկան միջինում 7.2
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` 8.3 տոկոս) ներմուծման ծավալների
նկատմամբ (տարեկան միջին աճը` 6.5 տոկոս):
Աղյուսակ 2.3. Արտաքին առևտրաշրջանառության ցուցանիշների աճի տեմպերը (%)
2015

2016

Ցուցանիշներ
Արտաքին առևտրաշրջանառություն
Ապրանքների
ներմուծում
Ապրանքների
արտահանում

2017

2018

2019

փաստացի

2020
սպասվող

2021

2022

2023

կանխատեսում

-14.2

7.4

31.5

24.9

18.2

-11.7

7.1

7.3

7.3

-16.4

1.7

12.1

22.6

5.7

-6.6

6.5

6.5

6.5

-4.0

30.6

93.1

29.0

40.1

-18.1

8.0

8.5

8.5

Սպառողական գներ
2015-2019 թվականներին սպառողական գների ինդեքսը տատանվել է «-1.4» «+1.5» տոկոսների միջակայքում, միջին տարեկան չափը կազմել է 0.1 տոկոս: Այն
հիմնականում պայմանավորված էր միջազգային գների ազդեցությամբ:
2020 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա դեկտեմբերի
նկատմամբ արձանագրվել 1.4 տոկոս գնաճ: 2020 թվականի հունվար-հունիսին
նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ սպառողական գների ինդեքսն
ըստ սպառման ապրանքների կազմել է 0.7 տոկոս, ընդ որում` պարենային
ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) և ոչ պարենային ապրանքների
մասով արձանագրվել է համապատասխանաբար 1.2 տոկոս գնաճ և 0.2 տոկոս
գնանկում, իսկ բնակչությանը մատուցված ծառայությունների սակագները մնացել են
անփոփոխ:
Նախորդ տարիների փաստացի վիճակագրական և 2020 թվականի սպասվող
ցուցանիշները թույլ են տալիս գնաճի ցուցանիշը 2021-2023 թվականների համար

կանխատեսել 4.0 տոկոսի սահմաններում` +/-1.5 տոկոս տատանման թույլատրելի
միջակայքով:
ԳԼՈՒԽ 3. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ,
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏ ԵՎ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴ
3.1. ԱՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2021-2023 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:
2021-2023 թվականներին հարկային համակարգի կատարելագործման կարևոր
ուղղություններն
են
լինելու
հարկային
եկամուտների
հավաքագրման
վարչարարության արդյունավետ մեթոդների և մոտեցումների կիրառումն ու
օրենսդրական բարեփոխումների իրականացումը: Այդ թվում.
 հարկային օրենսգրքի նախագծի մշակումը և ներդրումը, որի ընդունմամբ
կայուն և կանխատեսելի միջավայր կապահովվի ինչպես գործարարների, այնպես էլ
հարկային համակարգի համար.
 հարկ վճարողներին
ժամանակակից և
որակյալ ծառայությունների
մատուցումը, որով հարկման հարաբերություններում կընդլայնվեն ինքնագնահատման
համակարգի կիրառման մոտեցումները, այդ թվում` բոլոր տեսակի հարկային
հաշվետվությունների ու տեղեկությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու
հնարավորության ստեղծումը, պարտավորությունների ավտոմատ հաշվառման և
էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրսգրման համակարգերի
կատարելագործումն ու դրանց շրջանակների ընդլայնումը, հարկ վճարողների համար
հարկային պարտավորությունների online դիտման հնարավորության ստեղծումը.
 հարկային
ընթացակարգերի
վերաբերյալ
հարկ
վճարողների
իրազեկվածության բարձրացման
նպատակով պարբերաբար ուսուցումների
կազմակերպումը, այդ թվում` online հարթակի միջոցով.
 տնտեսության ստվերային երևույթների դեմ պայքարի արդյունավետության
բարձրացումը`
հարկ
վճարողների
կողմից
գործարքների
ամբողջական
փաստաթղթավորման, աշխատողների և աշխատավարձերի ձևակերպման նկատմամբ
մշտադիտարկման և ռիսկերի գնահատման համակարգի միջոցով.
 խոշոր բիզնեսի լիարժեք և ժամանակին հարկման ապահովումը` թույլ
չտալով ապառքների կուտակում.
 Հանրապետության
տարածք
ներմուծվող
և
արտահանվող
ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման գործընթացի կատարելագործումը.
 համակարգի գործունեության թափանցիկության ապահովումը.
 հարկ վճարողներին սպասարկող ստորաբաժանումների աշխատակիցների
մասնագիտական պատրաստվածության և աշխատանքային հմտությունների
բարձրացման նպատակով պարբերաբար վերապատրաստումների կազմակերպումը:
3.2. ԱՀ 2021-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ
Արցախի Հանրապետության 2021-2023 թվականների պետական բյուջեների
սեփական եկամուտները կանխատեսվել են համապատասխանաբար` 62,200.0 մլն
դրամի, 63,700.0 մլն դրամի և 64,500.0 մլն դրամի չափով: Եկամուտների տարեկան
ծրագրային ծավալները կապահովվեն հիմնականում ի հաշիվ հարկային
եկամուտների և պետական տուրքերի:

Աղյուսակ 3.1. 2021-2023
եկամուտները (մլն դրամներով)

թվականների

Եկամտատեսակը
Պետական բյուջեի եկամուտներ, ընդամենը
Պետական բյուջեի սեփական եկամուտներ,
այդ թվում.
Հարկային եկամուտներ և պետական տուրք
Այլ եկամուտներ

համար ծրագրված

բյուջետային

2021թ.

2022թ.

2023թ.

127,965.4

134,614.3

142,949.8

62,200.0

63,700.0

64,500.0

61,700.0
500.0

63,200.0
500.0

64,000.0
500.0

Արցախի Հանրապետության 2021-2023 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 2021-2023 թվականների
բյուջետային մուտքերը ծրագրվել են` համապատասխանաբար` 61,700.0 մլն դրամի,
63,200.0 մլն դրամի և 64,000.0 մլն դրամի չափով:
Աղյուսակ 3.2. Արցախի Հանրապետության 2020-2023 թվականների պետական
բյուջեների հարկերի վերաբերյալ առանձին ցուցանիշներ
Ցուցանիշներ
Հարկային եկամուտներ և պետական տուրք
(մլն դրամ)
աճը նախորդ տարվա նկատմամբ (%-ով)
հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%-ով)

2020թ.
ծրագիր

2021թ.
2022թ.
2023թ.
կանխատեսում

55,500.0

61,700.0

63,200.0

64,000.0

93.7
14.8

111.2
16.0

102.4
14.9

101.3
13.7

2021-2023
թվականների
հարկերի
հավաքագրման
առաջարկվող
մակարդակների իրատեսական են և ինչպես արդեն նշվել է, հարկերի
կանխատեսումային
մակարդակն
ապահովելու
համար
ծրագրային
ժամանակահատվածում
առաջնային
է
հարկային
վարչարարության
արդյունավետության բարձրացումը: 2015-2023 թվականների մակրոտնտեսական
ցուցանիշների (Աղյուսակ 2.1) փաստացի և կանխատեսումային մեծությունների
համեմատությունից կարելի է եզրակացնել, որ միջնաժամկետ հեռանկարում
կատարված կանխատեսումները ռիսկային չեն:
Այլ եկամուտները ներառում են իրավաբանական անձանց կապիտալում
կատարված
ներդրումներից
ստացվող
շահութաբաժինները,
բանկերում և
ֆինանսական հաստատություններում պետական բյուջեի ժամանակավոր ազատ
միջոցների տեղաբաշխումից և դեպոզիտներից ստացվող տոկոսավճարները,
պետական հիմնարկների հաշվեկշիռներում հաշվառվող գույքի, համայնքների
վարչական տարածքներից դուրս գտնվող պետական սեփականություն համարվող
հողերի վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքի 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 2021-2023 թվականների համար ծրագրվել են տարեկան 500.0
մլն դրամի չափով` հաշվի առնելով գանձման համար պատասխանատու պետական
կառավարման մարմինների կողմից Արցախի Հանրապետության 2020 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 2021-2023 թվականների բյուջետային
եկամուտների կանխատեսումների վերանայում (2021 թվականը` Արցախի
Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակման, 2022 և 2023
թվականները` Արցախի Հանրապետության 2022-2024 թվականների ՄԺԾԾ-ի
մշակման փուլում):
2021-2023 թվականների բյուջետային եկամուտների կանխատեսումների
հետագա ճշգրտումներում էական կլինի նաև հետևյալ լրացուցիչ տեղեկությունների
օգտագործումը.
 հաշվարկներում
կիրառված
մակրոտնտեսական
ցուցանիշների
փոփոխության մասին տեղեկություն,
 բյուջետային
եկամուտների
գանձման
համար
պատասխանատու
մարմիններից ստացվելիք լրացուցիչ տեղեկություններ,
 2020 թվականի վիճակագրական այլ ցուցանիշներ:
3.3. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԸ ԵՎ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸ
ԱՀ Նախագահի 2020-2025թթ. ծրագրի դրույթների իրականացման նպատակով
2020 թվականի պետական բյուջեում կատարվել են փոփոխություններ, որի
արդյունքում պետական բյուջեում ձևավորվել է դեֆիցիտ 9,601.3 հազ. դրամի չափով:
Պետական բյուջեի ձևավորումը միջնաժամկետ հատվածում կընթանա
բյուջետային եկամուտների նկատմամբ ծախսերի գերազանցմամբ: Ստորև
ներկայացվում են Արցախի Հանրապետության 2020-2023թթ. պետական բյուջեների
դեֆիցիտի և հավելուրդի ցուցանիշները (տես Աղյուսակ 3.3):
Աղյուսակ 3.3. Արցախի Հանրապետության 2020-2023 թվականների պետական
բյուջեների դեֆիցիտի և հավելուրդի ցուցանիշները (մլն դրամ)
Ցուցանիշներ
Պետական բյուջեի
եկամուտները, ընդամենը
Պետական բյուջեի ծախսերը,
ընդամենը
Պետական բյուջեի դեֆիցիտը
(-), հավելուրդը (+)
հարաբերությունը ՀՆԱ-ի
նկատմամբ (%-ով)

2020թ. պետական
բյուջե

2021թ.

2022թ.

2023թ.

հաստատված

ճշտված

120,949.4

126,049.4

127,965.4

134,614.3

142,949.8

120,840.7

135,650.7

143,228.1

145,270.7

148,802.5

108.7

-9,601.3

-15,262.7

-10,656.4

-5,852.7

0.03

2.6

4.0

2.5

1.3

ծրագիր

2021-2023թթ. պետական բյուջեի դեֆիցիտը ՀՆԱ-ի նկատմամբ կկազմի
համապատասխանաբար 4.0, 2.5 և 1.3 տոկոս:
Կառավարությունը միջոցներ կձեռնարկի դեֆիցիտի ֆինանսավորման
աղբյուրների հստակեցման ուղղությամբ, որոնք կներկայացվեն յուրաքանչյուր տարվա
պետական բյուջեի նախագծում:

ՄԱՍ Բ. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳԼՈՒԽ 4. ԱՀ 2021-2023ԹԹ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ
ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ծախսային քաղաքականության ռազմավարությունը շարադրող փաստաթղթում
ընդհանուր գծերով ներկայացվում են 2021-2023թթ. ընթացքում պետական բյուջեի
ծախսերի` ըստ ոլորտների քաղաքականության գերակայությունները: Այս
գերակայությունները բխում են ԱՀ կառավարության ընդհանուր ռազմավարական
գերակայությունների համատեքստից և պետք է ծառայեն որպես հիմք ԱՀ 2021
թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակման համար:
Ինչպես արդեն նշվել էր սույն ծրագրի «Մաս Ա»-ում, ԱՀ կառավարությունն
առաջիկա տարիների համար առավել կարևորում է պետական բյուջեի հիմնական
ծախսային հետևյալ գերակայությունները.
 Արցախի 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,
ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման կատարելագործում, ջրային
պաշարների արդյունավետ կառավարում, 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,
հասարակության յուրաքանչյուր անդամի համար արժանապատիվ ծերության
ապահովման,
բոլոր
քաղաքացիներին
մատուցվող
տարբեր
բժշկական
ծառայությունների մինչև 100 տոկոս պետպատվերի շրջանակների ընդլայնման,
անվճար բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության ներդրման,
«յուրաքանչյուր ընտանիքի՝ առանձին բնակարան» սկզբունքով պետական
քաղաքականության 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, Արցախի Հանրապետության
զինված ուժերի բարձր մարտունակության պահպանում.
 Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչում և արցախաադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորում:
Ստորև ներկայացվում է 2021-2023թթ. կանխատեսվող պետական ծախսերի
ընդհանուր պատկերը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման
խմբերի:

Աղյուսակ 4.1. ԱՀ 2020-2023թթ. պետական բյուջեների ծախսերը` ըստ
գործառական դասակարգման բաժինների (մլն դրամ)
Գործառական դասակարգման բաժինների
անվանումները

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ընդամենը ծախսեր
այդ թվում`
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ
ԾԱԽՍԵՐ

2020թ.

2021թ.

պետական
բյուջե

2022թ.

2023թ.

ծրագիր

120,840.7

143,228.1

145,270.7

148,802.5

14,426.0

17,264.9

17,413.7

17,457.6

250.0

250.0

250.0

250.0

9,173.3

10,455.6

10,534.0

10,596.1

17,334.7

20,307.8

20,478.2

20,854.5

307.7

286.6

291.1

304.7

774.6

4,220.5

4,222.3

4,224.1

7,443.9
3,430.0
16,339.8
27,065.0

10,500.0
4,036.8
17,712.6
30,711.9

10,294.1
4,165.6
17,716.3
31,237.3

10,240.7
4,282.9
17,720.0
32,178.8

24,295.7

27,481.4

28,668.1

30,693.1

Ինչպես երևում է աղյուսակից, միջնաժամկետ հատվածում, ինչպես և նախորդ
տարիներին, պետական բյուջեից կատարվելիք ծախսերի ամենամեծ ծավալները
բաժին են ընկնելու «Սոցիալական պաշտպանություն» և «Կրթություն» բաժիններին,
համապատասխանաբար` 21.5%-ը և 12.2%-ը:
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման վերը նշված և մնացած մի
շարք այլ բաժինների 2021-2023թթ. պետական ծախսերի քաղաքականությունը
ներկայացվում է հաջորդ գլուխներում:

ԳԼՈՒԽ 5. ԱՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
5.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
5.1.1. Իրավիճակի նկարագրությունը
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը շարունակում է իրականացնել
պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների 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 հանրային 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 նշանակալից առաջընթաց, հատկապես պետական կառավարման
առանձին մարմինների վերակազմակերպման գործընթացներում և հանրային
ծառայության ներդրման բնագավառում:

Պետական կառավարման ոլորտում ներդրվել է հանրային ծառայության
համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս դասակարգել պետական ծառայության
պաշտոնները ըստ տարբեր մակարդակների և ոլորտային առանձնահարկությունների:
Հանրային ծառայության ոլորտում աշխատանքի վարձատրության համակարգի
կարգավորման նպատակով 2013 թվականին կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ
հանրային ծառայությունների ոլորտում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի
վարձատրության գործող համակարգի արմատական բարեփոխմանը և ներդրվեց
վարձատրության միասնական և կանոնակարգված համակարգ:
2017 թվականի փետրվարի 20-ին կայացած սահմանադրական հանրաքվեի
արդյունքով
ընդունված
Արցախի
Հանրապետության
Սահմանադրությամբ
կառավարման կիսանախագահական համակարգից անցում կատարվեց կառավարման
նախագահական համակարգին:
Այս համատեքստում 2017 թվականի ընթացքում ԱՀ գործադիր իշխանության
մարմիններում տեղի են ունեցել մի շարք կառուցվածքային և գործառութային
փոփոխություններ, որոնք միտված են եղել հստակեցնելու առանձին մարմիններին
վերապահվող լիազորությունների և գործառույթների շրջանակները:
2020թ. ԱՀ նոր Նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ ԱՀ կառավարությանը
վերապահված լիազորությունների լիարժեք իրականացման նպատակով ԱՀ
Նախագահի 2020թ. մայիսի 26 ՆՀ-3-Ն հրամանագրով հաստատվեց ԱՀ
կառավարության նոր կառուցվածք, որի համաձայն ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության
հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությունը վերակազմակերպվեց և վերանվանվեց
ԱՀ ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության
նախարարության, իսկ ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը` ԱՀ
կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության: ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությունից առանձնացվեց մշակութի
բնագավառի գործառույթները և միացվեց ԱՀ կրթության, գիտության և մշակույթի
նախարարությանը,
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունից
առանձնացվեց սպորտի բնագավառների գործառույթները և միացվեց ԱՀ
ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության
նախարարությանը: Ստեղծվեց ԱՀ տարածքային կառավարման և զարգացման
նախարարություն: ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարությունից առանձնացվեց ընդերքօգտագործման բնագավառի գործառույթները և միացվեց
ԱՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը: ԱՀ
բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարությունը վերանվանվեց ԱՀ
բնապահպանության կոմիտեի: ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմից
առանձնացվեց տարածքային կառավարման բնագավառի գործառույթները և միացվեց
ԱՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը: ԱՀ ֆինանսների
նախարարությունից առանձնացվեց հարկային բնագավառի գործառույթները և
ստեղծվեց ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե: ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարությունից առանձնացվեց կադաստրի և պետական
գույքի կառավարման գործառույթները և ստեղծվեց ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի
կառավարման կոմիտե: Ստեղծվեց ԱՀ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ և ԱՀ
պետական վերահսկողական ծառայություն:

Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացում.
Պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման
գրավականներից է համարվում էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի
ներդրումը և մեկ պատուհանի սկզբունքով բնակչությանը ծառայությունների
մատուցումը: Այս ուղղությամբ պետական կառավարման մարմիններում արդեն իսկ
ներդրվել ու արդյունավետորեն գործում են մի շարք Էլեկտրոնային ծրագրեր ու
համակարգեր, որոնք թե՛ ժամանակի և թե՛ աշխատանքի առումով առավել
արդյունավետ են դարձնում պետական կառավարման համակարգի աշխատանքը, իսկ

ընդհանուր առմամբ` ավելի մատչելի ու հրապարակային են դարձնում պետական
կառավարմանն առնչվող տեղեկատվությունը հանրության համար:

Հանրային ծառայության համակարգ.
Պետական
կառավարման
համակարգում
իրականացվող
պետական
ծառայության իրավական կարգավորումների սկիզբը դրվեց «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» օրենքի և հարակից ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի
միջոցով քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրմամբ:
Պետական
ծառայության
մյուս
խմբերի
համար
համապատասխան
օրենսդրական հենքի ստեղծման, այդ ծառայությունների ներդաշնակեցման,
միասնական սկզբունքների ապահովման նպատակով 2013 թվականին ընդունվեց
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքը:
Հանրային ծառայության ոլորտում աշխատանքի վարձատրության համակարգի
կարգավորման (մասնավորապես` նաև պետական ծառայողների աշխատավարձերի
բարձրացման) նպատակով 2013 թվականին կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ
հանրային ծառայությունների ոլորտում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի
վարձատրության գործող համակարգի արմատական բարեփոխմանը և նշված ոլորտը
կարգավորելու նպատակով մշակվեց և ընդունվեց համապատասխան օրենսդրական
փոփոխությունների փաթեթ:
Միասնական համակարգով սահմանվել են նաև պետական իշխանության
մարմիններում
քաղաքացիական
աշխատանք
կատարող
և
տեխնիկական
սպասարկում
իրականացնող
անձանց
վարձատրության
չափերը
(ԼՂՀ
կառավարության 2014թ. հունիսի 19-ի N 385-Ն որոշում):
5.1.2. Հիմնական խնդիրներ
Պետական կառավարման ոլորտում, վարչարարության արդյունավետության
բարձրացմանը զուգահեռ, հսկողական գործառույթներից անցում է կատարվելու դեպի
անձանց որակյալ, մրցունակ պետական ծառայություն մատուցելը, ինչը նպատակ ունի
հանրությանը ապահովել մասնավոր ծառայություններին համադրելի որակով
պետական ծառայությունների մատուցումֈ Այս համատեքստում նախատեսվում է՝
 օպտիմալացնել պետական համակարգի ծախսերը.
 բարելավել
մասնագետների
ընտրության,
վերապատրաստման
և
որակավորման գործընթացները.
 վերացնել այն գործառույթները, որոնք ստեղծում են բյուրոկրատական
անհարմարություն և քաշքշուկ` բիզնեսի և քաղաքացիների համար՝ ուժեղացնելով
պետության կարգավորիչ դերը.
 բացառել անտեղի և ռիսկային կարգավորումները, նույնանման հարցերի
վերաբերյալ կամայական որոշումներ ընդունելու հնարավորությունը.
 պետական
քաղաքականությամբ
ամրագրված
սկզբունքներին
համապատասխան հետևողականորեն կատարելագործել պետական պաշտոնյաների
վարձատրության ներդրված միասնական և արդարացի համակարգը.
 շարունակել էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ներդրման
աշխատանքը` առաջնահերթ համարելով այն ոլորտները, որտեղ դրանց կիրառումը
առավել արդյունավետ է բնակչության և գործարարների համար:
5.2. ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
5.2.1. Գերակայությունները
ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում պետական կառավարման հիմնական
գերակայություններից են`
1) Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ընդլայնումը.
2) Պետական կառավարման բնագավառում բարեփոխումների և համակարգի
կատարելագործման իրականացումը, որոնք պետք է հանգեցնեն միջազգային
լավագույն փորձին համապատասխանող համակարգի ձևավորմանը.

3) Պետական կառավարման համակարգի կադրային ներուժի հետևողական
ամրապնդման նպատակով համակարգում աշխատելու գրավչությունը, աշխատանքի
որակը և աշխատավարձի մակարդակը մասնավոր հատվածին մրցունակ դարձնելը`
միջնաժամկետ հատվածում ձեռնպահ մնալով աշխատողների թվի ավելացումից.
4) Քաղաքացիական ծառայության համակարգում բարձր որակավորում ունեցող
մասնագետների ներգրավման ու աշխատանքային շարունակական առաջխաղացման
ընթացակարգերի կիրառումն ապահովող համապատասխան համակարգի և
կարողությունների զարգացումը.
5) Պետական կառույցների աշխատողների մասնագիտական գիտելիքների ու
հմտությունների շարունակական կատարելագործումը.
6) Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար կառավարման
մարմինների և նրանցում յուրաքանչյուր աշխատատեղի վերազինումը ժամանակակից
տեխնիկայի և կապի միջոցներով:
5.2.2. Նպատակները
Հանրային կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության
ապահովման նպատակով կարևորվում է պետության կողմից ծառայությունների
մատուցման ոլորտում էլեկտրոնային գործիքների ներդրման, պետական մարմինների
գործունեության
թափանցիկության,
հաշվետվողականության,
տվյալների
անփոփոխելիության, միասնականության և ավտոմատացման ապահովումը, ինչը
կբարձրացնի որոշումների ընդունման ժամանակ կիրառվող տեղեկատվության
հուսալիության և ամբողջականության աստիճանը:
5.2.3. Ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնները
Պետական
կառավարման
համակարգում
2021-2023
թվականներին
իրականացվելիք բյուջետային ծախսերի կառուցվածքի և ծավալների վրա
հիմնականում ազդեցություն ունեն հետևյալ գործոնները.
1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»
օրենքի պահանջներին համապատասխան առանձին պաշտոնատար անձանց
պաշտոնային դրույքաչափերի նկատմամբ հաշվարկվող հավելավճարները և
պետական ծառայողների աշխատավարձերի բնականոն աճերը,
2. ԱՀ գործող օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում առանձին
մարմինների բնականոն գործունեության ապահովման համար չկանխատեսված
ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով պահուստային ֆոնդերի նախատեսումը,
3. պետական
իշխանության
մարմինների
բնականոն
գործունեության
ապահովման համար անհրաժեշտ միջոցների նախատեսումը:
ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի
ծրագրավորվող ծախսերի մակարդակի վրա ազդեցություն կունենան նաև.
ա) օրենսդրական կարգավորումները և փոփոխությունները,
բ) հանրային ծառայությունների ոլորտում մատուցվող ծառայությունների
համար կարգավորող մարմնի կողմից սահմանվող սակագները,
գ) կառավարման ապարատի օպտիմալացման գործընթացի արդյունքում
առանձին մարմինների կառուցվածքների հնարավոր փոփոխությունները,
դ) պետական իշխանության մարմինների աշխատողների թվաքանակի
փոփոխությունը և այլ գործոններ:
5.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Պետական կառավարման համակարգի բնականոն գործունեության համար
անհրաժեշտ պետական ֆինանսավորման ծավալների պահպանումն առաջնահերթ
խնդիր է: Նախատեսվող միջոցներով կշարունակվեն նախադրյալներ ստեղծել դեպի
որակյալ, մրցունակ պետական ծառայությունների մատուցմանն անցում կատարելու
համար: Պետական իշխանության մարմինների 2021-2023 թվականների պահպանման
համար նախատեսված ծախսերի բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի
տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների խոշորացված խմբերի ներկայացված
է ստորև բերված գծանկարում:

Գծանկար 5.1 Պետական իշխանության մարմինների 2021-2023 թվականների
պահպանման համար նախատեսված ծախսերի բաշխումը` ըստ բյուջետային
ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների խոշորացված խմբերի (%)

Ծախսերի մակարդակի փոփոխությունը կզուգակցվի ՀՆԱ-ի նկատմամբ դրանց
հարաբերակցության փոփոխությամբ: Այսպես, պետական իշխանության մարմինների
պահպանման համար պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերը 2021-2023
թվականների ժամանակահատվածի համար կկազմեն համապատասխանաբար ՀՆԱ-ի
5.38, 4.96 և 4.53%-ը (2020 թվականին` 5.21%):
Պետական իշխանության մարմինների պահպանման ծախսերի տեսակարար
կշիռը պետական բյուջեի ծախսերի ամբողջ ծավալում 2021-2023 թվականների
ժամանակահատվածի համար կկազմի համապատասխանաբար 14.46, 14.47 և 14.22%
(2020 թվականին` 16.21%):
Պետական իշխանության մարմինների 2021 թվականի պահպանման ծախսերը
2020 թվականի հաստատված մակարդակը գերազանցում են 1,132.0 մլն դրամով, որը
հիմնականում պայմանավորված է աշխատավարձի ֆոնդի աճով` կապված
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքին
համապատասխան հաշվարկված աշխատավարձերի բնականոն աճերի հետ, ինչպես
նաև ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում
զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձի
բարձրացմամբ:
2022 թվականի պահպանման ծախսերը 2021 թվականի համեմատած
մակարդակը գերազանցում են 299.6 մլն դրամով, իսկ 2023 թվականի պահպանման
ծախսերը 2022 թվականի համեմատ` 138.1 մլն դրամով, որը հիմնականում
պայմանավորված է աշխատավարձի ֆոնդի աճով (աշխատավարձի բնականոն աճ):

ԳԼՈՒԽ 6. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
6.1 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
6.1.1 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
6.1.1.1 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
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 հնարավորության ապահովումն է
հասարակության և հանրապետության տնտեսության արդի կարիքներին ու
պահանջներին համապատասխան:

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Նախադպրոցական կրթությունն Արցախի Հանրապետության շարունակական
կրթության
համակարգի
սկզբնական
բաղկացուցիչ
մասն
է:
Նախադպրոցական կրթությունն ամբողջական գործընթաց է, որն ուղղված է
նախադպրոցական տարիքի երեխայի բազմակողմանի զարգացման ապահովմանը՝
նրա հակումներին, ընդունակություններին, կարողություններին, անհատական,
հոգեկան
և
ֆիզիկական
առանձնահատկություններին
համապատասխան
գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և վարքագծի ձևավորմանը:
2020թ. նախադպրոցական կրթության ոլորտում գործող 52 նախադպրոցական
ուսումնական հաստատություններից 40-ը պետական հաստատություններ են, որտեղ
ընդհանուր հաշվարկով ընդգրկված են 4016 երեխա, որից 3108-ը ընդգրկված են
պետական հաստատություններում: Նախադպրոցական խմբերի մեջ շահառուների
տարիքն սկսվում է 2.5-ից մինչև 5 տարեկանը:
Քայլեր են ձեռնարկվել նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները
և հիմնական ու միջնակարգ դպրոցների նախակրթարանները մեթոդական
ձեռնարկներով, ուսումնադիտողական պարագաներով համալրելու և հագեցնելու
ուղղությամբ:
Մեթոդական
աջակցություն
ցուցաբերելու
կրթական
քաղաքականությունը լինելու է համակողմանի և շարունակական: Ընթացիկ տարում
մեթոդական նյութերի ձեռքբերման համար ծախսվել է 3,726.0 հազար դրամ:
2020թ. նախադպրոցական ծրագրերի իրականացման համար պետական
բյուջեով նախատեսվել է 1,323.8 մլն դրամ, որը կազմում է ՀՆԱ-ի 0.4%-ը կամ
կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի (առանց պետական կառավարման
ապարատի պահպանման ծախսերի) 8.3%-ը:

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Հանրակրթության բնագավառում պետական միջամտությունն իրականացվում է
ԱՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հիմնական հանրակրթական ծրագրերի
շրջանակում կրթական և կրթաօժանդակ ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև
հանրակրթության համակարգի զարգացման ծրագրերի իրականացման եղանակով:
Այս բնագավառում շահառուներ են հանդիսանում 6-18 տարեկան երեխաները, իսկ
նախադպրոցական կրթության մեջ ընդգրկվելու դեպքում` շահառուների տարիքը
սկսվում է 5 տարեկանից:
2020թ. հանրապետությունում գործում են 217 (քաղաքային և գյուղական
վայրերում՝ համապատասխանաբար` 29 և 188) պետական հանրակրթական
ուսումնական հաստատություններ, որոնցում ընդգրկված են 23398 աշակերտ, այդ
թվում` 419 սովորողներ ընդգրկված են ներառական կրթությամբ, 63-ը` տնային
ուսուցմամբ:

Արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության նպատակը սովորողների
ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով նրանց հետաքրքրությունների զարգացման
համար պայմաններ ստեղծելն է: Այն նպատակաուղղված է երեխայի հոգևոր,
գեղագիտական և ֆիզիկական զարգացմանը:
Հանրապետությունում
գործող
31
պետական
և
համայնքային
արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ընդգրկված են 10028
երեխաներֈ Նշված թվաքանակում ներառված են թվով 7 մանկապատանեկան
ստեղծագործական կենտրոնների ուսուցման մեջ ընգրկված 3302 երեխաներ, 13
երաժշտական և արվեստի դպրոցների` 3413 և 11 մարզադպրոցների` 3313
աշակերտներֈ
2020թ. հանրակրթական և արտադպրոցական դաստիարակության ծրագրերի
իրականացման համար պետական բյուջեով նախատեսվել է 12,566.1 մլն դրամ, որը
կազմում է ՀՆԱ-ի 3.3%-ը կամ կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի (առանց
պետական կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի) 78.3 %-ը:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում նախնական
մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական ծրագրեր իրականացվում են 3
պետական
ուսումնական
հաստատություններում,
որոնցում
նախնական
մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական ծրագրերով սովորում է 567
ուսանող (անվճար հիմունքներով) և աշխատում է 208 հիմնական դասախոս ու
արտադրական ուսուցման վարպետ:
Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացվում են հինգ
պետական ուսումնական հաստատություններում (մեկ ԲՈՒՀ, չորս ՄՄՈՒՀ): «Շուշիի
տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի միջին մասնագիտական կրթական
ծրագրով հաստատվել է 7 մասնագիտություն: Միջին մասնագիտական կրթական
ծրագրերով սովորում է 1101 ուսանող (որոնցից 747-ը անվճար հիմունքներով) և
աշխատում է 243 դասախոս:
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 5-ի
«Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա
ուսուցման 2019-2020 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ցանկը
հաստատելու մասին» N 39-Ն որոշմամբ հաստատվել են նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ցանկերը, որոնք
ներառում են արհեստագործական կրթության 21 մասնագիտություն, միջին
մասնագիտական կրթության 15 մասնագիտություն, որից 1-ը` հեռակա ուսուցմամբ,
14-ը` առկա ուսուցմամբ:
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 համար 2020թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 667.1 մլն
դրամֈ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի
դեկտեմբերի 14-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն
մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկը
հաստատելու մասին» N 835-Ն որոշմամբ հաստատվել է բարձրագույն կրթության 115
մասնագիտություն` շուրջ 217 որակավորմամբ:
Արցախի
Հանրապետությունում
բարձրագույն
և
հետբուհական
մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է եռաստիճան համակարգով՝
բակալավրի, մագիստրոսի և ասպիրանտի ծրագրերով, առկա և հեռակա ուսուցման և
հայցորդության կազմակերպման
ձևերով, վճարովի և անվճար հիմունքներովֈ
Ընդունելությունն իրականացվում է մրցութային հիմունքներովֈ

Պետական բուհերում սովորող ուսանողների թիվը կազմում է 2212, որից`
պետության կողմից նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ
(անվճար)` 1036 ուսանող, այդ թվում` 768-ը՝ բակալավրի, 259-ը՝ մագիստրոսի, 9-ը՝
ասպիրանտի ծրագրովֈ
Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ծրագրերի, ինչպես
նաև դրանց իրականացմանն օժանդակող մի շարք ծրագրերի համար 2020թ. պետական
բյուջեով նախատեսվել է 1,483.9 մլն դրամ, մասնավորապես «Ուսումնական
հաստատություններում սովորող ուսանողներին տրվող փոխհատուցում» ծրագրով՝
299.0 մլն դրամ, որն իր մեջ ներառում է «Արցախի պետական համալսարան»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում, «Շուշիի տեխնոլոգիական
համալսարան» հիմնադրամում սովորող ուսանողներին տրվող փոխհատուցումը,
«Մեսրոպ Մաշտոց» համալսարանի «Կովկասագիտություն» մասնագիտության
բակալավրի առկա և հեռակա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող բարձր
առաջադիմություն ունեցող ուսանողների ուսման վարձավճարի փոխհատուցումը, ԱՀ
պետական և ոչ պետական բուհերի ու միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցմամբ վճարովի համակարգում սովորող`
զոհված զինծառայողների այրիների և երեխաների, առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխաների, 1-ին և 2-րդ խմբերի մանկուց հաշմանդամ երեխաների,
Արցախյան պատերազմի 1-ին խմբի հաշմանդամների երեխաների ուսման
վարձավճարի փոխհատուցումը, ԱՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
բակալավրիատի
առկա
ուսուցման
վճարովի
համակարգում
սովորող
պաշտպանության բանակում զինվորական ծառայության մեջ և պահեստազորում
գտնվող սպաների զավակ ուսանnղներին ուսման վարձավճարի փոխհատուցումը, ՀՀի բուհերում սովորող ուսանողներին տրվող ուսման վարձավճարի փոխհատուցումը,
ՀՀ-ի բուհերում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման վճարովի
համակարգում սովորող ուսանողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցումըֈ
Համաձայն ԱՀ Նախագահի 2020-2025թթ. ծրագրի դրույթների 2020-2021
ուսումնական տարուց սկսված լրիվությամբ կփոխհատուցվեն ԱՀ ԲՈՒՀ-երի
բակալավրիատում սովորողների (Արցախի պետական համալսարանի և Շուշիի
տեխնոլոգիական համալսարանի) և հավատարմագրված ոչ պետական ԲՈՒՀ-երի
առաջին կուրս ընդունվածների, Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան
պետական բժշկական քոլեջի, Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական
քոլեջի վճարովի համակարգում ուսանողների ուսման վճարները, ինչպես նաև ՀՀ
պետական ԲՈՒՀ-եր ընդունված այն ուսանողների վարձավճարները, որոնք ԲՈՒՀ-երի
վճարովի համակարգ են ընդգրկվել ԱՀ-ին հատկացված վճարովի տեղերով 15 և ավելի
միավորով կամ համարվում են սպա ծնողի երեխաներ, ինչի համար 2020թ. պետական
բյուջեով լրացուցիչ նախատեսվել է 200.0 մլն դրամ:
Բոլոր
ուսումնական
հաստատությունները
գործում
են
Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության
ենթակայությամբ:
Ընդհանուր առմամբ, 2020թ. մասնագիտական կրթական ծրագրերի
իրականացման համար պետական բյուջեով նախատեսվել է 2,151.0 մլն դրամ, որը
կազմում է կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի (առանց պետական
կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի) 13.4%-ըֈ
6.1.1.2 ՎԵՐՋԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Կրթության ոլորտին պետական բյուջեից հատկացված ծախսերը (առանց
պետական կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի) 2017-2019թթ. կազմել
են ՀՆԱ-ի 4.1-5.0 %-ը (Տես՝ աղյուսակ 6.1-ը)ֈ

Աղյուսակ 6.1. Հանրակրթական և մասնագիտական կրթական ծրագրերի 20172019թթ. պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-։ում(%)
Ընդամենը կրթություն

2017թ.
5.0

2018թ.
4.5

2019թ.
4.1

3.9
0.7

3.5
0.7

3.2
0.6

որից՝
Հանրակրթական ծրագրեր
Մասնագիտական կրթական ծրագրեր

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`
78.4%-ը, 2019թ. ուղղվել է հանրակրթության ոլորտի ֆինանսավորմանը, իսկ 13.7%-ը`
մասնագիտական
կրթական
ծրագրերի
ֆինանսավորմանը,
2018թ.
համապատասխանաբար 77.8 և 14.5 %-ի դիմաց (2017թ. նշված ցուցանիշները կազմել
են համապատասխանաբար 78.3 և 14.5%):

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Ոլորտում
շարունակվել
են
նախադպրոցական
ցանցի
ընդլայնման
աշխատանքները, նոր հաստատություններ են բացվել պետական և բարեգործական
միջոցներով, ավելացվել է դպրոցներին կից նախադպրոցական խմբերը,
մշտադիտարկման միջոցով վեր են հանվել նախադպրոցական կրթության խնդիրները
և ցուցաբերվել է մեթոդական օգնությունֈ

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2018-2019 ուսումնական տարում հանրապետությունում գործել են 217
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ, որոնցում սովորել են
23293 աշակերտներֈ
Վերջին տարիներին շարունակվել են ոլորտում իրականացվող լայնածավալ
բարեփոխումները` ուղղված կրթության արդիականացմանը, որակի բարելավմանն ու
մատչելիության մեծացմանըֈ Մասնավորապես`
 շարունակվել են դպրոցների շենքային պայմանների բարելավման և գույքային
ապահովման աշխատանքները, պետական և բարեգործական միջոցներով կառուցվել
են նոր դպրոցներ, իրականացվել են մի շարք դպրոցների հիմնանորոգման
աշխատանքներ,
 շարունակվել են դպրոցների՝ դասագրքերով, ուսումնամեթոդական,
մասնագիտական գրականությամբ ապահովման աշխատանքները, ուսուցիչների
համար կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ,
 շարունակվել են աշխատանքները ֆիզիկայի և քիմիայի լաբորատորիաների
հագեցվածության ապահովման ուղղությամբ,
 նախնական տեխնոլոգիական կրթության ապահովման և դպրոցներում
ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների ներդրման նպատակով, 2017 թվականից
հանրապետության 22 դպրոցներում ներդրվել է «Արմաթ» ինժեներական
լաբորատորիա,
 իրականացվել է «Թումոբաս» ծրագիրը, ինչի շնորհիվ «Թումո» ստեղծարար
տեխնոլոգիաների կենտրոն հաճախելու հնարավորություն է ընձեռվել նաև
շրջկենտրոնների և գյուղական համայնքների շուրջ 20 դպրոցների երեխաներիֈ
«Թումո» կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը հասել է 1350-ի,
 շարունակվել
են
դպրոցների
համակարգիչներով
ապահովման
աշխատանքները,
 ուսուցիչների թափուր տեղերի համալրման, կրթության համակարգում նոր
սերնդի ուսուցիչների ներգրավման և նոր որակի կրթության ապահովման նպատակով

համագործակցություն է ծավալվել «Դասավանդիր, Հայաստան» հիմնադրամի հետ:
2018-2020թթ. նշված ծրագրով Արցախի գյուղեր են գործուղվել 32 ուսուցիչներ,
 ուշադրության կենտրոնում են եղել համընդհանուր ներառական կրթության
անցման խնդիրները: Մասնավորապես, «Հույսի կամուրջ» կազմակերպության հետ
համագործակցությամբ
իրականացվել են
համապատասխան
դասընթացներ
շահագրգիռ շրջանակների ներկայացուցիչների և դպրոցների տնօրենների ու
փոխտնօրենների
մասնակցությամբ:
Գործնական
քայլեր
են
ձեռնարկվել
Ստեփանակերտում
Մանկավարժահոգեբանական
աջակցության
կենտրոնի
ստեղծման ուղղությամբ, կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվել Ստեփանակերտի
հանրակրթական դպրոցների մանկավարժահոգեբանական խմբերի մասնագիտական
կազմը համալրելու, մեթոդական աջակցություն ցուցաբերելու, մասնագիտական
վերապատրաստում կազմակերպելու և նրանց աշխատասենյակները դիտակտիկ
նյութերով
համալրելու,
մանկավարժահոգեբանական աջակցության
խմբերի
մասնագետներին վերապատրաստելու ուղղությամբ,
 2017 թվականից Արցախի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների իններորդ դասարանների աշակերտների համար ներդրվել է
դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշման նոր ծրագիր՝ Արցախի
Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցությամբ:
Մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված համատեղ ծրագիր է իրականացվել ՀՀ
աշխատանքի,
սոցիալական
հարցերի
նախարարության
«Մասնագիտական
կողմնորոշման և կարողությունների զարգացման» կենտրոն ՊՈԱԿ-ի հետ,
 վերանայվել և լրամշակվել է ուսուցիչների թափուր տեղերի համալրման
գործող կարգըֈ
Արտաուսումնական դաստիարակության ոլորտում իրականացված ծրագրերը
միտված են եղել շնորհալի երեխաների և պատանիների ստեղծագործական
կարողությունների զարգացմանը և խթանմանը, մատաղ սերնդի առողջության
պահպանմանն ու ամրապնդմանը, մարզական հերթափոխի պատրաստմանը,
պարապողների մարզական ունակությունների կատարելագործմանը, ԱՀ հավաքական
թիմերի համալրմանը, Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային ասպարեզում
վերջիններիս մրցունակության ապահովմանը, ինչպես նաև ուսումնական
հաստատություններին մեթոդական օգնության տրամադրմանը, ուսումնական նոր
ձեռնարկների մշակմանը: Առաջնորդվելով «Կրթության մասին», «Երեխայի
իրավունքների մասին» և «Մանկապատանեկան սպորտի մասին» 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:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Արցախի Հանրապետությունում նախնական և միջին մասնագիտական
կրթության զարգացումները պայմանավորված են «Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքի
դրույթներովֈ
2018-2020թթ. շարունակվել են նախնական և միջին մասնագիտական կրթության
բարեփոխումները` ուղղված կրթության որակի բարձրացմանը և մատչելիությանը:
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
կրթության ոլորտում հետևողական աշխատանքներ են տարվել ուսումնական
հաստատությունների մասնագիտությունների հստակեցման, ուսումնանյութական
հագեցվածության, արհեստավոր և կրտսեր մասնագետների պատրաստման
հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ:

Աշխատանքներ են իրականացվել Ստեփանակերտի արհեստագործական
ուսումնարանի
գործունեության
արդյունավետության
բարձրացման
և
նյութատեխնիկական բազան համալրելու ուղղությամբֈ «ՍԻ-ԱՅ-ԷՆ-ԷՖ» Արցախ
հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ուսումնարանին է հանձնվել 80․000 եվրոյի
արժողությամբ սարքեր, սարքավորումներ, նյութերֈ «Անուշավան և Օֆիկ
Աբրահամյաններ» հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ մեկնարկել են ԱՀ
Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքում գյուղատնտեսական քոլեջի ստեղծման
ուղղությամբ տարվող աշխատանքներըֈ
Շարունակվել են նաև բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտի
բարեփոխումներըֈ 2018թ.-ից մեկնարկել է Արցախի Հանրապետությունում գործող
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների պետական հավատարմագրման
գործընթացըֈ «Թրփանջյան» բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ մեկնարկել
է Արցախի պետական համալսարանի նոր մասնաշենքի կառուցման, հիմնանորոգման
ծրագիրըֈ Իրականացվել են համագործակցության նոր ծրագրերֈ
2020թ. հանրապետությունում գործում են երկու պետական և երեք ոչ պետական
հավատարմագրված բուհեր, որոնք սկսել են եվրոպական հավատարմագրման
գործընթացը և գտնվում են հավատարմագրման ինստիտուցիոնալ փուլում:
6.1.1.3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Կրթության ոլորտի ներկա փուլի առավել ընդգծված հիմնախնդիրներն են՝
1) դպրոցից դուրս մնացած երեխաների հաշվառումը, նրանց կրթության մեջ
ընդգրկելու և ուսումնական գործընթացը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու
հարցը.
2) հանրակրթական դպրոցները սահմանափակ հնարավորություններ ունեն
սահմանափակ կարողություններով, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը լիարժեք կազմակերպելու
գործում.
3) ձևավորված չեն մասնագիտական կրթության որակի ներքին և արտաքին
գնահատման համակարգերն ու մեխանիզմները.
4) դասավանդող անձնակազմը բավարար չի տիրապետում կրթության
ժամանակակից մեթոդներին և տեխնոլոգիաներին, ցածր է մանկավարժական
կադրերի պատրաստման ու վերապատրաստման արդյունավետությունը, ներդրված չէ
մանկավարժների
մասնագիտական
առաջխաղացման,
մասնագիտական
վերապատրաստումների արդյունավետ համակարգը.
5) թույլ է կրթության տարբեր մակարդակների, ինչպես նաև կրթության և
տնտեսության միջև երկխոսությունը, բավարար չեն սոցիալական գործընկերության
մեխանիզմները նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին
մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում.
6) դեռևս
ապահովված
չէ
կրթական
ծրագրերի
ամբողջական
համադրելիությունը միջազգային չափանիշներին, կրթության համակարգը չի
կարողանում արագ և արդյունավետ արձագանքել հասարակության և տնտեսության
զարգացումներին.
7) բավարար չէ ժամանակակից տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման
տեխնոլոգիաների հասանելիությունը և կիրառումը ուսումնական գործընթացում,
առկա է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի պակաս, ամբողջությամբ լուծված չէ
գյուղական դպրոցների ինտերնետ հասանելիության խնդիրը.
8) մի շարք ուսումնական հաստատությունների ուսումնանյութական բազան
չի համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին.
9) բարելավման կարիք ունեն կրթության ֆինանսավորման և դրա
արդյունավետության բարձրացման մեխանիզմները, հատկապես բնագիտական
առարկաների ուղղությամբ.
10) որպես առաջնահերթություն` դիտվում է ներառական կրթությունը և
հետևողական աշխատանքներ է տանվելու կրթության առանձնահատուկ պայմանների

կարիք ունեցող երեխաների հետ տարվող աշխատանքները որակական բարձր
հիմքերի վրա դնելու ուղղությամբ:
6.1.2 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1.2.1 ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական նպատակը
յուրաքանչյուր քաղաքացու հակումներին և ընդունակություններին համապատասխան
կրթության հավասար պայմանների ապահովումն էֈ
Կրթության բնագավառում առաջիկա տարիներին ակնկալվող հիմնական
արդյունքներն են՝
 բոլոր մակարդակներում բարձրացնել կրթության մատչելիությունը, ստեղծել
հավասար հնարավորություններ, որ յուրաքանչյուրը ստանա առավել որակյալ
կրթություն իր նախասիրություններին և ընդունակություններին համապատասխան,
 բարելավել կրթության որակը` այն համապատասխանեցնելով միջազգային
ընդունված չափանիշներին, համատեղելով համավարակի (COVID-19) պայմաններին,
 ապահովել պետական բյուջեից կրթությանը հատկացվող միջոցների
արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմներֈ
Նախադպրոցական ոլորտում պետական քաղաքականության նպատակներն
են`
 մեծացնել նախադպրոցական կրթության մեջ 2.5-6 տարեկան երեխաների
ընդգրկվածությունը,
 նախադպրոցական
հաստատություններում
աշխատող
կադրերի
պատրաստման և վերապատրաստման հարցերի արմատական բարելավումը,
 համընդհանուր
ներառականության
ապահովում
նախադպրոցական
ուսումնական հաստատություններում,
 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ուսումնանյութական
բազայի, գույքավորման, կահավորման, տեխնիկական հագեցվածության խնդիրների
աստիճանական բարելավումը,
 նախադպրոցական
կրթության
մատչելիության
և
հասանելիության
աստիճանի ապահովում Արցախի Հանրապետության բոլոր համայնքներում:
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՝
 բարելավել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կադրային,
ուսումնամեթոդական և ուսումնանյութական ապահովվածությունը` հաշվի առնելով
համավարակի (COVID-19) պայմանները,
 արդիականացնել կրթության բովանդակությունը՝ համապատասխանեցնելով
այն ժամանակակից պահանջներին,
 շարունակել սոցիալապես խոցելի խմբերի սովորողներին մատուցվող
ծառայությունները` դնելով որակական նոր հիմքերի վրա,
 կրթության համակարգում ներդնել մասնագիտական կողմնորոշման նոր
մեխանիզմներ, աշխատանքներ տանել հանրակրթական և ավագ դպրոցներում
մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները բարելավելու ուղղությամբ,
 բարձրացնել դպրոցների կառավարման արդյունավետությունը՝ ներդնելով
գործունեության նոր մեխանիզմներ: Այս համատեքստում պարտադիր համարել
հանրակրթական և ավագ դպրոցների տնօրենների վերապատրաստման գործընթացը,
 կատարելագործել
հանրակրթության
ոլորտի
գործունեության
կանոնակարգմանն
ու
զարգացմանն
ուղղված
օրենսդրական
դաշտը`
համապատասխանեցնելով ՀՀ կրթական դաշտին:
Արտաուսումնական
դաստիարակության
բնագավառի
միջնաժամկետ
նպատակներն են՝

 նպաստել սովորողների հետաքրքրությունների և նախասիրությունների
բավարարմանը,
հոգևոր,
մարդասիրական,
գեղագիտական,
ֆիզիկական,
ստեղծագործական
կարողությունների
զարգացմանը,
հայրենասիրական
դաստիարակությանը, բնապահպանական, կիրառական և հումանիտար գիտելիքների
կատարելագործմանը,
 նպաստել
արտաուսումնական
կրթական
ոլորտի
աստիճանական
զարգացմանը, նորացմանն ու կատարելագործմանը, մշակել արտադպրոցական
կրթական նոր ծրագրեր հաշվի առնելով համավարակի (COVID-19) գործոնը,
 օժտված և շնորհալի երեխաների բացահայտումը,
 գեղարվեստական խմբակներում ընդգրկված սաների գեղարվեստական
ստեղծագործության
ունակությունների,
հակումների,
հետաքրքրությունների
զարգացում:
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՝
 ապահովել մասնագիտական կրթության համակարգի բարեփոխումները
Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքներին համապատասխան,
 ներդնել մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների որակի
ապահովման ժամանակակից մեխանիզմներ,
 բարձրացնել սոցիալապես անապահով խավերի մասնագիտական կրթության
համար պետական աջակցության արդյունավետությունը,
 բարձրացնել մասնագիտական կրթության համար սոցիալական մի շարք
խմբերի ցուցաբերվող պետական աջակցության արդյունավետությունը,
 բարձրացնել ՀՀ և օտարերկրյա ԲՈՒՀ-երում նպատակային ուսուցման համար
տրամադրվող պետական աջակցության արդյունավետությունը, հստակեցնել
պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունները` պարտադիր պայման դիտելով
վարկանիշային ԲՈՒՀ-երի ցանկը,
 բարելավել մասնագիտական կրթության ֆինանսավորման մեխանիզմները,
 խթանել կրթության որակի բարելավման ուղղությամբ մրցակցությունն
ուսումնական հաստատությունների միջև,
 ներդնել
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը հատկացված
(2020-2021 ուսումնական տարվա) տեղերում և Արցախի Հանրապետությունում
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրիատի և միջին
մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների առկա ուսուցման վճարովի
համակարգում սովորող ուսանողների ուսման վարձավճարների պետական բյուջեից
փոխհատուցման ժամանակավոր կարգը:

6.1.2.2 ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կրթության բնագավառը դիտվում է որպես տնտեսության առաջընթացի
առաջնային գերակայություն, որով պայմանավորված` կպահպանվի կրթության
ոլորտի գերակա վիճակը 2021-2023թթ. միջնաժամկետ հատվածումֈ

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Կրթության ոլորտի գերակայություն է համարվում հանրակրթությունը, որին էլ
առաջիկա տարիներին կուղղվի կրթության բնագավառին նախատեսվող պետական
հատկացումների գերակշիռ մասըֈ
Ստորև ներկայացված են հանրակրթության ոլորտի գերակայությունները՝
 կրթության բովանդակային բարեփոխումը և որակի վերահսկումը,

 տարրական դպրոցի 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
վերապատրաստման, ատեստավորման համակարգի գործարկման միջոցով նրանց
մասնագիտական առաջընթացի հնարավորությունների ստեղծումը,
 ժամանակակից
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
կիրառության
ընդլայնումը հանրապետության դպրոցներում, ինտերնետի հասանելիության
ապահովումը, «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաների ներդրումը, մինի
տեխնոպարկերի հիմնումը,
 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 համապատասխանֈ
Ստորև ներկայացված են մասնագիտական կրթության համակարգի
գերակայությունները՝
 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,
 ԱՀ կրթական համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության
ապահովումը բոլոր շահառուների համար,
 ԱՀ պետական և ոչ պետական բուհերի գործունեության համար առողջ
մրցակցային դաշտի և հավասար հնարավորությունների ստեղծումը, լիցենզավորման
պայմանների և պահանջների վերանայումը:
6.1.3 ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԸ
6.1.3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
Կրթության բնագավառի բարելավումը դիտվելու է որպես առաջնահերթ խնդիր
նաև ԱՀ 2021-2023թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի ողջ
ժամանակահատվածումֈ
2021-2023թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով կրթության ոլորտի
գծով (առանց պետական կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի)
նախատեսվում է տարեկան 17,373.4 մլն դրամի չափով ծախսեր:
Գծանկար 6.1. Կրթության բնագավառում պետական ծախսերը 2019-2023թթ.`
ըստ կրթական մակարդակների (%` բնագավառի ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ)
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Հանրակրթական ծրագրեր

Մասնագիտական կրթական ծրագրեր

Այլ ծրագրեր

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 2019-2023 թթ.` ըստ
ուղղությունների (մլն դրամ)
Խմբերի անվանումը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ՝
01. Նախադպրոցական
կրթություն
02. Տարրական, հիմնական և
միջնակարգ ընդհանուր
կրթություն
03. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական
կրթություն
04. Բարձրագույն կրթություն
05.Ըստ մակարդակների
չդասակարգվող կրթություն
06.Կրթությանը տրամադրվող
օժանդակ ծառայություններ

2019թ.
2020թ. հասըստ 2021-2023թթ. ՄժԾԾ-ի
պետական տատված
բյուջե
պետական
2021թ.
2022թ.
2023թ.
(փաստ)
բյուջե
14,139.5
16,040.9
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17,373.4
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12,146.2
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ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
2021-2023թթ. տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության,
ինչպես նաև հանրակրթական ծրագրերի իրականացմանն օժանդակության
շրջանակներում նախատեսված մի շարք ծրագրերի գծով ծախսերը 2021-2023թթ.
կկազմեն 13,560.1 մլն դրամ` 2020թ. 12,566.1 մլն դրամի դիմաց, կամ կրթության

ընդհանուր պետական ծախսերի 78.0 %-ը: Ավելացումը պայմանավորված է 2021թ.
հունվարի 1-ից հանրակրթության ոլորտում աշխատավարձերի բարձրացմամբֈ
Կշարունակվի ամենամյա ատեստավորման նպատակով ուսուցիչների
վերապատրաստման գործընթացը, կրթության բովանդակային և մեթոդական
սպասարկումը, որի նպատակով պետական բյուջեից միջնաժամկետ հատվածում
նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի հատկացնել 33.0 մլն դրամֈ
Պետությունը շարունակելու է հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին
անվճար դասագրքերով ապահովելու քաղաքականությունըֈ Աշակերտներին
դասագրքերով (ներառյալ շախմատի դասագրքերն ու խնդրագրքերը) ապահովելու
նպատակով 2021-2023թթ. նախատեսվում է տարեկան 167.9 մլն դրամֈ
Կրթության համակարգի օպտիմալացման նպատակով ներդրվելու է
կառավարման նոր համակարգֈ
Ստեփանակերտում կառուցվելու է ՏՏ թեքումով դպրոց /իրական դպրոց/ և
ինժեներական մինի տեխնոպարկֈ
Նպատակային ծրագրեր են իրականացվելու բնագիտական առարկաների
դասավանդման որակի բարձրացման ուղղությամբֈ
ԱՀ
բնակավայրերի
պետական
հանրակրթական
ուսումնական
հաստատությունների ուսուցիչների պակասը լրացնելու նպատակով ընդլայնվելու է
համագործակցությունը «Դասավանդիր, Հայաստան» հիմնադրամի հետ, ներդրվելու են
մանկավարժական կադրերի պատրաստման նոր մեխանիզմներֈ
Շարունակվելու են համընդհանուր ներառական կրթության անցման
աշխատանքներըֈ Ստեղծվելու է մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնֈ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Ապահովվելու է մասնագիտական կրթության կառուցվածքային, բովանդակային
և
կառավարման
համակարգի
բարեփոխումների
շարունակականությունըֈ
Կատարվելու են օրենսդրական փոփոխություններֈ
Աշխատանքներ են իրականացվելու արհեստագործական
և միջին
մասնագիտական կրթության համակարգի բարելավման, երկրի սոցիալ-տնտեսական
պահանջներին համապատասխանեցման ուղղությամբֈ
Բերձորում ստեղծվելու է գյուղատնտեսական քոլեջֈ Արդիականացվելու են
Ստեփանակերտի և Մարտունու արհեստագործական ուսումնարաններըֈ
Ավարտվելու
է
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատությունների
հավատարմագրումըֈ
Շահագործման
է
հանձնվելու
Արցախի
պետական
համալսարանի վերակառուցված համալիրըֈ
Աշխատանքներ
են
իրականացվելու
պետական
համալսարանի
գիտահետազոտական գործունեության ապահովման ուղղությամբֈ
Մասնագիտական կրթական ծրագրերի (նախնական մասնագիտական
/արհեստագործական/, միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության ծրագրեր, ինչպես նաև նշված ծրագրերի իրականացմանն
օժանդակող մի շարք ծրագրերի) գծով 2021-2023թթ. ծախսերը 2020թ. համեմատ
կավելանան 293.7 մլն դրամով և կկազմեն 2,444.7 մլն դրամ, կամ կրթության ընդհանուր
պետական ծախսերի 14.1%-ը, որը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության
պետական
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններում
Արցախի
Հանրապետությանը հատկացված (2020-2021 ուսումնական տարվա) տեղերում և
Արցախի Հանրապետությունում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
բակալավրիատի և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների առկա
ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների ուսման վարձավճարների
փոխհատուցման նախատեսմամբ:
6.2. ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
6.2.1. ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
6.2.1.1. ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Արցախի Հանրապետությունում գիտությունը տնտեսության զարգացման,
կրթության, մշակույթի և հասարակության առաջընթացի կարևորագույն գործոն է :
Գիտությունը գտնվում է կառավարության ուշադրության կենտրոնում: Ներկա
դրությամբ միակ գիտական կառույցը Արցախի գիտական կենտրոնն է, որի հիմնական
գործունեությունն ուղղված է ԱՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող
գիտահետազոտական աշխատանքների ծրագրով նախատեսվող խնդիրների լուծմանը:
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 ծավալման աշխատանքների իրականացումը, 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
ԱՀ
տնտեսության
զարգացումն
ապահովող
գիտական
հետազոտությունների շարունակական իրականացումըֈ
Գործող լաբորատորիաներում պայմաններ են ստեղծված կենսաքիմիական և
երկրաբանական
հետազոտությունների
ու
գործնական
աշխատանքների
իրականացման համարֈ
2018-2019թթ. գիտահետազոտական աշխատանքները հիմնականում ուղղված
են
եղել
գյուղատնտեսության,
քաղաքագիտության,
տնտեսագիտության,
իրավաբանության,
պատմագիտության
և
կենսաբանական
գիտության
բնագավառների ուսումնասիրման ուղղությամբ:
Հանրապետությունում կշարունակվեն բուհական գիտության զարգացման և
գիտական ու գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման աշխատանքները`
լիարժեքորեն օգտագործելով պետական բուհերի և ՀՀ պետական բուհերում ԱՀ-ին
հատկացվող նպատակային մագիստրական ու ասպիրանտական տեղերի
ընդունելության հնարավորություններըֈ
6.2.1.2
ՎԵՐՋԻՆ
ՏԱՐԻՆԵՐԻ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Գիտության ոլորտին պետական բյուջեով հատկացված ծախսերը 2017-2019
թվականներին կազմել են համապատասխանաբար՝ 60,308.2 , 59,515.1 և 72,168.9 հազ.
դրամ:
Գիտության ոլորտի 2017-2019 թվականների պետական ֆինանսավորման
ծավալների բաշխումն ըստ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության
ֆինանսավորման ձևերի` բերված է Աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ 6.3. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական ֆինանսավորման 2017-2019 թվականների ծավալների բաշխումն ըստ ֆինանսավորման ձևերի:
Հ/հ
1.
2.

Ֆինանսավորման ձև
Բազային ֆինանսավորում (հազ. դրամ)

2017թ.
31,821.6

2018թ.
31,088.8

2019թ.
34,177.1

Տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ (%)

52.76

52.24

47.36

28,486.6

28,426.3

37,991.8

Պետական նպատակային-ծրագրային
ֆինանսավորում (հազ. դրամ)

Տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ (%)
Ընդամենը (հազ. դրամ)

47.24

47.76

52.64

60,308.2

59,515.1

72,168.9

Գիտության ոլորտի 2017-2019 թվականների պետական հատկացումների
52.76%, 52.24% և 47.36% ուղղվել են բազային ծրագրերի ֆինանսավորմանը (ներառյալ
պետական ծրագրերում և թեմաներում ընդգրկված գիտաշխատողներին գիտական
աստիճանների համար տրվող հավելավճարները), իսկ նպատակային-ծրագրային
հետազոտությունների ֆինանսավորմանը համապատասխանաբար՝ 47.24%, 47.76% և
52.64%: 2018-2019թթ. նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորմամբ աշխատանքներ են
իրականացվել համապատասխանաբար 11 և 14 ծրագրերով:

6.2.1.3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Գիտության ոլորտում առկա են հետևյալ հիմնական խնդիրները.
 գիտության որոշ բնագավառներում բարձր որակավորում ունեցող կադրերի
ոչ բավարար թվաքանակը,
 գիտաշխատողների բարձր տարիքային կազմը, գիտական կադրերի
պատրաստման արդյունավետ համակարգի բացակայությունը,
 տնտեսության կողմից գիտական հետազոտությունների իրականացման
պատվերների անբավարար մակարդակը,
 կիրառական հետազոտությունների փոքրաթիվ քանակը:
6.2.2 ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
6.2.2.1 ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Գիտական և գիտատեխնիկական ոլորտի հիմնական նպատակներն են՝
 հանրապետության գիտական ու գիտատեխնիկական ներուժի զարգացումը,
դրա ռացիոնալ տեղաբաշխումը և պահպանումը, գիտական ու գիտատեխնիկական
կադրերի պատրաստման արդյունավետ համակարգի ձևավորումը, հասարակության
մտավոր ներուժի վերարտադրումը,
 տնտեսության զարգացման նպատակով գիտության և տեխնիկայի
նվաճումների ներդրման խրախուսումը,
 գիտության, կրթության և արտադրության ինտեգրումը,
 երկրի բնապահպանական իրավիճակի բարելավումը,
 միջազգային գիտատեխնիկական համակարգին ինտեգրումը,
 գիտատեխնիկական մշակույթի զարգացումը և տարածումը,
 գիտության ժամանակակից
ենթակառուցվածքի և տեղեկատվական
ապահովման համակարգի ձևավորումը:
6.2.2.2 ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Գիտության ոլորտի զարգացման գերակա ուղղություններն են՝
 գիտության
և
տեխնոլոգիաների
բնագավառում
միասնական
քաղաքականության մշակում և իրականացում,
 գիտության ֆինանսավորման արդյունավետության բարձրացում,
 գիտության ոլորտում երիտասարդ կադրերի ամրապնդման ապահովում,
 բարձրակարգ մասնագիտական կադրերի պատրաստման ծրագրերի
մշակում և իրականացում,
 հիմնարար ու կիրառական գիտական հետազոտությունների խրախուսում:
6.2.3 ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԸ
6.2.3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
2020 թվականի պետական բյուջեով գիտության ոլորտին նախատեսվել է
հատկացնել 74,715.3 հազ. դրամ: 2021-2023թթ. նախատեսվում է պահպանել 2020
թվականի մակարդակը:
6.2.4 ՈԼՈՐՏԻ ԳԾՈՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 2020-2023
ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ
Աղյուսակ 6.4. Ոլորտի (համակարգի) ծրագրերի գծով 2021-2023 թվականների
ծախսերի կանխատեսում (ամփոփ)

(հազ. դրամ)
Գիտություն ընդամենը
այդ թվում`
Բազային ֆինանսավորում

2020թ.

2021թ.

2022թ.

2023թ.

74,715.3

74,715.3

74,715.3

74,715.3

36,689.7

36,689.7

36,689.7

36,689.7

տեսակարար կշիռը գիտության ընդհանուր
ծախսերի մեջ (%)

49.11%

49.11%

49.11%

49.11%

Նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում

38,025.6

38,025.6

38,025.6

38,025.6

տեսակարար կշիռը գիտության ընդհանուր
ծախսերի մեջ (%)

50.89%

50.89%

50.89%

50.89%

ԳԼՈՒԽ 7. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
7.1 ՈԼՈՐՏԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
7.1.1 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
Առողջապահության ոլորտը հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության
պետական
քաղաքականության
գերակա
ուղղություններից
մեկը:
Արդի
մարտահրավերներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է ունենալ առողջ
հասարակություն: Առողջապահության ոլորտում պետական քաղաքականության
հիմնական
նպատակներն
են`
հիվանդությունների
վաղ
հայտնաբերումը,
կանխարգելումը, ախտորոշումը և բուժումը, բուժօգնության մատչելիության
բարձրացումը և որակի ապահովումը, Արցախի 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:
Առողջապահության
ոլորտում
քաղաքականությունն ուղղված է լինելու հիվանդությունների կանխարգելմանը` առողջ
կենսակերպի պայմաններ ստեղծելու միջոցով:
Առաջնորդվելով
ԱՀ
Նախագահի
2020-2025թթ.
ծրագրով
Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը շարունակելու է առողջապահության ոլորտում
իրականացվող բարեփոխումները` նպատակ հետապնդելով առողջապահության
ծառայությունների մատչելիության, հասանելիության և որակի բարձրացման
ճանապարհով բարելավել բնակչության առողջական վիճակի բնութագրիչները:
Առողջապահության ոլորտում մատուցվող հիմնական ծառայությունների
շրջանակը ընդգրկում է՝ մարդու և հանրային առողջության պահպանումը,
բնակչության առողջության բարելավումը, հիվանդությունների կանխարգելումը, վաղ
հայտնաբերումը, բնակչությանը որակյալ բուժօգնության մատուցումը, ընդ որում՝
վերջիններս իրականացվում են նպատակային ծրագրերի և ենթածրագրերի միջոցովֈ
Նշված ծրագրերից յուրաքանչյուրը բխում է «Բնակչության բժշկական օգնության և
սպասարկման մասին» օրենքից, Արցախի Հանրապետության կառավարության մի
շարք որոշումներից կամ համապատասխան գերատեսչության անհատական և
նորմատիվային հրամաններից:
7.1.1.1
Դեղորայքի
տրամադրում
ամբուլատոր-պոլիկլինիկական,
հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված
ֆիզիկական անձանց
Բնակչությանը պատշաճ որակի բժշկական օգնության և սպասարկման
ծառայություն մատուցելու գործում կարևոր նշանակություն ունի Արցախի
Հանրապետությունում անվտանգ, արդյունավետ և որակյալ դեղերի առկայությունը և
դրանց մատչելիությունը` համապատասխան տեսականիով:
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից
դեղորայքային
ապահովումն
իրականացվում
է
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Անվճար կամ
արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության
սոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկերը հաստատելու մասին» N 555
որոշման համաձայն, ըստ հետևյալ հիվանդությունների ցանկի` հոգեկան
հիվանդությունների, չարորակ նորագոյացությունների, շաքարային և ոչ շաքարային
դիաբետի, տուբերկուլյոզի, էպիլեպսիայի, պարբերական հիվանդության, քրոնիկ
երիկամային անբավարարության, բրոնխիալ ասթմա, սրտամկանի ինֆարկտ (դուրս
գրման օրվանից առաջին երկու ամիսը հակակոագուլյանտներ և արյան կորոնար
շրջանառությունը
բարելավող
դեղեր),
սրտի
փականների
արատներ
(հակակոագուլյանտներ՝ պրոթեզավորումից հետո), մալարիա և զարկերակային

հիպերտենզիա երկրորդ փուլ, համակցված սրտի իշեմիկ հիվանդության հետ, արյան
շրջանառության առաջին աստիճանի անբավարարություն (հակահեղձուկային և
հակաճնշումային դեղեր): ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված է, որ որոշ
հիվանդությունների և սոցիալական խմբերի պատկանելու դեպքում բնակիչներին
իրավունք է տրվում դեղերը ձեռք բերել անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով:
Նշյալ ծրագրի շրջանակում իրականացվում է նաև Արցախի Հանրապետության
պետական այլ մարմինների (Արցախի Հանրապետության պաշտպանության
նախարարության,
Արցախի
Հանրապետության
ոստիկանության,
Արցախի
Հանրապետության
ազգային
անվտանգության
ծառայության,
Արցախի
Հանրապետության
արտակարգ
իրավիճակների
պետական
ծառայության)
ենթակայության տակ գտնվող բուժհաստատություններին և բուժկետերին դեղագործական ապրանքներով ապահովումը:
7.1.1.2 Արտահիվանդանոցային բժշկական ծառայությունների մատուցում
Առողջության առաջնային պահպանման ոլորտի շահառուներ են հանդիսանում
Արցախի Հանրապետության ամբողջ բնակչությունն` անկախ տարիքից և սեռիցֈ
Առողջության
առաջնային
պահպանման
բնագավառում
Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվում է
ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատություններում գրանցված բնակչության
համար ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնություն և սպասարկում, որը
ներառում է տեղամասային թերապևտի (մանկաբույժի) կողմից բնակչության
առողջության պահպանման, հիվանդությունների կանխարգելման, հիվանդների
բժշկական օգնության և նրանց նկատմամբ շարունակական հսկողության
ապահովման, անհրաժեշտության դեպքում, հիվանդանոցային բուժման կարիք
ունեցողների հոսպիտալացման կազմակերպման միջոցառումների իրականացումը,
ըստ
բժշկական
ցուցումների
լաբորատոր-գործիքային
ախտորոշիչ
հետազոտությունների իրականացումը, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակի և
դիսպանսերների
նեղ
մասնագետների
կողմից
բնակչության
բուժականխորհրդատվական մասնագիտացված օգնության ապահովումը, տնային կանչերի
իրականացումը, տեղամասային թերապևտի (մանկաբույժի), իսկ առանձին
հիվանդությունների գծով` համապատասխան մասնագետի նշանակմամբ, անվճար
կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ստանալու իրավունք ունեցող անձանց դեղերով
ապահովումը, լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացումը բոլոր կանանց համար, անկախ տարիքից և սոցիալական կարգավիճակից`
մանկաբարձագինեկոլոգիական բուժօգնության և սպասարկման իրականացման
ապահովումը, 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,
մանկապարտեզներում
և
ստեղծագործական
կենտրոններում
երեխաների
բուժօգնության ապահովում և այլն) իրականացումը:
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:
Հանրապետության տարածքում շտապ բժշկական օգնության կանչերի միջոցով
իրականացվում է արտահիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնության
ապահովումն ամբողջ բնակչության համար:
Հաշմանդամ և կարիքավոր երեխաներին օրթեզներով և կորսետներով
ապահովման ծառայությունների շրջանակում սոցիալապես անապահով և հատուկ
խմբերում ընդգրկված երեխաներին տրամադրվում են օրթեզներ և կորսետներ, որոնց
օգնությամբ հնարավոր է շտկել բնածին կամ ձեռքբերովի խնդիրները և հետագայում
խուսափել հաշմանդամությունիցֈ

Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ ծրագրով իրականացվում է
սրտի էլեվացիայով հիվանդների և ստորին և վերին վերջույթների էնդովասկուլյար
ստենտավորման բժշկական օգնության աշխատանքները:
7.1.1.3 Հիվանդանոցային ծառայություններ
Հիվանդանոցային բժշկական օգնության կազմակերպումը ներառում է
սոցիալական կախվածություն և հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների
դեմ պայքարն ու սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում
ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության ապահովման կազմակերպումը, որոնք
ամրագրված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005
թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական
օգնության և սպասարկման մասին» N 556 որոշմամբ:
Նշված որոշման համաձայն տրամադրվում են բժշկական օգնության և
սպասարկման հետևյալ տեսակները և ծառայությունները՝ անհետաձգելի բժշկական
օգնության ծառայությունները, բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ
խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայությունները, սեռական
ճանապարհով
փոխանցվող
հիվանդությունների
բժշկական
օգնության
ծառայությունները, ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների
բժշկական օգնության ծառայությունները, վերականգնողական և գինեկոլոգիական
հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայությունները:
Արցախի Հանրապետության հիվանդանոցային բուժծառայությունների որակի
ապահովումը և շարունակական բարելավումն առողջապահության ոլորտում
իրականացվող բարեփոխումների առաջնահերթ ուղղություններից մեկն էֈ
7.1.1.4 Հանրային առողջապահական ծառայություններ
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 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 «Բնակչության
սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» 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,
մոնիթորինգի,
տեսչական
հսկողության,
փորձագիտական լաբորատոր ծառայությունների իրականացման ապահովման
ուղղությամբ:
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, կարմրախտ, փայտացում, դիֆտերիա,
իսկ կարմրուկ, կապույտ հազ, էպիդեմիկ պարօտիտ (խոզուկ) հիվանդությունների
համար գրանցվել է եզակի դեպքեր:

7.1.1.5 Առողջապահության ոլորտի այլ հարակից ծառայություններ
Դատաբժշկական ծառայության շրջանակում իրականացվում են դիակների,
կենդանի անձանց, իրեղեն ապացույցների, դատաքիմիական, դատաբժշկաքրեագիտական, հյուսվածքաբանական և դատակենսաբանական փորձաքննություններ, ինչպես
նաև դիակների արտաշիրիմումներ: Այն իրականացնում է «Դատաբժշկական
փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, որը
սպասարկում է Արցախի Հանրապետության դատախազությանը, Արցախի
Հանրապետության արդարադատության և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություններին, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության ազգային
անվտանգության ծառայությանը և Արցախի Հանրապետության ոստիկանությանը:
Իրականացվող դատաբժշկական փորձաքննությունների միջոցով բացահայտվում են
մարդու կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների մանրամասները:
Պաթանատոմիական ծառայությունների շրջանակում իրականացվում է
հիվանդությունների ճշտված ախտորոշում՝ սեկցիոն, վիրահատական և բիոպսիոն
նյութերի հետազոտության միջոցով, մանկական դիակների դիահերձում, մահվան
պատճառների ճշտում: Մատուցվող ծառայությունների նպատակն է իրականացնել
ախտաբանաանատոմիական հետազոտություններ ինչպես մեռելածիններին, այնպես
էլ մինչև 7 օրական մահացած նորածինների շրջանումֈ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մարտի 12-ի N 119-Ն որոշման
համաձայն պերինատալ (շուրջծննդյան) մահացության դեպքերը պետք է ենթարկվեն
պարտադիր ախտաբանաանատոմիական հետազոտման:
7.1.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐՋԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
7.1.2.1
Դեղորայքի
տրամադրում
ամբուլատոր-պոլիկլինիկական,
հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված
ֆիզիկական անձանց
Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական,
հիվանդանոցային
բուժօգնություն
ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց կենտրոնացված
կարգով դեղորայքի տրամադրման նպատակով 2018 թվականին ծախսվել է շուրջ 193.1
մլն դրամ, իսկ 2019 թվականին` շուրջ 148.2 մլն դրամ: 2019 թվականի համեմատ նշյալ
ծախսերը նվազել են 23.3%-ով:
2019 թվականին ծրագրի շրջանակում 8 հիվանդություններից դեղապահովումն
իրականացվել է լրիվությամբ:
2019 թվականին իրականացվել է նաև 1-ին շարքի հակատուբերկուլյոզային և
կողմնակի
ազդեցության
դեղերով
ապահովում
ՀՀ
առողջապահության
նախարարության կողմից, իսկ ՄԻԱՎ վարակի փոխանցումը կանխելու նպատակով`
ՄԻԱՎ ախտորոշման թեստ հավաքածուների ձեռքբերում և ապահովում ԱՀ
առողջապահության նախարարության կողմից:
7.1.2.2 Արտահիվանդանոցային բժշկական ծառայությունների մատուցում
Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում Արցախի
Հանրապետության պետական քաղաքականությունը վերջին տարիներին ուղղված է
եղել առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման ներկա մակարդակի
պայմաններում
անվճար
ամբուլատոր-պոլիկլինիկական
բուժօգնության
կազմակերպմանն` առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) օղակի բոլոր
մակարդակներում, առանց տեսակների և ծավալների սահմանափակմանֈ
Առողջության առաջնային պահպանման հաստատություններում 2018 թվականին
ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաճախումների քանակը կազմել է 557043, այդ թվում
բուժզննումներ` 229831, իսկ 2019 թվականին՝ 554442, այդ թվում բուժզննումներ`
205464:
2019-2020 թվականներին շարունակվել է շեշտը դրվել ամբուլատորպոլիկլինիկական օղակի դերի բարձրացման, կանխարգելիչ ուղղվածության
ուժեղացման, բնակչության համար բուժօգնության այդ մակարդակում բժշկական

օգնություն ստանալու մատչելիության ապահովման ու որակի բարելավման,
առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցողների կողմից
որակյալ բուժօգնության տրամադրման խրախուսման և ըստ կատարողականի
փոխհատուցման մեխանիզմների ներդրման վրա:
Արդյունքում իրականացվել է՝
 ամբուլատոր-պոլիկլինիկական
օղակում
անվճար
բուժօգնության
և
ծառայությունների մատուցման գործընթացի շարունակականության ապահովում՝ այն
բնակչության համար առավել մատչելի դարձնելու նպատակով,
 առաջնային օղակում իրականացվող բուժօգնության և մատուցվող
ծառայությունների որակի վերահսկում և բարելավում,
 առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման,
ախտորոշման ու կանխարգելման ճանապարհով բնակչության առողջության
հիմնական ցուցանիշների բարելավում, այդ հիվանդությունների բարդությունների,
հաշմանդամության և մահացության ցուցանիշների կրճատում:
2019 թվականի պետական բյուջեից արտահիվանդանոցային ծառայությունների
ձեռքբերմանը տրամադրվել է 2,319.4 մլն դրամ, որից 1,150.6 մլն դրամ ուղղվել է
բնակչության առողջության առաջնային պահպանմանը և բժշկական օգնության
բարելավմանը:
Մասնագիտացված բժշկական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով
ծախսվել է 426.7 մլն դրամ գումար, այդ թվում մանկաբարձագինեկոլոգիական
բժշկական օգնության համար՝ 133.4 մլն դրամ:
Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայությունների
շրջանակում ապահովվել է շուրջ 2303 հղիների նախածննդյան հսկողություն և
ստացիոնար բուժօգնություն, իրականացվել է ծննդալուծման 2223 դեպք:
Շարունակաբար իրականացվել են նորածինների սկրինինգային ծրագրերը`
ուղղված նորածինների մոտ բնածին հիպոթերիոզի վաղ հայտնաբերումը,
կոնքազդրային հոդերի պարտադիր ուլտրաձայնային հետազոտումը, ինչպես նաև
լսողության
հետազոտումը
(աուդիոմետրիա)
և
տեսողության
ստուգումը
(ռետինոպաթիա):
«Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագրի գծով պետության
կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության և սպասարկման շրջանակում 2019
թվականին ծախսերը կազմել են 220.5 մլն դրամ, 2018 թվականին ծախսերը կազմել են
204.3 մլն դրամ:
Հեմոդիալիզի կարիք ունեցող շահառուների թիվը տարվա ընթացքում
պարբերաբար փոփոխվում ենֈ 2019 թվականի ընթացքում հեմոդիալիզի սեանսների
թիվը կազմել է 6408-ի՝ նախորդ տարվա 6066-ի փոխարենֈ Հեմոդիալիզի անցկացման
ծառայությունների ծախսերը 2019 թվականին կազմել են 187.1 մլն դրամ:
«Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ» ծրագրով 2019թ. ծախսերը
կազմել են 173.5 մլն դրամ (536 դեպք), իսկ 2018թ.` 145.0 մլն դրամ (427դեպք):
7.1.2.3 Հիվանդանոցային ծառայություններ
Բնակչության առողջությունը բնութագրող ցուցանիշների դինամիկայի
վերաբերյալ առավել ճշգրիտ պատկերացում կազմելու նպատակով վերլուծությունը
կատարվել է՝ հիմնվելով գրանցված հիվանդությունների բացարձակ թվերի վրա: 2018
թվականի պետական բյուջեից հիվանդանոցային ծառայությունների ձեռքբերմանը
տրամադրվել է 2,428.7 մլն դրամ, 2019 թվականին՝ 2,451.7 մլն դրամ, որից 1,131.2.0 մլն
դրամ ուղղվել է ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայությունների
իրականացմանը և բժշկական օգնության բարելավմանը:
Մասնագիտացված հիվանդանոցային բժշկական օգնության ծառայությունների
շրջանակում ապահովվել է 544.2 մլն դրամ, իսկ բժշկական, մոր և մանկան
կենտրոնների ծառայությունների շրջանակներում տրամադրվել է 776.3 մլն դրամ,
որից՝ մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության գծով պետական ծախսերը

կազմում է 361.2 մլն դրամ, մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության
ծառայությունների գծով՝ 415.1 մլն դրամ:
7.1.2.4 Հանրային առողջապահական ծառայություններ
Վերջին
տարիներին
շարունակվել
է
հանրային
առողջության
և
սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման միասնական պետական
քաղաքականության հետագա ձևավորումը և մշակումը, վարակիչ և ոչ վարակիչ
հիվանդությունների ու քիմիական թունավորումների դեմ պայքարի և կանխարգելման
գործընթացը կանոնակարգող օրենսդրական փաստաթղթերի մշակումը և դրանց
գործադրումը:
Արցախի
Հանրապետությունում
ներհիվանդանոցային
վարակների
կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի ծրագրի շրջանակում մշակվել և ներդրվել են
վարակի հսկողության նորմատիվ-մեթոդական փաստաթղթեր, գործադրվել է
ներհիվանդանոցային
վարակների
համաճարակաբանական
հսկողության
համակարգը, շարունակականորեն ապահովվել և իրականացվել է բժշկական
օգնության սպասարկման կազմակերպությունների մասնագետների կրթումը
ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելման հարցերով:
Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի գործարկման արդյունավետությունը
գնահատվում է 2 հիմնական բնութագրիչների միտումներով՝ պատվաստումներում
նպատակային բնակչության ընդգրկման ցուցանիշների բարելավմամբ և կառավարելի
վարակիչ հիվանդությունների հիվանդացության բացակայությամբ կամ վերահսկմամբ:
Վերջին տարիներին դիտվում է կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների դեմ
կատարվող պատվաստումներում բնակչության նպատակային խմբերի ընդգրկման
ցուցանիշների կայուն աճ: Բոլոր պատվաստումներում (ԲՑԺ, կապույտ հազ,
դիֆտերիա, կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ, պոլիոմելիտ և այլն) բնակչության
նպատակային խմբերի ընդգրկվածությունը կազմում է 95% և ավելի բարձր՝ համաձայն
ԼՂՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 14-ի թիվ 113-Ն որոշման: 2002
թվականին Հայաստանը, ի թիվս եվրոպական տարածաշրջանի երկրների, հռչակվեց
որպես պոլիոմիելիտից ազատ երկիր և առ այսօր պահպանում է այդ կարգավիճակը:
Նույն այդ կարգավիճակում՝ պոլիոմելիտից ազատ գոտիում է գտնվում Արցախի
Հանրապետությունը: Պոլիոմիելիտի դեմ հիմնական երեք դեղաչափ պատվաստումներ
կատարվում են 6, 12 և 18 շաբաթական երեխաներին, հետագայում մեկական դեղաչափ
կրկնապատվաստում՝ 18 ամսական և 6 տարեկան երեխաներին: Երկրի
իմունականխարգելման
գործընթացի
հաջողությունների
և
ձեռքբերումների
պահպանման նպատակով շատ կարևոր է պատվաստանյութերի և պատվաստումների
օժանդակ պարագաների ձեռքբերման համար կայուն ֆինանսական միջոցների
առկայությունը: Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն
առ այսօր պատվաստանյութերը հիմնականում բարեգործական հիմունքներով ստացել
է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից:
Արցախի
Հանրապետությունում
արյան,
դրա
բաղադրամասերի
շրջանառության, դոնորության և ցուցաբերվող փոխներարկումային բժշկական
օգնության որակի և անվտանգության հետ կապված հարաբերությունները
կարգավորվում են «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և
փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենքով:
Փոխներարկումային բժշկական օգնությունն ազգային առողջապահության
համակարգի մի մասն է և անուղղակի կերպով արտահայտում է առողջապահության
ողջ համակարգի որակն ու անվտանգությունը: Արյան ծառայության դերը հատկապես
կարևորվում է արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, երբ մեծ քանակ է կազմում
տուժածների թիվը, որոնց բուժման անհետաձգելի գործողությունների շարքում
կարևորվում է արյան բաղադրամասերի փոխներարկումը, ինչի շնորհիվ հնարավոր է
զգալիորեն բարձրացնել ապաքինված հիվանդների թիվը, կրճատել բուժման ժամկետը:

7.1.2.5 Առողջապահության ոլորտի այլ հարակից ծառայություններ
Արցախի
Հանրապետության
2019
թվականի
պետական
բյուջեից
դատաբժշկական ծառայության շրջանակում հատկացվել է 49.0 մլն դրամ գումար՝
2018թ. 44.5 մլն դրամ գումարի դիմաց: 2019 թվականի փաստացի կատարվել է 5134
դատաբժշկական փորձաքննություն և 450 պաթանատոմիական-ախտաբանական
դիահերձում, 2018 թվականին՝ 6006 դատաբժշկական փորձաքննություն և 455
պաթանատոմիական-ախտաբանական դիահերձում:
«Հանրապետությունից
դուրս
բուժման
ուղեգրված
հիվանդների
փոխհատուցում» ծրագրով 2019 թվականին պետական բյուջեից հատկացված 223.6 մլն
դրամ միջոցների հաշվին իրականացվել է փոխհատուցում 290 դեպք՝ 203.6 մլն դրամ,
հիվանդների ճանապարհածախսի փոխհատուցում 480 դեպք՝ 6.4 մլն դրամ և
ռեանիմոբիլով ու սանիտարական տրանսպորտով հիվանդների տեղափոխում 96
դեպք՝ 13.6 մլն դրամ գումարներով:
«Դժվարամատչելի
ախտորոշիչ
հետազոտությունների
անցկացման
ծառայություններ» ծրագրով 2019 թվականին պետական բյուջեից հատկացվել է 217.8
մլն դրամ գումար:
7.1.3 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Առկա խնդիր է Արցախի Հանրապետության տարածքում առողջապահական
ենթակառուցվածքների և մասնագիտական ներուժի անհամաչափ բաշխումը:
Արցախի Հանրապետության առողջապահական համակարգի հիմնական
խնդիրներից է որակյալ բժշկական օգնության և սպասարկման միասնական
ստանդարտների բացակայությունը:
Որպես խնդիր է դիտարկվում առողջապահական ծառայությունների
նպատակայնության,
հատկացվող
ֆինանսական
միջոցների
արդյունավետ
վերահսկման մակարդակը:
Պետական ծրագրով ընդգրկված պատվաստումների ժամանակին և որակով
իրականացումը հանդիսանում է կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը, քանի որ
ժամանակին անհրաժեշտ պատվաստումների չիրականացումը կարող է բերել
համաճարակների ռիսկերի բարձրացմանը: Բացի այդ, մանկական հասակում պատվաստվելով` հազարավոր մեծահասակներ կարող են փրկվել այնպիսի վարակիչ
հիվանդություններից, որոնք թաքնված ընթացք ունեն մանկական հասակում և
արտահայտվում են մեծ տարիքում:
Առկա խնդիր է դոնորական արյուն հավաքագրող բուժհաստատության
դոնորական արյան հետազոտությունների ավտոմատացումը, ինչը թույլ կտա
նվազեցնել հետազոտությունների արդյունքների վրա մարդկային գործոնի
ազդեցությունը, իրականացնել տվյալների նաև թվային արխիվացում, արյան
բաղադրամասերի անվտանգության մակարդակի բարձրացումը (ներդնելով ՄԻԱՎ-ի,
հեպատիտ Բ-ի, հեպատիտ Ց-ի վիրուսների որոշումը ՊՇՌ եղանակով), արտակարգ
իրավիճակներում Արցախի Հանրապետության արյան ծառայության աշխատանքների
կազմակերպումը, այդ թվում՝ արյան բաղադրամասերի պահանջարկի ապահովումը,
որոշակի քանակությամբ արյան հավաքագրման պարկերի, սարքավորումների,
փոխներարկման
պարագաների
և
նյութերի
պահեստավորումը,
արյան
բաղադրամասերի
անվտանգությունը`
պահպանումը
և
տեղափոխումը
հավաքագրման կետից դեպի անմիջապես օգտագործման կետ:
7.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
7.2.1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Առողջապահության ոլորտում պետության կողմից իրականացվող ծրագրերի
նպատակներն են.

7.2.1.1
Դեղորայքի
տրամադրում
ամբուլատոր-պոլիկլինիկական,
հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված
ֆիզիկական անձանց
Պետական
պատվեր
իրականացնող
առողջապահական
կազմակերպությունների կողմից պետական պատվերի միջոցների հաշվին ձեռքբերվող
դեղերի, քիմիական նյութերի, բժշկական սարքերի և պարագաների գնման
գործընթացների կենտրոնացված համակարգի ներդրումը:
Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական,
հիվանդանոցային
բուժօգնություն
ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց ժամանակին և
անհրաժեշտ դեղորայքով ապահովումը: Դեղորայքային ապահովման տեսանկյունից
կարևորում է նաև բնակչության առանձին խմբերին անվճար և արտոնյալ
պայմաններով հատկացվող դեղերի անվանական և քանակական լիարժեք
ապահովումը: Բնակչությանը որակյալ դեղերով ապահովման նպատակով
կարևորվում է դեղերի որակի պետական վերահսկողության կազմակերպումը դեղերի
շրջանառության բոլոր փուլերում:
7.2.1.2 Արտահիվանդանոցային բժշկական ծառայությունների մատուցում
 Առողջության առաջնային պահպանման ոլորտի հետագա զարգացման
ապահովումը, կանխարգելիչ ուղղվածության ուժեղացումը, բժշկական օգնության և
ծառայություններ ստանալու մատչելիության ու որակի ապահովումը բնակչության
բոլոր խմբերի (հատկապես` սոցիալապես խոցելի խմբերի) համար, ամբուլատորպոլիկլինիկական ծառայության նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդումը,
 Առաջնային օղակի կողմից հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման և
կանխարգելման միջոցով հիվանդանոցային բուժօգնության բեռի թեթևացումը, շտապ
օգնության անհարկի` քրոնիկ հիվանդների համար տրվող կանչերի թվի նվազումը,
 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:
Առողջության առաջնային պահպանման օղակի բուժաշխատողների մասնագիտական
հմտությունների և կարողությունների շարունակական զարգացումը,
 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,
 Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական ծառայություններ մատուցող
կազմակերպություններում ֆինանսական վերահսկողության և թափանցիկության
ապահովումը,
 Բնակչությանը
մատուցվող
արտահիվանդանոցային
բժշկական
ծառայությունների որակի համալիր բարձրացումը:
7.2.1.3. Հիվանդանոցային ծառայություններ
Պետության կողմից հատկացվող ֆինանսական միջոցների արդյունավետ
ծախսման նպատակով բժշկական ծառայությունների գնման գործընթացում դեպքերի
անհատական վարման (case management) ինստիտուտի ներդրումը, պետական
առողջապահական գործակալության (ՊԱԳ) գործառույթներում բժիշկ-փորձագետների
ինստիտուտի դերի մեծացումը:
Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական
օգնության ծառայությունների շրջանակներում բնակչության մատուցվող բժշկական
օգնության ծավալների հստակեցումը (հիվանդությունների և վիճակների հստակ
ցանկի սահմանումը), որի շրջանակներում շահառուները կարող են ստանալ
սոցիալական կարգավիճակից կախված՝ անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով
բուժսպասարկումֈ

Հիվանդանոցային
բժշկական
ծառայություններ
մատուցող
կազմակերպություններում ֆինանսական վերահսկողության և թափանցիկության
ապահովումը:
Բնակչության
բուժման
ելքերի
բարելավման
և
բուժսպասարկման
գործընթացների որակի բարձրացման, վերահսկողության և թափանցիկության
ապահովման նպատակով ապացուցողական բժշկության վրա հիմնված կլինիկական
ուղեցույցների
և
պարտադիր
կատարման
ընթացակարգերի
ներդրումը,
արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային հատվածների գործառույթների հստակ
տարանջատումը:
Հիվանդանոցային
օղակի
բուժաշխատողների
մասնագիտական
հմտությունների և կարողությունների շարունակական զարգացումը: Հիվանդանոցային
օղակում կլինիկական ուղեցույցների և պացիենտի վարման գործելակարգերի
շարունակական ներդրումը:
Բնակչությանը մատուցվող հիվանդանոցային բժշկական ծառայությունների
որակի համալիր բարձրացումը:
7.2.1.4 Հանրային առողջապահական ծառայություններ
Արցախի Հանրապետության 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
բարձրացումն
Արցախի
Հանրապետությունում
կառավարելի
վարակիչ
հիվանդություններով հիվանդացության նվազեցումն է, դրանց հետևանքով մահվան
դեպքերի կանխարգելումը և վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության
անընկալության ապահովումը:
Արյան ծառայության աշխատանքների հսկողության կանոնակարգումը,
Արցախի Հանրապետության ինքնաապահովումն արյան բաղադրամասերով և
պատրաստուկներով դոնորական արյան հետազոտությունների ավտոմատացումը
(ինչը թույլ կտա նվազեցնել հետազոտությունների արդյունքների վրա մարդկային
գործոնի ազդեցությունը, իրականացնել տվյալների նաև թվային արխիվացում), արյան
բաղադրամասերի անվտանգության մակարդակի բարձրացումը (ներդնելով ՄԻԱՎ-ի,
հեպատիտ Բ-ի, հեպատիտ Ց-ի վիրուսների որոշումը ՊՇՌ եղանակով), արտակարգ
իրավիճակներում Արցախի Հանրապետության արյան ծառայության աշխատանքների
կազմակերպումը, այդ թվում՝ արյան բաղադրամասերի պահանջարկի ապահովումը,
որոշակի քանակությամբ արյան հավաքագրման պարկերի, սարքավորումների,
փոխներարկման
պարագաների
և
նյութերի
պահեստավորումը,
արյան
բաղադրամասերի
անվտանգությունը`
պահպանումը
և
տեղափոխումը
հավաքագրման կետերից դեպի անմիջապես օգտագործման կետ:
7.2.1.5 Առողջապահության ոլորտի այլ հարակից ծառայություններ
Մահերի պատճառների վերհանման նպատակով, հանրապետության ուժային
մարմինների որոշումների հիման վրա, դատաբժշկական փորձաքննությունների
ապահովումը:
Մանկամահացության մակարդակը նվազեցնելու նպատակով մանկական
մահերի հիվանդությունների պատճառների բացահայտումը փորձաքննությունների
միջոցով:
Հաշմանդամ երեխաների վերականգնողական բուժօգնության, աուտիզմի և
ՄՈՒԿ-ով տառապող հիվանդ երեխաների բուժօգնության շարունակականության

ապահովումը վերականգնողական կենտրոնում: Դժվարամատչելի ախտորոշիչ
հետազոտությունների ցանկի վերանայում և թարմացում:
7.2.2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2021-2023ԹԹ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
Արցախի
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:
Ազգային
օրացույցում
ընդգրկված
պատվաստումներն
իրականացվելու են ժամանակին և որակով: Իմունականխարգելումը հանրային
առողջապահության տնտեսապես բարձր արդյունավետ ռազմավարություններից է:
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
2021-2023թթ. Արցախի 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,
նորածինների
պարտադիր
սկրինիգային
հետազոտությունների իրականացումը: 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 ավելացնել

ինչպես հիվանդանոցային, այնպես էլ առաջնային բուժօգնության 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 ծրագրեր
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 2021-2023թթ. բնակչության սոցիալապես անապահով և
առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության և
սպասարկման մատչելիության բարձրացումը և առավելագույնս ապահովումը:
Ծրագրով նախատեսվում է 2021-2023թթ. 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 կանխարգելում
Վարակիչ հիվանդությունների և բնակչության համար մեծ ռիսկ ներկայացնող
տուբերկուլյոզի, ՁԻԱՀ-ի, սեռավարակների դեմ պայքարի արդյունավետության
բարձրացումը:
7.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԸ
7.3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
Առողջապահության բնագավառի զարգացումը, մատուցվող ծառայությունների
մատչելիությունը և որակի բարձրացումը, ինչպես նաև բնակչության առողջության
վիճակը բնութագրող ցուցանիշների բարելավումը մասամբ պայմանավորված են
առողջապահական պետական ծախսերի ավելացմամբ:
2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով առողջապահության ոլորտին
նախատեսվում է 2021թ. հատկացնել 10,500.0 մլն դրամ, 2022թ.` 10,294.1 մլն դրամ,
2023թ.` 10,240.7 մլն դրամ: 2021թ. նախատեսվում է ծախսերի ավելացում, որը
հիմնականում պայմանավորված է.
 համակարգի բուժհիմնարկների աշխատողների 2020 թվականի սեպտեմբերի
1-ից աշխատավարձերի բարձրացմամբ,
 հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային դեպքերի քանակների աճով`
անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու համար,
 «Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում» ծրագրի գումարի
ավելացմամբ,
 ««Մոր
և
մանկան
առողջության
պահպանման
կենտրոն»
փակ
բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրում» ծրագրի
գումարի ավելացմամբ,
 ներարգանդային սերմնավորման և արտամարմնային բեղմնավորման
կազմակերպման համար գումարի նախատեսմամբ` 150 անպտուղ զույգի հաշվով:
Ստորև ներկայացված են առողջապահական ծախսերն ըստ գործառական
դասակարգման:

Աղյուսակ 7.1 Առողջապահության բնագավառի պետական ծախսերը` ըստ
գործառական դասակարգման տարրերի
Խմբերի անվանումը

2019թ.
փաստ

2020թ.
հաստատված պլան

2021թ.
ծրագիր

2022թ.
ծրագիր

2023թ.
ծրագիր

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և
սարքավորումներ, մլն դրամ

193.7

578.3

315.3

315.3

315.3

2.9

7.8

3.0

3.1

3.1

2,319.4

2,460.6

3,348.1

3,348.1

3,348.1

34.5

33.1

31.9

32.5

32.7

2,451.7

2,568.3

3,869.4

3,869.4

3,869.4

տեսակարար կշիռը բնագավառի
ծախսերի նկատմամբ, (%)

36.5

34.5

36.8

37.6

37.8

Հանրային առողջապահական
ծառայություններ, մլն դրամ

722.6

829.2

1,110.3

1,107.2

1,107.5

տեսակարար կշիռը բնագավառի
ծախսերի նկատմամբ, (%)

10.7

11.1

10.6

10.8

10.8

1,034.8

1,007.5

1,856.9

1,654.1

1,600.4

15.4

13.5

17.7

16.0

15.6

6,722.2

7,443.9

10,500.0

10,294.1

10,240.7

տեսակարար կշիռը բնագավառի
ծախսերի նկատմամբ, (%)
Արտահիվանդանոցային
ծառայություններ, մլն դրամ

տեսակարար կշիռը բնագավառի
ծախսերի նկատմամբ, (%)
Հիվանդանոցային ծառայություններ,
մլն դրամ

Առողջապահություն (այլ դասերին
չպատկանող), մլն դրամ

տեսակարար կշիռը բնագավառի
ծախսերի նկատմամբ, (%)
Ընդամենը ծախսեր

Գծանկար 7.2 Առողջապահության բնագավառին հատկացվող ֆինանսական
ծավալները` 2012-2023թթ. (մլն դրամ)

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
առաջնային պահպանմանը:
Գծանկար 7.2
խմբերի (%)

վիճակի

բարելավմանը,

առողջության

2021թ. առողջապահության ոլորտի ծախսերի կառուցվածքը` ըստ

7.3.1.1. Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ
Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումների գծով 2021 թվականին
նախատեսվել է 315.3 մլն դրամ` 2020թ. 578.3 մլն դրամի դիմաց: Դասն ընդգրկում է՝
 «Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում» ծրագիրը` 265.3 մլն դրամ
գումարով, որով տրամադրվում է դեղորայք ամբուլատոր-պոլիկլինիկական,
հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված
ֆիզիկական 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 ու հեմոդիալիզով հիվանդների և այլ հիվանդների համար դեղորայք:
 «Կենտրոնացված կարգով բժշկական սարքավորումների և պարագաների
ձեռքբերում» ծրագիրը, որի գծով 2021թ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է 50.0 մլն դրամ:

7.3.1.2. Արտահիվանդանոցային ծառայություններ
Առողջապահության բնագավառում հիմնական գերակայություն է համարվում
առաջնային բուժօգնության ոլորտը, որի նպատակներն են ամբուլատորպոլիկլինիկական 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: Արտահիվանդանոցային
ծառայությունների շրջանակներում նախատեսվել է տասը ծրագրերի իրականացում:
2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով առողջության պահպանմանն
արտահիվանդանոցային ծառայությունների գծով նախատեսվում է յուրաքանչյուր
տարի 3,348.1 մլն դրամ:
Աղյուսակ 7.3. Արտահիվանդանոցային ծառայությունների ֆինանսավորումը 20212023թթ.` ըստ ծրագրերի (մլն դրամ)

փոփոխության %-ը

տարբերությունը

փոփոխության %-ը

փոփոխության %-ը

2023թ.

2,460.6

3,348.1

887.5 36.1 3,348.1

-

-

3,348.1

-

-

1,200.2

1,658.4

458.2 38.2 1,658.4

-

-

1,658.4

-

-

320.5

379.9

59.4

18.5

379.9

-

-

379.9

-

-

134.1

212.8

78.7

58.7

212.8

-

-

212.8

-

-

100.8

100.8

-

-

100.8

-

-

100.8

-

-

6.5

6.5

-

-

6.5

-

-

6.5

-

-

232.3

355.2

122.9 52.9

355.2

-

-

355.2

-

-

60.6

86.7

26.1

43.1

86.7

-

-

86.7

-

-

201.4

253.2

51.8

25.7

253.2

-

-

253.2

-

-

8.3

8.3

-

-

8.3

-

-

8.3

-

-

195.9

286.3

90.4

46.1

286.3

-

-

286.3

-

-

տարբերությունը

2021թ.

տարբերությունը

Արտահիվանդանոցային
ծառայություններ
Բնակչության առողջության առաջնային
պահպանման
ծառայություններ
Մասնագիտացված
բուժoգնության
ծառայություններ
Մանկաբարձագինեկոլոգիական
բժշկական օգնության
ծառայություններ
Ստոմատոլոգիական
օգնության
ծառայություններ
6 և 12տ. երեխաների
բերանի խոռոչի
հիգիենայի
պահպանման ծրագիր
Շտապ բժշկական
օգնության
ծառայություններ
Զորակոչային և
նախազորակոչային
տարիքի անձանց
բուժօգնության և
փորձաքննության
ծառայություններ
Հեմոդիալիզի անցկացման գծով պետական պատվեր
Օրթեզավորման
մատուցման
ծառայություններ
Անգիոգրաֆիայի
անցկացման
ծառայություններ

2020թ. հաստատված պլան

Ֆինանսավորվող
ծրագրեր

2022թ.

7.3.1.3. Հիվանդանոցային ծառայություններ
2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով առողջության պահպանմանը
հիվանդանոցային ծառայությունների գծով նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի
3,869.4 մլն դրամ:
Հիվանդանոցային բուժօգնություն իրականացնող բուժհաստատություններում
մեկ հիվանդի մեկ օրվա բուժման միջինացված արժեքը նախատեսվել է
Ստեփանակերտ քաղաքում՝ 29180 դրամ, ԱՀ շրջաններում՝ 29440 դրամ:
Հիվանդանոցային բուժօգնության շրջանակներում նախատեսվել է տասնմեկ
ծրագրերի իրականացում:

Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայության գծով հիվանդանոցային դեպքի
դիմաց վճարումը կատարվում է` ելնելով անվճար բուժօգնության համար
հաստատված գներից: Գները հաշվարկվում են մեկ հիվանդի մեկ օրվա բուժման
միջինացված արժեքի, բուժման միջին տևողության և բուժման բարդության
հաշվարկային գործակցի արտադրյալով:

փոփոխության %-ը

Զորակոչային և
նախազորակոչային
տարիքի անձանց
բժշկական օգնության և
փորձաքննության
ծառայություններ

2023թ.

տարբերությունը

Հոգեկան և
նարկոլոգիական
հիվանդների բժշկական
օգնության
ծառայություններ

փոփոխության %-ը

Տեղամասային
հիվանդանոցների
հիվանդանոցային
բուժօգնության գծով
կատարած ծախսերի
փոխհատուցում
Անհետաձգելի
բժշկական օգնության
ծառայություններ
Բնակչության
սոցիալապես
անապահով և հատուկ
խմբերում
ընդգրկվածների
բժշկական օգնության
ծառայություններ
Աղիքային և այլ
ինֆեկցիոն
հիվանդությունների
բժշկական օգնության
ծառայություններ
Մաշկային և սեռական
ճանապարհներով
փոխանցվող
հիվանդությունների
բժշկական օգնության
ծառայություններ

տարբերությունը

Հիվանդանոցային
ծառայություններ

փոփոխության %-ը

Ֆինանսավորվող
ծրագրեր

տարբերությունը

Աղյուսակ 7.4. Հիվանդանոցային բուժօգնության ֆինանսավորումը 20202023թթ.` ըստ ծրագրերի (մլն դրամ)

2022թ.

1,301.1

50.7

3,869.4

-

-

3,869.4

-

-

11.3

11.1

113.4

-

-

113.4

-

-

431.6

155.9

56.5

431.6

-

-

431.6

-

-

782.3

1217.3

435.0

55.6

1217.3

-

-

1217.3

-

-

132.9

198.6

65.7

49.4

198.6

-

-

198.6

-

-

40.7

62.5

21.8

53.6

62.5

-

-

62.5

-

-

117.0

172.0

55.0

47.0

172.0

-

-

172.0

-

-

48.3

76.3

28.0

58.0

76.3

-

-

76.3

-

-

2020թ.
հաստատված
պլան

2021թ.

2,568.3

3,869.4

102.1

113.4

275.7

252.2

26

50.3

77.7

592.0

186.8

46.1

675.8

239.3

54.8

51.7

77.7

405.2

436.5

փոփոխության %-ը

43.4

252.2

2023թ.

տարբերությունը

76.3

175.9

փոփոխության %-ը

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական
օգնության
ծառայություններ
Մինչև 18 տարեկան
երեխաների բժշկական
օգնության
ծառայություններ

2022թ.

2021թ.

տարբերությունը

Վերականգնողական
բուժօգնության
ծառայություններ

փոփոխության %-ը

Չարորակ նորագոյացությունների
բժշկական օգնության
ծառայություններ

տարբերությունը

Ֆինանսավորվող
ծրագրեր

2020թ.
հաստատված
պլան

-

-

252.2

-

-

-

-

77.7

-

-

592.0

-

-

592.0

-

-

675.8

-

-

675.8

-

-

7.3.1.4. Հանրային առողջապահական ծառայություններ
Հանրային առողջապահական ծառայությունների իրականացմանն ուղղվող
ֆինանսական միջոցները կապահովեն Արցախի 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 2021-2023թթ. նախատեսվում է 2021թ՝ 1,110.2 մլն դրամ, 2022թ.՝
1,107.2 մլն.դրամ, 2023թ՝ 1,107.4 մլն.դրամ:

1,107.2

-3.0

167

51.5

491.2

-

-

18.6

2.4

14.8

18.6

-

116.1

151.5

35.4

30.5

149.2

290.9

353.5

62.6

21.5

81.8

95.4

13.6

16.6

829.2

1,110.2

324.2

491.2

16.2

2023թ.

փոփոխության %-ը

33.9

2021թ.

տարբերությունը

281.0

2020թ.
հաստատված
պլան

փոփոխության %-ը

2022թ.

տարբերությունը

Հանրային առողջապահական
ծառայություններ
Պետական
աջակցություն
«Համաճարակաբանության և
հիգիենայի
կենտրոն» ՊՈԱԿ
Դոնորական
արյան հետազոտությունների
անցկացման
ծառայություններ
Պետական
աջակցություն
«Հակապալարախտային
դիսպանսեր»
ՊՈԱԿ
Պետական
աջակցություն
«Ա. Բունիաթյանի
անվան Քաշաթաղի
ՇԲՄ» ՊՈԱԿ
Պետական
աջակցություն
«Շահումյանի
ՇԲՄ» ՊՈԱԿ

փոփոխության %-ը

Ֆինանսավորվող
ծրագրեր

տարբերությունը

Աղյուսակ 7.5. Հանրային առողջապահական ծառայությունների ֆինանսավորումը 2020-2023թթ.` ըստ ծրագրերի (մլն դրամ)

-0.3

1,107.4

0.2

-

491.2

-

-

-

18.6

-

-

-2.3

-1.5

149.2

-

-

353.3

-0.2

-0.1

353.5

0.2

-

94.9

-0.5

-0.5

94.9

-

-

7.3.1.6. Առողջապահության (այլ դասերին չպատկանող) ծրագրեր
Այս խմբի շրջանակներում իրականացվող ծրագրերին նախատեսվում է
հատկացնել 2021թ.` 1,856.9 մլն դրամ, 2022թ.` 1,654.1 մլն դրամ, 2023թ.` 1,600.4 մլն
դրամ:

Առողջապահություն
1,007.5 1,856.9
(այլ դասերին
չպատկանող)
«Հանրապետական
բժշկական կենտրոն»
և « Մոր և մանկան
առողջության պահպանման կենտրոն»
294.1 517.2
փակ բաժնետիրական
ընկերությունների
կանոնադրական
կապիտալի
համալրում
Պետական
աջակցություն
53.0
87.3
«Դատաբժշկական
փորձաքննության
բյուրո» ՊՈԱԿ
ԱՀ առողջապահության նախարարու13.4
16.1
թյան բժշկական
պահեստ
Հանրապետությունից
դուրս բուժման ուղե181.1 557.4
գրված հիվանդների
ծախսերի
փոխհատուցում
Դժվարամատչելի
ախտորոշիչ
183.4 412.5
հետազոտությունների
անցկացման
ծառայություններ
Մարզիկների
բժշկական հետազո15.6
19.0
տությունների
անցկացման
ծառայություններ
Բարեգործական
39.0
46.8
ծրագրերի
օժանդակություն
Հաշմանդամ երեխաների առողջության
10.3
11.6
վերականգնման
ծառայություններ
Փորձի փոխանակման
5.0
5.0
նպատակով
հրավիրված և

փոփոխության %-ը

84.3

1,654.1 -202.8 -10.9 1600.4 -53.7 -3.2

223.1

75.9

309.8

34.3

64.7

85.9

-1.4

-1.6

87.2

1.3

1.5

2.7

20.1

16.1

-

-

16.1

-

-

207.8 557.4

-

-

557.4

-

-

2023թ.

տարբերությունը

849.4

376.3

փոփոխության %-ը

2022թ.

տարբերությունը

2020թ. 2021թ.

փոփոխության %-ը

Ֆինանսավորվող
ծրագրեր

տարբերությունը

Աղյուսակ 7.6. Առողջապահության (այլ դասերին չպատկանող) ծրագրեր ֆինանսավորումը 2020-2023 թթ.` ըստ ծրագրերի (մլն դրամ)

-207.4 -40.1 253.0 -56.8 -18.3

229.1

124.9

412.5

-

-

412.5

-

-

3.4

21.8

19.0

-

-

19.0

-

-

7.8

20.0

46.8

-

-

46.8

-

-

1.3

12.6

11.6

-

-

11.6

-

-

5.0

-

-

5.0

-

-

փոփոխության %-ը

փոփոխության %-ը

12.9

18.1

5.2

40.3

22.4

4.3

23.8

22.4

-

-

36.6

0.8

-35.8

-97.8

0.8

-

-

0.8

-

-

5.6

5.6

-

-

5.6

-

-

5.6

-

-

157.5

159.5

2.0

1.3

161.2

1.7

1.1

163.0

1.8

1.1

2022թ.

տարբերությունը

փոփոխության %-ը

տարբերությունը

ուղեգրված
մասնագետներին
տրամադրվող
փոխհատուցում
Աուտիզմի և ՄՈՒԿով տառապող
հիվանդ երեխաների
ցերեկային խնամքի
կենտրոն
Դեղերի և բժշկական
թափոնների
ոչնչացման ծախսեր
Լեյշմանիոզ
հիվանդանության
առաջացման և
տարածման կանխման
միջոցառումներ
Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման
հանրապետական և
տարածքային կառավարման մարմինների
պահպանում

2020թ. 2021թ.

տարբերությունը

Ֆինանսավորվող
ծրագրեր

2023թ.

ԳԼՈՒԽ 8. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
8.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
8.1.1 Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Սույն փաստաթղթի հիմքում դրվել է ԱՀ Նախագահի 2020-2025 թվականների
ծրագրով, ԱՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտին վերաբերող ԱՀ օրենքներով, ԱՀ
կառավարության որոշումներով ու ծրագրերով ամրագրված քաղաքականությունը:
Սոցիալական
պաշտպանությունը
պատմականորեն
հանդիսացել
և
շարունակում է հանդես գալ որպես ԱՀ 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 բնագավառում պետական նպաստների համակարգն
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 գործակիցներ, ինչը թույլ է տվել վերաբնակեցվող
հիմնական տարածքների՝ ԱՀ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջանների բնակիչներին
վճարել ավելի բարձր չափերով պետական նպաստներֈ Ընդլայնվել և առավել մատչելի
է դարձել պետական նպաստներից օգտվողների շրջանակը: Մասնավորապես, ի
տարբերություն նախորդ տարիների, 2009թ. պետական նպաստ է նշանակվում նաև այն
անձանց, ում ծնողներից գոնե մեկն ունի ԱՀ մշտական հաշվառում:
2011թ. հունվարի 1-ից, պահպանելով պետական նպաստի բազային չափը` 6,000
դրամը, հավասարեցվել են պետական նպաստի բազային չափի գործակիցները ամբողջ
ԱՀ-ում` ըստ առանձին կատեգորիաների (ալիմենտ ստացող և չորս անչափահաս
երեխաներ ունեցող ընտանիքների երեխաներ)` սահմանելով այն 1.3, իսկ նպաստի
չափը 7,800 դրամ (նախկինում ԱՀ ամբողջ տարածքում, բացառությամբ Շահումյանի և
Քաշաթաղի շրջանների, նպաստի չափը կազմում էր 6,000 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 9,000 և 15,000 դրամ` նախկին 6,000 և 12,000 դրամի
փոխարեն:
2013թ. հունվարի 1-ից 4 երեխաներ ունեցող ընտանիքների երեխաներին տրվող
նպաստի գործակիցը բարձրացվել է և սահմանվել 1.5` հավասարեցնելով 5 և ավելի
անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների երեխաներին տրվող նպաստի
գործակցին, ինչի արդյունքում նպաստը կազմում է 9,000 դրամ:
2015թ. հունվարի 1-ից բարձրացվել են նաև Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողություններին մասնակցելու
հետևանքով, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների կատարման
ժամանակ զոհված զինծառայողների երեխաների և առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխաների համար սահմանված նպաստի չափերը` կազմելով է 42,000 դրամ:
Համաձայն ԱՀ կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 17-ի N 273-Ն որոշման՝
պետական նպաստ տրամադրվում է նաև ընտանիքում ծնված 3-րդ, 4-րդ և
յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում, որի համար սահմանվել են
համապատասխանաբար 0.5 և 0.7 գործակիցները, ամսական 3,000 և 4,200 դրամի
չափով (նպաստը կվճարվի մինչև նրանց 18 տարին լրանալը): Երեք, չորս և ավելի
անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների երեխաների համար նպաստի
գործակիցները, երեխայի հաջորդականությամբ պայմանավորված, տարբերակվել են:
Պետական նպաստների հասցեականության և վերահսկելիության բարձրացման
նպատակով ներդրվել է «Նպաստ» տեղեկատվավերլուծական համակարգը և
պարբերաբար աշխատանքներ են իրականացվում այն արդիականացնելու
ուղղությամբ:
Ընդհանուր առմամբ, պետական նպաստների ծրագրով 2019թ. ծախսվել է 2,729.2
մլն դրամ, իսկ նպաստառուների թվաքանակը կազմել է 19188 անձ (2018թ.` 18906 անձ):
Ընդհանուր ծախսված գումարը նախորդ տարվա (2018թ.՝ 2,706.3 մլն) համեմատ աճել է
22.9 մլն դրամով:
Ընտանիքը, որպես հասարակության կառուցվածքային միավոր, կրում է
նրանում տեղի ունեցող զարգացումների դրոշմը: Ընտանիքի նկատմամբ
իրականացվող պետական քաղաքականության մշակումը և հետևողական
իրագործումը պետության կարևորագույն գործառույթներից է, հատկապես
կարևորվում է երիտասարդ ընտանիքներին պետական աջակցության ցուցաբերումը`
բնակարանային իրավունքի, աշխատանքի, ուսման, բժշկական օգնության և
սոցիալական ծառայությունների մատչելիության ապահովումը:
Երիտասարդ ընտանիքներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու
նպատակով, ԼՂՀ կառավարության 2007թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 724 որոշման

համաձայն, 2008թ. հունվարի 1-ից նորաստեղծ ընտանիքներին հատկացվում է
ամուսնության միանվագ նպաստ` 300.0 հազար դրամի չափով:
2009թ-ից ամուսնության նպաստից օգտվելու հնարավորություն տրվեց նաև ԱՀ
պաշտպանության բանակում ծառայություն անցնող ՀՀ այն քաղաքացիներին, ովքեր
ամուսնացել են ԱՀ քաղաքացիների հետ և ամուսնությունը գրանցվել է Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնում:
2013թ. մայիսի 1-ից փոփոխություն է կատարվել ամուսնության միանվագ
նպաստի տրամադրման կարգում, մասնավորապես, ամուսնության միանվագ
նպաստը հատկացվում է ամուսիններից յուրաքանչյուրին՝ 150.0 հազար դրամի չափով,
ինչպես նաև պարզեցվել է պայմանագրային զինծառայության մեջ գտնվող՝ ԱՀ-ում
հաշվառում չունեցող անձանց ամուսնության միանվագ նպաստ հատկացնելու
ընթացակարգը՝ տվյալ իրավունքը միաժամանակ վերապահելով նաև այլ զորքերի
պայմանագրային զինծառայողների վրա:
2019թ. ծրագրից օգտվել է 1481 անձ (2018թ. 1587), այդ թվում` Արցախի
Հանրապետության զինված ուժերում և այլ զորքերում պայմանագրային զինվորական
ծառայություն անցնող 28 զինծառայողների (2018թ.` 30) ընտանիքներ և ընդհանուր
ծախսերը կազմել են 222,150.0 հազար դրամ: 2018թ. համեմատ նպաստառուների
թվաքանակը նվազել է 106-ով, իսկ ծախսերը` (2018թ. 237,750.0 հազար դրամ) 15,600.0
հազար դրամով, որը կապված է ՔԿԱԳ մարմիններում 2019 թվականին գրանցված
ամուսնությունների նվազմամբ:
ԱՀ-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 ծնելիության և բազմազավակության խթանման ծրագրով
իրականացվող միջոցառումների սկզբունքները` ընտանիքներում 3-րդ, 4-րդ և հաջորդ
երեխայի ծննդյան դեպքում բացվել են ժամկետային ավանդներ` 3-րդ երեխայի
անվամբ 500.0 հազար դրամի, 4-րդ և հաջորդ երեխայի անվամբ` 700.0 հազար դրամի
չափով: 2019 թվականի հունվարի 1-ից ժամկետային ավանդները փոխարինվել են
չափահասության նպաստով, որը տրամադրվում է ընտանիքում ծնված 3-րդ, 4-րդ և
յուրաքանչյուր հաջորդ երեխաներին 18 տարին լրանալուց հետո:
Ներկայումս երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը կազմում է.
1-ին երեխայի ծննդյան դեպքում` 100.0 հազար դրամ,
2-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում` 200.0 հազար դրամ,
3-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում` 500.0 հազար դրամ,
4-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի դեպքում` 700.0 հազար դրամ:
Ընտանիքում ծնված 3-րդ և հաջորդ երեխայի անվամբ ժամկետային ավանդները
ձևակերպվել են 2007թ.՝ 495, 2008թ.` 708, 2009թ.` 823, 2010թ.` 883, 2011թ.՝ 733, 2012թ.՝
783, 2013թ.՝ 694, 2014թ.՝ 706, 2015թ.` 774, 2016թ.՝ 894, 2017թ.՝ 862, 2018թ.՝ 925:
2018թ. հունվարի 1-ից բնակելի տներ են հատկացվում 5 և ավելի անչափահաս
երեխա ունեցող ընտանիքներին: Առ 01.07.2020թ. բնակելի տներ հատկացնելու համար
հաշվառվել են 502 ընտանիք:
Կարևորվում է հատկապես ծնելիության սոցիալական խրախուսմանն ուղղված
ծրագրերի իրականացումը: Ակնկալվում է սոցիալական խրախուսման միջոցով 20212023 թվականներին էլ ավելի բարձրացնել ծնելիության մակարդակը` բնակչության
պարզ վերարտադրության ապահովման և ժողովրդագրական մարտահրավերներին
համարժեք արձագանքելու նպատակով:
2019թ. 2405 երեխայի ծննդյան
կապակցությամբ (2018թ.՝ 2850) հատկացվել է միանվագ նպաստ և ԱՀ պետական
բյուջեից հատկացվել է 721,700.0 հազար դրամ (2018թ.՝ 831,700.0 հազար դրամ): 2018թ.
համեմատ նպաստառուների թվաքանակը նվազել է 445-ով, իսկ ծախսերը նվազել են`
110,000.0 հազար դրամով:

Ստորև ներկայացվում է ըստ տարիների երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
նպաստ ստացած անձանց թիվը:
Աղյուսակ 8.1 Երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ նպաստ ստացած
անձանց թիվը 2011-2019թթ.
Տարիներ 2011թ. 2012թ. 2013թ
Ծնվածներ
2586
2500
2371
(ԱՀ-ում)
Նպաստա2652
2678
2438
ռուներ

2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

2018թ.

2019թ.

2428

2582

2471

2336

2328

2119

2566

2616

2641

2558

2850

2405

Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի տարբերակումը դիտարկելով որպես
ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանն ուղղված միջոցառում, չի ենթադրում
միայն ծնելիության մակարդակի բարձրացում, այլ կրում է նաև հեռահար
նպատակներ` ապահովել առողջ և կրթված սերունդ: Վերջինիս հասնելու համար
անհրաժեշտ է բարենպաստ (ֆինանսական տեսանկյունից) պայմաններ նախատեսել
նաև բազմազավակ ընտանիքներում բոլոր երեխաների համար:
Սկսած 2009թ-ից, յուրաքանչուր ուսումնական տարվա նախօրյակին՝
սեպտեմբերի 1-ի օրվա կապակցությամբ, ԱՀ պաշտպանության ժամանակ մարտական
գործողություններին մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև ծառայողական
պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների
ընտանիքների 18 տարին չլրացած երեխաներին տրամադրվում է միանվագ
օգնություն` 30,000 դրամի չափով:
2008թ-ից յուրաքանչուր ուսումնական տարվա համար հանրակրթական դպրոց
առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին տրամադրվում է 20,000 դրամի չափով
միանվագ դրամական օգնություն:
Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում պետական միջամտությունը
հիմնականում իրականացվում է ԱՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին
աշխատանքային, սոցիալական, օրենքներով նշանակված կենսաթոշակների,
սպայական անձնակազմին, շարքային զինծառայողներին ու նրանց ընտանիքների
անդամներին կենսաթոշակների տրամադրման եղանակով:
Արցախի Հանրապետության կենսաթոշակային ապահովության համակարգի
շրջանակներում հանրությանը մատուցվող ծառայություններն են`
 Աշխատանքային և սոցիալական կենսաթոշակների տրամադրում` պետական
բյուջեի միջոցների հաշվին երաշխավորում է քաղաքացիների կենսաթոշակային
ապահովության իրավունքի իրականացումը` քաղաքացիներին տրամադրելով
աշխատանքային (տարիքային, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում,
երկարամյա
ծառայության
և
մասնակի)
և
սոցիալական
(ծերության,
հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում) կենսաթոշակներ:
2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվառված է աշխատանքային և սոցիալական
կենսաթոշակ ստացող 21960 անձ, որից.
19426-ը՝ աշխատանքային (կենսաթոշակի միջին չափը՝ 43,117 դրամ),
2534-ը՝ սոցիալական (կենսաթոշակի միջին չափը՝ 25,603 դրամ):
 Զինվորական 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:
Աշխատանքային, սոցիալական և զինվորական կենսաթոշակի իրավունք տվող
պայմանները
և
շահառուների
շրջանակը
սահմանված
են
«Պետական
կենսաթոշակների մասին» օրենքով:
Սոցիալական ապահովության բնագավառում պետական միջամտությունը
հիմնականում իրականացվում է ԱՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին

ժամանակավոր անաշխատունակության (հիվանդության, ընտանիքի հիվանդ անդամի
խնամքի և ժամանակավոր անաշխատունակության այլ դեպքերում) և մայրության
(հղիության
և
ծննդաբերության
պատճառով
առաջացած
ժամանակավոր
անաշխատունակության դեպքում) նպաստների տրամադրման եղանակով:
Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստներով
ապահովումը, իրավունքը և շահառուները սահմանված են «Ժամանակավոր
անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» օրենքով:
Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի միջոցով մասնակիորեն
փոխհատուցվում է վարձու աշխատողների և ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով
ապահոված անձանց (անհատ ձեռնարկատերերի)` ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով կորցրած աշխատավարձը (եկամուտը):
Մայրության նպաստի միջոցով ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված`
հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի (արձակուրդի իրավունք ունենալու)
ժամանակահատվածում մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ փոխհատուցվում է
վարձու աշխատողների և ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված
անձանց` հղիության և ծննդաբերության պատճառով առաջացած ժամանակավոր
անաշխատունակության հետևանքով կորցրած աշխատավարձը (եկամուտը):
ԼՂՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ` մայրության նպաստ է
սահմանված նաև չաշխատող կանանց համար:
Երեխաների խնամքի և պաշտպանության իրականացման նպատակով
պետական աջակցություն բնագավառում՝ ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և
բնակարանային հարցերի նախարարության համակարգում գործող երեխաների
խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 և թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություններում 2019թ.
ընթացքում խնամք են ստացել առանց ծնողական խնամքի մնացած, ինչպես նաև
սոցիալապես անապահով ընտանիքների չորս տասնյակից ավելի երեխաներ (2020թ.
հուլիսի 1-ի դրությամբ` 42 երեխա): Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեության
առարկան ու նպատակն է 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 և
բժշկական օգնության կազմակերպումը:
2019թ. գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող սովորող երեխաներին`
ըստ 7-12 և 13-18 տարիքային խմբերի համապատասխանաբար հատկացվել են 2,000 և
3,000 դրամի չափով գրպանի մանր ծախսեր: Ընդհանուր ծախսը կազմել է 1,004.0
հազար դրամ (2018թ.՝ 1,057.0 հազար դրամ):
«Առանց
ծնողական
խնամքի
մնացած
երեխաների
սոցիալական
պաշտպանության մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխաները իրավունք ունեն ստանալու նվազագույն
սոցիալական չափանիշներին համապատասխան բնակելի տարածություն:
Համաձայն ԼՂՀ կառավարության 2003թ. նոյեմբերի 28-ի N 347 որոշմամբ
հաստատված «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և առանց ծնողական
խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց հաշվառման կարգի»՝ ԱՀ-ում
իրականացվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների կենտրոնացված
հաշվառում: Հանրապետությունում հաշվառված են 33, իսկ բնակարանային հերթի
համար՝ 18 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ: Համաձայն ԼՂՀ
կառավարության 2004թ. հուլիսի 30-ի N 274 որոշմամբ հաստատված «Առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան (բնակելի տուն) տրամադրելու
կարգի»՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին ԱՀ պետական բյուջեի
միջոցների հաշվին տրամադրվում է բնակարանի կամ բնակելի տան առնվազն երկու
սենյակի չափով բնակելի տարածություն:

2005-2019թթ. ԱՀ-ում բնակվող 45 առանց ծնողական խնամքի մնացած
երեխաներ ապահովվել են բնակարաններով: Միաժամանակ, ԼՂՀ կառավարության
2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի թիվ 620 որոշման համաձայն` սկսած 2008
թվականից իրականացվում է հատկացված բնակարանների կահավորումը 2,000.0
հազար 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 թիվ 710-Ն
որոշմամբ՝ ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի թիվ 620 որոշման
մեջ կատարված փոփոխությամբ բնակարանների կահավորումը 2011թ-ից
իրականացվում է 2,500.0 հազար դրամի, իսկ 2019թ.-ից՝ 3,000.0 հազար դրամի
սահմաններում (2011թ. կահավորվել են 10, 2012թ.՝ 1 , 2014թ.՝ 3, 2018թ.՝ 9 , 2019թ.՝ 2
բնակարաններ):
Զբաղվածության բնագավառում մատուցվող հիմնական ծառայություններն են՝
գործազուրկների, աշխատանք փնտրող, աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց
աշխատանքի
տեղավորման
աջակցության,
զբաղվածության
ապահովման,
աշխատանքի ընտրության հարցում աշխատանք փնտրող անձանց օժանդակության և
խորհրդատվության տրամադրումը, իսկ գործատուին անհրաժեշտ մասնագիտություն
և որակավորում ունեցող աշխատուժով ապահովումը:
2019թ. դրությամբ գրանցված աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը
կազմել է 1630 մարդ, մշտական և ժամանակավոր աշխատանքի են տեղավորվել 111
մարդ:
Աշխատանքի
պետական
կարգավորման
բնագավառում
պետական
միջամտությունը
հիմնականում
իրականացվում
է
աշխատանքային
հարաբերությունների
կարգավորման
և
աշխատողների
աշխատանքային
պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական
հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի
փոխհատուցման եղանակով:
ԱՀ-ում 2019թ. 39 անձինք (2018թ.` 37 անձ) գործատուի մոտ աշխատանքային
պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական
հիվանդության կամ առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի
հատուցում են ստացել պետական բյուջեի միջոցներից, որը կազմել է 14,817.0 հազար
դրամ (2018թ.` 15,231.0 հազար դրամ):
Հաշմանդամների հիմնահարցերի բնագավառում պետական միջամտությունը
հիմնականում իրականացվում է ԱՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին
հաշմանդամ համարվող անձանց առանձին խմբերին տարբեր ծառայությունների
մատուցման եղանակով:
Հաշմանդամներին ԱՀ 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:
Տարեցների հիմնահարցերի բնագավառում պետական միջամտությունն
իրականացվում է ԱՀ 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:
Տարեցներին
շուրջօրյա
խնամքի
և
սոցիալական
սպասարկման
ծառայությունները տրամադրվում են «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական

ոչ
առևտրային
կազմակերպության
միջոցով:
2020թ.
ընթացքում
այդ
հաստատությունում սպասարկվում են շուրջ 80 միայնակ ծերեր և հաշմանդամներ:
Տնային պայմաններում միայնակ տարեցներին խնամքի և սոցիալական
սպասարկման
ծառայությունների
տրամադրումն
իրականացվում
է
ԱՀ
աշխատանքի, սոցիալական և
բնակարանային հարցերի նախարարության
համակարգում գործող «Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և
հաշմանդամների
սոցիալական
սպասարկման
կենտրոն»
պետական
ոչ
կառավարչական հիմնարկի միջոցով (2020թ.-ին տնային պայմաններում սպասարկվել
է շուրջ 161 անձինք, որոնցից 105 կենսաթոշակառու են, իսկ 56-ը՝ հաշմանդամներ):
Տնային պայմաններում միայնակ տարեցներին խնամքի և սոցիալական
սպասարկման
ծառայությունների
տրամադրումն
իրականացվում
է
նաև
հանրապետության շրջկենտրոններումֈ
Վերաբնակեցման և միգրացիոն քաղաքականության բնագավառում պետական
միջամտությունն իրականացվում է քաղաքականության մշակման աշխատանքների
կազմակերպման ու համակարգման, հանրապետության տարածքում բնակչության
ներքին տեղաշարժերի հետևանքով ստեղծված միգրացիոն իրավիճակի գնահատման,
զարգացման
հիմնական
միտումների
վերլուծության
աշխատանքների
կազմակերպման, համակարգման ու ղեկավարման, ԱՀ և ՀՀ պետական կառավարման
մարմինների, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, ինչպես նաև միջազգային
կազմակերպությունների և սփյուռքի հետ համագործակցության միջոցով:
Պետական միջամտությունն իրականացվում է նաև փախստական հաշվառված
ընտանիքների աջակցության տրամադրման աշխատանքների և վերահսկման
միջոցով:
Բնակարանային
քաղաքականության
բնագավառում
պետական
միջամտությունն իրականացվում է ոլորտի միջնաժամկետ և երկարաժամկետ
քաղաքականության ուղղություններին առնչվող հարցերի, ծրագրային մոտեցումների և
դրանցում
կատարվող
փոփոխությունների
վերաբերյալ
համապատասխան
մարմինների
կողմից
ներկայացված
առաջարկությունների
կապակցությամբ
փորձաքննության անցկացման և դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների
ներկայացման, պետական աջակցության ծրագրերի համակարգման աշխատանքների
կազմակերպման,
բնակչության սոցիալական առանձին
խմբերի՝
այդ
թվում
վերաբնակիչների և փախստականների բնակարանային պայմանների բարելավման
ուղղությամբ
բնակարանային
ծրագրերի
մոնիթորինգի
իրականացման
և
համապատասխան իրավասու մարմինների հետ շփումների և շրջայցերի միջոցով
տվյալների հավաքագրման և մշակման միջոցով:
8.1.2 Հիմնական խնդիրները
Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման բնագավառում շարունակվում է
հրատապ մնալ բնակչության ծնելիության բարձրացման և ժողովրդագրական վիճակի
բարելավման հարցը:
Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառի հիմնական խնդիրներն են`
 կենսաթոշակների չափերը հիմնականում չեն ապահովում բավարար
կենսամակարդակ, այլև կենսաթոշակառուների մի ստվար զանգված շարունակում է
ստանալ նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքից ցածր կենսաթոշակ: Ըստ
այդմ, կենսաթոշակառուների մոտ շարունակում է մեծ մնալ աղքատության ռիսկը,
 միջին
աշխատավարձի
և
միջին
աշխատանքային
կենսաթոշակի
հարաբերակցությունը, որի արդյունքում էապես տարբերվում է կենսաթոշակառուների
և աշխատող բնակչության կենսամակարդակները, ինչը հանգեցնում է անցանկալի
սոցիալական հետևանքների,
 կենսաթոշակային
համակարգի
երկարաժամկետ
ֆինանսական
կայունությունն ապահովելը և անձի եկամուտների և կենսաթոշակի չափի միջև կապի
բացակայությունը:
Զբաղվածության բնագավառում առկա հիմնական խնդիրներն են`

 աշխատաշուկայում
առկա
է
առաջարկի
և
պահանջարկի
անհամապատասխանություն, ինչպես նաև աշխատաշուկայի պահանջներին
աշխատուժի մասնագիտական որակավորման զգալի անհամապատասխանություն,
 բարձր է գործազրկությունը երիտասարդների և աշխատաշուկայում
անմրցունակ անձանց շրջանում, հանրապետության առանձին տարածաշրջանների
միջև առկա է գործազրկության մակարդակի էական տարբերություն,
 գյուղական շրջաններում բնակչությունը թերզբաղված է, իսկ ոչ
գյուղատնտեսական զբաղվածությունն ունի անբավարար մակարդակ,
 առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող երիտասարդների
աշխատանքի տեղավորման հնարավորությունների անբավարար մակարդակ:
Հաշմանդամների բնագավառի հիմնական խնդիրներն են`
 hաշմանդամների համար դեռևս մատչելի չեն շատ ծառայություններ,
ինչպես նաև ապահովված չեն վերջիններիս հավասար հնարավորությունները,
 վերականգնողական պարագաների որակի բարելավման և տեսականու
ընդլայնման սահմանափակությունը,
 հաշմանդամություն առաջացնող պատճառների ուսումնասիրման և
վերլուծության ոչ բավարար մակարդակը,
 հաշմանդամների զբաղվածության ցածր մակարդակը,
 հաշմանդամների
վերականգնողական
համայնքային
ցերեկային
կենտրոնների բացակայությունը,
 հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության, սոցիալական ներառման
և
սոցիալական
պաշտպանության
հարցերին
առնչվող
օրենսդրության
կատարելագործումը:
Տարեցների հիմնահարցերի բնագավառում սոցիալական սպասարկման և
խնամքի ծառայությունների տրամադրումն ուղղված է տարեցների սոցիալական
պաշտպանության ապահովմանը, որը պետության հիմնական խնդիրներից մեկն է:
Վերաբնակեցման
և
միգրացիոն
քաղաքականության
բնագավառում
վերաբնակիչներին մատուցվող ծառայությունների և օժանդակության բնագավառում
շարունակվում է հրատապ մնալ նրանց ընտանիքների բարեկեցության բարելավման
հարցը:
Բնակարանային ապահովության բնագավառի հիմնական խնդիրներն են՝
 ազատ բնակարանային ֆոնդի վերաբերյալ լիարժեք տեղեկությունների
բացակայությունը,
 ձևավորված սոցիալական բնակարանային ֆոնդի բացակայությունը:
8.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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:
2021-2023թթ. ընթացքում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում որպես
հիմնական խնդիր է դիտարկվում ոլորտում պետական միջամտությամբ
իրականացվող հիմնական ծառայությունների մակարդակի պահպանումը և դրանց
շարունակականության ապահովումը:
Ըստ առանձին բնագավառների սոցիալական պաշտպանության ոլորտի
հիմնական նպատակները հետևյալն են.
Ժողովրդագրության բնագավառում` ծնունդների խրախուսումը, կյանքի
սպասվող միջին տևողության մեծացումը, միգրացիոն ներհոսքի խթանումը,
բնակչության ծերացման հետևանքների հաղթահարումը, բնակչության առողջության
բարելավումը, բնակչության տարածքային բաշխվածության անհամամասնության
կանխարգելումը:

Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում` կենսաթոշակառուների
սոցիալական
վիճակի
բարելավումը,
տարիքի
պատճառով
առաջացած
անաշխատունակության հետևանքով եկամտի կորստյան ռիսկի և աշխատող
բնակչության ու կենսաթոշակառուների կենսամակարդակների տարբերության
մեղմումը, ինչպես նաև կենսաթոշակների վճարման գործընթացի որակի
բարձրացումը:
Սոցիալական ապահովության բնագավառում՝ հիվանդության, հղիության,
ծննդաբերության և օրենքով սահմանված այլ դեպքերում ամբողջությամբ կամ
մասնակիորեն վարձու աշխատողների և ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով
ապահոված անձանց ժամանակավոր անաշխատունակության պատճառով կորցրած
եկամտի փոխհատուցումը:
Պետական
նպաստների
տրամադրման
և
ծնելիության
խթանման
բնագավառում՝ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն աջակցելը,
ընտանիքների կողմից կատարվող լրացուցիչ ծախսերի մասնակի հատուցումը, ինչպես
նաև ԱՀ ժողովրդագրական վիճակի բարելավումը:
Ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում՝ 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 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` հաստատություններ
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՝ բնակչության զբաղվածության ապահովման
համար պայմանների ստեղծումն ուղղված է աշխատաշուկայի լարվածությունը
մեղմելուն, աշխատանք փնտրողների, հաշմանդամների շրջանում զբաղվածության
մակարդակը բարձրացնելուն, գործող աշխատատեղերը պահպանելուն, գործատուների կողմից նոր աշխատատեղերի ստեղծումը խթանելուն և դրանք որակյալ
մասնագետներով
համալրելուն,
աշխատաշուկայում
անմրցունակ
խմբերի
արդյունավետ զբաղվածությունն ապահովելուն:
Այդ նպատակին հասնելու համար, 2021-2023թթ. միջնաժամկետ հատվածում
զբաղվածության բնագավառում որպես հիմնական խնդիրներ սահմանվել են.
 զբաղվածության բնագավառում պետական միջամտությամբ մատուցվող
ծառայությունների շարունակականության ապահովումը,

 առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող երիտասարդների, ինչպես
նաև հաշմանդամների շրջանում զբաղվածության մակարդակի բարձրացումը:
Աշխատանքի և աշխատավարձի կարգավորման բնագավառում՝ աշխատանքի
վարձատրության
պետական
երաշխիքների
ապահովումը,
աշխատողների
իրավունքների
օրենսդրական
պաշտպանվածության
ամրապնդումը
և
աշխատանքային պայմանների բարելավումը:
Այդ նպատակին հասնելու համար, 2021-2023թթ. միջնաժամկետ հատվածում
աշխատանքի և աշխատավարձի կարգավորման բնագավառում որպես հիմնական
խնդիր սահմանվել է պետական միջամտությամբ մատուցվող ծառայությունների և
տրամադրվող տրանսֆերտների շարունակականության ապահովումը:
Հաշմանդամների
հիմնահարցերի
բնագավառում՝
հաշմանդամների
բժշկասոցիալական
վերականգնման,
հաշմանդամներին
պրոթեզաօրթոպեդիկ
պարագաներով ապահովման, այդ պարագաների վերանորոգման, նրանց համար
հավասար հնարավորությունների ստեղծման ու հասարակությանը ինտեգրման
ծառայությունների մատուցումը, որոնց հիմնական շահառուները հաշմանդամի
կարգավիճակ ունեցող ԱՀ քաղաքացիներն են:
Բնագավառում պետական քաղաքականության հիմնական նպատակն է
հաշմանդամների առավել ինտեգրումը հասարակությանը:
Այդ նպատակին հասնելու համար, 2021-2023թթ. միջնաժամկետ հատվածում
հաշմանդամների բնագավառում որպես հիմնական խնդիրներ սահմանվել են`
 հաշմանդամների բնագավառում պետական միջամտությամբ մատուցվող
ծառայությունների շարունակականության ապահովումը,
 հաշմանդամության սահմանման եվրոպական մոդելի անցումը, որը
հնարավորություն կընձեռի խթանելու հաշմանդամների աշխատանքային ինտեգրման
գործընթացն ու կընդլայնի սոցիալական ներառման հնարավորությունները:
Տարեցների հիմնահարցերի բնագավառում` 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, 2021-2023թթ. միջնաժամկետ հատվածում
նշված բնագավառում որպես հիմնական խնդիրներ սահմանվել են`
 պետական
միջամտությամբ
տարեցներին,
հաշմանդամներին
և
անօթևաններին մատուցվող ծառայությունների շարունակականության ապահովումը.
 տարեցների,
հաշմանդամների
շուրջօրյա
խնամքի,
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:
Վերաբնակեցման և միգրացիոն քաղաքականության բնագավառի նպատակն է
պետական քաղաքականության մշակումն ու դրա իրականացման աշխատանքների
համակարգումը:
Բնակարանային
հարցերի
բնագավառում՝
ծրագրերի
մոնիթորինգի
իրականացումը,
պետական
աջակցության
ծրագրերի
համակարգման
կազմակերպումը, սոցիալական բնակարանային ֆոնդի ձևավորումը, բնակչության
սոցիալական առանձին խմբերին պատկանող քաղաքացիներին բնակարանով
ապահովումը:

8.2.2 Գերակայությունները
2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերից առաջնահերթությունը
տրվում է հետևյալ ծախսային ուղղություններին` ժողովրդագրական իրավիճակի
բարելավմանը (ծնելիության և բազմազավակության խթանման ծրագրի իրագործում,
երիտասարդ նորաստեղծ ընտանիքներին պետական աջակցության ցուցաբերում),
բնակարանային
ապահովությանը,
սոցիալական
և
աշխատանքային
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», «Երեխայի
իրավունքների մասին», «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների
սոցիալական
պաշտպանության
մասին»,
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին»,
«Զբաղվածության մասին» օրենքներից և կառավարության առանձին որոշումներից:
Աղյուսակ 8.2 2019-2020թթ. պետական բյուջեի և 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ ծախսերի
համեմատական (հազար դրամ)
Ծրագրերի
անվանումը

2019թ.
փաստացի

2020թ.
հաստատված բյուջե

2021թ.
ծրագիր

Սոցիալական
պաշտպանություն,
այդ թվում՝

22,492,302.0

27,064,959.4

30,711,917.0

100,641.3

98,316.3

Վատառողջություն
և անաշխատունակություն
Ծերություն
Հարազատին
կորցրած անձինք
Ընտանիքի անդամներ և զավակներ
Գործազրկություն
Սոցիալական
հատուկ արտոնություններ
(այլ դասերին
չպատկանող)
Սոցիալական
պաշտպանություն
(այլ դասերին
չպատկանող)

91,421.5

13,497,055.8

18,006,671.6

2022թ.
ծրագիր
31,237,310.6

98,316.3

18,713,470.4 19,525,466.9

2023թ.
ծրագիր
32,178,763.7

98,316.3

20,437,183.4

188,800.0

240,000.0

200,000.0

200,000.0

200,000.0

4,800,763.2

4,628,247.2

7,501,621.4

6,720,329.4

6,741,052.4

6,377.3

67,879.0

67,982.0

67,982.0

67,982.0

1,081,337.2

1,314,656.6

1,386,244.2

1,392,875.4

1,401,456.6

2,826,547.0

2,706,863.7

2,744,282.7

3,232,340.6

3,232,773.0

8.3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
2021-2023
թվականների
ՄԺԾԾ-ով
ընդունված
քաղաքականությամբ
կանխատեսվում է պահպանել 2020 թվականի համար նախատեսված նվազագույն
ամսական աշխատավարձի չափը` 68,000 դրամ, ներառյալ եկամտային հարկը 85,000
դրամ:
Վատառողջություն

«Գործատուի մոտ աշխատողի աշխատանքային պարտականությունների
կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ
առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում» ծրագրով
2020 թվականի պետական բյուջեով 37 անձանց համար նախատեսված է` 17,626.8
հազար դրամ: 2021-2023թթ. համար ծրագրով նախատեսված է` 15,667.2 հազարական
դրամ` 34 անձանց համար:
Անաշխատունակություն
«Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովում և աչքի
պրոթեզավորում» ծրագրով 2021-2023թթ. նախատեսվում է տարեկան 56,100.0 հազար
դրամի չափով ծախս՝ պահպանելով 2020 թվականի մակարդակը:
«Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը» ծրագրի ծախսերը 2021-2023թթ.
կկազմեն տարեկան 26,549.1 հազար դրամ:
Ծերություն
«Սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ» ծրագրով 2019թ. փաստացի կենսաթոշակ ստացողների թիվը կազմել է 915 մարդ:
Այս ծրագրի համար ԱՀ 2020թ. պետական բյուջեով նախատեսված է 1,156,974.6 հազար
դրամ՝ 950 շահառուի հաշվով:
ՄԺԾԾ-ով 2021թ. համար նախատեսվում է 1,260,720.0 հազար դրամ, 2022թ.
համար՝ 1,322,520.0 հազար դրամ, 2023թ. համար՝ 1,409,040.0 հազար դրամֈ
Անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկելիս հաշվի են առնվել կենսաթոշակառուների
թվի աճի միտումները, իսկ կենսաթոշակի միջին չափը կանխատեսվել է ՄԺԾԾ
ժամանակահատվածում՝ 103.0 հազար դրամ (2020թ. պետական բյուջեով
կենսաթոշակի միջին չափը նախատեսվել է 101.5 հազար դրամ, իսկ փաստացի չափը,
2020 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ, կազմել է 101.3 հազար դրամ)ֈ
2021-2023թթ. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում զինվորական կենսաթոշակների
չափերը հաշվարկելու համար հիմք ընդունվող հիմնական կենսաթոշակի չափը
նախատեսվում է թողնել 18,000 դրամ:
Անփոփոխ կմնա նաև զինվորական ծառայության ստաժի մեկ տարվա արժեքը՝
1,600 դրամը:
«Շարքային
զինծառայողների
և
նրանց
ընտանիքների
անդամների
կենսաթոշակներ» ծրագրով 2019թ. փաստացի կենսաթոշակ ստացող շարքային
զինծառայողների թիվը կազմել է 63 մարդ: Ծրագրի համար ԱՀ 2020թ. պետական
բյուջեով նախատեսված է 19,398.2 հազար դրամ՝ 60 շահառուի հաշվարկովֈ
ՄԺԾԾ-ով 2021թ. համար նախատեսվում է 21,704.4 հազար դրամ, 2022թ. համար՝
20,980.9 հազար դրամ, 2023թ. համար՝ 20,257.4 հազար դրամֈ Կենսաթոշակի միջին
չափը 2020թ. պետական բյուջեով նախատեսվել էր 26.9 հազար դրամֈ Անհրաժեշտ
միջոցները հաշվարկելիս հաշվի են առնվել կենսաթոշակառուների թվի նվազման
միտումները:
2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ կենսաթոշակի փաստացի միջին չափը կազմել է
30.1 հազար դրամ, որին համապատասխան կենսաթոշակի միջին չափը ՄԺԾԾ
ժամանակահատվածում կպահպանվի 30.1 հազարական դրամ:
Կենսաթոշակի միջին չափի բարձրացումը պայմանավորված է 2020թ. հունվարի
1-ից շարքային կազմի զինծառայողների հաշմանդամության զինվորական
կենսաթոշակների չափերի բարձրացման հետ:
«Սոցիալական կենսաթոշակներ» ծրագրով 2019թ. փաստացի սոցիալական
կենսաթոշակ ստացողների թիվը կազմել է 2 534 մարդ: Ծրագրի համար ԱՀ 2020թ.
պետական բյուջեով նախատեսված է 829,764.0 հազար դրամ՝ 2 600 շահառուի
հաշվարկով (կենսաթոշակի միջին չափը 2020թ. պետական բյուջեով նախատեսվել էր
26.6 հազար դրամ, փաստացի չափը 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմել է 26.6
հազար դրամ)ֈ

Անհրաժեշտ
միջոցները
հաշվարկելիս
հաշվի
են
առնվել
ՄԺԾԾ
ժամանակահատվածում կենսաթոշակառուների թվաքանակի պահպանումը՝ 2020թ.
հունվարի 1-ից սահմանված նվազագույն կենսաթոշակի չափի 26,500 դրամ
պահպանման պայմաններումֈ
ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում կպահպանվի շահառուների թվաքանակը՝ 2600
հոգի, իսկ կենսաթոշակի միջին չափը կկազմի 27.0 հազար դրամ: 2021-2023թթ.
յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է 842,400.0 հազարական դրամֈ
«Օրենքով և ԱՀ Նախագահի հրամանագրով սահմանված կենսաթոշակներ և
դրամական պարգևատրումներ» ծրագրի համար ԱՀ 2020թ. հաստատված բյուջեով
նախատեսված է 191,520.0 հազար դրամ:
ՄԺԾԾ-ով 2021թ. համար նախատեսվում է 216,960.0 հազար դրամ, 2022թ.
համար` 242,880.0 հազար դրամ, 2023թ. համար՝ 268,800.0 հազար դրամ:
Անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկելիս հաշվի են առնվել.
1) դրամական պարգևատրում ստացողների թվի նվազման միտումները՝
դրամական պարգևատրման ներկայիս ամսական չափի (20,000 դրամ) պահպանման
պայմաններում.
2) «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների
մասին» օրենքով 2019թ. փաստացի նշանակված կենսաթոշակ ստացողների թիվը` 52
մարդ,
սահմանված կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց թվաքանակի
կանխատեսվող աճը, իսկ կենսաթոշակի միջին չափը կանխատեսվել է 220.0 հազար
դրամ (կենսաթոշակի միջին չափը 2020թ. պետական բյուջեով նախատեսվել էր 220.0
հազար դրամ, իսկ փաստացի չափը, 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ, կազմել է 214.9
հազար դրամ)ֈ
«Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը» ծրագրով ԱՀ 2020թ. պետական բյուջեով
նախատեսված է 126,294.8 հազար դրամ: 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է
տարեկան 124,686.0 հազար դրամի ծախս:
«Աշխատանքային
կենսաթոշակներ»
ծրագրով
2019թ.
փաստացի
աշխատանքային կենսաթոշակ ստացողների թիվը կազմել է 19 526 մարդ, ծրագրի
համար ԱՀ 2020թ. հաստատված բյուջեով նախատեսված էր 11,352,720.0 հազար դրամ՝
20 000 շահառուի հաշվարկովֈ
2020թ. հաստատված բյուջեով կենսաթոշակի միջին չափը նախատեսվել էր 47.3
հազար դրամ, իսկ փաստացի չափը 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմել է 47.0
հազար դրամֈ
ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է
11,172,000.0 հազարական դրամ:
2021-2023թթ. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում աշխատանքային կենսաթոշակը
հաշվարկելու համար սահմանված հիմնական կենսաթոշակի չափը նախատեսվում է
թողնել 18,000 դրամ: Աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքը՝ մինչև 10 տարվա
ստաժի համար` 950 դրամ և տասը տարին գերազանցող յուրաքանչյուր տարվա
համար՝ 500 դրամ չափերը ևս կպահպանվենֈ
Շահառուների թիվը յուրաքանչյուր տարվա համար կանխատեսվում է 19 600
հոգի:
«Կուտակային հատկացումներ մասնակցի կենսաթոշակային հաշվին» ծրագրի
գծով նախատեսվում է ծախս 2021-2023 թվականներին համապատասխանաբար 5,075.0
մլն դրամի, 5,800.0 մլն դրամի և 6,600.0 մլն դրամի չափով: Ծրագրի նպատակը Արցախի
Հանրապետությունում աշխատանքային գործունեության ընթացքում կուտակային
կենսաթոշակային վճար կատարած անձանց կենսաթոշակային տարիքում պետական
կենսաթոշակից զատ կենսաթոշակային եկամուտների ստացման հնարավորության
ստեղծումն է` ապահովելով կատարված կենսաթոշակային վճարների և ստացվող
կենսաթոշակի չափի միջև ուղղակի կապը: Կուտակային կենսաթոշակային վճար կատարած անձանց հնարավորություն կընձեռնվի ազդել կուտակային կենսաթոշակների

չափի վրա` ընտրելով իր կուտակած միջոցները կառավարող անձին և այդ միջոցների
կառավարման քաղաքականությունը:
Հարազատին կորցրած անձինք
«Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստ» ծրագրի
համար ԱՀ 2020թ. պետական բյուջեով նախատեսված է 240,000.0 հազար դրամֈ
ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր տարվա համար ծախսը
նախատեսվում է 200,000.0 հազար դրամ (թաղման նպաստի չափը` 200.0 հազար
դրամ` 1 000 անձի հաշվարկով)ֈ
Ընտանիքի անդամներ և զավակներ
«Դրամական օժանդակություն ԱՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի
զոհ տված ընտանիքներին» ծրագրով նախատեսվում է երկու և ավելի զոհ տված
ընտանիքներին տրամադրել ամենամսյա օժանդակություն` 15,000 դրամի չափով
յուրաքանչյուր զոհված ազատամարտիկի համար:
2021-2023թթ. համար ըստ տարիների նախատեսվում են համապատասխանաբար 29,700.0, 28,800.0 և 27,900.0 հազար դրամի ծախսերֈ Ծախսերի նվազեցումը
պայմանավորված է շահառու ընտանիքների թվի նվազմամբ:
«Ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ կամ
զինվորական և փրկարարական ծառայության ընթացքում
զոհված (մահացած)
զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների ընտանիքներին դրամական
աջակցության տրամադրում» ծրագրով ՄԺԾԾ հատվածում նախատեսվում է 2021թ. ՝
31,300.0 հազար դրամ, իսկ 2022-2023թթ. 30,000.0 հազար դրամի չափով ծախս (2020թ.՝
40,000.0 հազար դրամ): Ծախսերը 2020թ. համեմատ 2021թ. կնվազի 8,700.0 հազար
դրամով, իսկ 2022-2023թթ. կնվազի 10,000.0 հազար դրամով:
«Պետական նպաստներ» ծրագրով 2021-2023թթ. կարևորվում է ծրագրի
հասցեականության
մեծացումը,
նպատակադրումների
հստակեցումը`
պայմանավորված սոցիալական աջակցության տրամադրման սկզբունքներով, ինչպես
նաև ժողովրդագրական իրավիճակով:
ԱՀ 2020թ. պետական բյուջեով սույն ծրագրի գծով հաստատվել է 2,793,900.0
հազար. դրամ: ՄԺԾ 2021-2023թթ. ծրագրով նախատեսվում է ըստ տարիների
համապատասխանաբար՝ 3,550,460.0 հազար դրամ, 3,569,900.0 հազար դրամ և
3,589,340.0 հազար դրամի չափով ծախսեր: Ծախսերի ավելացումը կապված է մինչև
երկու տարեկան երեխա խնամող անձանց տրվող նպաստի չափի բարձրացմամբ:
«Պետական աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին»
ծրագրի շրջանակներում 2021-2023թթ. տարեկան բնակարանների կահավորման
համար նախատեսվում է 45.0 մլն դրամի ծախս (15 շահառուի հաշվով)՝ պահպանելով
2020թ. մակարդակը:
«Դրամական
(նյութական)
օգնություն
սոցիալապես
անապահով
քաղաքացիներին և ընտանիքներին» ծրագրով ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի
յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է 250,000.0 հազարական դրամ:
«ԱՀ-ում ծնելիության խթանում» ծրագրով 2021-2023թթ. շարունակվելու է
երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի տրամադրումը` պայմանավորված ընտանիքում
ծնված երեխայի հաջորդականությամբ, 2021թ. հունվարի 1-ից սահմանելով հետևյալ
չափերը՝
1-ին և 2-րդ երեխաների ծննդյան դեպքում` 300.0 հազար դրամ,
3-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում` 1,000.0 հազար դրամ,
4-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի դեպքում՝ 700.0 հազար դրամ:
ՄԺԾ 2021-2023թթ. ծրագրով «ԱՀ-ում ծնելիության խթանում» ծրագրի գծով
նախատեսվում են 1,258,600.0 հազարական դրամ:
«Զինվորական և փրկարարական ծառայության ժամանակ զոհված
(մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների հուղարկավորության,
գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ
կապված ծախսերի հատուցում» ծրագրով նախատեսվում է համապատասխանաբար՝

66,800.0, 71,000.0 և 75,200.0 հազարական դրամի չափով ծախս (2020թ.՝ 82,600.0 հազար
դրամ):
«Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1
գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը»
ծրագրով ծախսերը 2021-2023թթ. նախատեսվում են տարեկան 60,813.3 հազար դրամ
(2020թ. հաստատված էր 61,770.8 հազար դրամ)` միջին տարեկան խնամվող 25
երեխայի հաշվով: «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ
հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծախսերը 20212023թթ. կկազմեն տարեկան 56,060.1 հազար դրամ (2020թ. հաստատված էր 57,066.4
հազար դրամ), միջին տարեկան խնամվող 25 երեխայի հաշվով (շահառուների
թվաքանակի պահպանման պայմաններում): Սննդի մեկ օրվա միջին գումարը կկազմի
1,335.4 դրամ` պահպանելով 2020թ. նախատեսված մակարդակը:
«Դրամական
աջակցության
տրամադրում
երեխաների
խնամքի
և
պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաներին»
ծրագրով 2021-2023թթ. ծախսերը յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում են
1,984.0 հազար դրամ՝ պահպանելով 2020թ. մակարդակը, դպրոց հաճախող
երեխաներին անձնական մանր ծախսեր կատարելու համար (7-12 տարեկան
երեխաներին ամսական 4,000 դրամ և 13-18 տարեկաններին` 5,000 դրամ), գիշերօթիկ
հաստատության շրջանավարտներին` (առանց ծնողական խնամքի մնացած
երեխաների մասով) միանվագ 50,000 դրամ դրամական աջակցություն ցուցաբերելու
համար:
ՄԺԾ 2021-2023թթ. ծրագրով «Զոհված (մահացած) զինծառայողների
նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում» ծրագրի
գծով ծախսերը կկազմեն տարեկան 3,900.0 հազար դրամ՝ պահպանելով 2020թ.
մակարդակը:
2021-2023թթ. «Ամուսնությունների խրախուսում» ծրագրի գծով նախատեսվում
է 2021 թվականին 1,800,000.0 հազար դրամի ծախս, իսկ 2022-2023թթ.՝ 1,000,000.0
հազար դրամի չափով ծախս:
Կշարունակվի նորաստեղծ ընտանիքներին ամուսնության միանվագ նպաստի
տրամադրումը՝ ամուսիններից յուրաքանչյուրին՝ 150.0 հազար դրամի չափով, ինչպես
նաև պետական աջակցություն կհատկացվի նորաստեղծ ընտանիքին՝ 700.0 հազար
դրամի չափով՝ հարսանեկան ավանդույթների պահպանման և զարգացման
նպատակով:
«ԱՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնության
վճարում» ծրագրի ծախսերը 2021-2023թթ. կկազմեն համապատասխանաբար 245,004.0,
242,272.0 և 240,255.0 հազար դրամ (2020թ.՝ 250,826.0 հազար դրամ): Ծախսերի
նվազումը պայմանավորված է շահառուների թվի նվազմամբ:
Կշարունակվի «Առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին միանվագ
դրամական օգնության տրամադրում» ծրագրի իրականացումը, և ծախսերը 20212023թթ. կկազմեն տարեկան 52,000.0 հազար դրամ՝ պահպանելով 2020թ. մակարդակը:
«Քաղաքացիների խնայողությունների ինդեքսավորման ծախսեր» ծրագրով
2021-2023թթ. ՄԺԾԾ ծախսերը կկազմեն յուրաքանչյուր տարվա համար 50,000.0
հազար դրամ՝ պահպանելով 2020թ. մակարդակը:
Գործազրկություն
«Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման
դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում» ծրագրով 20212023թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի 5 շահառուի համար 2,250.0
հազարական դրամի չափով ծախս՝ պահպանելով 2020թ. մակարդակը:
«Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում» ծրագրով ՄԺԾԾ 2021-2023թթ.
ծրագրով նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի տոնավաճառի կազմակերպման
համար 1,000.0 հազար դրամի չափով ծախս՝ պահպանելով 2020թ. մակարդակը:

«Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող՝ աշխատանք
փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում» ծրագրով 20212023թթ. ՄԺԾԾ-ով յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է 16,247.0 հազար
դրամի չափով ծախս՝ պահպանելով 2020թ. մակարդակը:
«Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք
բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում» ծրագրով 2021-2023թթ.
ՄԺԾԾ-ով ծրագրի ծախսերն ըստ տարիների կկազմեն 10 շահառուների համար 3,997.0
հազարական դրամ:
(2020թ.՝ 3,894.0 հազար դրամ): Ծախսերի ավելացումը
պայմանավորված է միջին ամսական անվանական աշխատավարձի աճի հետ:
«Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման
դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող
անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում» ծրագրով
2021-2023թթ. ՄԺԾԾ-ով յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է 4,488.0
հազար դրամի չափով ծախս՝ պահպանելով 2020թ. մակարդակը:
«Պետական աջակցություն գործազուրկներին» ծրագրով 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ-ով
յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է 40,000.0 հազար դրամի չափով ծախս,
որը
նախատեսված
է
«Վարձատրվող
հասարակական
աշխատանքների
կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության
ապահովում» և «Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական
տնտեսությանն աջակցության տրամադրում» ծրագրերի իրականացման համար:
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)
«Վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման
միջոցառումներ» ծրագրի ծախսերը 2021-2023թթ. կկազմեն 257,775.0 հազարական
դրամ՝ պահպանելով 2020թ. մակարդակը:
«ԱՀ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում բնակիչների կողմից
օգտագործված էլեկտրաէներգիայի կամ վառելափայտի դիմաց տրվող դրամական
օգնություն» ծրագրի գծով 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում են տարեկան
159,660.0 հազար դրամի չափով ծախսեր (պահպանելով 2020թ. մակարդակը)` 11100
բնակչի հաշվով: 1 բնակչի հաշվով օգտագործված էլեկտրաէներգիայի դիմաց
ամսական դրամական օգնության չափը կազմում է 1,200 դրամ և վառելափայտի
դիմաց` ամսական 1,100 դրամ:
«Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովճարներ» ծրագրի գծով
2019թ. փաստացի շահառուների թիվը կազմել է 24 մարդ, ԱՀ 2020թ. պետական
բյուջեով նախատեսված է 30,000.0 հազար դրամ՝ 25 շահառուի հաշվարկովֈ
ՄԺԾԾ-ով 2021թ. համար նախատեսվում է 18,000.0 հազար դրամ, 2022թ.
համար՝ 14,400.0 հազար դրամ, 2023թ. համար՝ 12,000.0 հազար դրամֈ
Անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկելիս հաշվի է առնվել շահառուների թվի
նվազման միտումը` 2021թ. համար 15 հոգի, 2022թ.՝ 12 հոգի և 2023թ.՝ 10 հոգի,
պատվովճարի ներկայիս ամսական չափի` (100.0 հազար դրամ) պահպանման
պայմաններում:
«Ամենամսյա դրամական օգնություններ և պարգևավճարներ» ծրագրի համար
ԱՀ 2020թ. պետական բյուջեով նախատեսված է 787,221.6 հազար դրամֈ
ՄԺԾԾ-ով 2021թ. համար նախատեսվում է 766,009.2 հազար դրամ, 2022թ.
համար՝ 776,240.4 հազար դրամ, 2023թ. համար՝ 787,221.6 հազար դրամֈ
Անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկելիս հաշվի են առնվել նախորդ տարիների
ընթացքում դրամական օգնություն և պարգևավճար ստացողների թվաքանակների
փոփոխությունների միտումները` դրամական օգնության և պարգևավճարների
չափերի պահպանման պայմաններում.
- Դրամական օգնության միջին չափը 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում կանխատեսվել է 7.9 հազար դրամ, իսկ շահառուների թվաքանակը համապատասխանաբար` 6600, 6700 և 6800 հոգի (2020թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 7.9
հազար դրամ, փաստացի չափը կազմել է 7.9 հազար դրամ),

- պարգևավճարների միջին չափը 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում կանխատեսվել է 12.5 հազար դրամ, իսկ շահառուների թիվը համապատասխանաբար` 935, 940 և 950 հոգի (2020թ. պետական բյուջեով` 12.5 հազար դրամ,
փաստացի չափը` 12.2 հազար դրամ):
«Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման
նպատակով ֆինանսական օգնության տրամադրում» ծրագրով 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ
ժամանակահատվածում նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարվա համար 184,800.0
հազար դրամի ծախս: Ծախսերը 2020թ.՝ 80,000.0 հազար դրամի համեմատ ավելացել են
104,800.0 հազար դրամով, ինչը պայմանավորված է սույն ծրագրով շահառու
հանդիսացող անձանց թվաքականի աճով:
Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ
(այլ դասերին չպատկանող)
«Սոցիալական ապահովության առանձին ծրագրերի վճարման հետ կապված
ծառայություններ» ծրագրով ԱՀ 2020թ. պետական բյուջեով նախատեսված է 36,950.7
հազար դրամ, 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ-ով ըստ տարիների նախատեսվում են
համապատասխանաբար 45,948.8, 46,138.5 և 46,336.7 հազար դրամի ծախսեր: Ծրագիրը
ներառում է «Պետական նպաստներ», «Զոհված (մահացած) զինծառայողների
նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում», «ԱՀ
հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնության վճարում»,
«Դրամական օժանդակություն ԱՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի զոհ
տված ընտանիքներին» ծրագրերով վճարվող գումարների կանխիկ վճարման հետ
կապված ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերը:
«Կենսաթոշակների, պատվովճարների, աշխատանքային խեղման հետևանքով
պատճառված վնասի փոխհատուցման, ամենամսյա պարգևավճարների, դրամական
օգնությունների և պարգևատրումների վճարման հետ կապված ծառայություններ»
ծրագրի համար ԱՀ 2020թ. պետական բյուջեով նախատեսված է 142,447.2 հազար դրամֈ
Այս ծրագրի ծախսերը 2021-2023թթ. կկազմեն համապատասխանաբար 130,903.9,
127,498.2 և 119,841.9 հազար դրամֈ
Անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկելիս հաշվի են առնվել կենսաթոշակների,
պատվովճարների, աշխատանքային խեղման հետևանքով պատճառված վնասի
փոխհատուցման, ամենամսյա դրամական օգնությունների, պարգևավճարների և
պարգևատրումների համար նախատեսվող գումարները (որից նվազեցվել են
անկանխիկ եղանակով վճարվելիք կենսաթոշակների գումարները)` վճարման
ծառայությունների միջնորդավճարի չափի (1.2 %) պահպանման պայմաններում:
«ԱՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի կենսաթոշակների և
դրամական պարգևավճարների փոստային առաքման ծախսեր» ծրագրով 2021-2023թթ.
ՄԺԾԾ-ով 2021թ. նախատեսվում է 48,000.0 հազար դրամ, իսկ 2022-2023թթ.՝ 47,000.0
հազար դրամի չափով ծախս:
«Աշխատաշուկայի հետազոտման աշխատանքների կազմակերպում» ծրագրով
2021-2023թթ. ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է 1,000.0 հազար
դրամի չափով ծախսեր` պահպանելով 2020թ. մակարդակը:
«Ձևաթղթերի,
համակարգչային
ծրագրերի
ձեռքբերում,
տեղադրում,
շահագործում և սպասարկում» ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում
է 22,100.0 հազար դրամի չափով ծախսեր` պահպանելով 2020թ. մակարդակը:
«Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստներ» ծրագրի
2019թ. փաստացի բյուջետային հատկացումները կազմել են 995,715.7 հազար դրամ:
2020թ. պետական բյուջեով նախատեսված է 1,250,500.0 հազար դրամ: Ծրագրի
ծախսերը 2021թ. կկազմեն 1,122,800.0 և 2022-2023թթ.՝ 1,207,300.0 հազարական դրամֈ
Ծախսերը հաշվարկելիս հաշվի են առնվել.
 չաշխատող կանանց մայրության նպաստի չափը (253.0 հազար դրամ), ինչպես
նաև ժամանակավոր անաշխատունակության (2021թ.՝ 4,000 դրամ, 2022-2023թթ.՝ 4,500-

ական դրամ) և աշխատող կանանց մայրության նպաստի (2021թ.՝ 4,500 դրամ, 20222023թթ.՝ 5,000-ական դրամ) մեկ օրվա չափերը:
 մայրության նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող չաշխատող կանանց թիվը,
ինչպես նաև աշխատող (հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում գտնվող)
կանանց եկամտային հարկի հաշվին մայրության նպաստ տրվող օրերի թիվը
նախատեսվել է (համապատասխանաբար 1 600 անձ և 120 000 օր)՝ հաշվի առնելով
նախորդ տարիների միտումները,
 ժամանակավոր անաշխատունակության վարձատրվող օրերի թիվը ՄԺԾԾ
ժամանակահատվածում կկազմի՝ 2021թ. 44 500 օր, 2022-2023թթ. 45 000-ական օր:
«Առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերում»
ծրագրով 2021-2023թթ. նախատեսվում է տարեկան 90,000.0 հազար դրամի չափով
ծախս՝ պահպանելով 2020 թվականի մակարդակը:
«Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող բժշկին ֆինանսական աջակցության
ցուցաբերում» ծրագրով 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ-ով յուրաքանչյուր տարի ծախսերը
կկազմեն 50,000.0 հազար դրամ (2020թ.՝ 40,000.0 հազար դրամ):
«ԱՀ ընտանիքների կարիքավորության գնահատման համակարգի մշակում և
ներդնում» ծրագրով 2021-2023թթ. ՄԺԾ ծրագրով նախատեսվում են տարեկան 5,000.0
հազար դրամի չափով ծախսեր` պահպանելով 2020թ. մակարդակը:
«Սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական օգնության տրամադրում»
ծրագրով 2021-2023թթ. ՄԺԾ ծրագրով նախատեսվում է տարեկան 10,000.0 հազար
դրամի չափով ծախսեր` պահպանելով 2020թ. մակարդակը:
«Գյուղական կամ քաղաքային՝ բացառությամբ Ստեփանակերտ և Շուշի
քաղաքների, բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին
բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական
աջակցություն» ծրագրով 2020թ. նախատեսված է 240,000.0 հազար դրամ: ՄԺԾ
ծրագրով նախատեսվում է 2021թ.՝ 400,000.0, իսկ 2022-2023թթ. 800,000.0 հազարական
դրամի չափով ծախս: Ծրագրի ծախսերը հաշվարկելիս հաշվի է առնվել, որ անհատույց
պետական ֆինանսական աջակցության չափը հատկացվելու է 5,000.0 հազար դրամ`
3,000.0 հազար դրամի փոխարեն:
«ԱՀ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 1-ին, 2-րդ խմբերի
հաշմանդամներին
և
որոշ
բնակավայրերի
բնակիչներին
օգտագործված
էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցություն»
ծրագրով 2021-2023թթ. նախատեսվում է տարեկան 125,000.0 հազար դրամի չափով
ծախս՝ պահպանելով 2020թ. մակարդակը:
««Ժողովրդական» և «Վաստակավոր» պատվավոր կոչումների արժանացած
անձանց պատվովճարներ» ծրագրի համար ՄԺԾԾ-ով 2021-2023թթ. նախատեսվում է
համապատասխանաբար 25,680.0, 29,760.0 և 33,840.0 հազար դրամ (2020թ. 41,760.0
հազար դրամ):
Անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկելիս հաշվի են առնվել.
1) «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց թիվը (2020թ.
հուլիսի 1-ի դրությամբ՝ 5 հոգի): ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի 2021-2023թթ համար
նախատեսվում է համապատասխանաբար 2,880.0, 3,360.0 և 3,840.0 հազար դրամ,
պատվովճարի ներկայիս ամսական չափի` 40,000 դրամի պահպանման
պայմաններում` համապատասխանաբար 6, 7 և 8 հոգու հաշվարկով.
2) 2020թ. հունվարի 1-ից
ամենամսյա պատվովճար է սահմանվել
«Վաստակավոր» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց համար ամսական 20,000
դրամի չափով: 2021-2023թթ. նախատեսվում է համապատասխանաբար 22,800.0,
26,400.0 և 30,000.0 հազար դրամի չափով ծախս, իսկ շահառուների թիվը՝
համապատասխանաբար 95, 110 և 125 անձ:

ԳԼՈՒԽ 9. ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ
ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
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
կազմակերպություններն
ԱՀ
կառավարության
վարած
մշակութային
քաղաքականությանը
համապատասխան
իրականացնում
են
մշակութային
ժառանգության
պահպանության,
պաշտպանության,
ուսումնասիրության,
հանրահռչակման, արվեստի զարգացման, նոր մտահղացումների ու գաղափարների
ներդրման, ժամանակակից մշակութային մրցունակ արտադրանքի ստեղծման ու
տարածման, ստեղծագործական ներուժի վերարտադրման պայմանների ապահովման,
հոգևոր-մշակութային
արժեքների
քարոզչության,
մշակութային
կրթության
զարգացման,
հանրության
մշակութային
պահանջմունքների
բավարարման,
մշակութային միջոցառումների իրականացման և այլ ծառայություններ:
Պետական մշակութային քաղաքականության ուղղություններն են`
 մշակութային ժառանգության պահպանությունը և պաշտպանությունը,
մշակութային ինքնության վերարտադրումն ու հանրահռչակումը.
 ժամանակակից արվեստի զարգացումը և տարածումը, ստեղծագործող
երիտասարդության ներուժի բացահայտումը և ստեղծագործական գործընթացների
խթանումը, մշակութային ժամանակակից ենթակառույցների զարգացումը.
 մշակութային ծառայությունների ապակենտրոնացումը և համաչափ
զարգացումը` շրջաններում մշակութային կյանքի աշխուժացմամբ.
 համահայկական և միջազգային համագործակցության ընդլայնումը,
արտերկրում արցախյան մշակույթի ներկայացումը.
 տեղեկատվական քաղաքականության ակտիվացումը.
 ազգային փոքրամասնությունների մշակույթի և էթնիկ ինքնության
պահպանումը,
 կրոնական միավորումների հետ հարաբերությունների կարգավորում,
 ԱՀ
բնակավայրերում
հոգևոր
անվտանգության
վերաբերյալ
դասախոսությունների, զրույցների և խորհրդակցությունների կազմակերպում, հոգևոր
դաշտի վերաբերյալ իրազեկում, հոգևոր-մշակութային արժեքների քարոզչություն
հանրության լայն շրջանակներում և հոգևոր դաստիարակության իրագործում.
 նոր տեխնոլոգիաների ներդրում՝ հոգևոր մշակույթի տարբեր ոլորտներում
(էլեկտրոնային գրադարաններ, վիրտուալ թանգարաններ և այլն),
 պատմամշակութային
հուշարձանների,
մշակութային
ժառանգության
պահպանություն,
պաշտպանություն,
ուսումնասիրություն,
վերականգնում,
հանրահռչակում, օգտագործում, հաշվառում, օգտագործման բնագավառում առկա
հիմնախնդիրների բացահայտում և օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործառույթներֈ
Մշակույթի ոլորտը կարգավորվում է «Մշակութային օրենսդրության
հիմունքների մասին», «Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման
մասին», «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին», «Հեղինակային
իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին», «Փաստաթղթերի (վավերագրերի)
պարտադիր օրինակի մասին», «Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին»,
«Թանգարանների և թանգարանային ֆոնդի մասին», «Պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների մասին» օրենքներով, այլ իրավական ակտերով:
Ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի ոլորտը կարգավորվում է Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, «Խղճի ազատության և կրոնական
կազմակերպությունների մասին» օրենքով,
Եվրոպայի Խորհրդի «Ազգային
փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության մասին» շրջանային
հռչակագրով, «Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով», «Մարդու
իրավունքների եվրոպական հռչակագրով», «Քաղաքացիական և քաղաքական

իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի դաշնագրով, 2004թ. Եվրոպական Խորհրդի «Հոգևոր
ոլորտի իրազեկման մասին» որոշումով:
Պատմամշակութային
անշարժ
հուշարձանների
պահպանման,
ուսումնասիրման և վերականգնման ոլորտը կարգավորվում է «Պատմության և
մշակույթի անշարժ հուշարձանների և պատմական միջավայրի պահպանության և
օգտագործման մասին» օրենքով:
9.1.1.2. Ոլորտի վերջին տարիների զարգացման միտումները
Մշակութային շարժական ժառանգություն
Թանգարանների ոլորտում պետության հիմնական գործառույթներն են`
թանգարանային
ֆոնդում
ընդգրկված
թանգարանային
առարկաների
և
թանգարանային հավաքածուների պահպանման ու օգտագործման համար
անհրաժեշտ ֆինանսական և այլ պայմանների ապահովումը,
թանգարանների
գործունեության պայմանների բարելավումն ու թանգարանային ցուցադրությունների
արդիականացումը,
պետություն-մասնավոր
հատված
համագործակցության
շարունակականությունը, թանգարանային հավաքածուների պահպանությունը և
համալրման անընդհատության ապահովումը, մշտադիտարկումների իրականացումը,
ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մշակութային ժառանգության
թվանշայնացումը և տեղեկատվական շտեմարանների ստեղծումն ու շարունակական
զարգացումը, նշանավոր արցախցիների հանրահռչակումը տուն-թանգարանների
միջոցով, գիտական ուսումնասիրությունը և հանրահռչակումը, թանգարանային
մասնագետների վերապատրաստումը:
Թանգարանային գործի զարգացման ոլորտում 2018-2019թթ. կազմակերպված
միջոցառումներից առանձնապես կարևորվում են «Թանգարանների միջազգային
օրվան», «Թանգարանների գիշերվան» և «Եվրոպական ժառանգության օրերին»
նվիրված բազմաբնույթ միջոցառումները, «ԻԿՕՄ։ի հայկական թանգարանների
ազգային կոմիտե» և «Թանգարանների աշխատողների ու բարեկամների ասոցիացիա»
հասարակական կազմակերպությունների հետ ստորագրված համագործակցության
մասին եռակողմ համաձայնագիրը, Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 100ամյակին, Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում Մխիթարյան միաբանության հաստատման
300-ամյակին, Արամ Մանուկյանի ծննդյան 140-ամյակին նվիրված ու «Արթուր
Մկրտչյանի կյանքն ու գործունեությունը» խորագրով նյութերի, արխիվային
փաստաթղթերի և լուսանկարների ցուցահանդեսները (ԼՂՀ մշակույթի և
երիտասարդության պալատ), «Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների
ասոցիացիայի» հիմնադրման 15-ամյակին ու ԻԿՕՄ-ի հայկական թանգարանների
ազգային կոմիտեի հիմնադրման 10-ամյակին նվիրված «Ստեղծագործում են
թանգարանների աշխատողները», «Իմ սեր, իմ հայրենիք», գյումրեցի նկարչուհի
Ժակլին Սարգսյանի «Արցախ` մեր բաժին երազը» խորագրերով և ՀՀ ժողովրդական
նկարիչ Անատոլի Պապյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված անհատական
ցուցահանդեսները (կերպարվեստի պետական թանգարան), գեղանկարիչ Աշոտ
Թադևոսյանի
«Արևամարդ»
արտ-պրոյեկտի
ցուցադրությունը,
«Արցախի
պատմությունը և մշակույթը․ աշխարհի թանգարանները» խորագրով բրեյն-ռինգը,
Զավեն Սարգսյանի անհատական լուսանկարչական, հայ անվանի լուսանկարիչ,
կինոօպերատոր Լևոն Աթոյանցի հեղինակային, Հայաստանի նկարիչների միության
անդամ Արթուր Մանուկյանի անհատական ու երիտասարդ նկարիչներ Հայկ Գալոյանի
և Դավիթ Բոցինյանի «Արցախ` արարել ապրելու համար» խորագրով
ցուցահանդեսները (Ստեփանակերտի պատկերասրահ), Մսմնայի հաղթական
ճակատամարտի 100-ամյակին նվիրված ցուցադրությունը (գ. Մսմնա), Հովհաննես
Հովհաննիսյանի տուն-թանգարանի հավաքածուի ցուցադրությունը (Քաշաթաղի
շրջանի երկրագիտական թանգարան), Փարաջանովի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված
միջոցառումը (ք. Մարտակերտ)ֈ
Աջակցություն է ցուցաբերվել մասնավոր հիմունքներով գործող Շուշիի գորգերի
թանգարանին, ապահովվել է Արցախի թանգարանային ոլորտի աշխատողների

մասնակցությունը Ստեփանակերտում կայացած «Թանգարանի կառավարում և
մարքեթինգ. ինչպե՞ս կազմել ճիշտ դրամաշնորհի հայտ» ու «Թանգարանային
հավաքածուների հաշվառում և կանխարգելիչ պահպանություն» խորագրով և Շուշիի
կերպարվեստի
պետական
թանգարանում
կայացած
«Ցուցահանդեսների
կազմակերպման
առանձնահատկությունները»
խորագրով
դասընթացներին,
«Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի
ինստիտուցիոնալ անդամակցությունը «ԻԿՕՄ-ի հայկական թանգարանների ազգային
կոմիտե» ՀԿ-ին, Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի, «Շուշի
քաղաքի թանգարաններ» ՊՈԱԿ-ի, «Տիգրանակերտ» պետական պատմամշակութային
արգելոցի և Նիկոլ Դումանի տուն-թանգարանի մասնակցությունը Երևանում կայացած
«Թանգարանային շաբաթ. վերանայելով մշակութային տարածքները» խորագրով
միջոցառումներին, Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի գորգի
հավաքածուն համալրելու նպատակով ձեռք են բերվել «Վիշապագորգ», «Արծվագորգ»
(«Ջրաբերդ»), «Նշագորգ», «Ճարտար» և «Խնձորեսկ» ձեռագործ գորգերն ու XIX դարի
վերջ - XX դարի սկիզբն ընդգրկող հնագիտական և ազգագրական բնույթի 32
ցուցանմուշ:
Թանգարանները 2018թ. համալրվել են 229 ցուցանմուշով, 2019թ.` 751
ցուցանմուշով:
Թանգարաններում
և
Ստեփանակերտի
պատկերասրահում
2018թ.
կազմակերպվել է 202 միջոցառում, որից` 47 ցուցահանդես և 155՝ այլ միջոցառում
(դաս-դասախոսություն, ֆիլմի ցուցադրություն, համերգ, վարպետության դաս, մրցույթ,
էքսկուրսիա), 2019 թ.` 187 միջոցառում` 55՝ ցուցահանդես, 132՝ այլ միջոցառում:
Թանգարանների և «Ստեփանակերտի պատկերասրահ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 20182019թթ. սպասարկվել է համապատասխանաբար 40459 և 61269 այցելու:
Թանգարանային ոլորտին 2018-2019թթ. ԱՀ պետական բյուջեից հատկացվել է
համապատասխանաբար` 100.0 և 100.2 մլն դրամ, 2020թ. հատկացվել է 110.2 մլն դրամ,
2021-2023թթ. նախատեսվում է պահպանել 2020 թվականի մակարդակը:
Գրադարանների ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքականության
ուղղություններն են՝ գրադարանային հավաքածուների պահպանումն ու համալրման
անընդհատության ապահովումը, գրադարանային հավաքածուների օգտագործման
մատչելիության ապահովումը՝ էլեկտրոնային գրադարանների ստեղծման միջոցով,
հանրությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումը՝ այդ թվում նաև
համացանցում առկա գրադարաններից օգտվելու հնարավորության ստեղծումը,
ոլորտի մասնագետների վերապատրաստումը, գրադարանների գործունեության
պայմանների բարելավումը:
Ոլորտում զարգացման միտումներն են` տվյալների էլեկտրոնային շտեմարանի
կազմումը, տեղեկատվական-գրադարանային ավտոմատացված համակարգերի
ներդրումը, Արցախի էլեկտրոնային գրադարանի ինտեգրումը միջազգային
էլեկտրոնային գրադարանների ցանցին:
ԱՀ կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության, Ստեփանակերտի
քաղաքապետարանի և ԱՀ շրջվարչակազմերի ենթակայությամբ գործող 9 գրադարանում գրքային ֆոնդը 2018թ. կազմել է 391 224, 2019թ.` 393 745, ընթերցողների թիվը
2018թ.` 14 530, 2019թ.`14 216, գրքատացքը 2018թ.` 257 470, 2019թ.` 285 836, հաճախումների թիվը 2018թ.` 159 559, 2019թ.` 159 537:
2018-2019թթ. կազմակերպվել են բազմաբնույթ միջոցառումներ, առանձնապես
կարևոր են գիրք նվիրելու և գրադարանավարի օրվան նվիրված ամենամյա
միջոցառումները, գրքի տաղավարի (BookBank) օգնությամբ կազմակերպված
գրքահավաքն
ու
Արցախի
գրադարանների,
կրթական
և
մշակութային
հաստատությունների
համար
պարբերաբար
իրականացվող
գրքային
նվիրատվությունները:
Կարևորելով ընթերցողական պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված
խնդիրը, գրադարանային հավաքածուների համալրմանն ուղղված ֆինանսական

միջոցները վերջին տարիներին հիմնականում նպատակաուղղվել են հավաքածուների
արդիականացմանը` «Հրատարակչական ծախսեր» ծրագրի շրջանակներում
հրատարակված և նվիրատվությունների միջոցով ձեռքբերված ժամանակակից
տպագիր գրականությամբ համալրմանը:
Ընդհանուր առմամբ, գրադարաններին պետական բյուջեից 2018-2019թթ.
հատկացվել է համապատասխանաբար 96.4 և 98.8 մլն դրամ, 2020թ. հատկացվել է 105.2
մլն դրամ, 2021-2023թթ. նախատեսվում է պահպանել 2020 թվականի մակարդակը:
Գրահրատարակումների համար նախատեսված հատկացումները 2018-2019թթ.
կազմել են համապատասխանաբար 4,490.0 և 4,375.0 հազ, դրամ:
2018-2019թթ. հրատարակվել են Նունե Արզումանյանի «Մի քարքարոտ հողում»
նոտագրությունը, Դավիթ Միքայելյանի «Սիրուց և ցավից ծնված երգեր» երգարանը,
Ջամալ Թադևոսյանի «Հովհաննես Շիրազը և Ղարաբաղը» հուշագրությունը, Նարինե
Հովհաննիսյանի «Հայրենիքի գաղափարաբանությունը և ցեղասպանությունը
խորհրդահայ գրականության մեջ», Սլավա Սարգսյանի «Արցախի բնակավայրերը»,
Արթուր Մկրտչյանի «Ի՞նչ է տեղի ունեցել Հադրութում», Արպատ Ավանեսյանի «Միջին
մասնագիտական և բարձրագույն կրթական համակարգ», Կարինե Ալավերդյանի
«Ստեփանակերտի Վ. Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի
տարեգրությունը. 1932-2019թթ.», Անահիտ Գաբրիելյանի «Հաղթանակի մեղեդի»,
Աշխունջ Պողոսյանի «Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի արծաթյա
զարդերի հավաքածուն», Ստեփան Դադայանի «Правда и ложь о Карабахском
“Ханстве”»
(ռուսերեն
լեզվով)
գրքերը:
Նախարարության
աջակցությամբ
հրատարակվել են նաև Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի` բանաստեղծուհու
100-ամյակին նվիրված «Նվիրում» պատկերագիրքը և Արկադի Ասրյանի «Հայ
հերոսներ» գիրքը: Ձեռք են բերվել «Հայ գրականություն» (հատոր 5, 6), Եղիշե Չարենցի
«Գիրք մնացորդաց. անտիպ ժառանգություն» և Գոհար Մարտիկյանի «Ապրելու
բանաձև» (գիրք 12) գրքերը:

Պատմության և մշակույթի անշարժ ժառանգություն
Արցախի Հանրապետությունում վերջին տարիների ընթացքում աշխատանքներ
են տարվել հուշարձանների պահպանության ասպարեզում «Պատմության և մշակույթի
անշարժ հուշարձանների և պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման
մասին» օրենքի պահանջների հնարավորինս իրագործման ուղղությամբ:
Հուշարձանների վերականգնման ասպարեզում ընթացքավորվել են մեկ
տասնյակից ավելի մշակութային կոթողների վերականգնման աշխատանքներ, այդ
թվում՝ Ամարասի վանքի, Գտչավանքի, Ասկերանի բերդի, Սարուշենի Փիրումաշեն
եկեղեցու, Տողի պալատական համալիրի, Տիգրանակերտի և այլ հուշարձանների
նորոգման, վերականգնման աշխատանքները: Ընդ որում, Տիգրանակերտում և Տողում
ստեղծվել են
առանձին թանգարաններ: Բացի այդ, զգալի աշխատանքներ են
իրականացվել մահմեդական կամ իսլամական պատմամշակութային ժառանգության
պահպանության ուղղությամբ: Հատկանշական են, օրինակ, Շուշիի Վերին Մզկիթի
ծածկի տեղադրման, ինչպես նաև՝ մերձակա հոգևոր կառույցի մաքրմանբարեկարգման ու վերականգնման աշխատանքները:
Բացի վերականգնման աշխատանքներից, կատարվել են հուշարձանների
նախագծային-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ, որոնց
թվաքանակն անցնում է հինգ տասնյակից:
Հուշարձանների հաշվառման-վկայագրման ու պահպանական գոտիների
ասպարեզում կազմվել են շուրջ 5300 հուշարձանի վկայագիր և 920 հուշարձանհուշարձանախմբերի պահպանության գոտիներ:
Զգալի
աշխատանքներ
են
իրականացվել
նաև
հուշարձանների
ուսումնասիրման-պեղման բնագավառում: Կատարվել են շուրջ երկու տասնյակ
տարբեր բնույթի հուշարձանների պեղման-ուսումնասիրման աշխատանքներ:
Հուշարձանների պահպանության ու հանրայնացման նկատառումներից
ելնելով՝ ստեղծվել են բնապատմական ու պատմամշակութային արգելոցներ, այդ

թվում՝ «Տիգրանակերտ» պետական պատմամշակութային արգելոց, «Հունոտի կիրճ»
պետական պատմամշակութային արգելոց, «Տողի մելիքական ապարանք» պետական
պատմամշակութային արգելոց, «Ազոխի քարանձավ» պետական բնապատմական
արգելոց, «Տյաք» պետական պատմամշակութային արգելոց և ընթացքի մեջ է «Միրիկ»
պետական պատմամշակութային արգելոցի ստեղծումը:

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը հանրության, խմբերի, որոշ
դեպքերում առանձին անձանց կողմից որպես իրենց մշակութային ժառանգության մաս
ճանաչված, կենցաղում հաստատուն տեղ զբաղեցնող սովորույթները, ավանդույթները,
ծեսերը, պատկերացումներն ու արտահայտման ձևերը, գիտելիքներն ու
հմտությունները, ինչպես նաև դրանց առնչվող գործիքները, առարկաները,
ստեղծագործությունները և տարածքներն են` որպես ոչ նյութական մշակութային
ժառանգության նյութականացված կրիչներ:
Ոլորտի համար նախատեսված հատկացումներն ուղղվել են ոչ նյութական
մշակութային ժառանգության ուսումնասիրման, պահպանման, պաշտպանման,
վերականգնման, հանրահռչակման
խնդիրների լուծմանը, առանձնապես`
գիտակրթական
հաստատություններում,
արխիվներում,
թանգարաններում,
գրադարաններում, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մոտ ոչ նյութական
մշակութային արժեքներին` ժողովրդական բանահյուսությանը, լեզվին, բարբառներին
և խոսվածքներին, տեղանուններին, ազգային խորհրդանիշների բովանդակությանը,
ավանդական արհեստներին, ազգային սովորույթներին, ավանդույթներին, տոներին,
ծեսերին, կենցաղին, վարվեցողության ձևերին և կանոններին, ժողովրդական
արվեստին, տնտեսական գործունեությանը, կենսաապահովման մշակույթին,
հավատալիքներին, պաշտամունքին, գիտական հետազոտությունների արդյունքներին
և մեթոդներին, ոչ նյութական մշակութային ժառանգության նյութականացված
կրիչներին վերաբերող տեղեկույթի պահպանմանը:
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության ուղղությամբ
իրականացվող քաղաքականության միտումներն են առկա բանահյուսական նյութերի
հավաքագրումը, ոչ նյութական մշակութային արժեքների մասին տեղեկատվական
շտեմարանների ստեղծումն ու հանրահռչակումը հանրության՝ հատկապես
երիտասարդության շրջանում, ոլորտի գիտահետազոտական ուսումնասիրությունների խթանումը:
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ոլորտում «Մշակութային
ժառանգության պահպանում և մշակութային ինքնության վերարտադրություն»
ծրագրով 2018-2019թթ. իրականացված միջոցառումներից առանձնակի կարևորվում են
«Արցախյան գորգարվեստ» և «Մշակութային խաչմերուկ» մրցույթները, «Դիզակի
գույները» նկարչական (Հադրութ) ու «BrutArt» կավագործության միջազգային (Շուշի)
սիմպոզիումները, բրուտագործության դասընթացները («Նարեկացի» արվեստի
միավորում ՀԿ Շուշիի մասնաճյուղ), «Տատիս սնդուկը» խորագրով ազգագրական և
«Կախարդական Շուշի» խորագրով խեցեգործական իրերի ցուցահանդեսները,
բանահավաքչական աշխատանքների իրականացման, պետական արխիվներում,
գիտական և մշակութային կազմակերպություններում պահվող գրառված, տեսագրված
նյութերի թվայնացման միջոցառումներըֈ Ապահովվել է Արցախի ներկայացուցիչների
մասնակցությունը Դիլիջանում կայացած «Մշակութային վերածնունդ» արվեստների ու
արհեստների համահայկական վեցերորդ և յոթերորդ փառատոներին, Երևանում ու
Գյումրիում կայացած Հայաստանի անկախության օրվան նվիրված ձեռքի
աշխատանքների ցուցահանդեսներին:

Ժամանակակից արվեստի զարգացում
Ժամանակակից արվեստի ոլորտում պետական բյուջեի միջոցներն ուղղվում են
գործող
թատերահամերգային
կազմակերպություններին
սուբսիդիաների
տրամադրմանը,
մշակութային
ժամանակակից
արտադրանքի
ստեղծմանը,
մշակութային ենթակառուցվածքների արդիականացմանը, մրցակցային դաշտի

ձևավորմանը, ՀՀ-ում և միջազգային ասպարեզում արվեստի ներկայացմանը:
Ոլորտում սահուն սերնդափոխություն իրականացնելու նպատակով առաջնահերթ է
երիտասարդ ստեղծագործ ներուժի ներգրավումն արցախյան մշակութային դաշտ:
Երկու պետական թատրոնների կողմից 2018-2019թթ. ընթացքում խաղացվել է
համապատասխանաբար 149 և 146 ներկայացում, սպասարկվել համապատասխանաբար 16 804 և 19 063 հանդիսատես, պետական համույթների կողմից տրվել է համապատասխանաբար 102 և 132 համերգ, սպասարկվել համապատասխանաբար 42 957 և
78 191 հանդիսատես:
2018-2019 թվականներին պետական աջակցություն է ցուցաբերվել «Թատրոն»
ստեղծագործական միավորում ՀԿ-ին` «Մոխրոտիկը», «Այնտեղ, որտեղ լույս է»
ներկայացումների բեմադրության,
Ստեփանակերտի պարարվեստի քոլեջին՝
«Շելկունչիկ» պարային ներկայացման բեմադրության, «Արցախյան տատիկներ»
ակումբին՝ Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված երաժշտագեղարվեստական
թատերականացված միջոցառման կազմակերպման նպատակով, Արցախի պետական
կամերային նվագախմբի, Արցախի պետական ջազ-նվագախմբի, «Ղարաբաղ»
պետական էստրադային համույթի, «Վելանս» վոկալ համույթի նոր համերգային
ծրագրերի պատրաստմանը, ազգային նվագարանների
նվագախմբի համար 13
ստեղծագործությունների, «Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթի
համար 14 ստեղծագործությունների, ջազ-նվագախմբի համար 6 կոմպոզիցիաների
գործիքավորմանը:
Ապահովվել է Ստեփանակերտի Վ. Փափազյանի անվան պետական
դրամատիկական թատրոնի մասնակցությունը «Թատերական Լոռի»
27-րդ
փառատոնին,
Շուշիի
Մ. Խանդամիրյանի
անվան
պետական
թատրոնի
մասնակցությունը տիկնիկային արվեստի միջազգային փառատոնին, Արցախի ջազնվագախմբի մասնակցությունը ՌԴ Ռոստով քաղաքում կայացած ջազի միջազգային
փառատոնին, ազգային նվագարանների նվագախմբի երաժիշտների մասնակցությունը
Լատվիայում կայացած երաժշտական փառատոնին, «Մռակած» պետական կամերային
երգչախմբի մասնակցությունն Ավստրիայում
կայացած «Sing Along concert»
միջոցառմանը,
Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի համույթի
մասնակցությունը «Սոչի-2018» պարի փառատոնին: Կազմակերպվել
են
Ստեփանակերտի Վ. Փափազյանի անվան պետդրամթատրոնի հյուրախաղերը Երևան
քաղաքում, Շուշիի Մ. Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի հյուրախաղերը ՀՀ
Լոռու և Շիրակի մարզերում, «Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական
համույթի հյուրախաղերը ՀՀ Լոռու մարզում և ՌԴ մի շարք քաղաքներում, Արցախի
պարի պետական համույթի համերգները ՀՀ մարզերում, Արցախի պետական
երգչախմբի համերգները ՌԴ Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում, Շառլ Ազնավուրի
անվան մշակույթի կենտրոնի համույթի համերգը ՌԴ Կրասնոդարի երկրամասում,
«Վելանս» վոկալ համույթի համերգը Երևան քաղաքում:
Թատերահամերգային կազմակերպություններին պետական բյուջեից 20182019թթ. համապատասխանաբար հատկացվել է 582.6 և 586.2 մլն դրամ, 2020թ.
հատկացվել է 625.7 մլն դրամ, իսկ 2021-2023թթ. նախատեսվում է պահպանել 2020
թվականի մակարդակը:
Շարունակվել է աջակցություն ցուցաբերվել հանրապետության տաղանդավոր
պատանի երաժիշտների ու երգիչների ստեղծագործական զարգացմանը:
Բեմական հագուստ է ձեռք բերվել Արցախի պարի պետական համույթի,
Արցախի պետական երգչախմբի, «Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական
համույթի, Ստեփանակերտի պարարվեստի քոլեջի, «Fuego» ժամանակակից պարային
ստուդիայի, Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի
մանկական երգչախմբի, Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի, Ճարտարի
արվեստի դպրոցի համար, իսկ երաժշտական գործիքներ ու սարքավորումներ են գնվել
«Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթի, Շուշիի Մ. Խանդամիրյանի անվան
պետական թատրոնի, «Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթի,

«Մռակած» պետական կամերային երգչախմբի, Արցախի ջազ-նվագախմբի, Շուշիի,
Մարտունու, Աստղաշենի, Վանքի արվեստի դպրոցների համար:

Մշակույթի համաչափ զարգացում
2018-2019թթ. իրականացված ծրագրերը նպատակաուղղվել են դեպի շրջաններ
մշակույթի ապակենտրոնացման, շրջաններում մշակույթի զարգացման, միջշրջանային
մշակութային համագործակցության խթանման, համայնքներում ինքնագործ խմբերի
ստեղծման շարունակականության ապահովմանը:
2018-2019թթ. ևս շրջաններում մշակութային կյանքի ակտիվացմանն են ուղղված
եղել ինչպես համայնքներում արվեստի դպրոցների մասնաճյուղերի բացումը, այնպես
էլ ՀՀ-ից հրավիրված համույթների և ԱՀ-ում գործող թատերահամերգային
կազմակերպությունների հյուրախաղերը հանրապետության շրջկենտրոններում և
գյուղական բնակավայրերում:
«Կենտրոնացված
կարգով
հյուրախաղերի
կազմակերպում»
ծրագրի
շրջանակներում ՀՀ և ԱՀ մշակութային կոլեկտիվների կողմից 2018-2019թթ. ԱՀ
շրջաններում կազմակերպվել են համապատասխանաբար 28 և 31 համերգներ ու
ներկայացումներ:

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,
համաշխարհային մշակույթն Արցախի Հանրապետության լայն շերտերի համար
մատչելի դարձնելուն, համատեղ և համաֆինանսավորվող ծրագրերի իրականացմանը:
2018-2019թթ.
ընթացքում
ապահովվել
է
արցախցի
երիտասարդ
ստեղծագործողների մասնակցությունն արտերկրում կազմակերպված վարպետության
դասընթացներին, մշակութային կոլեկտիվների ու անհատների մասնակցությունը՝ ՀՀում կազմակերպված մի շարք փառատոների:
2018-2019թթ. ընթացքում ապահովվել է արցախցի շնորհալի երեխաների,
արվեստագետների մասնակցությունը միջազգային և հայաստանյան մի շարք
մրցույթների՝ արձանագրելով հաջողություններ այդ հարթակներում: Մասնավորապես,
Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի աշակերտ Արամ
Գալստյանը մասնակցել է Ուկրաինայի Տեռնոպոլ քաղաքում կայացած պատանի
շեփորահարների 8-րդ միջազգային մրցույթին՝ զբաղեցնելով 2-րդ մրցանակային տեղը,
Ստեփանակերտի Հ. Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի սան Վիլեն Լալայանն ու
Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի աշակերտ Տիգրան
Գրիգորյանը մասնակցել են Մոսկվայում կայացած «Նվագում եմ երկու երաժշտական
գործիքի վրա» կատարողական վարպետության 4-րդ միջազգային մրցույթփառատոնին: Երկու մասնակիցներն էլ զբաղեցրել են մրցանակային երկրորդ տեղերը:
Ապահովվել է Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի
ուսանող Գևորգ Պետրոսյանի մասնակցությունն Իտալիայի Ռիմինի քաղաքում
կայացած «Լուիջի Զանուչոլի» երիտասարդ երաժիշտների 17-րդ միջազգային
մրցույթին, որտեղ նա զբաղեցրել է երկրորդ տեղը:
Երաժշտական քոլեջի ուսանողներ Արմեն Միքայելյանը և Էրիկ Շիրինյանը
մասնակցել են Երևան քաղաքում կայացած Առնո Բաբաջանյանի անվան պատանի և
երիտասարդ դաշնակահարների 5-րդ միջազգային մրցույթ-փառատոնին, որտեղ Էրիկ
Շիրինյանը զբաղեցրել է պատվավոր 3-րդ տեղը:
Ապահովվել է Տողի արվեստի դպրոցի շնորհալի երեխաների մասնակցությունը
Երևան քաղաքում կայացած «ԱՐՏ ՄՅՈՒԶԻՔ» արվեստի միջազգային 10-րդ մրցույթփառատոնին, որտեղ մասնակիցներն արձանագրել են զգալի հաջողություններ:
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի «Դասական
երգեցողություն» բաժնի ուսանողուհի Մելինե Սարուխանյանը մասնակցել է Թբիլիսի

քաղաքում կայացած Նոդար Անգուլաձեի անվան 3-րդ միջազգային մրցույթփառատոնին:
2018 թվականին ապահովվել է Արցախի շնորհաշատ
երեխաների
մասնակցությունը Գյումրիում կայացած երաժիշտ-կատարողների «Վերածնունդ»
միջազգային 10-րդ մրցույթ-փառատոնին, որոնցից 32 հոգի զբաղեցրել են
մրցանակային տեղեր: 2019 թվականին «Վերածնունդ» փառատոնը կազմակերպվել է
Արցախում, որին տարբեր անվանակարգերում մասնակցություն են ունեցել 100-ից
ավելի անհատ կատարողներ, ինչպես նաև 17 խմբեր: Մասնակիցների
մեծամասնությունը զբաղեցրել է մրցանակային տեղեր:
Իրականացվել են Արցախի շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների
ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ`
Երևանում «Ռոլան» մանկապատանեկան ֆիլմերի 15-րդ միջազգային փառատոնին
Արցախի երեխաների մասնակցության ապահովում և Արցախի շնորհաշատ
երեխաների հետ համատեղ մանկական ծրագրի իրականացում, ինչպես նաև
կազմակերպվել է փառատոնի շրջանակներում հաղթող ճանաչված ֆիլմերի
ցուցադրություն Ստեփանակերտի հիմնական դպրոցներումֈ
2018-2019թթ. իրականացված մշակութային ծրագրերի շրջանակներում
համագործակցություն է հաստատվել արտասահմանյան մի շարք պետությունների
հետ:
«ՀՀ և արտերկրի հետ
մշակութային համագործակցություն» ծրագրի
շրջանակներում ապահովվել է ջութակահարներ Դիանա Մեսրոպյանի և Դավիթ
Հակոբյանի մասնակցությունը Գերմանիայում կայացած 25-րդ միջազգային
նվագախմբի փառատոնին, արցախցի քանդակագործ Յու. Հովհաննիսյանի
մասնակցությունը Բուլղարիայի Պլիսկա քաղաքում Լ. Հուրունցի կիսանդրու բացման
հանդիսավոր արարողությանը, ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի Հայ երիտասարդաց
միության «Կոմիտաս» երգչախմբի, «Բյուրական» վոկալ համույթի, «Ֆլորենս բենդի»
համերգները Ստեփանակերտումֈ
«Համատեղ նախագծեր» ծրագրի շրջանակներում ապահովվել է Համբուրգի
գերմանական ակադեմիական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, լիբանանահայ երգչուհի Շ.
Թորոսյանի, «Հայաստանի փոքրիկ երգիչների», «Կոմիտասի անվան ազգային լարային
քառյակի» համերգները Ստեփանակերտում:
«Տոնական և հիշատակի միջոցառումների կազմակերպում» ծրագրի
շրջանակներում համատեղությամբ իրականացվել են Տ. Մանսուրյանի 80-րդ
տարեդարձին նվիրված համերգներ՝ Երևանի կամերային պետական երգչախմբի և
Երևանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ, ապահովվել է «Արցախը
մեր տունն է» Արցախի ազգային փոքրամասնությունների փառատոնի, Մ.
Հովհաննիսյանի 85-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոյի կազմակերպումը:
Հանդիսավոր կերպով նշվել են Արցախյան շարժման և ՀՀ պաշտպանության բանակի
կազմավորման տարեդարձերըֈ
Հատկանշական էր CONIFA
EURO CUP 2019 ARTSAKH
ֆուտբոլային
առաջնության բացման, փակման և ընթացիկ օրերին տարբեր հարթակներում, ինչպես
նաև ԱՀ շրջաններում մշակութային ծրագրերի ապահովումը:

Կրոնի ոլորտ
«Հոգևոր անվտանգություն» թեմայով դասախոսություն է կազմակերպվել
Հադրութի շրջանի Ազոխ, Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղա, Նոր Հայկաջուր, Նոր
Կարմիրավան, Ալաշան (Թալիշ), Վաղուհաս,
Մեհմանա, Ասկերանի շրջանի
Նախիջևանիկ, Վարդաձոր,
Սառնաղբյուր, Վարազաբույն, Փառուխ,
Խրամորթ,
Պատարա գյուղական համայնքներում, Հադրութի շրջանի Կարմրակուճ, Ազոխ
գյուղերում, Ստեփանակերտի Շ. Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում՝
Ստեփանակերտի թիվ 1, 2, 6, 7, 8 և 11 դպրոցների աշակերտների համար, Հադրութի
շրջանի զորամասերում, ՀՀ Արագածոտն մարզի Աշտարակ, Ապարան, Թալին
քաղաքներում և Կոշի քրեակատարողական հիմնարկում:

Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնի (երիտասարդների օրհնության օր)
կապակցությամբ ուխտագնացություններ է կազմակերպվել Շուշիի շրջանի Եղծահողի,
Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմերի, Հադրութի շրջանի Մոխրենեսի Սուրբ
Սարգիս եկեղեցիները:
Համագործակցություն ՀԿ-երի հետ շրջանակում «Աշխարհի Հայեր» ՀԿ-ի հետ
համատեղ հոգևոր-մշակութային միջոցառումներ է կազմակերպվել Ասկերան, Շուշի,
Բերձոր քաղաքներում և ԱՀ ոստիկանության քրեակատարողական հիմնարկում:
2018-19թթ. կազմակերպվել է 48 ուխտագնացություններ ԱՀ և ՀՀ սրբատեղիներ,
ուխտավայրեր, եկեղեցիներ ու վանքեր:

Ազգային փոքրամասնությունների ինքնության պաշտպանություն
2018-2019թթ. կատարված աշխատանքներն են՝
- Կազմակերպվել են հանդիպումներ «ԼՂՀ Ռուսական համայնք» և «Արցախի
հունական համայնք» հասարակական կազմակերպությունների հետ, քննարկվել են
տարաբնույթ հարցեր,
- 2019թ. ազգային փոքրամասնությունների համար կազմակերպվել է «Արցախը
մեր տունն է» փառատոնը:
9.1.1.3. Հիմնական խնդիրները

Մշակութային ժառանգության պահպանություն
Թանգարաններ
Թանգարանային ոլորտի հիմնական խնդիրներն են`
 ներհանրապետական, միջհանրապետական և միջազգային թանգարանային
ու գրադարանային ցանցում համագործակցության և փորձի փոխանակման
անբավարար վիճակը,
 թանգարանային հավաքածուների պահպանման համար անհրաժեշտ
ջերմախոնավային, շենքային պայմանների ու անվտանգության համակարգերով
ապահովման անբավարար վիճակը,
 թանգարանային
ցուցադրությունների
միատիպությունը
և
միօրինակությունը,
ժամանակակից
տեխնոլոգիաների
և
մոտեցումների
բացակայությունը,
 թանգարանային
հավաքածուների
համալրման
ծավալների
և
նյութատեխնիկական ռեսուրսների անբավարար մակարդակը,
 Արցախում իրականացվող հնագիտական պեղումների արդյունքում
հայտնաբերված գտածոներով թանգարանային ֆոնդապահոցների համալրման
բացակայությունը,
 թանգարանային գործունեության արդի պահանջներին համահունչ ոլորտի
աշխատակիցների մասնագիտական ոչ բավարար գիտելիքները,
 բացառիկ մշակութային արժեք ներկայացնող ցուցանմուշների ձեռքբերման
նպատակով ոչ բավարար ֆինանսական միջոցները:

Գրադարաններ
Կարևոր խնդիրներից են՝
 գրադարանների հավաքածուների մատչելիության ցածր մակարդակը,
 գրադարանների
ավտոմատացման
համակարգի
և
համահավաք
էլեկտրոնային գրացուցակի բացակայությունը,
 գրադարանային ոլորտում մասնագիտացված կադրերի պակաս,
 հասարակության խոցելի խավերի համար գրադարանային-տեղեկատվական
սպասարկման ծառայությունների մատուցման մատչելիության բացակայությունը:

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ
Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ոլորտի խնդիրներն են՝
 ժամանակակից տեխնիկական սարքաշարերի և միջոցների կիրառմամբ
հուշարձանների միասնական կադաստրի կազմման և վարման համակարգի
բացակայությունը,

 ոլորտի
զարգացմանը
զուգընթաց
տեղեկատվական
միասնական
համակարգի բացակայությունը,
 կադրերի վերապատրաստման անհրաժեշտությունը,
 հուշարձանների՝ պետական ցուցակներում ներառման չափորոշիչների
մշակումը,
 հնագիտական պեղումների արդյունքում հայտնաբերված հնագիտական
գտածոների վերականգնումը և թանգարանացումը,
 միասնական համակարգով հուշարձանների կադաստրի տվյալների
կազմումը և վարումը՝ ժամանակակից նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ,
 հուշարձանների վերականգնման, օգտագործման և հանրահռչակման
ծրագրերի մշակումը,
 հուշարձանների դիտանցման համակարգի ներդրումը,
 օրենսդրական դաշտի կատարելագործումը,
 հուշարձանների փլուզման կանխարգելումը,
 վթարված հատվածների պահպանության ապահովումը, զբոսաշրջության
երթուղիներում դրանց ընդգրկումըֈ

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն
Կարևոր խնդիրներից են՝
 ԱՀ-ում ոչ նյութական մշակութային ժառանգությամբ զբաղվող անհատների,
մշակութային հասարակական կազմակերպությունների պետական աջակցության
բացակայությունը,
 Արցախի Հանրապետության շրջաններում, արտերկրում բանահյուսական,
ազգագրական, արհեստագործական նյութերի հետագա հավաքման համար
պայմանների ստեղծման, կազմակերպման աշխատանքների անընդհատության
անբավարար վիճակը,
 ֆորմալ և ոչ ֆորմալ եղանակով ավանդական ոչ նյութական մշակույթի
ուսուցման ծրագրերի բացակայությունը,
 պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
միջև ոչ նյութական մշակութային արժեքների պահպանման, ուսումնասիրման ու
ժողովրդական արհեստների վերականգման, պահպանման և խթանման գործում
համագործակցության ցածր մակարդակը,
 գիտական և մշակութային կազմակերպություններում պահվող գրառված,
տեսագրված նյութերի թվայնացման ցածր աստիճանը,
 անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային
արժեքների
կենսունակության
վերականգնման
համար
միջոցառումների
կազմակերպման, ավանդական արհեստների և ժողովրդական ստեղծագործության
գիտելիքների
և
հմտությունների
երիտասարդ
սերնդին
փոխանցման,
ստեղծագործական արտադրանքի արդիականացման, կենցաղում դրանց ներդրման
անբավարար վիճակը,
 ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանրահռչակումըֈ

Ժամանակակից արվեստի զարգացում
ժամանակակից արվեստի ոլորտի խնդիրներն են՝
 ազգային
հենքի
վրա
ժամանակակից
արվեստի
զարգացման
անհրաժեշտությունը,
 Ստեփանակերտի «Վ.Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոն»-ի
շենքի հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը,
 Արցախում ժամանակակից արվեստի զարգացման համար բարենպաստ
պայմանների ապահովումը,
 թատերահամերգային
կազմակերպությունների
համար
բնականոն
գործունեության պայմանների ապահովումը և արդիական նյութատեխնիկական
միջոցներով համալրումը,
 ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի ապահովումը,

 թատերական կազմակերպությունների խաղացանկի համալրումը նոր
ստեղծագործություններով և համերգային կազմակերպությունների երկացանկերի
թարմացումը նոր մշակումներով,
 պետական պատվերների և ստեղծագործությունների գնման համակարգի
կատարելագործումը,
 երիտասարդ
ստեղծագործական
ներուժի
բացահայտումը,
ստեղծագործական խմբերի գործունեությունը խթանող դրամաշնորհային ծրագրերի
իրականացումը,
 ոլորտում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավումը,
 արվեստի կայուն զարգացման ապահովումըֈ

ԱՀ շրջաններում մշակույթի համաչափ զարգացում
ԱՀ շրջաններում մշակույթի համաչափ զարգացման խնդիրներն են՝
 ԱՀ շրջաններում և համայնքներում մշակութային կյանքի աշխուժացման ու
զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը,
 ԱՀ շրջաններում մշակույթի տների վերանորոգումն ու նյութատեխնիկական
բազայի համալրումը, երաժշտական գործիքների ու սարքավորումների ձեռքբերումը,
 ԱՀ շրջաններում բնակչության գեղագիտական զարգացումն ու մշակութային
ծառայությունների մատուցումը, ինչը պայմանավորված է մշակույթի տների և
կենտրոնների
ոչ
լիարժեք
կենսագործունեությամբ,
մշակութային
ենթակառուցվածքների սակավությամբֈ

Միջազգային մշակութային համագործակցություն
Միջազգային մշակութային համագործակցության խնդիրներն են՝
 միջազգային մշակութային համագործակցությունը խթանող բազմակողմ
հարաբերությունների ընդլայնումն ու նեղոլորտային համագործակցությունը խթանող
ծրագրերի իրականացումը,
 երկկողմ համագործակցության զարգացման համատեքստում արցախյան
մշակույթի ներկայացումն արտերկրում և արտերկրի մշակույթների ներկայացումն
Արցախում,
 մրցունակ արտադրանքի իրացման և սպառման պայմանների ստեղծումը
(մենեջմենթի դասընթացներ, պրոդյուսերի աշխատանքներ),
 մշակույթի
միջոցով
Արցախ-Հայաստան-Սփյուռք
եռամիասնության
ամրապնդումըֈ

Կրոնի ոլորտ
Կրոնի ոլորտի խնդիրներն են՝
 հանրության շրջանում ազգային գաղափարախոսության բաղադրիչներից
մեկի՝ հոգևոր դաստիարակության իրագործման անհրաժեշտությունը,
 հոգևոր-մշակութային արժեքների քարոզչության անբավարար աշխատանքըֈ
9.1.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
9.1.2.1. Նպատակները
Մշակույթի ոլորտի նպատակները հետևյալն են՝
Թանգարաններ և գրադարաններ
Թանգարանների և գրադարանների արդիական ու անհրաժեշտ շենքային,
ջերմախոնավային, տեխնիկական ու գույքային պայմանների ապահովումը,
միջթանգարանային ու գրադարանային ցանց համագործակցության խորացումը,
թանգարանների ու գրադարանների որպես կրթական, գիտական, տեղեկատվական,
մշակութաժամանցային կենտրոնների իրացումը, ստեղծագործող վարպետների,
թանգարանային ու գրադարանային աշխատողների գիտելիքների, կարողությունների
ու հմտությունների կատարելագործումը, ներհանրապետական թանգարանային և
գրադարանային համագործակցության ցանցի ստեղծում՝ պարբերական փորձի
փոխանակման ծրագրերի իրականացման, մեթոդաբանական, գիտական աշխատանքի
կազմակերպման, մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման ու այլ ընթացիկ
հարցերի լուծման, համատեղ ծրագրերի և համագործակցության կայացման

նպատակով, թանգարանների և գրադարանների որպես ոչ ֆորմալ կրթության
հարթակի հնարավորությունների օգտագործման բազմաստիճան համակարգի
ձևավորումը:
Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ
Մշակութային ժառանգության (նյութական) անխաթար պահպանումը, դրանց
մատչելիության ապահովումը, մշակութային զբոսաշրջության խթանումը և դրան
հետևող տնտեսական զարգացումը, խնայված, պահպանված և բարեկեցիկ
մշակութային արժեքներ ունենալը, դրանք առավելագույնս հանրությանը ծառայեցնելը:
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն
Մշակութային ժառանգության պահպանումը, ստեղծված ազգային և
համամարդկային ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանդեպ հոգածության
ու հարգանքի ձևավորումը, ստեղծագործող վարպետների գործունեության
շարունակականության ապահովումը, կարողությունների ու հմտությունների
փոխանցումը, հանրության լայն խավերի շրջանում ազգային ավանդական արժեքների
վերաարժևորման և կիրառման վերաբերյալ քարոզչության իրականացումը, ոչ
նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության և պաշտպանության
միջոցով ազգային դիմագծի ու ինքնության պահպանումը, ստեղծված ազգային և
համամարդկային ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանդեպ հոգածության
ու հարգանքի ձևավորումը:
ժամանակակից արվեստի զարգացում
Մշակութային արտադրանքի մրցունակության ապահովումը, խաղացանկերի և
երկացանկերի ժանրային ու ոճական բազմազանության և որակի, միջազգային
ասպարեզում
մշակութային
արտադրանքի
մրցունակության
ապահովումը,
երիտասարդ ստեղծագործական ներուժի բացահայտումը, դրա զարգացման համար
պայմանների ստեղծումը և ներգրավումը ժամանակակից ստեղծագործական
գործընթացներում, ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի ապահովումըֈ
Մշակույթի համաչափ զարգացում
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 ապահովումը, Արցախում մշակութային կյանքի ակտիվացումը՝
ոլորտում գործող ՀԿ-ների, ինքնագործ խմբերի, մշակութային նախաձեռնությունների,
անհատների ֆինանսական աջակցության ցուցաբերման միջոցով մրցակցային
պայմանների ստեղծումըֈ
Միջազգային մշակութային համագործակցություն
Համագործակցության շրջանակների զարգացումն ու ընդլայնումը, հայ
մշակույթի արցախյան ժառանգության հանրահռչակումն արտերկրում և արտերկրի
մշակույթի ներկայացումն Արցախում` փոխադարձ մշակութային ծրագրերի
իրականացման
միջոցով`
զարգացնելով
փառատոների,
սիմպոզիումների,
ցուցահանդեսների ձևաչափերը, Արցախի մշակույթի ճանաչելիության ընդարձակումն
ԱՀ սահմաններից դուրս, արտերկրի հայ համայնքների հետ համագործակցության
զարգացումը,
մշակույթի
միջոցով
ԱՀ-ի
սահմաններից
դուրս
Արցախի
ճանաչելիության խթանումըֈ
Կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների ոլորտ
Հայ
Առաքելական
Եկեղեցու
Արցախի
թեմին
աջակցելը,
ԱՀ
սահմանադրությամբ և օրենքով մենաշնորհ հանդիսացող առաքելությունների
իրագործումը, ազգային հենքի վրա հոգևոր-մշակութային արժեքների ակտիվ
քարոզչությանը նպաստելը, ազգային փոքրամասնությունների համար ընդունված
միջազգային հռչակագրերի համապատասխան նպաստավոր պայմանների ստեղծում,

ազգային փոքրամասնությունների կողմից ներկայացված ծրագրերի կատարմանն
աջակցելըֈ
9.1.2.2. Գերակայությունները

Մշակույթի ոլորտի զարգացման հիմնական գերակա ուղղություններն են.
 թանգարանների,
գրադարանների
և
պատկերասրահների
ֆոնդերի
մշակութային արժեքների, ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ու
մշակութային ինքնության պահպանումը և հանրահռչակումը, ինչպես նաև՝ առավել
վտանգված մշակութային ժառանգության միավորների վիճակի ուսումնասիրմանն ու
պահպանմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և իրականացումը,
 թանգարանային
և
գրադարանային
ոլորտում
ժամանակակից
տեխնոլոգիաների և մոտեցումների ներդրումը, բարձրորակ կադրերի պատրաստման,
վերապատրաստման, որակավորման, վերաորակավորման և նրանց ներգրավման
նպատակային ծրագրերի իրականացումը,
 թանգարանների և գրադարանների կողմից մատուցվող ծառայությունների
մակարդակի բարձրացումը և համագործակցության ու փորձի փոխանակման
խորացումը,
 թանգարանների և գրադարանների լիարժեք գործունեությունն ապահովելու
նպատակով արդի պահանջներին համահունչ շենքային պայմանների և
համապատասխան նյութատեխնիկական բազայի ապահովումը,
 մշակութային ինքնության պահպանումը և վերարտադրությունը, վտանգված
մշակութային ժառանգության միավորների վիճակի ուսումնասիրությանն ու
պահպանությանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և իրականացումը,
 ազգային արվեստների և ավանդույթների հենքի վրա` ժամանակակից մարդու
հոգեբանությանը, ընկալումներին և ձգտումներին համահունչ ժամանակակից
արվեստի ստեղծումը և տարածումը, ազգաբնակչության մշակութային կենսակերպի
բարձրացումը, ստեղծագործական ներուժի բացահայտումը և զարգացումը, նոր
մտահղացումների և գաղափարների ներդրումը,
 մշակույթի
բոլոր
ոլորտներում
կադրերի
պատրաստման,
վերապատրաստման, որակավորման, վերաորակավորման, ոլորտում բարձրակարգ
մասնագետների ներգրավման նպատակային ծրագրերի իրականացումը,
 մշակութային ծառայությունների ապակենտրոնացումը և համաչափության
ապահովումը, ԱՀ շրջաններում մշակութային կյանքի ակտիվացումը, տարածքային
զարգացման ծրագրերի մշակումը և իրականացումը,
 մշակույթի ոլորտում տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաների
ներդրումը, ժամանակակից մեդիաարտադրանքի ստեղծումը, տարածումը և
տեղեկատվական շտեմարանների համալրումը,
 ազգային հենքի վրա ժամանակակից թատերարվեստի, կինոարվեստի,
երաժշտարվեստի, կերպարվեստի, պարարվեստի զարգացումը և հանրահռչակումը,
 մշակութային համագործակցության ընդլայնումը, արցախյան մշակույթի
ճանաչելիության բարձրացումը, մշակութային մրցունակ արտադրանքի ստեղծումը և
հանրահռչակումը,
 ազգային
հենքի
վրա
հոգևոր-մշակութային
արժեքների
ակտիվ
քարոզչությանը նպաստելը,
 պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությունը, ուսումնասիրումը,
վերականգնումը, օգտագործումը, հանրահռչակումը,
 պատմամշակութային հուշարձանների ուսումնասիրման, վերականգնման
նպատակով կադրերի պատրաստումը և վերապատրաստումը,
 պատմամշակութային
հուշարձանների
հանրահռչակման
նպատակով
տեղեկատվական միասնական համակարգի ներդրումըֈ

9.1.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
9.1.3.1.Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով մշակույթի ոլորտին պետական
բյուջեից նախատեսվում է ուղղել ըստ տարիների համապատասխանաբար 1,754.1 մլն
դրամ, 1,758.2 մլն դրամ և 1,762.2 մլն դրամ:
Աղյուսակ. 9.1.1 Մշակույթի ոլորտի պետական ծախսերը 2019-2023թթ.`
ըստ ուղղությունների (հազ. դրամ)
Բաժին,
խումբ,
դաս

08.02.01.
08.02.02.
08.02.03.

08.02.04.
08.02.05.

08.02.07.

Դասերի
անվանումր
Ընդամենը,
այդ թվում
Գրադարաններ
Թանգարաններ և
ցուցասրահներ
Մշակույթի տներ,
ակումբներ,
կենտրոններ
Այլ մշակութային
կազմակերպություններ
Արվեստ
Հուշարձանների և
մշակութային
արժեքների
վերականգնում և
պահպանում

Փաստացի
2019թ.

Հաստատված բյուջե
2020թ.

2021թ.

2022թ.

2023թ.

1,466,778.8

1,654,223.6

1,754,080.1

1,758,160.1

1,762,240.1

98,827.4

105,205.4

105,205.4

105,205.4

105,205.4

100,236.4

110,177.1

110,177.1

110,177.1

110,177.1

337,653.2

386,772.1

386,772.1

386,772.1

386,772.1

35,762.7

39,016.5

38,398.5

38,398.5

38,398.5

722,158.7

792,575.7

856,550.2

860,630.2

864,710.2

172,140.4

220,476.8

256,976.8

256,976.8

256,976.8

2021-2023թթ. ՄԺԾԾ

Գծանկար 9.1. 2020թ. մշակույթի ոլորտի կառուցվածքը` ըստ ուղղությունների (%)

Կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների ոլորտի միջոցառումների
իրականացման
համար
2021-2023թթ.
միջնաժամկետ
ծախսերի
ծրագրով
նախատեսվում է ուղղել տարեկան 5,000.0 հազար դրամ:
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 վարձավճարներից:

9.2 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ
9.2.1. Երիտասարդության ոլորտի իրավիճակի նկարագրությունը և հիմնական
խնդիրները
9.2.1.1. Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Պետական երիտասարդական քաղաքականությունն իրականացվում է ԱՀ
ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության
նախարարության, հանրապետության տարածքային կառավարման մարմինների`
Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի և շրջվարչակազմերի, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 674-Ն
որոշմամբ ստեղծված` Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու,
Շահումյանի, Շուշիի «Մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» պետական ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների,
ԱՀ-ում
գործող
երիտասարդական
հասարակական կառույցների կողմից:
Երիտասարդական ոլորտի համար ԱՀ պետական բյուջեից հատկացումները
հիմնականում ուղղվում են Ստեփանակերտում և ԱՀ շրջաններում երիտասարդական
ծրագրերի իրականացմանը, ինչպես նաև ՀՀ-ում և արտերկրում կազմակերպվող
երիտասարդական ծրագրերին Արցախի երիտասարդության մասնակցության
ապահովմանը:
9.2.1.2. Ոլորտի վերջին տարիների զարգացման միտումները
Վերջին տարիներին իրականացված երիտասարդական ծրագրերն ուղղվել են
ոլորտի հետազոտմանը, առկա հիմնախնդիրների վերհանմանն ու դրանց լուծման
ուղիների մշակմանը, երիտասարդական քաղաքականության ինստիտուցիոնալ
զարգացմանը, երիտասարդ սերնդի համակողմանի զարգացման, ինքնահաստատման
և ինքնադրսևորման համար պայմանների ու երաշխիքների ստեղծմանը,
հասարակական ակտիվության խթանմանը, միջգերատեսչական համագործակցության
կայացմանը:
Երիտասարդության ինքնիրացման և զարգացման պայմանների ապահովման
ուղղությամբ 2018-2020թթ. իրականացվել են մի շարք ծրագրեր ու միջոցառումներ՝
ուղղված Արցախում երիտասարդության ոլորտում սոցիոլոգիական հետազոտության
իրականացմանը, երիտասարդության համար վերապատրաստման դասընթացների
անցկացմանը,
մասնագիտական
ճիշտ
կողմնորոշմանը,
սահմանափակ
կարողություններով երիտասարդներին հասարակությանն ինտեգրմանը, Արցախում
երիտասարդությանն ուղղված իրագործվող պետական և ոչ պետական ծրագրերի
մասին
երիտասարդության
իրազեկվածության
մակարդակի
բարձրացմանը:
Իրականացվել են «Վերապատրաստման դասընթացներ», «Մասնագիտական
կողմնորոշում», «ԱՀ-ում երիտասարդական դաշտում կատարված ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքների ամփոփ վերլուծաբանական
քննարկումների և ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների արդյունքների
վերաբերյալ բրոշուրի հրատարակչություն», «Համայնքի զարգացում սոցիալական
ձեռնարկատիրության միջոցով», «Սահմանափակ կարողություններով երիտասարդներին հասարակության ինտեգրում», «Երիտասարդության
իրազեկվածության
մակարդակի բարձրացում» /«youngartsakh.am կայքէջ»/ ծրագրերը:
Արցախում
պետական
երիտասարդական
քաղաքականության
համաչափությունն ապահովելու նպատակով 2018-2020թթ. իրագործվել են մի շարք
ծրագրեր, որոնք ուղղվել են շրջաններում երիտասարդական
ծրագրերի
իրականացմանը: Մեթոդական, խորհրդատվական, տեղեկատվական և ֆինանսական
աջակցություն է ցուցաբերվել շրջաններում գործող «Մշակույթի և երիտասարդության
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ներին, նրանց
կողմից
երիտասարդական միջոցառումների
կազմակերպմանը: Իրագործվել են «ԱՀ շրջանների «Մշակույթի և երիտասարդության
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ների գործունեությանն ու նրանց կողմից իրականացվող
երիտասարդական ծրագրերին ֆինանսական աջակցություն», «Դասընթացներ և
մեթոդական ու տեղեկատվական աջակցություն
ԱՀ շրջանների «Մշակույթի և

երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ների և երիտասարդության հարցերի գծով
մասնագետներին», «Երիտասարդական ֆորում» ծրագրերը:
Երիտասարդության արժեքային կողմնորոշման դրական դաշտի ձևավորման
ուղղությամբ
իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, որոնց միջոցով խթանվել է
երիտասարդների ազգային ինքնության պահպանումը, ազգային և քաղաքացիական
ինքնագիտակցության բարձրացումը: Ծրագրերը
ուղղվել են երիտասարդության
ռազմահայրենասիրական,
բարոյահոգեբանական,
մշակութային,
առողջ
ապրելակերպի
դաստիարակությանը,
բանակ-հասարակություն
կապի
ամրապնդմանը: Այդ նպատակով 2018-2020թթ. իրագործվել են «Առողջ ապրելակերպ»
(Աշակերտների և ուսանողների շրջանում թմրամոլության դեմ պայքարի,
թմրամոլության կանխարգելման, հակաթմրամոլային քարոզչական ծրագրեր),
«Սոցիալական գովազդ», «Ընտանեկան ճամբար», «Երիտասարդական շարժական
ճամբար» «Ճանաչենք մեր երկիրը», «Տոն և հիշատակ օրերի նշանավորում», «Բանակհասարակության կապի ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումներ», «Հոգևոր
անվտանգության
միջոցառումներ»,
«Երիտասարդության
ազատ
ժամանցի
միջոցառումներ» ծրագրերը, որոնց ընթացքում իրականացվել են քարոզչական
միջոցառումներ /հոգևոր զրույցներ, հանրային վայրերում տարբեր ակցիաների
անցկացում, հասարակության մեջ արատավոր երևույթների դեմ քարոզչական
նյութերի
տարածում,
սոցիալական
հոլովակների
պատրաստում,
դասախոսությունների
կազմակերպում/,
արշավներ,
ուխտագնացություններ,
մշակութաժամանցային միջոցառումներ /ինտելեկտուալ խաղեր, համերգներ, ազգային
ավանդական
խաղեր,
ազգագրական
պարերի
ուսուցում/,
ճամբարներ,
էքսկուրսիաներ, հայրենասիրական երիտասարդական ակցիաներ, ֆլեշ-մոբեր:
Հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքում երիտասարդության
մասնակցության ապահովման, երիտասարդական նախաձեռնողականության և
երիտասարդական
հասարակական
կառույցների
գործունեության
առավել
ակտիվացման նպատակով շարունակվել է իրագործվել «Երիտասարդական
քաղաքացիական
և
հասարակական
նախաձեռնությունների
աջակցության,
երիտասարդական կառույցների գործունեության ակտիվացման» ծրագիրը, որի
շրջանակներում ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել Արցախում գործող
երիտասարդական հասարակական կառույցների կողմից իրականացվող ծրագրերին:
Հարկ է նշել, որ 2018-20թթ. ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձվել
երիտասարդական կամավորական շարժման զարգացմանը: Այդ նպատակով
իրագործվել են ծրագրեր, որոնցում ընդգրկվել են երիտասարդ կամավորները:
Համահայկական և միջազգային երիտասարդական համագործակցության
զարգացման ծրագրերում վերջին տարիներին մեծ ուշադրություն է հատկացվել ՀՀ,
Սփյուռքի և արտերկրի երիտասարդական միավորումների հետ համագործակցության
ընդլայնմանը, կազմակերպվող երիտասարդական միջոցառումներին Արցախի
երիտասարդության մասնակցության ապահովմանը, Արցախում համահայկական և
միջազգային երիտասարդական նախագծերի իրականացմանը:
Երիտասարդական ծրագրերի իրականացման նպատակով 2018-2019թթ. ԱՀ
պետական բյուջեից հատկացվել է համապատասխանաբար` 36.2 մլն և 32.4 մլն դրամ,
2020թ.` նախատեսվել է 35.0 մլն դրամ:
9.2.1.3. Հիմնական խնդիրները
Երիտասարդության ոլորտում առաջնահերթ խնդիրներն են՝
 ոլորտի
նորմատիվ-իրավական
բազայի
կատարելագործում,
համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծում,
 երիտասարդության
ինքնիրացման
պայմանների
ու
երաշխիքների
ապահովման նպատակով երիտասարդների զբաղվածության խնդրի կարգավորում՝ ոչ
ֆորմալ կրթության խթանման միջոցով: Վերաորակավորման, վերամասնագիտացման,
ձեռնարկատիրությամբ
զբաղվելու
նոր
հնարավորությունների
ստեղծում,
երիտասարդության սոցիալ-տնտեսական կայացման երաշխիքների ապահովման

մեխանիզմների մշակում, սահմանափակ կարողություններով երիտասարդների
հասարակական
ինտեգրման
հնարավորությունների
ընդլայնում,
բացառիկ
հմտություններով, կարողություններով, գիտելիքներով օժտված երիտասարդների
զարգացման աջակցություն, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային
կազմակերպում,
 երիտասարդության արժեքային կողմնորոշման դրական դաշտի ձևավորման
նպատակով աշխատանքների իրագործում, որոնք կուղղվեն երիտասարդության
ռազմահայրենասիրական,
հոգևոր-մշակութային,
առողջ
ապրելակերպի
դաստիարակության,
բանակ-հասարակություն
կապի
ամրապնդման,
երիտասարդության ազգային ինքնության պահպանման, ազգային և քաղաքացիական
ինքնագիտակցության բարձրացման գործընթացի խթանմանը,
 քաղաքացիական
հասարակության
զարգացման
խթանում`
գործող
երիտասարդական
հասարակական
կառույցների
աջակցության
և
նոր
երիտասարդական կառույցների ձևավորման միջոցով: Կխթանվի երիտասարդական
նախաձեռնողականությունը, կընդլայնվի Արցախում գործող հասարակական
կառույցների կողմից նպատակային երիտասարդական ծրագրերի իրականացմանն
ուղղված պետական աջակցությունը,
 քայլեր կձեռնարկվեն ԱՀ շրջաններում երիտասարդական կյանքի
աշխուժացման, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարմիններում
երիտասարդական
քաղաքականության
արդյունավետության
բարձրացման, պետական երիտասարդական քաղաքականության մշակման ու
իրականացման
գործընթացներին
երիտասարդների
ներգրավման,
Արցախի
համայնքների զարգացման գործում երիտասարդների մասնակցության խթանման,
միջհամայնքային և ներհամայնքային համագործակցության ակտիվացման ու
զարգացման ուղղությամբ, կիրականացվի երիտասարդական միջոցառումների
ապակենտրոնացման քաղաքականությունը,
 համահայկական և միջազգային երիտասարդական համագործակցության
զարգացման նպատակով մեծ տեղ կհատկացվի
ՀՀ, Սփյուռքի ու արտերկրի
երիտասարդական միավորումների հետ նոր կապերի հաստատմանն ու համատեղ
ծրագրերի իրականացմանը, ՀՀ-ում և արտերկրում կազմակերպվող երիտասարդական
միջոցառումներին Արցախի երիտասարդության մասնակցության ընդլայնմանը,
Արցախում համահայկական և միջազգային երիտասարդական նախագծերի մշակմանն
ու իրականացմանը:
9.2.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
9.2.2.1 Նպատակները
Երիտասարդության ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքականության
հիմնական նպատակը երիտասարդների սոցիալական կայացման, նրանց ստեղծագործ
ներուժն ի շահ Արցախի զարգացմանն ու հզորացմանը, ազգային անվտանգության
ամրապնդման լիարժեք օգտագործելու համար սոցիալ-տնտեսական, իրավական,
քաղաքական, հոգևոր-մշակութային, կազմակերպչական պայմաններ ու երաշխիքներ
ստեղծելն է:
9.2.2.2. Գերակայությունները
Ոլորտի գերակա ուղղություններն են՝
 Երիտասարդության
ինքնիրացման
և
զարգացման
պայմանների
ապահովում, ոլորտի ենթակառուցվածքների զարգացում,
 Երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման
ամրապնդում, երիտասարդության ռազմահայրենասիրական, հոգևոր, առողջ
ապրելակերպի դաստիարակություն,
 Երիտասարդության հասարակական և քաղաքացիական ակտիվության
խթանում,
 Համահայկական և միջազգային երիտասարդական համագործակցության
զարգացում:

9.2.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
9.2.3.1.Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով երիտասարդության ոլորտին
նախատեսվում է ուղղել տարեկան 45.5 մլն դրամ:
9.3.
ՌԱԴԻՈ
ԵՎ
ՀԵՌՈՒՍՏԱՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ
9.3.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
9.3.1.1. Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Հանրային հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների պատրաստումն
ու հեռարձակումն իրականացնում է «Արցախի հանրային հեռուստառադիոընկերություն» ՓԲԸ-ն:
Հանրային hեռուստառադիոընկերությունն օրենսդրությամբ վերապահված
լիազորությունների շրջանակներում և սահմանված պահանջներին համապատասխան
պատրաստել և հեռարձակել է տարբեր թեմատիկ ուղղություններով հաղորդումներ՝
նպատակ ունենալով առավելագույնս բավարարելու հանրության տարբեր շերտերի և
սոցիալական խմբերի հեռուստատեսային և ռադիո պահանջմունքները և ապահովելու
տեղեկացված լինելու նրանց սահմանադրական իրավունքը:
Արցախի հանրային հեռուստառադիոընկերության գործունեության հիմքում
դրված են «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի պահանջները:
Արցախի հանրային հեռուստատեսության ալիքի հեռարձակումն ԱՀ
տարածքում իրականացվում է «Արցախկապ» ընկերության միջոցով: Արցախում
իրականացվում է թվային հեռարձակում HD և SD ձևաչափերով:
9.3.1.2. Վերջին տարիների ոլորտի զարգացման միտումները
Արցախի հանրային հեռուստառադիոընկերությունը 2018-2020 թվականներին
իր գործունեությունն իրականացրել է ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված
լիազորությունների շրջանակներում՝ նպատակ ունենալով ապահովել քաղաքական,
տնտեսական, կրթական, մշակութային, մանկապատանեկան, գիտալուսավորչական,
հայոց լեզվի և պատմության, մարզական, զվարճալի և հանրության համար կարևոր ու
նշանակալից այլ տեղեկատվություն ստանալու մարդու իրավունքը:
2019
թվականին
Արցախի
հանրային
հեռուստառադիոընկերությունը
շարունակել է հեռուստառադիոհաղորդումների արտադրության և հեռարձակման իր
առաքելությունը: 2019 թվականի մարտի 1-ից կրկնապատկվել է Հանրային
հեռուստատեսության եթերաժամը` նախկին
4 ժամի փոխարեն՝ 8 ժամ: Հանրային
ռադիոյի եթերաժամը մնացել է անփոփոխ` կազմելով օրական 5 ժամ:
2019թ.
Հանրային
հեռուստատեսությամբ
հեռարձակվել
են
հետևյալ
հաղորդումները՝ «Օր լրատվական ծրագիր», «Օր-կիրակի», «Օր-հարցազրույց», «Օրդեբատ», «Ողջույն Արցախ», «Էսքիզներ, «Եկ Արցախ», «Խոհանոցային զրույցներ»,
«Առանցք», «Վիդեո պլատֆորմ», «Արտպատկեր», «Կրթարան», «Զարկերակ», «Ոգու
նժար», «Զինվորը», «Դիմանկար», «Անշրջանակ կտավ», «Մանկության մոլորակ»,
«Արցախի նշխարներ», «Մռովի 7 ղողանջները», «Օրախնդիր», «Ճանաչիր ինձ», «Պահոց»,
«Առողջ Արցախ», «Մամինֆո», «Օգտակար խորհուրդներ», «Կին-տղամարդ», «Մեկ
գավաթ սուրճ», «Աշխարհի շուրջ», «Ակնարկ», «Հետաքրքիր INFO», «Իմ հողը»,
«Հետհաշվարկ», «Իրավատերը», «Դարձ», «Տեսադարան», «Վեստնիկ», «Ճշմարիտ
ճանապարհ», «Գիրք կարդալը նորաձև է», «Քննարկում», «Հոգևոր անվտանգություն»,
«Օրակարգ», «Այլ նորություններ», «Խորհրդարանական ժամ», «ԱԺ հարց-պատասխան»,
«Արտակարգ ալիք», «Գոյամարտ», «Նվիրյալներ», «02»:
Հանրային hեռուստառադիոընկերությունը 2018 թվականին պատրաստել և
հեռարձակել է 983.5 ժամ հեռուստահաղորդումներ՝ նախատեսված 950 ժամի դիմաց,
2019 թվականին 1012.5 ժամ` 950 ժամ հաղորդումների դիմաց:
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2018-2019 թվականներին Հանրային հեռուստառադիոընկերության կողմից հեռարձակված հեռուստահաղորդումների ծավալները՝ ըստ թեմատիկ ուղղությունների
Հաղորդումների թեմատիկ
ուղղությունները
Լրատվական, լրատվական- վերլուծական
Քաղաքական, սոցիալ- տնտեսական, հասարակական
Մշակութային, հոգևոր
Կրթական, մանկական
Գիտալուսավորչական, հայոց լեզվի և պատմական
Մարզական, առողջապահական
Երաժշտական, երիտասարդական, ժամանցային
Այլ հաղորդումներ
Ընդամենը

Հեռարձակված հաղորդումների
ծավալները
2018 թվական
2019 թվական
ժամ
տոկոս
ժամ
տոկոս
357
36.3
308.6
30.5
185.9
18.9
293.3
28.9
63.9
6.5
38.8
3.8
70.8
7.2
17.5
1.7
31.5
3.2
56.2
5.6
7.9
0.8
10.8
1.1
209.5
21.3
193.4
19.1
57.0
5.8
93.9
9.3
983.5
100
1012.5
100

Եթերի գերակշիռ մասը կազմում են լրատվական, լրատվական-վերլուծական
ուղղվածություն ունեցող հաղորդումները, որոնք 2018-2019թթ.-ին կազմել են
համապատասխանաբար՝ 36.3 և 30.5 տոկոս: «Օր լրատվականն» ամենօրյա գլխավոր
լրատվական ծրագիրն է, որը համակողմանիորեն լուսաբանում է օրվա ընթացքում
Արցախում, Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող հրատապ և ուշագրավ
իրադարձություններըֈ
Երկրորդ թեմատիկ ուղղվածությունը քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական,
հասարակական հաղորդումներն են, որոնք 2018-2019թթ.-ին կազմել են եթերի
համապատասխանաբար՝ 18.9 և 28.9 տոկոսըֈ
Մեծ տեսակարար կշիռ ունեն նաև երաժշտական, երիտասարդական և
ժամանցային ուղղվածություն ունեցող հաղորդումները, որոնք 2018-2019թթ.-ին կազմել
են եթերի համապատասխանաբար՝ 21.3 և 19.1 տոկոսը:
Մշակութային և հոգևոր հաղորդումները 2018-2019թթ.-ին կազմել են եթերի
համապատասխանաբար 6.5 և 3.8 տոկոսը: Մշակութային հաղորդումներից
առանձնացել են «Արտպատկեր», «Անշրջանակ կտավ» հաղորդաշարերը:
Կրթական, մանկական հաղորդումները 2018-2019թթ.-ին կազմել են եթերի
համապատասխանաբար՝ 7.2 և 1.7 տոկոսը:
2018-2019 թվականներին Հանրայինը
աշխատել է
նոր թվային
սարքավորումներով, որոնք ձեռք են բերվել ԱՀ պետական բյուջեի և «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի միջոցներով:
Պատրաստվել և Հանրային ռադիոյով հեռարձակվել են լրատվական,
քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, հասարակական, մշակութային, պատմական,
երիտասարդական,
կրթական,
դաստիարակչական,
հոգևոր,
ժամանցային,
երաժշտական հաղորդումներ, որոնց ուշադրության կենտրոնում հանրությանը հուզող
խնդիրներն էին. առողջապահություն, իրազեկվածություն և սեփական շահերի
պաշտպանության մակարդակի բարձրացում, սպառողական իրավունք, էկոլոգիական
խնդիրներ, գյուղացիներին հուզող հարցեր: Լուսաբանվել են հասարակական կյանքի
տարբեր ոլորտներին վերաբերող առավել ուշագրավ իրադարձությունները:
Քաղաքական և տնտեսական իրադարձությունները բազմակողմանիորեն քննարկվել
են տարբեր հաղորդումների շրջանակներում: Պետական, քաղաքական, սոցիալական
ու մշակութային որևէ իրադարձություն դուրս չի մնացել Հանրային ռադիոյի
տեսադաշտից: Լուսաբանվել է ԱՀ Նախագահի, կառավարության և Ազգային ժողովի
գործունեությունը:
2019թ. հանրային ռադիոյով հեռարձակվել են հետևյալ հաղորդումները՝
«Լուրեր» /հայերեն/, «Լուրեր» /ռուսերեն/, «Քաղաքական անցուդարձ», «Վերնատուն»,
«Առագաստ», «Դարձ», «Անդրադարձ», «Հայուհի», «Ասպարեզ», «Մայրաքաղաք»,
«Ընտանիք», «Լուսապտույտ», «Երեքնուկ», «Սպորտմոլորակ», «Առողջություն»,

«Գյուղական էսքիզներ», «Իմ մասնագիտությունը»,
«5-րդ անիվ», «Տեխնոդար»,
«Խճանկար»,
«Ուրախ
հինգշաբթի»,
«Հեքիաթի
ժամ-Արցախյան
բարբառ»,
«Սոցհարթակ», «Բանակ» և «Վարարակն» երաժշտական-տեղեկատվական ու
«Երաժշտական բացիկ» ծրագրերը:
Ստորև ներկայացված են 2018-2019 թվականներին
պատրաստված
հաղորդումների թեմատիկ ուղղությունները և հեռարձակման ծավալները:
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2018-2019 թվականներին Հանրային հեռուստառադիոընկերության կողմից
հեռարձակված ռադիոհաղորդումների ծավալները՝ ըստ թեմատիկ ուղղությունների
Հաղորդումների թեմատիկ ուղղությունները
Լրատվական, լրատվական- վերլուծական
Քաղաքական, սոցիալ- տնտեսական,
հասարակական
Մշակութային, պատմական
Երիտասարդական, կրթական
Մանկապատանեկան
Ժամանցային, երաժշտական
Հոգևոր
Այլ հաղորդումներ
Ընդամենը

Հեռարձակված հաղորդումների ծավալները
2018 թվական
2019 թվական
ժամ
տոկոս
ժամ
տոկոս
404
22.1
486.8
29.1
328
18.0
176
10.5
207
326
131
351
22
56
1825

11.3
17.9
7.2
19.2
1.2
3.1
100

184
72.9
14
636
16
86
1671.7

11.0
4.4
0.8
38.1
1.0
5.1
100

2018-2019թթ. եթերի գերակշիռ մասը՝ համապատասխանաբար 22.1 և 29.1
տոկոսը, կազմել են լրատվական, լրատվական-վերլուծական հաղորդումները, որոնք
անդրադարձել են քաղաքական, հասարակական, մարզական և այլ բնույթի
իրադարձություններին:
2018-2019թթ.
քաղաքական,
սոցիալ-տնտեսական
և
հասարակական
հաղորդումների տեսակարար կշիռը կազմել է եթերի 18.0 և 10.5 տոկոսը: Հանրային
ռադիոյի եթերում հեռարձակվել են «Քաղաքական անցուդարձ», «5-րդ անիվ»,
«Հայուհի», «Ընտանիք», «Գյուղական էսքիզներ», «Սոցհարթակ» «Առողջություն»,
«Մայրաքաղաք» և այլ հաղորդումներ:
2018-2019թթ. եթերում երաժշտական և ժամանցային հաղորդումներից
հեռարձակվել են «Ուրախ հինգշաբթի», «Հեքիաթի ժամ-Արցախյան բարբառ»,
«Երաժշտական բացիկ», «Վարարակն» երաժշտական-տեղեկատվական ծրագրերը:
Ամենօրյա եթերում
մշտապես հնչել են ազգագրական, ժողովրդական, դասական
կատարումներ` երաժշտությամբ համեմելով ծրագիրը: 2018-2019 թվականներին
ժամանցային,
երաժշտական
հաղորդումները
կազմել
են
եթերի
համապատասխանաբար` 19.2 և 38.1 տոկոսը:
Շարունակել են հեռարձակվել հանրապետության և համաշխարհային
մշակութային
դաշտի բոլոր շերտերը ընդգրկող մշակութային
և պատմական
հաղորդումներ՝ 2018-2019թթ. կազմելով եթերի համապատասխանաբար 11.3 և 11.0
տոկոսը: Նշված
հաղորդումների շարքից են`
«Ասպարեզ», «Անդրադարձ»,
«Առագաստ» «Խճանկար», որոնք ամփոփում են մշակութային
կյանքը և դրա
դրսևորումները:
Երիտասարդական, կրթական
հաղորդումները 2018-2019թթ. կազմել են
ռադիոեթերի համապատասխանաբար` 17.9 և 4.4 տոկոսը: Այս հաղորդումներից
առանձնացել են «Լուսապտույտ», «Իմ մասնագիտությունը», «Վերնատուն»,
«Տեխնոդար» հաղորդումները:
Հանրային ռադիոյի եթերաժամերին օգտագործվում են նաև լրատվամիջոցի
ֆոնդում պահպանվող գրական, մշակութային ժառանգություն
հանդիսացող
ձայնագրությունները:

Մանկապատանեկան հաղորդումները 2018-2019թթ. կազմել են եթերի 7.2 և 0.8
տոկոսը: Դրանք
(«Սպորտմոլորակ», «Երեքնուկ») նախատեսված են տարբեր
տարիքային խմբերի` ամենափոքրերից մինչև պատանիների համար, իսկ հոգևոր
հաղորդումներից է հիմնականում «Դարձ» հաղորդաշարը:
2018-2019 թվականներին Հանրային ռադիոյի եթերում` երկուշաբթիից շաբաթ,
հեռարձակվել են նաև ռուսալեզու հաղորդումներ, ռեպորտաժներ: Ռադիոալիքի
եթերով ռուսախոս ազգային փոքրամասնության համար օրվա լրահոսը հեռարձակվել
է ռուսերեն լեզվով:
Հեռուստառադիոհաղորդումների
արտադրության,
ձեռքբերման
և
հեռարձակման համար
2018-2019 թվականներին ԱՀ պետական բյուջեից
յուրաքանչյուր տարի հատկացվել է 387,344.0 հազ. դրամ:
2019 թվականից Հանրային հեռուստառադիոընկերությունը որդեգրել է եթերի
բարեփոխման քաղաքականություն, ինչը շարունակվել է նաև 2020 թվականին: Եթերը
թարմացվել է, ընդգրկվել են նոր հաղորդումներ, որոնք անմիջականորեն վերաբերում
են մշակութային, գրական կյանքին, արվեստագետներին, երիտասարդներին,
հաշմանդամների խնդիրներին, ընտանիքի անդամների և սերունդների միջև
փոխհարաբերություններին:
9.3.1.3. Հիմնական խնդիրները
Հեռուստառադիոհաղորդումների բնագավառում հիմնական խնդիրներն են՝

• տեխնիկական վերազինման աշխատանքների շարունակականության
ապահովում, ինչը թույլ կտա բարձրացնել հաղորդումների հեռարձակման որակը և
ապահովել համապատասխանությունը միջազգային չափանիշներին,
 ապահովել հեռարձակված հաղորդումների որակյալ դիտումը Հանրային
հեռուստառադիոընկերության պաշտոնական կայքէջով,
 ապահովել
արխիվային
նյութերի
թվայնացման
աշխատանքների
իրականացումը:
9.3.2. Նպատակները և գերակայությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում
9.3.2.1. Նպատակները
Հեռուստառադիոհաղորդումների բնագավառի նպատակներն են՝
 ապահովել հանրության քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքի
լուսաբանումը,
 բավարարել հանրության սեռային, տարիքային, սոցիալական, էթնիկական
բոլոր խմբերի բարոյական և գեղագիտական պահանջմունքները' առաջնորդվելով
համամարդկային և ազգային բարձր արժեքների պահպանման և հանրահռչակման
սկզբունքով,
 խթանել հայ ժողովրդի պատմական հիշողության, լեզվի, գրականության,
ազգային ինքնության, մշակութային ժառանգության պահպանմանն ու հարատևմանը
միտված
հանրային
ձեռնարկումները՝
ապահովելով
դրանց
լուսաբանման
շարունակական և հարաճուն ընթացքը,
 աջակցել մատաղ սերնդի կրթությանն ու դաստիարակությանը միտված
հանրային ձեռնարկումներին՝ երեխաների մեջ ձևավորելով օրինակելի, բարոյական և
գեղագիտական արժեքների ընկալման մշակույթ,
 ավելացնել այն հաղորդումների քանակը, որոնք վերաբերում են
հասարակության խոցելի և անպաշտպան խմբերի՝ ծերերի, ծնողազուրկ երեխաների,
հսկողությունից դուրս մնացած դեռահասների, գործազուրկների և հաշմանդամների
խնդիրներին, ինչպես նաև հանրության մեջ նրանց նկատմամբ ձևավորել համարժեք և
հանդուրժողական վերաբերմունք,
 շարունակել հեռարձակել
ԱՀ Ազգային ժողովի, կառավարության,
պաշտպանության նախարարության, ոստիկանության, արտակարգ իրավիճակների
պետական
ծառայության
գերատեսչական
հաղորդումները,
զանազան
հաղորդումներում պատշաճ առիթներով մեծարել զոհված և ողջ մնացած հերոսներին,
 ցուցադրել բարություն և ընկերասիրություն սերմանող մուլտֆիլմեր,

երեխաների մեջ արմատավորել հանրային պատասխանատվության զգացում,
ճանաչելի և սիրելի դարձնել հայրենի բնաշխարհն ու նրա մարդկանց:
9.3.2.2. Գերակայությունները
Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի 2021-2023 թվականների
միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի քաղաքականության հիմքում դրված է
«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքով խորհրդին ամրագրված
գործունեության ծավալման համար անհրաժեշտ ծրագրերի իրականացումըֈ
Հանրային հեռուստառադիոընկերությունն իր 2021-2023 թվականների
գործունեության ընթացքում առաջնորդվելու է հետևյալ խնդիրների իրականացմամբ՝
 ապահովել հեռուստատեսային և ռադիոյի օրական հաղորդումների
հեռարձակման ծավալների ընդլայնումը,
 ապահովել Հանրային հեռուստառադիոընկերության կողմից պատրաստվող և
հեռարձակվող հաղորդումների բազմազանությունը,
 ապահովել
Հանրային
հեռուստառադիոընկերության
հաղորդումների
սփռումը հանրապետության ամբողջ տարածքում և ՀՀ-ումֈ
2021-2023 թվականների Հանրային հեռուստառադիոընկերության զարգացման
հիմնական ուղղություններն են.
 բնակչության լայն խավերին մատչելի, սեփական և հայրենական
արտադրության հաղորդումների քանակի ավելացում,
 տեխնիկական վերազինման միջոցով Հանրային հեռուստառադիոընկերության արտադրական ծախսերի կրճատում և աշխատակիցների սոցիալական
վիճակի բարելավումֈ
9.3.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
9.3.3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
2021-2023 թվականներին միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտին նախատեսվում է ուղղել համապատասխանաբար՝
600.0, 650.0 և 700.0 մլն դրամ:
2021-2023 թվականներին «Հեռուստատեսային և ռադիո ծառայություններ»
ծրագրով նախատեսվող բյուջետային հատկացումների բաշխումը ներկայացված է
ստորև.
(հազ. դրամ)

Հեռուստառադիոհաղորդումներ ընդամենը
Հեռուստահաղորդումներ
Ռադիոհաղորդումներ

2019
փաստ
387,344.0

2020
պլան
389,262.0

2021

2022

2023

600,000.0

650,000.0

700,000.0

312,736.0
74,608.0

314,134.0
75,128.0

510,000.0
90,000.0

555,000.0
95,000.0

600,000.0
100,000.0

Հիմք ընդունելով Հանրային հեռուստառադիոընկերության հիմնական
գերակայությունները և նպատակները՝ 2021-2023 թվականներին առաջնահերթությունը
կտրվի հետևյալ ուղղություններին.
 2021թ.-ից
Հանրային
հեռուստառադիոընկերության
հաղորդումների
պատրաստում և հեռարձակում հեռուստատեսության գծով՝ օրական 24 ժամ, ռադիոյի
գծով՝ օրական 24 ժամ,
 Հանրային հեռուստառադիոընկերության մշակութային և պատմական արժեք
ներկայացնող հաղորդումների արխիվացում,
 Հանրային հեռուստառադիոընկերության հաղորդումների վերաբերյալ
հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունֈ
9.3.4. 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
պատրաստման,
հեռարձակման
և
վերահեռարձակման ծառայություններ:
2021-2023 թվականներին կշարունակվեն վերոնշյալ գործունեության տեսակները և
միաժամանակ աշխատանքներ կտարվեն դրանցից ստացվող եկամուտների ծավալների
ավելացման ուղղությամբ:
9.4. ՍՊՈՐՏ
9.4.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
9.4.1.1 Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի զարգացման ծրագրերը կազմվում
են` առաջնորդվելով «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» և
«Մանկապատանեկան սպորտի մասին» օրենքներով, Նախագահի հրամանագրերով և
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:
Արցախի Հանրապետությունում գործում է 11 մանկապատանեկան
մարզադպրոց, որոնց 289 մարզական խմբերում մարզվում են 3381 պատանիներ և
աղջիկներ: Նշված մարզադպրոցներում աշխատում են 189 մարզիչ-մանկավարժներ:
ԱՀ հավաքական թիմերը հիմնականում համալրվում են մարզադպրոցների
մարզիկներից:
2020թ. պետական բյուջեով մարզական միջոցառումների անցկացման համար
նախատեսվել է 224.3 մլն դրամ, մարզական ֆեդերացիաներին օգնության համար`
189.2 մլն դրամ, որից` ԱՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման նպատակով` 139.2 մլն դրամ:
9.4.1.2.Վերջին տարիների ոլորտի զարգացման միտումները
2018թ. պետական բյուջեով մարզական միջոցառումների անցկացման համար
հատկացվել է 232.5 մլն դրամ, կենտրոնացված կարգով գույքի ձեռքբերման համար 9.7
մլն դրամ, մարզական ֆեդերացիաներին օգնության համար 132.8 մլն դրամ, որից ԱՀում ֆուտբոլի զարգացման նպատակով՝ 81.6 մլն դրամ: Նշված ժամանակահատվածում
անց է կացվել 21 ԱՀ առաջնություններ, Ստեփանակերտ քաղաքում և շրջաններում
անցկացվել են 133 մարզական միջոցառում, որոնց մասնակցել են 5391 մարզիկներ: ԱՀ
հավաքական թիմերը մասնակցել են 125 ՀՀ առաջնությունների, մրցաշարերի ու
գավաթի խաղարկություններին՝ մասնակցությամբ 1438 մարզիկների, 84 Եվրոպայի,
աշխարհի և միջազգային մրցաշարերի` մասնակցությամբ 391 մարզիկների, գրավելով
152՝ 1-ին, 144՝ 2-րդ, 146՝ 3-րդ մրցանակային տեղեր:
2019թ. պետական բյուջեով մարզական միջոցառումների անցկացման համար
հատկացվել է 335.4 մլն դրամ, կենտրոնացված կարգով գույքի ձեռքբերման համար 6.2
մլն դրամ, մարզական ֆեդերացիաներին օգնության համար 135.8 մլն դրամ, որից ԱՀում ֆուտբոլի զարգացման նպատակով՝ 86.3 մլն դրամ: Նշված ժամանակահատվածում
անց է կացվել 42 մարզական միջոցառումներ, որից 2-ը միջազգային՝ մասնակցությամբ
2199 մարզիկների: Ստեփանակերտ քաղաքում և շրջաններում անցկացվել են 126
մարզական միջոցառում, որոնց մասնակցել են 6542 մարզիկներ: ԱՀ հավաքական
թիմերը մասնակցել են 152 ՀՀ առաջնությունների, մրցաշարերի ու գավաթի
խաղարկություններին՝ մասնակցությամբ 1817 մարզիկների, 100 Եվրոպայի, աշխարհի
առաջնություններին
և
միջազգային
մրցաշարերին` մասնակցությամբ
676
մարզիկների, գրավելով 270՝ 1-ին, 220՝ 2-րդ, 270՝ 3-րդ մրցանակային տեղեր:
Մարզական միջոցառումների անցկացման համար հատկացված գումարները
նպաստել են մարզիկների մարզական վարպետության բարձրացմանն ի հաշիվ ԱՀ և ՀՀ
առաջնությունների, ուսումնամարզական հավաքների, Եվրոպայի, աշխարհի
առաջնությունների և միջազգային մրցաշարերի մասնակցության քանակի
ավելացմանը և մարզական արդյունքների բարձրացմանը:

Պետական բյուջեի միջոցներով մանկապատանեկան մարզադպրոցներին
մարզագույքով և մարզահանդերձանքով ապահովումը, մարզական պարապմունքների
որակի բարելավումը, վերահսկողության խստացումն իր դրական ազդեցությունն է
ունեցել նաև մարզադպրոցների գործունեության արդյունավետության բարձրացման
վրա:
9.4.1.3. Հիմնական խնդիրները
Սպորտի ոլորտում իրականացվող քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրը և
ուղղությունն են համարվում մարզական հերթափոխի պատրաստման համակարգի
պահպանումն ու զարգացումը, մատուցվող ծառայությունների բարելավումը, նրանց
որակի և արդյունավետության բարձրացումը, ինչն իր հերթին կնպաստի երեխաների և
պատանիների շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասսայականացման
հետագա զարգացմանը:
Սպորտի ոլորտի կարևորագույն խնդիրներից են`
 սպորտի զարգացման նպատակային ծրագրերի մշակումն ու իրագործումը.
 ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում բարեփոխումների
իրականացումը.
 մարզաձևերի զարգացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի
ստեղծումը և զարգացումը.
 մանկապատանեկան մարզադպրոցների և մարզական հասարակական
կազմակերպությունների /ֆեդերացիաների/ գործունեության բարելավումը.
 մարզիչ-մանկավարժների
վերապատրաստման
աշխատանքների
կազմակերպումը.
 զանգվածային ֆիզկուլտուրա-առողջարարական, շրջանային, հանրապետական միջոցառումների անցկացումը.
 ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ու առողջ ապրելակերպի արմատավորման քարոզչությանն ուղղված համալիր միջոցառումների և ծրագրերի իրականացումը.
 բնակչության, մասնավորապես ուսումնական հաստատություններում,
ֆիզիկական դաստիարակության անընդհատությանը, հայրենիքի պաշտպանությանը
պատրաստ երիտասարդությանը նպաստող միջոցառումների անցկացումը.
 միջազգային, այդ թվում՝ սփյուռքի հետ կապերի ամրապնդումը.
 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 զանգվածային լրատվական
միջոցներին:
9.4.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

9.4.2.1.Նպատակները
Սպորտի ոլորտի հիմնական նպատակներն են`
 բարձրակարգ մարզիկների պատրաստումը, աշխարհի և Եվրոպայի
առաջնություններում և այլ միջազգային մրցասպարեզներում երկրի վարկանիշի
բարձրացման նպատակով ԱՀ հավաքական թիմերի և մարզիկների մասնակցության
ապահովումը.
 բնակչության
առողջության
ամրապնդումը,
անհատի
ներդաշնակ
զարգացումը, աշխատունակության բարձրացումն ու երկարակեցության ապահովումը.
 տարիքային և սոցիալական տարբեր խմբերի անձանց համար ֆիզիկական
դաստիարակության անընդհատությունն ու ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով
զբաղվելու մատչելիությունը.

 հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ երիտասարդությանը ֆիզիկական
պատրաստականության ապահովումը:

9.4.2.2.Գերակայությունները
Սպորտի ոլորտի հիմնական գերակայություններն են`
 օլիմպիական հերթափոխի և բարձրակարգ մարզիկների պատրաստումը.
 հաշմանդամային սպորտին, մարզական հասարակական կազմակերպություններին /ֆեդերացիաներին/ պետական աջակցությունը.
 բնակչության ֆիզիկական դաստիարակության ապահովումը:
9.4.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
9.4.3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
ԱՀ կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերը նպաստում են`
 տարբեր մարզաձևերից մրցումների անցկացումը` ԱՀ-ում մարզաձևերի
զարգացմանը.
 պատանիների միջև տարբեր մարզաձևերից մրցումների անցկացումը` ԱՀ-ում
պատանեկան սպորտի զարգացմանը.
 հաշմանդամների
միջև
մրցումների
կազմակերպումը`
ԱՀ-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 ԱՀ-ից դուրս հավաքներին
մասնակցությունը` ԱՀ մարզիկների մարզական վարպետության բարձրացմանը.
 ՀՀ և միջազգային մրցումներին ԱՀ մարզիկների մասնակցությունը` բարձր
մարզական ցուցանիշների ապահովմանը, երկրի վարկանիշի բարձրացմանը և ԱՀ
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` ԱՀ-ում գործող մարզական
ֆեդերացիաների գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը.
 մարզագույքի և մարզահանդերձանքի ձեռքբերումը` մարզադպրոցներին,
մարզական ֆեդերացիաներին և ուսումնական հաստատություններին մարզագույքով
ապահովմանը:
ԱՀ 2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սպորտի ոլորտին
նախատեսվում է ուղղել համապատասխանաբար 558.9, 607.5 և 641.7 մլն դրամ (2020թ.`
447.8 մլն դրամ):
9.5. ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ
9.5.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
9.5.1.1. Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը սերտորեն կապված է
հայրենասիրական
դաստիարակության
հետ:
Ռազմահայրենասիրական
դաստիարակությունը երկակի օգտագործման կրթական տեխնոլոգիա է, քանի որ այն
զինում է երիտասարդ քաղաքացուն ամենակարևոր բարոյահոգեբանական
հատկություններով, որոնք անհրաժեշտ են ինչպես հայրենիքի ապագա պաշտպանի,
այնպես էլ լիակատար խաղաղության մեջ ապրող մարդու համար: Քաջությունը,
բնավորության ուժը, ֆիզիկական կայունությունը անհրաժեշտ են ինչպես հայրենիքի
պաշտպանի, այնպես էլ բժշկի, ճարտարագետի համար:
Ռազմահայրենասիրական դաստիարակության համակարգի կայացման
սահմաններում անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը պահանջում է նշանակալի

միջոցների ներգրավում, այդ թվում՝ նաև ֆինանսական: Գործունեության գլխավոր
դաշտը ռազմահայրենասիրական դաստիարակության սուբյեկտների ակտիվացման և
արդյունավետության բարձրացման մեխանիզմների ստեղծումն է՝ նախ և առաջ
համապատասխան նախարարությունների, գերատեսչությունների, մարմինների,
կազմակերպությունների:
Այստեղ
կարևոր
է
նաև
հասարակական
կազմակերպությունների գործունեության ուղղվածության փոփոխությունն ի շահ
ռազմահայրենասիրական դաստիարակության:
9.5.1.2. Հիմնական խնդիրները
Ռազմահայրենասիրության ոլորտում առաջնահերթ խնդիրներն են`
 երիտասարդների մեջ ձևավորել Հայրենիքի անվտանգության նկատմամբ
գիտակցված պատասխանատվության խոր զգացում, իրենց մասնակցության
կարևորություն պետության պաշտպանական հզորության ամրապնդման գործում,
հասկանալ Հայրենիքի զինված պաշտպանի հասարակական դերն ու նշանակությունը
և ջանադրաբար նախապատրաստվել զինվորական ծառայությանը,
 աճող սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակությամբ շահագրգիռ
հասարակական կազմակերպությունների, գերատեսչությունների
և տեղական
իշխանության մարմինների հետ կազմակերպել հանդիսավոր և տոնական
միջոցառումներ` նվիրված ԱՀ Պաշտպանության բանակի, Շուշիի ազատագրման
տարեդարձներին, Արցախյան գոյամարտի նվիրյալներին և հայազգի ականավոր
զորապետերին,
 հասարակության գիտակցության մեջ այսօրվա համար իրենց կյանքը
չխնայած ազատամարտիկների և զինծառայողների հիշատակը
վառ պահելու
նպատակով համայնքներում կազմակերպել մեծարման երեկոներ, հուշ-երեկոներ՝
նվիրված Արցախյան գոյամարտի ազատամարտիկներին և 2016թ. ապրիլյան
ռազմագործողությունների ժամանակ զոհված զինծառայողներին,
 աշակերտներին, ուսանողներին ծանոթացնել զինվորական առօրյային,
օրվա
կարգացուցակով
նախատեսված
միջոցառումների
կազմակերպմանը,
ռազմական տեխնիկային ու սպառազինությանը,
 ԱՀ
ուսումնական
հաստատությունների
բարձր
դասարանների
պատանիների հետ կազմակերպվող ռազմամարզական ճամբարի, ռազմամարզական
խաղերի մրցույթների ժամանակ տանել քարոզչական աշխատանքներ Հայրենիքին
անմնացորդ ծառայելու, ռազմական գործի հանդեպ սեր սերմանելու և
մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ աշխատանքներն
ուժեղացնելու
համար:
9.5.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
9.5.2.1. Նպատակները
Ռազմահայրենասիրության ոլորտի հիմնական նպատակներն են`
 դաստիարակել հասարակությանը հայրենասիրության զգացումներով,
 խորացնել և զարգացնել հայ ժողովրդի պատմության, մշակույթի և
ռազմարվեստի մասին գիտելիքները,
 իրականության դեպքերն ու երևույթներն ընկալելու կարողության
զարգացում՝ անցյալի, ներկայի և ապագայի հարաբերություններում,
 բազմակողմանի զարգացած քաղաքացու ձևավորում՝ մշակութային,
բարոյական և ֆիզիկական հարաբերություններում,
 սեփական և այլ ժողովուրդների պատմության և մշակույթի նկատմամբ
հետաքրքրության և հարգանքի զարգացում:
9.5.2.2. Գերակայությունները
Ռազմահայրենասիրության ոլորտի հիմնական գերակայություններն են`
 պետությանը անհրաժեշտ են առողջ, համարձակ, նախաձեռնող, կարգապահ,
իրավասու մարդիկ, ովքեր պատրաստ կլինեն սովորելու, աշխատելու, ծառայելու
հանուն երկրի բարօրության և պաշտպանելու այն: Այս առաջադրանքների լույսի
ներքո մեծանում է երիտասարդների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը,

քանի որ հենց այն է, որ պետք է նշանակալի, իսկ որոշ դեպքերում նաև վճռական
ներդրում ունենա հայրենիքի հմուտ և ուժեղ պաշտպանների պատրաստման գործում,
 այսօրվա համար իրենց կյանքը չխնայած ազատամարտիկների և
զինծառայողների հիշատակը վառ պահել հասարակության գիտակցության մեջ,

«Հայրենասիրությունը սկսվում է հայրենաճանաչությունից» կարգախոսով
պատմամշակութային ու մարտական փառքի վայրեր ճանաչողական արշավների,
զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրների, թանգարանների
այցելությունների կազմակերպում:
9.5.3.ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
9.5.3.1.Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ռազմահայրենասիրության
ոլորտին նախատեսվում է ուղղել համապատասխանաբար 63.9, 87.9 և 114.7 մլն դրամ:

ԳԼՈՒԽ 10. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
10.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
10.1.1. Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Արցախի Հանրապետության տնտեսության կարևորագույն ոլորտներից մեկը՝
գյուղատնտեսությունը, 2019 թվականին ապահովել է երկրի համախառն ներքին
արդյունքի 9.4 տոկոսը: Ունենալով ռազմավարական նշանակություն պարենային
ապահովության հիմնախնդրի լուծման, գյուղական բնակավայրերի ամրապնդման և
տարածքների զարգացման համար՝ գյուղատնտեսությունը վճռորոշ դեր է խաղում
երկրի անվտանգության, կենսագործունեության և տնտեսության կայունացման
գործում:
Գյուղատնտեսությունում
2019թ.
իրականացված
քաղաքականությունը
նպատակաուղղվել է ճյուղի և նրան սպասարկող ոլորտների 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:
10.1.2. Վերջին տարիների գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման
միտումները
Ելնելով ոլորտի առանձնահատկություններից և երկրի պարենային
անվտանգության խնդիրներից` 2019թ. կարևորվել է գյուղատնտեսության պետական
աջակցության քաղաքականությունը` ուղղված ագրարային ոլորտում իրավական
հիմքի
ձևավորմանը,
գյուղատնտեսությունում
տնտեսավարողների
համար
գործունեության և ներդրումների բարենպաստ պայմանների ապահովմանը,
ենթակառուցվածքների և սննդամթերքի անվտանգության համակարգի զարգացմանը:
Վերջին տարիներին ծրագրավորված աջակցություն է ցուցաբերվել տնտեսավարող
սուբյեկտներին բարձրորակ սերմերի (հացահատիկ, կարտոֆիլ, եգիպտացորեն և այլն),
հանքային
պարարտանյութերի,
բույսերի
պաշտպանության
միջոցների
մատակարարման
համապատասխան
աշխատանքների
կազմակերպման,
ջրախնայողական
տեխնոլոգիաների
ներդրման,
անասնաբուժական
հակահամաճարակային միջոցառումների, վարկերի մատչելիության բարձրացման և
ագրոտեխնիկայի բարելավման ուղղությամբ:
Համախառն արտադրանքի աճը 2017 թվականին կազմել է 7,8% տոկոս: 2018 և
2019 թվականներին գրանցվել է գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի
նվազում՝
համապատասխանաբար 3.9 և 3.7 տոկոսով: 2019 թվականի
գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի բուսաբուծության ճյուղում գրանցվել
է նվազում 11.2%-ով, իսկ անասնաբուծության ճյուղում գրանցվել է աճ 3.5%-ով:

Համախառն արտադրանքի նվազումը կապված է բուսաբուծության ճյուղում
անբարենպաստ բնակլիմայական գործոններով պայմանավորված արտադրության
ծավալների
(հատկապես
բոստանային
մշակաբույսերի,
տեխնիկական
մշակաբույսերի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի և հացահատիկի համապատասխանաբար
32.1, 31.4, 30.7, 26.2 և 14.9%-ով) կրճատմամբ:
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի արժեքն ընթացիկ գներով և
համախառն արտադրանքի աճը (նվազումը) 2017-2019թթ. համար ներկայացված է
ներքոհիշյալ աղյուսակումֈ
Աղյուսակ 1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի արժեքը և նրա
աճի տեմպը 2017-2019թթ.
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը
/ընթացիկ գներով/ մլն դրամ
Համախառն արտադրանքի
աճը (նվազումը) նախորդ տարվա նկատմամբ

2017թ.

2018թ.

2019թ.

76,168.9

74,092.8

70,591.5

7,8%

-3,9%

-3,7%

2019թ. գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել է 70,591.5 մլն
դրամ, ինչը 2018թ. համեմատությամբ համադրելի գներով նվազել է 3.7%-ով, ընդ
որում` գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի կառուցվածքում 43.6%-ը
կազմում է բուսաբուծության արտադրանքը, իսկ 56.4%-ը` անասնաբուծության
համախառն արտադրանքը:
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի տարածքները և համախառն արտադրանքի ցուցանիշները 2017-2019թթ. ներկայացված են 2-րդ և 3-րդ աղյուսակներումֈ
Աղյուսակ 2
Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները (հեկտար)
Գյուղատնտեսական
դաշտային մշակաբույսերը
Հացահատիկային և
հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր
Կարտոֆիլ
Բանջարեղեն
Բոստանային մշակաբույսեր
Կերային մշակաբույսեր
Տեխնիկական մշակաբույսեր
Ընդամենը

2017թ.

2018թ.

2019թ.

2019թ. 2018թ.
նկատմամբ %

63 999.4

80 207.5

74 457.2

92.8

645.6
994.2
359.5
2 349.1
3 054.9
71 402.7

623.7
1 103.0
355.8
5 443.6
5 308.0
93 041.6

622.7
905.2
481.6
4 739.2
7 757.2
88 963.1

99.8
82.1
135.4
87.1
146.1
95.6

Հանրապետությունում 2019թ. բերքի տակ կատարվել է 88 963.1 հա
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանք, այդ թվում` հացահատիկային և
հատիկաընդեղենային՝ 74 457.2 հա, կարտոֆիլ՝ 622.7 հա, բանջարեղեն 905.2 հա,
բոստանային՝ 481.6 հա, կերային 4 739.2 հա, տեխնիկական՝ 7 757.2 հա: Նախորդ
տարվա համեմատ ցանքատարածությունների մակերեսը նվազել է 4 078.5 հեկտարով:
Կառուցվածքային տեսանկյունից ընդհանուր ցանքատարածությունների
գերակշիռ
մասը՝
83.7 տոկոսը
հանդիսանում
են
հացահատիկային
և
հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:
Աղյուսակ 3
Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի արտադրության ծավալները (տոննա)
Բուսաբուծական հիմնական
մթերքները
Հացահատիկ
Կարտոֆիլ
Բանջարեղեն
Բոստանային մշակաբույսեր

2017թ.

2018թ.

2019թ.

156 241.4
5 373.6
14 433.8
10 437.0

138 813.0
4 501.7
11 377.0
16 569.6

118 153.6
3 117.8
8 391.4
11 249.1

2019թ. 2018թ.
նկատմամբ %
85.1
69.3
73.8
67.9

Բուսաբուծական հիմնական
մթերքները
Պտուղ և հատապտուղ
Խաղող
Թութ
Տեխնիկական մշակաբույսեր

2017թ.

2018թ.

2019թ.

8 066.7
7 209.5
1 308.3
5 055.3

7 279.6
7 431.2
1 305.3
6 163.2

10 709.4
7 908.6
2 580.9
4 228.2

2019թ. 2018թ.
նկատմամբ %
147.1
106.4
197.7
68.6

Գյուղատնտեսական հիմնական կենդանիների գլխաքանակի փոփոխությունը
2017-2019թթ. ներկայացված է 4-րդ աղյուսակումֈ
Աղյուսակ 4
Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը (տարեվերջի դրությամբ, գլուխ)
Գյուղատնտեսական կենդանիներ
Խոշոր եղջերավոր անասուններ
այդ թվում` կովեր
Խոզեր
Ոչխարներ և այծեր
Թռչուններ
Մեղվաընտանիքներ, միավոր
Ձիեր
Ավանակներ

2017թ.

2018թ.

2019թ.

43 338
18 528
20 188
57 860
380 146
27 339
2 389
1 192

43 141
18 226
28 537
68 980
409 568
26 592
2 334
1 065

47 407
19 784
28 825
65 462
365 008
27 135
2 555
863

2019թ. 2018թ.
նկատմամբ %
109.9
108.5
101.0
94.9
89.1
102.0
109.5
81.0

2019թ. տարեվերջի դրությամբ հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր
անասունների
(այդ
թվում՝
կովերի),
խոզերի,
ձիերի
գլխաքանակը,
մեղվաընտանիքները 2018թ. տարեվերջի համեմատ աճել են համապատասխանաբար
9.9, (8.5 տոկոսով), 1.0, 9.5, 2.0 տոկոսով, իսկ ոչխարների և այծերի, թռչունների և
ավանակների գլխաքանակը նվազել են 5.1, 10.9 և 19.0 տոկոսով:
Անասնապահական հիմնական մթերքների արտադրության ծավալները
ներկայացված են 5-րդ աղյուսակում:
Աղյուսակ 5
Անասնապահական հիմնական մթերքների արտադրության ծավալները
Անասնապահական
հիմնական մթերքները
Միս (կենդանի քաշով)
Կաթ
Ձու
Բուրդ

Չափի
միավորը

2017թ.

2018թ.

2019թ.

2019թ. 2018թ.
նկատմամբ %

տոննա
տոննա
հազար հատ
տոննա

15 428.3
43 457.8
40 033.0
262.9

14 618.9
42 843.5
48 058.4
177.6

15 154.3
44 180.6
47 304.8
205.0

103.7
103.1
98.4
115.4

Անասնապահական հիմնական մթերքներից 2019 թվականին նախորդ տարվա
նկատմամբ ավելացել է մսի (կենդանի քաշով), կաթի և բրդի արտադրության
ծավալներըֈ
10.1.3. Գյուղատնտեսության հիմնական խնդիրները
Գյուղատնտեսության առջև ծառացած են հետևյալ հիմնական խնդիրները.
 հանրապետությունում բարձր վերարտադրության սերմացուների պակասի
լրացումը,
 գյուղատնտեսական
նշանակության
հողատեսքերում
վնասակար
օրգանիզմներով վարակվածության աստիճանի նվազեցումը և բարձր բերքատվության
ապահովումը,
 գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և կենդանիների
մթերատվության բարձրացումը,
 ԱՀ տարածքում վարակիչ հիվանդությունների տարածման կանխարգելումը,
դրանց օջախների վերացումը, կայուն համաճարակային վիճակի ապահովումը, ԱՀ
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
մոնիթորինգի 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,
 բարձրարժեք մշակաբույսերով զբաղեցված հողատարածքների ոռոգման
հիմնախնդրի լուծման համար ջրախնայողական համակարգերի կիրառման
խրախուսումը և այդ համակարգերի աստիճանական ներդրմանը նպաստելը,
 գյուղատնտեսական
հումքի
վերամշակմանը,
գյուղատնտեսությունը
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:
10.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
10.2.1 Նպատակները
Գյուղատնտեսության ոլորտի նպատակները բխում են ԱՀ կառավարության
տնտեսական
քաղաքականության
ընդհանուր
նպատակներից
և
Արցախի
Հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգից:
Գյուղատնտեսությունում
2021-2023թթ.
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 2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծրագիրը կուղղվի
հետևյալ նպատակների իրականացմանը.
 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,
 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` ԱՀ տարածք ներթափանցման
կանխարգելում:
10.2.2. Գերակայությունները
Գյուղատնտեսությունում
2021-2023թթ.
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 համար:
Նախատեսվում է 2021-2023թթ. 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 20212023թթ. 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,
 հողերի բերրիության պահպանման և բարձրացման նպատակով հողերի
ագրոքիմիական հետազոտությունների իրականացում,
 պտղատու այգիների հիմնադրմանը խթանում,
 ջրախնայողական համակարգերի կիրառմանը նպաստում,
 սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման միջոցառումների իրականացում,
 անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտում միջոցառումների իրականացում,
 անասնաբուժական միջոցառումների արդյունավետ կազմակերպում,
 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,
 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,
 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:
Դրանց հետ մեկտեղ գյուղատնտեսության զարգացման 2021-2023թթ.
քաղաքականության մեջ, որպես գլխավոր նպատակ, կմնա երկրի պարենային
անվտանգության ապահովման մակարդակի բարձրացումը:
10.3 ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
10.3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
Գյուղատնտեսության ոլորտում 2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծրագիրը
կապահովի հետևյալ ծրագրերի իրականացումը.
Բույսերի պաշտպանություն
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ
աշխատանքները. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բուսասանիտարական վիճակի
մոնիթորինգ, 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
ապահովվածության 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:
Ծրագրի իրականացման համար ՄԺԾԾ-ով 2021թ. նախատեսվում է հատկացնել
33,634.3 հազար դրամ, 2022թ.` 33,613.3 հազար դրամ, 2023թ.` 33,598.3 հազար դրամ:
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 ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր տարում նախատեսվում
է հատկացնել 22,815.3 հազար 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 4 բաղադրիչով`
1. պայքար մկնանման կրծողների դեմ: Այս բաղադրիչով նախատեսվում է
կենտրոնացված կարգով ձեռքբերված թունանյութերն անհատույց տրամադրել
գյուղական համայնքներին, իսկ բույսերի պաշտպանության աշխատանքներն
իրականացնել
գյուղացիական
տնտեսությունների
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.
3. պայքար մոլախոտերի դեմ (հակահրդեհային պաշտպանիչ գոտիների
ստեղծում): Նշված ծառայությունը կիրականացվի կենտրոնացված կարգով, ինչպես
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքսերին կից անմշակ տարածքներում, այնպես
էլ խոտհարքներում, արոտավայրերում և այլ հողատեսքերում.
4. պայքար մարգագետնային, տարազույգ և ոսկետուտ թիթեռների (թրթուրների)
դեմ: Նշված ծառայությունը կիրականացվի կենտրոնացված կարգով, ինչպես
գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի
ցանկատարածքներում,
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:
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:
Ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է 2021թ. հատկացնել 108,823.0
հազար դրամ, 2022թ.` 105,873.0 հազար դրամ, 2023թ.` 101,123.0 հազար 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:
Հակահամաճարակային կանխարգելիչ միջոցառումներով նախատեսվում է
կենդանիների և մարդկանց համար առավել վտանգավոր հիվանդությունների
(բրուցելյոզ, տուբերկուլյոզ, սիբիրախտ, դաբաղ, բրադզոտ, սալմանելյոզ, կարմրախտ,
դեղնախտ, էմկար, պաստերելյոզ, ժանտախտ, կատաղություն, պնեվմոէնտերիտ) դեմ
պատվաստումների իրականացում:
ՄԺԾԾ-ով 2021թ. նախատեսվում է հատկացնել 88,508.0 հազար դրամ, 2022թ.`
94,727.0 հազար դրամ, 2023թ.` 100,298.0 հազար 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 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
հիվանդություններից բնակչության պաշտպանությանը, ինչպես նաև կայուն
միջպետական տնտեսական կապերի հաստատմանը:
Ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է 2021թ. հատկացնել 311,576.1
հազար դրամ, 2022թ.՝ 311,561.1 հազար դրամ, 2023թ.՝ 311,540.1 հազար 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:
Ծրագրի իրականացման համար 2021-2023թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար
նախատեսվում է հատկացնել 19,000.0 հազար դրամ:
Գյուղատնտեսական
տեխնիկայի
պետհամարանիշերի
և
հատուկ
փաստաթղթերի պատվիրում
Ծրագիրը կիրականացվի ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից,
որի նպատակն է գյուղատնտեսական տեխնիկայի ամենամյա գրանցման, հաշվառման
և պետհամարանիշների տրման աշխատանքների իրականացումը:
Ծրագրով նախատեսվում է այդ աշխատանքների կատարման համար ձեռքբերել
անհրաժեշտ վկայականներ, վկայագրեր, պետհամարանիշներ և թղթապանակներ:
ՄԺԾ ծրագրի իրականացման համար յուրաքանչյուր տարի նախատեսվում է
հատկացնել 700.0 հազար դրամ:
Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում
Հաշվի առնելով տոհմաբուծության զարգացման գործընթացում արհեստական
սերմնավորման միջոցառումների կարևորությունը, ծրագրի շրջանակներում
նախատեսվում է պահպանել խոշոր եղջերավոր կենդանիների և խոզերի 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 և խոզերի մթերատվությունը, սերմնավորվող կենդանիների մոտ
կրճատել բնական զուգավորման ժամանակ փոխանցվող մի շարք վարակիչ
հիվանդությունների տարածումը և նվազեցնել ստերջությունը:
Ծրագրի իրականացման համար 2020թ. նախատեսվում է հատկացնել 20,800.0
հազար դրամ, 2021-2022թթ.` տարեկան 41,600.0 հազար դրամ:
Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին
Ծրագրով նախատեսված
գումարները կուղղվեն փոխառությունների
տրամադրմանը, առևտրային բանկերի կողմից գյուղատնտեսական ծրագրերի համար
տրամադրվող
վարկերի
մասնակի
սուբսիդավորմանն
և
այլ
ծրագրերի
իրականացմանը:
Ծրագրի իրականացման նպատակով ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր տարում
նախատեսվում է հատկացնել 1,500,000.0 հազար դրամ:
ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության համակարգի հիմնարկների համար
կենտրոնացված կարգով գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում
Ծրագրով նախատեսվում է ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության
համակարգի կազմակերպությունների կարիքների համար ձեռք բերել անհրաժեշտ
գույք և սարքավորումներ` ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր տարում 1,000.0 հազար դրամի
չափով:
Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր
ՄԺԾԾ-ով 2021թ. նախատեսվում է հատկացնել 4,471,346.8 հազար դրամ,
2022թ.` 4,858,204.1 հազար դրամ, 2023թ.` 5,174,474.5 հազար դրամ:
 «Ազնվացեղ խոշոր եղջերավոր կենդանիների արժեքի մասնակի
սուբսիդավորում» միջոցառման իրականացման համար 2021թ. նախատեսվում է
հատկացնել 400,000.0 հազար դրամ, 2022թ.՝ 700,000.0 հազար դրամ, 2023թ.՝ 800,000.0
հազար դրամ:
Ծրագրի շրջանակում կիրականացվի գյուղացիական տնտեսություններին
տրամադրվող ազնվացեղ խոշոր եղջերավոր անասունների արժեքի մասնակի
սուբսիդավորում:

 «Արտեզյան ջրհորների կառուցում, վերանորոգում» միջոցառմամբ նոր
արտեզյան հորերի հորատման, նախկինում գործող արտեզյան ջրհորների
վերանորոգման նպատակով ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր տարում կուղղվի 600,000.0 հազար
դրամ:
 «Աջակցություն «Տոհմային կայան» ՓԲԸ-ին» միջոցառման համար ՄԺԾԾ-ով
ըստ տարիների նախատեսվում են համապատասխանաբար 93,838.8, 67,204.1 և 32,474.5
հազար դրամի ծախսեր, որը կուղղվի «Տոհմային կայան» ՓԲԸ-ի կողմից
պարտավորությունների գծով կատարվելիք վճարումների իրականացմանը:
 «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանն աջակցություն» միջոցառմամբ 20212023թթ. նախատեսվում է հատկացնել տարեկան 550,000.0 հազար դրամ: Նշված
գումարները կուղղվեն գյուղատնտեսության զարգացման գործում ռազմավարական
նշանակություն
ունեցող
արտադրությամբ
զբաղվող
ՓՄՁ
սուբյեկտների
աջակցությանը:

«ԳԳԱՀ կողմից ձեռքբերված գյուղատնտեսական մթերքների իրացումից
առաջացած ԱԱՀ փոխհատուցում» միջոցառման իրականացման համար 2021-2023թթ.
յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է հատկացնել 550,000.0 հազար դրամ:
Ծրագրի նպատակն է հողօգտագործողներին աջակցել գյուղատնտեսական մթերքների
իրացման գործում և ապահովել շուկայում կայուն սպառողական գներ:
 «Բազմամյա կերային խոտաբույսերի մշակություն» միջոցառմամբ
նախատեսվում է հանրապետությունում կերարտադրության և անասնաբուծության
զարգացման նպատակով 2021-2023թթ. իրականացնել կերային բազմամյա
խոտաբույսերի մշակություն (կորնգան, առվույտ): ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում
միջոցառման համար ծախսերը կկազմեն 152,000.0, 160,000.0 և 168,000.0 հազար դրամ:

«Բուսաբուծության համալիր զարգացման ծրագիր» միջոցառման համար
ՄԺԾԾ-ով ըստ տարիների նախատեսվում են համապատասխանաբար 2,060,508.0,
2,166,000.0 և 2,409,000.0 հազար դրամի ծախսեր: Ծրագրի շրջանակում կիրականացվեն
հետևյալ միջոցառումները՝
- այգեգործության զարգացման ծրագիր, որի նպատակն է հանրապետության
շրջաններում պտղատու նոր այգիների հիմնադրման միջոցով նախադրյալներ ստեղծել
երկրում պտղաբուծության ճյուղի զարգացման համար: Միջոցառման իրականացման
համար 2021-2023թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է հատկացնել
100,000.0 հազար դրամ.
- գարնանացան մշակաբույսերի ցանքաշրջանառության ծրագրերի խթանում,
որի նպատակն է գարնանացան մշակաբույսերի ցանքատարածքների ավելացման
միջոցով հնարավորություններ ստեղծել ցանքաշրջանառությունների ներդրման
համար, ինչը կնպաստի բերքատվության բարձրացմանը և հողերի բերրիության
վերականգնմանը, որի իրականացման համար 2021-2023թթ. նախատեսվում է
հատկացնել համապատասխանաբար 1,024,000.0, 1,066,000.0 և 1,109,000.0 հազար դրամ.
- ջրախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրման խթանում, որի նպատակն է
ոռոգման
համակարգի
արդյունավետ
կառավարումը,
ջրի
խնայողաբար
օգտագործումը, կորուստների նվազեցումը, ինչը կնպաստի մշակաբույսերի
բերքատվության բարձրացմանը և տնտեսությունների եկամուտների ավելացմանը:
Միջոցառման շրջանակում աջակցություն կցուցաբերվի ջրախնայողական տեխնոլոգիաներ ներդրող գյուղացիական տնտեսություններին և հողօգտագործողներին:
2021-2023թթ. նախատեսվում է հատկացնել համապատասխանաբար 936,508.0,
1,000,000.0 և 1,200,000.0 հազար դրամ:
 «Հակահրդեհային
միջոցառումների
իրականացում»
միջոցառման
իրականացման համար 2021-2023թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է
հատկացնել 40,000.0 հազար դրամ:
 «Դաշտամիջյան
ճանապարհների
բարեկարգում»
միջոցառմամբ
նախատեսվում է հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի բերքահավաքի

անկորուստ կազմակերպման համար համայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների
բարելավում:
2021-2023թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է հատկացնել
25,000.0 հազար դրամ:
Գյուղատնտեսական
կենդանիների
հիվանդությունների
լաբորատոր
ախտորոշում և բուսական ու կենդանական ծագմամբ հումքի և նյութերի լաբորատոր
փորձաքննություն
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:
Ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է 2021թ. հատկացնել 48,893.8
հազար դրամ, 2022-2023թթ.՝ տարեկան 48,860.8 հազար դրամ:
Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
Ծրագրով նախատեսվում է ԱՀ կառավարության 2017թ. դեկտեմբերի 7-ի N 241Ն որոշմամբ սահմանված կարգով հանրապետությունում իրականացնել կենդանական
և
բուսական
ծագմամբ
սննդամթերքի
պարտադիր
փորձաքննության
և
բուսասանիտարական
ստուգման
իրականացում:
Նշված
գործառույթն
իրականացվելու է սննդամթերքի արտադրության և իրացման կետերից
փորձանմուշներ վերցնելու և դրանք լաբորատոր փորձաքննության ենթարկելու
միջոցով: Ծրագրի համար ՄԺԾԾ յուրաքանչյուր տարում նախատեսվում է հատկացնել
500.0 հազար դրամ:
Արցախի Հանրապետությունում անասնապահության զարգացման խթանման
ծրագրի նպատակն է հանրապետության տարածքում անասնապահական ֆերմաների
էլեկտրաֆիկացումը, ջրամատակարարումը: Ծրագրի իրականացումն անասնապահությունն աստիճանաբար կփոխադրի արդյունաբերական հիմքերի վրա:
ՄԺԾ ծրագրի իրականացման համար 2021-2023 թվականներին նախատեսվում
է հատկացնել տարեկան 150,000.0 հազար դրամ:
Անասնագլխանակի հաշվառում, համարակալում ծրագրի նպատակն է
շարունակական դարձնել կենդանիների (մասնավորապես ԽԵԿ) հաշվառման և
համարակալման համակարգի ներդրումը: Ծրագրով 2021-2023 թվականներին
նախատեսվում է հատկացնել տարեկան 30,000.0 հազար դրամ:
Անասնապահության կանոնակարգում և արոտների կառավարում ծրագրի
նպատակն է հանրապետության համայնքներում իրականացնել անասնաբուծության
կանոնակարգում և արոտների լիարժեք օգտագործում ու ջրարբիացում: ՄԺԾ ծրագրի
շրջանակում նախատեսվում է հատկացնել տարեկան 50,000.0 հազար դրամ:
Անասնագերեզմանոցների և բիոթերմիկ հորերի կառուցում ծրագրի նպատակն
է անասնաբուժական սպասարկման կայաններում և համայնքներում անհրաժեշտ
պայմանների ստեղծում՝ կենդանիների դիակների և ախտաբանական նյութերի
ոչնչացման համար: Ծրագրի իրականացման համար յուրաքանչյուր տարի կուղղվի
10,200.0 հազար դրամ:
Ջրամբարների, ջրանցքների, ջրատարների վերանորոգում, վերականգնում և
պահպանում
Ծրագրի շրջանակում կիրականացվեն ոռոգման ջրի համակարգերի
զարգացման և անվտանգության ապահովման միջոցառումներ, կկատարվեն
ջրամբարների, ջրանցքների, ջրատարների վերանորոգման, վերականգնման և

պահպանման, ինչպես նաև «Արցախի Հանրապետության հյուսիս-արևելյան հողերի
ոռոգումը Թարթարի հոսքով» ծրագրի աշխատանքներ: Ծրագրի շրջանակում
յուրաքանչյուր տարում նախատեսվում է հատկացնել 3,500,000.0 հազար դրամ:

ԳԼՈՒԽ 11. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
11.1. ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
11.1.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
11.1.1.1. Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
ԱՀ 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:
ԱՀ պետական բյուջեի հաշվին խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի
կառուցման նպատակով
2020 թվականին իրականացվող աշխատանքների
ուղղություններն են՝
 ԱՀ Ասկերանի շրջանի Ասկերան քաղաքի, Իվանյան, Խնապատ, Խնածախ,
Ավետարանոց և Փառուխ գյուղերի ջրամատակարարման համակարգերի կառուցումը,
Խնածախ գյուղի ջրամատակարարման համակարգի խորքային հորի հորատումը և
ճնշումային ջրատարի կառուցումը,
 ԱՀ Մարտակերտի շրջանի Մարտակերտ քաղաքի խողովակի փոխարինումը,
Վաղուհաս, Խուտորաշեն, Թալիշ, Հովտաշեն գյուղերի
ջրամատակարարման
համակարգերի կառուցումը, Վանք գյուղի 3 թաղամասերում խմելու ջրագծի
անցկացումը,
 ԱՀ
Հադրութի
շրջանի
Արևշատ,
Վանք,
Այգեստան
գյուղերի
ջրամատակարարման համակարգերի կառուցումը, Իշխանագետ-Մեծ Թաղեր -ԱզոխԴրախտիկ արտաքին ջրատարի վերանորոգումը,
 ԱՀ Մարտունու շրջանի Ավդուռ, Աշան գյուղերի ջրամատակարարման
համակարգի վերակառուցումը, Կոլխոզաշեն, Հացի
գյուղի արտեզյան ջրհորի
հորատումը,
 ԱՀ Շուշիի շրջանի Հին շեն համայնքի ջրամատակարարման համակարգի
կառուցումը, Շուշի քաղաքի Ղազանչեցոց փողոցի կոյուղագծի վերակառուցումը,
 ԱՀ
Քաշաթաղի
շրջանի
Կովսական,
Ծաղկաբերդ
գյուղերի
ջրամատակարարման
համակարգի
կառուցումը,
Բերձոր
քաղաքի
ջրամատակարարման
համակարգի
ներքին
ցանցի
կառուցումը
և
ջրամատակարարման պոմպակայան-ՕԿՋ համակարգի վերակառուցումը,
 ԱՀ Շահումյանի շրջանի Չարեքտար, Նոր Էրքեջ և Եղեգնուտ գյուղերի
ջրամատակարարման համակարգերի կառուցումը:
11.1.1.2. Ոլորտի հիմնական խնդիրները
Ջրային տնտեսության ոլորտի հիմնական խնդիրներն են`
 ջրային համակարգերի արդյունավետ օգտագործումը` ապահովելով ջրային
ստանդարտների
ու
ջրային
պաշարների
մակարդակի
պահպանումը
և
վերահսկողության իրականացումը.
 ջրային համակարգերի հաշվառման, ջրամատակարարման համակարգի
անվտանգ ու անխափան աշխատանքի և դրանց օգտագործման ու պահպանման
բնականոն պայմանների ապահովումը.
 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:
11.1.2. Ոլորտի նպատակները և գերակայությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում
11.1.2.1. 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 սկզբունքներին աստիճանաբար
անցումը:
11.1.2.2. Գերակայությունները
Ջրային տնտեսության ոլորտի գերակա ուղղություներն են`
 ԱՀ բնակավայրերում ջրամատակարարման համակարգերի կառուցումը և
հաշվիչների տեղադրումը,
 պոմպակայանների կառուցումը, ջրհորների վերականգնումն ու քյարիզների
մաքրումը,
 գործող
ջրատնտեսական
օբյեկտների
վերակառուցումը
և
նոր
ջրատնտեսական օբյեկտների կառուցումը:
11.1.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
11.1.3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները
Ջրամատակարարման ուղղությամբ 2021-2023թթ նախատեսվում են`
 Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում հորատել հինգ նոր արտեզյան հորեր և
միացնել ջրամատակարարման համակարգին,
 ԱՀ Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր գյուղում 40մ3 ՕԿՋ-ի կառուցում, Խաչմաչ
գյուղի ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում, Ն. Սզնեք գյուղի ներքին
ցանցի վերակառուցում, Սարուշեն գյուղի արտեզյան հորի հորատում,
 ԱՀ Հադրութի շրջանի Ազոխ գյուղում ջրատարի կառուցում, Դրախտիկ և Տող
գյուղերում ՕԿՋ-ի կառուցում, Բանաձոր գյուղում ջրամատակարարման համակարգի
կառուցում,
 ԱՀ Մարտակերտի շրջանի Մարտակերտ քաղաքի զտիչ կայանի
վերանորոգում, Մաղավուզ, Վ. Հուռաթաղ գյուղերում ջրամատակարարման
համակարգի կառուցում,
 ԱՀ Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքի «Կլյազին ձոր» կոչվող տեղամասի
և Բերդաշեն գյուղի արտեզյան հորի հորատում, Կարմիր Շուկա ջրամբարի և
աղբյուրակապի վերանորոգում, Վազգենաշեն գյուղի ջրատարի կառուցում,

 ԱՀ Շահումյանի շրջանի Քարվաճառ քաղաքի գլխամասի վերանորոգում,
հաշվիչների տեղադրում, Քնարավան, Հավսաթաղ և Նոր Կարաչինար գյուղերի
ջրամատակարարման համակարգի կառուցում,
 ԱՀ Շուշիի շրջանի Քիրսավան և Լիսագոր գյուղերի ջրամատակարարման
համակարգի կառուցում, Մեծ շեն գյուղի ջրատարի կառուցում,
 ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի Կումայրի-Շիրակ, Արտաշավի և Լեռնահովիտ
գյուղերի ջրամատակարարման համակարգի կառուցում:
11.2. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ
Էներգետիկ համակարգը դիտվում է որպես Արցախի տնտեսության
զարգացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների հիմնական մասերից մեկը:
Ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է լինելու երկրի
էներգետիկ անկախության ապահովմանն ու անվտանգության բարձրացմանը,
էներգետիկ ոլորտի կայուն զարգացմանը` հենվելով տեղական առաջնային
(վերականգնվող) էներգապաշարների լիիրավ և արդյունավետ օգտագործման,
էներգակիրների մատակարարման տարատեսականացման վրա:
Ներկայումս
էներգահամակարգը
ամբողջովին
բավարարում
է
էլեկտրաէներգիայի ներքին շուկայի պահանջարկը, և արդեն իսկ առկա է
էլեկտրաէներգիայի արտահանման ներուժ:
2021-2023թթ. միջնաժամկետ հատվածում էներգետիկայի ոլորտի հիմնական
նպատակները կլինեն՝
 էներգետիկայի
բնագավառի
անվտանգության
բարձր
մակարդակի
ապահովումը, այդ թվում՝ ներկրվող և տեղական էներգետիկ պաշարների
տարատեսականացման
և
արտադրական
հզորությունների
առավելագույնս
օգտագործման ապահովումը,
 էլեկտրաէներգետիկական
համակարգի
երկարաժամկետ
զարգացման
ուղիների մշակումը:
Նախատեսվում է՝
 շարունակել բարձրավոլտ և ցածրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման,
ինչպես
նաև
տրանսֆորմատորային
նոր
ենթակայանների
կառուցման
աշխատանքները՝
հնարավորություն
ապահովելով
ընդլայնվող
ծավալներով
արտադրվող էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարմանը ու բաշխմանը,
 իրականացնել միջոցառումներ տնտեսությունում էներգախնայողության
մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ,
 կապիտալ
շինարարության
պետական
պատվերի
շրջանակներում
շարունակել աշխատանքների իրականացումը` ուղղված հանրապետության
համայնքների բաշխիչ ցանցի անվտանգության և հուսալիության բարձրացմանը,
 շարունակել փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման ծրագիրը՝ 2021
թվականին թողարկվող էլեկտրաէներգիայի ծավալը հասցնելով տարեկան մինչև
950մլն կվտ/ժ-ի, 2022թ.՝ մինչև 1090մլն կվտ/ժ-ի, 2023թ.՝ մինչև 1120մլն կվտ/ժ-ի,
 ներդնել արևային համակարգային կայանների ստեղծման և զարգացման
խթաններ,
 էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ ցանցում ներդնել կառավարման ավտոմատ
համակարգեր:
Հաշվի առնելով բնակչության կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիայի դիմաց
վճարվող սակագնի կայունության անհրաժեշտությունը՝ 2021-2023 թվականներին
նախատեսվում է շարունակել սակագների տարբերության սուբսիդավորումը: 2020
թվականի սեպտեմբերի 1-ից չգազաֆիկացված բնակավայրերի սպառողների համար
էլեկտրաէներգիայի սակագինը կազմում է 15 ՀՀ դրամ՝ 25 ՀՀ դրամի փոխարեն: 20212023թթ.
յուրաքանչյուր
տարվա
համար
էլեկտրաէներգիայի
սակագնի
սուբսիդավորման ծրագրին նախատեսվում է ուղղել համապատասխանաբար 3,050.0
մլն դրամ, 3,100.0 մլն դրամ և 3,150.0 մլն դրամ:

11.3. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿԱՊ
11.3.1. Տրանսպորտ
Տրանսպորտի ոլորտում վարվող քաղաքականությունից են էապես կախված
տնտեսության մյուս ճյուղերի տնտեսական ցուցանիշները, այդ իսկ պատճառով
պետության կողմից այս ոլորտին հատկացվում է առավել մեծ ուշադրություն, թե՛
ճանապարհաշինության, թե՛ փոխադրումների կազմակերպման ուղղություններով:
Տրանսպորտային համակարգի կարևորագույն բաղկացուցիչ մասն է
ավտոմոբիլային
տրանսպորտով
փոխադրումները,
որտեղ
2021-2023թթ.
պլանավորվում
է
շարունակել
պետական
աջակցությունը՝
նպատակային
տրանսպորտային ծրագրերի ֆինանսավորման տեսքով:
Ընթացիկ տարում շահագործվում և կատարելագործվում է «Հանրային
տրանսպորտի հաշվառման էլեկտրոնային ծրագիր»-ը, որով արդիականացվել է
տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման նկատմամբ վերահսկողական
համակարգը՝ ի շահ տնտեսավարողի: 2021-2023թթ. կշարունակվեն տրանսպորտային
կառավարման ժամանակակից էլեկտրոնային համակարգերի (տոմսավորման ու
երթերի կարգավորման) ներդրման աշխատանքները:
2021-2023թթ. կշարունակվի Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի
Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջգերատեսչական
համագործակցությունը՝
կապված
Արցախից
կազմակերպվող
միջազգային
փոխադրումներում Եվրասիական տնտեսական միության սահմանած իրավական
ակտերի պահանջների պահպանման ու այդ փոխադրումներին ինտեգրման հետ:
11.3.2 Փոստային կապ
Փոստային կապի զարգացման ուղղությամբ 2021-2023թթ. կիրականացվեն
փոստային կապի օպերատորի գործունեության շրջանակների, մասնավորապես,
փոստային ավանդական ծառայությունների ծավալների ընդլայնում: Մատուցվող
ծառայությունների (նամակներ, ծանրոցներ և փաթեթներ, հեռագրեր, դրամական
փոխանցումներ) շարքում կընդգրկվի ընկերության սուրհանդակային ծառայության
միջոցով տեղեկատվական և գովազդային նյութերի առաքումը բնակարանների, բիզնես
և գրասենյակային, ինչպես նաև այլ կառույցների փոստարկղեր կամ անվանական
արկղեր՝ հանրապետության ողջ տարածքում:
Փոստային մասնաճյուղերի և բաժանմունքների միջոցով կներդրվի ուղիղ
փոստային
առաքման
ծառայություն,
որը
հնարավորություն
կընձեռնի
հաճախորդներին առաքել պարբերաբար տրամադրվող բանկային հաշիվներ և
պլաստիկ քարտեր, իրականացնել տպագիր նյութերի և գովազդատեղեկատվական
նյութերի բաժանում: Ուղիղ փոստային առաքման ծառայությունը կօգնի
հաճախորդներին կրճատել ծախսերը, խնայել ժամանակը և ստանալ առավելագույն
արդյունք ուղարկված փոստից:
«Արցախփոստ» ՓԲԸ-ն հետևողական աշխատանքներ կտանի նամականիշների,
գեղաթերթիկների, դրանց հուշանվերային հավաքածուների թողարկման
ու
տեսականու հարստացման ուղղությամբ: Կշարունակվի համագործակցությունը
ֆիլատելիայում մասնագիտացած միջազգային ֆիլատելիստական ասոցիացիաների և
փոստային օպերատորների հետ՝ թողարկվող նամականիշների որակը բարձրացնելու
նպատակով:
11.3.3. Հեռուստառադիոհեռարձակում
2021-2023թթ. «Արցախկապ» ՓԲԸ-ն կշարունակի
պետական պատվերով
իրականացնել սոցփաթեթի ծրագրերի առնվազն 11 հեռուստառադիոհաղորդման
հեռարձակումը DVB-T2 ձևաչափով և առնվազն 17 հեռուստառադիոհաղորդման
հեռարձակումը DVB-S2 ձևաչափով Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքում, ինչի
համար 2021-2023թթ. նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի հատկացնել 240.0 մլն
դրամ:
Աստիճանաբար կշարունակվեն բաժանորդային ընդունիչների փոխարինումը
նոր ձևաչափի (HD) կցորդներով: Հանրապետության մի շարք շրջաններում

կտեղադրվեն և շահագործման կհանձնվեն նոր FM ռադիոհաղորդակներ, որոնք էապես
կբարելավեն հանրապետության տարածքում հեռարձակվող ռադիոազդանշանները:
Նախատեսվում է նաև HD ֆորմատի հեռուստաալիքներով ավելացնել
գովազդային հոլովակների, հայտարարությունների և վազող տողերի հեռարձակումը:
Թվային հեռուստատեսության բաժանորդների համար կստեղծվեն հեռարձակվող հեռուստաալիքների փաթեթային տարբերակներ մատչելի սակագներով:
Նոր տեխնոլոգիաների, մասնավորապես, արևային պանելների ներդրման
շնորհիվ կշարունակվի
ապահովվել հեռուստառադիոհեռարձակիչ կայանների
անխափան աշխատանքը:
11.3.4. Հեռախոսակապ
2021-2023թթ. «Ղարաբաղ Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի կողմից կնախաձեռնվեն նոր
ծառայություններ բոլոր՝ բջջային, թվային անշարժ և անլար անշարժ հեռախոսակապի,
համացանցային ծառայության, այդ թվում՝ օպտիկամանրաթելային կապի և անլար
համացանցային ծառայության (Wi-Fi), ինչպես նաև շարժական համացանցային
ծառայության երրորդ սերնդի ցանցի (3G) ապահովման ուղղություններով:
2018-2020թթ. ընկերության կողմից կատարվող ներդրումների շնորհիվ ձեռք են
բերվել նոր ժամանակակից սարքավորումներ, որն էլ խթան կհանդիսանա լրիվությամբ
արդիականացնելու 3G (շարժական ինտերնետ) ցանցը և գործող 50Մբ/Վ հզորությունը
կաճի մինչև 500Մբ/Վ:
Նշված
ժամանակահատվածում
ընկերությունը
կգործարկի
շարժական
սպասարկման կենտրոններ, ինչն առավել դյուրին կդարձնի հեռավոր համայնքների
բնակիչների հասանելիությունը ընկերության կողմից մատուցվող ծառայություններին՝
էական
ճկունություն
հաղորդելով
«Ղարաբաղ
Տելեկոմ»
բաժանորդ
փոխհարաբերություններին:
11.3.5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ
2021-2023թթ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման ծրագրի
հիմնական նպատակներն են՝
1) Արցախում տեխնոլոգիական ժամանակակից ենթակառուցվածքներով,
համակարգչային հագեցվածության և ինտերնետ հասանելիության բարձր մակարդակով,
համակարգչային բարձր գրագիտությամբ, համատարած կիրառվող էլեկտրոնային
ծառայություններով և առաջադեմ գիտելիքահենք արդյունաբերությամբ ԱՀ վարկանիշի
ապահովումը,
2)
Միջազգային
շուկայում
մրցունակ
տեղական
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների արտադրանքով, մեծ հավելյալ արժեք ստեղծող հետազոտական և
բարդ
ինժեներական
լուծումներ
(հատկապես
ռազմարդյունաբերական)
ու
ծառայություններ մատուցող ընկերություններով զարգացած տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտի կայացումը,
3) Արցախում տեղեկատվական հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտի
մի շարք կարևոր ուղղությունների աճը խթանելու նպատակով համապատասխան
կրթությամբ բարձրորակ մասնագետների պատրաստման, որակյալ աշխատուժի աճի
պահպանման և զարգացման խնդիրների լուծումը:
Վերը նշված նպատակների իրականացման համար նախատեսվում է
իրականացնել հետևյալ ծրագրերը.
 դասընթացների կազմակերպում դպրոցական և հետդպրոցական տարիքախմբերի
համար, որը կմեծացնի ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունը գալիք սերնդի համար.
 նոր լաբորատորիայի ստեղծումը. նորագույն տեխնիկական ապահովմամբ
սարքավորումներով հագեցած հարթակի ստեղծումը լայն հնարավորություններ կբացի
ոլորտի հետագա զարգացման համար.
 «սկսնակների
դրամաշնորհ»
ծրագրի
միջոցով
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտի սկսնակ սուբյեկտները խթան կստանան գործունեության
հետագա զարգացման համար:

ԳԼՈՒԽ 12. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
12.1 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
12.1.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
12.1.1.1. Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների համալիր պահպանությունը,
բարելավումը, վերականգնումը և ողջամիտ օգտագործումը, ոչ միայն կարևոր
նախապայման է մարդու և բնության ներդաշնակ գոյակցության համար, այլև երաշխիք
է երկրի կայուն զարգացման սահմանադրական նորմի կիրառման համար:
Կայուն զարգացման սկզբունքը թելադրում է նոր և հավասարակշռված
քաղաքականության իրականացում` բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական
խնդիրները համալիր կառավարման մոտեցմամբ լուծելու ուղղությամբ` ի շահ ներկա և
ապագա սերունդների:
Առաջիկա
տարիների
ընթացքում
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը կկիրառի այնպիսի գործողություններ, որոնք կբացառեն բնական
ռեսուրսների գերշահագործումը, նվազագույնի կհասցնեն շրջակա միջավայրի, այդ
թվում՝ մարդու կյանքի և առողջության վրա բացասական ազդեցությունները,
կապահովեն շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխարգելումը կամ նվազեցումը,
ջրային ռեսուրսների, կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների
կառավարումը և դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը:
Հասարակության կայուն զարգացումը, ռացիոնալ բնօգտագործման և
բնապահպանության ներդաշնակ միասնական գործունեությունը պարտադիր կերպով
ենթադրում է համապատասխան կառավարման համակարգի առկայություն, որը
հասարակական գիտակցության բարձր աստիճանի, օրենսդրական կատարյալ դաշտի,
օրենքների և օրինականության գերակայության պայմաններում կոչված է ապահովելու
երկրի ներսում բնօգտագործման և բնապահպանության նկատմամբ պետականհասարակական վերահսկողության ու կարգավորման հակակշիռների գործուն
մեխանիզմերի արդյունավետ աշխատանքը:
Բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծման արդյունքների շահառուները`
Արցախի Հանրապետության բնակչությունն ու միջազգային հանրությունն է, որոնց
համար երկրում և տարածաշրջանում ապահովվում է բարենպաստ, անվտանգ
շրջակա միջավայր:
Բնապահպանության
ոլորտում
պետության
կողմից
իրականացվող
քաղաքականության հիմնական ուղղություններն են՝
 ԱՀ ջրային ռեսուրսների, կենդանական աշխարհի կառավարում,
 Վտանգավոր նյութերի և թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում,
 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարում,
 Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքարի աշխատանքներ,
 Բնապահպանության
ոլորտում
քաղաքականության
և
տեսչական
գործունեությունների իրականացում,
 ԱՀ անտառների պահպանության, պաշտպանության և օգտագործման
նկատմամբ բնապահպանական վերահսկողության իրականացում,
 Շրջակա միջավայրի պահպանություն, մոնիթորինգ և տեղեկատվական
վերլուծություն:
12.1.1.2. Վերջին երկու տարիներին ոլորտի զարգացման միտումները
Արցախի Հանրապետությունում բնապահպանության ոլորտի զարգացումն
ընթացել և ընթանում է բյուջետային հատկացումների շրջանակներում,
նպատակաուղղված լինելով`
 կանխարգելել կամ նվազեցնել շրջակա միջավայրի աղտոտումը,
 ԱՀ տարածքում թափոնների կառավարման արդիականացման ապահովումը,

 ապահովել վերականգնվող բնական ռեսուրսների վերարտադրության
անհրաժեշտ ծավալները և բնական հավասարակշռությունն ապահովող պայմանները,
 ապահովել չվերականգնվող բնական ռեսուրսների բանական և արդյունավետ
օգտագործումը,
 անտառային տնտեսության զարգացմանը:
Բնագավառի զարգացումն ընթացել է համապատասխան հաստատված
ծրագրերի,
տնտեսության
զարգացմանը
զուգընթաց
և
համահունչ
այն
բարեփոխումներին,
որոնք
կատարվել
և
կատարվում
են
Արցախի
Հանրապետությունում` տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում և բնագավառներում:
Վերջին
տարիներին,
ելնելով
սոցիալ-տնտեսական
իրավիճակի
փոփոխությունից, իրականացվել են բնապահպանության ոլորտը կանոնակարգող
օրենսդրական դաշտի կատարելագործման և արդիականացման (թարմացման)
աշխատանքներ, այդ թվում՝ ընդունվել են մի շարք ռազմավարական նշանակություն
ունեցող օրենսդրական նախագծեր և ծրագրեր, ապահովվել է դրանց կիրարկման
գործընթացը` համապատասխան ծրագրերի ու միջոցառումների
մշակման և
իրականացման միջոցով: Այդ ամենը բարձրացրել է երկրում վարվող
բնապահպանական քաղաքականության արդյունավետությունը` այն դարձնելով
ավելի հասցեական և գործուն:
Բնապահպանական միջոցառումներ
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության ոլորտի զարգացումները
հիմնականում իրականացվել են կայուն զարգացման գերակայությունների
շրջանակներում և Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով
հավանության արժանացած ծրագրերին համապատասխան:
Դրական տեղաշարժեր են արձանագրվել մի շարք ուղղություններով:
Օրինաստեղծ աշխատանք
2018-2019թթ. Մշակված
թվաքանակի դինամիկան
Նորմատիվ ակտերի տեսակը
Օրենքներ
ԱՀ կառավարության որոշումներ
Գերատեսչական ակտեր

և

ընդունված

նորմատիվ

իրավական

ակտերի

Նորմատիվ ակտերի քանակն` ըստ տարիների
2018թ.
2019թ.
3
4
15
41
5
42

ԱՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել են`
2018 թվականին՝
 «Ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» օրենքի նախագծի փաթեթը,
 ««Թափոնների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի
նախագծի փաթեթը,
 ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքում
լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի փաթեթը:
2019 թվականին՝
 «Ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
օրենքի նախագծի փաթեթը,
 ««Թափոնների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու
մասին» օրենքի նախագծի փաթեթը,
 ««Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
օրենքի նախագծի փաթեթը,
 ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
օրենքի նախագծի փաթեթը:

2018-2019 թվականներին ընդունվել է բնապահպանական ոլորտը կարգավորող
համապատասխանաբար 15 ԱՀ կառավարության որոշում, 5 գերատեսչական ակտ և 41
ԱՀ կառավարության որոշում, 42 գերատեսչական ակտ:
Բարելավվել է հասարակության իրազեկման գործընթացը և ակտիվացել է
հասարակության դերը որոշումների ընդունման գործընթացում:
Հանրային իրազեկումն ապահովելու նպատակով պատրաստվել են պարտադիր
հրապարակման ենթակա հաղորդագրություններ և նորություններ, տեղադրվել
նախարարության պաշտոնական կայքում և տարածվել ԶԼՄ-ներով ու տարբեր
սոցիալական ցանցերով:
Էկոլոգիական կրթության, դաստիարակության և էկոլոգիական խնդիրների
մասին իրազեկության մակարդակի բարձրացման նպատակով կազմակերպվել են
էկոկրթական իրազեկման միջոցառումներ, կլոր սեղան/քննարկումներ:
 Ծառահատումների և ծառերի երիտասարդացման բնագավառում.
2019 թվականին տարբեր կազմակերպությունների ու քաղաքացիների կողմից
ծառահատում և ծառերի երիտասարդացում իրականացնելու նպատակներով
ներկայացված 113 (2018թ.՝ 74) դիմումների հիման վրա տեղում կատարվել են դրանց
կենսական վիճակների ուսումնասիրություններ և համապատասխան քննարկումների
արդյունքում տրամադրվել` 96 թույլտվություն (2018թ.՝ 52), ծառահատումների
պայմաններն իրավական ակտերի պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառով
17 դիմում մերժվել է (2018թ.՝ 22):
 Արցախի Հանրապետության տարածքում վայրի կենդանիների տեսակների
սոցիալական նպատակներով (սիրողական որս և ձկնորսություն, ձկնորսության և
որսի օբյեկտ չհանդիսացող կենդանիների որս) օգտագործման համար 2019 թվականին
տրամադրվել է 462 թույլտվություն (2018թ.՝ 307):
 Բնափայտի մթերման բնագավառում.
ԱՀ կառավարության որոշմամբ 2019 թվականի համար հաստատված
սահմանաչափի՝ 8350 խտացված խորանարդ մետր գործափայտի և 90000 խտացված
խորանարդ մետր վառելափայտի մթերման համար անտառօգտագործողներին
տրամադրված թույլտվությունների հիման վրա ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանց հատկացվել է 7830 խտացված խորանարդ մետր գործափայտ (2018թ.՝ 7213
խոր. մետր) և 73191 խտացված խորանարդ մետր վառելափայտ (2018թ.՝ 75014 խոր.
մետր), թափուկից` 30129 դարսված խորանարդ մետր վառելափայտ (2018թ.՝ 21161):

 Ջրային ռեսուրսների կառավարման բնագավառում.
2019 թվականի ընթացքում տեղում ուսումնասիրվել է 34 ջրառի օբյեկտ և տրվել
է 32 ջրօգտագործման թույլտվություն (2018թ.՝ 27 ջրառի օբյեկտ և 25 ջրօգտագործման
թույլտվություն), երկարաձգվել է 2 ջրօգտագործման թույլտվություն (2018թ.՝ 13):

 Մթնոլորտային օդի պահպանություն
2019 թվականին իրականացվել է սահմանային թույլատրելի արտանետումների
(ՍԹԱ) նորմատիվների նախագծերի քննություն և տրամադրվել չափաքանակների/արտանետման 9 թույլտվություն (2018թ.՝ 9):



Վտանգավոր նյութերի և թափոնների կառավարում
2019 թվականին մուտքագրվել են 127 կազմակերպությունների կողմից
հաստատված թափոնի անձնագրեր, որոնցից համաձայնեցվել են 343 թափոնի
անձնագրեր:
2018
թվականին
պետական
հաշվառման
է
վերցված
58
կազմակերպություն: 2019 թվականին իրականացված ուսումնասիրությունների
արդյունքում Մարտակերտի, Շահումյանի, Քաշաթաղի և Հադրութի շրջանների
տարածքներում գույքագրվել է 260 չարտոնագրված աղբավայր:
 Փորձաքննություն
2019թ. ընթացքում սահմանված կարգով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննության են ներկայացվել 132 նախատեսվող գործունեությունների

փաստաթղթեր և ծրագրեր (2018թ.՝ 115), իրականացվել են 74 համապատասխան
փորձաքննություններ (2018թ.՝ 68):
 Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության պետական մոնիթորինգի
բնագավառ
Մակերևութային ջրերի նմուշառման 40 դիտակետում իրականացվել են
մակերևութային ջրային օբյեկտների որակի մոնիթորինգի միջոցառումներ, որոնք
ընդգրկում են հանրապետության 5 մեծ, 2 միջին մեծության, 1 փոքր և 2 անդրսահմանային գետեր, միջին մեծության 8 վտակ, 6 ջրամբար:
 Տեսչական վերահսկողական աշխատանքներ
2019 թվականին իրականացվել են 47 ստուգայցեր (2018թ.` 28): Տեսչական
վերահսկողական աշխատանքներն ընդգրկել են ջրային ռեսուրսների, մթնոլորտային
օդի, կենդանական աշխարհի, բուսական աշխարհի և հողերի պահպանության,
ընդերքի շահագործման, թափոնների առաջացման և տեղադրման ոլորտները:
Կատարված տեսչական ստուգումների, կենդանական և բուսական աշխարհի
օբյեկտների տեղափոխման և օգտագործման օրինականության պահպանման
նպատակով կազմակերպված շրջայցերի և տեսչության վարույթին հանձնված գործերի
քննության արդյունքում հայտնաբերվել են 101 խախտում (2018թ.` 134):
Կազմված արձանագրություններով վնասի հատուցման չափը կազմում է
43,565.9 հազար դրամ (2018թ.` 44,474.3 հազար դրամ), իսկ վարչական տուգանքը՝
4,530.0 հազար դրամ (2018թ.` 2,200.0 հազար դրամ):
Ապօրինի ծառահատումների քանակը հնարավորինս նվազեցնելու նպատակով
բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչությունն իրականացրել է
բնապահպանական վերահսկողություն ԱՀ անտառային, ընդհանուր օգտագործման
անտառածածկ և հատուկ պահպանվող անտառային տարածքների նկատմամբ:
Վերահսկողությունն իրականացվել է ստուգումների, ուսումնասիրությունների և
ստուգայցերի միջոցով:
12.1.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
12.1.2.1. Նպատակները
2021-2023թթ. ժամանակահատվածում՝ ելնելով երկրի անվտանգության ու
կայուն զարգացման շահերից, բնապահպանության ոլորտում կառավարության
կարևորագույն նպատակներն են`
 ապահովել ԱՀ անտառների պահպանության, պաշտպանության և
օգտագործման նկատմամբ վերահսկողությունը, իրականացնել բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների, ջրային ռեսուրսների, կենդանական աշխարհի,
մթնոլորտային օդի և թափոնների լիարժեք կառավարում,
 ուժեղացնել ընդերքի պաշարների ողջամիտ օգտագործման նկատմամբ
վերահսկողությունը,
 մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել շրջակա միջավայրի
ռադիոակտիվ և վտանգավոր քիմիական նյութերով աղտոտման կանխարգելումը,
 մշակել և կիրառել նոր մոտեցումներ հասարակության բնապահպանական
իրազեկության բարձրացման և էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության
հարցերում:
12.1.2.2. Գերակայությունները
Բնապահպանական ոլորտի զարգացման գերակայությունները հիմնվելու են
հետևյալ առանցքային հիմնադրույթների վրա՝
 առաջիկա տարիներին բնապահպանական ոլորտի ռազմավարությունը պետք
է միտված լինի բնապահպանական քաղաքականության օրենսդրական և
նորմատիվային դաշտի կատարելագործմանն ու արդիականացմանը.
 բնապահպանական
և
բնօգտագործման
վճարների,
ինչպես
նաև
բնապահպանության ոլորտում պատասխանատվության և վնասի փոխհատուցման
համակարգերի կատարելագործմանը.

 բնապահպանական կառավարման բնագավառում կոռուպցիոն ռիuկերի
նվազեցման համար անհրաժեշտ է պարզեցնել, հuտակեցնել և ներդնել էլեկտրոնային
կառավարումը.
 կմշակվի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագիր, որը
կնպաստի հանքարդյունաբերության, արտադրական և կենցաղային թափոնների
տեղադրման ծավալների նվազեցմանն ու կներկայացնի թափոնակուտակիչների և
աղբավայրերի կայուն կառավարման համար անհրաժեշտ միջոցները.
 կստեղծվի լքված, կոնսերվացված հանքավայրերի, ոչ մետաղական և
մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած
ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի,
փակված օբյեկտների և այլ աղտոտված հողերի վերաբերյալ տեղեկատվական բազա.
 կիրականացվի
հողերի
աղտոտվածության
ուսումնասիրություն՝
լեռնահանքային արդյունաբերության հետ կապված հողերի վիճակի վերաբերյալ
համապարփակ տեղեկատվական բազա հիմնելու նպատակով.
 կիրականացվի ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգ, կադաստրի ստեղծում.
 ջրօգտագործման ժամանակ ջրաէկոհամակարգի պահպանությունը և
հավասարակշռությունն
ապահովելու
համար
կիրականացվի
ՓՀԷԿ-երի
մշտադիտարկում.
 կստեղծվի մթնոլորտային օդի վիճակի մոնիթորինգի ցանց՝ մթնոլորտային օդի
որակի հսկողություն իրականացնելու համար.
 էկոլոգիական կրթության, դաստիարակության, հանրային իրազեկման և
հանրության մասնակցության համար կակտիվացվեն համալիր միջոցառումների
իրականացման աշխատանքները:
12.1.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
12.1.3.1 Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
2021-2023թթ. միջնաժամկետ ժամանակահատվածում ոլորտի զարգացման
կարևորագույն նպատակների իրագործման շրջանակներում շարունակվելու են ըստ
բնագավառների ներքոհիշյալ ծրագրերի կատարումը.
Պետական աջակցություն ««Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ին
Ծրագրի նպատակն է՝ «Կովսական» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ»
պետական արգելավայրի, «Կաչաղակաբերդ» ազգային պարկի տարածքների բնական
էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության
ժառանգության գիտական ուսումնասիրության, պահպանության, պաշտպանության,
հաշվառման, գույքագրման, դիտանցի, բնության տարեգրության վարման, ինչպես նաև
«Կովսական» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» պետական արգելավայրի,
«Կաչաղակաբերդ» ազգային պարկի բնական պաշարների կայուն օգտագործման
ապահովումը: ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների պահպանությունն ու գործունեությունն ապահովող աշխատանքներն
իրականացնելու համար 2021 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 23,838.6 հազար
դրամ, 2022 թվականին 23,778.6 հազար դրամ, 2023 թվականին 23,838.6 հազար դրամ:
Պետական
աջակցություն
«Բնապահպանական
փորձաքննություն
և
լաբորատոր հետազոտություն» ՊՈԱԿ-ին
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության
եզրակացությունների տրամադրման, ինչպես նաև լաբորատոր հետազոտությունների
իրականացման նպատակով 2021 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 43,661.6
հազար դրամ, 2022 թվականին 46,589.5 հազար դրամ, 2023 թվականին 46,252.8 հազար
դրամ:
Արցախի Հանրապետության տարածքի մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի
ծրագիր
Ծրագրի նպատակն է՝ Արցախի Հանրապետության տարածքի տարբեր գետերի
ջրահավաք
ավազաններում՝
իրականացնելով
մոնիթորինգ,
բացահայտել

մակերևութային
ջրերի
որակական
հատկանիշները,
գնահատել
մարդու
ազդեցությունը, գետերի հուների աղտոտվածության աստիճանը: Ծրագրի
իրականացման համար 2021-2023թթ.՝ յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է
հատկացնել 8,258.0 հազար դրամ:
Արցախի Հանրապետության տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի
հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի ծրագիր
Ծրագրի նպատակն է՝ ուսումնասիրել Արցախի Հանրապետության տարածքում
ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի ձևավորման գործընթացների քանակական և
որակական հատկանիշների տարածաժամանակային փոփոխությունների հիմնական
օրինաչափությունները,
իրականացնել
ստորերկրյա
ջրային
ռեսուրսների
մոնիթորինգի վարում, դրանք ծառայեցնելով ստորերկրյա ջրերի առավել
արդյունավետ օգտագործմանն ու պահպանմանը, ինչպես նաև նրանց վնասակար
ազդեցության դեմ պայքարի համապատասխան միջոցառումների մշակմանը: Ծրագրի
իրականացման համար 2021-2023թթ.՝ յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է
հատկացնել 5,000.0 հազար դրամ:
Արցախի Հանրապետության բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման
միջոցառումների ծրագիր
Ծրագրի նպատակն է՝ Արցախի բնության կենդանի և անկենդան
հուշարձանների հարուստ բազմազանության պահպանությունն ու կայուն
օգտագործման ապահովումը, որի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել
բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման, բնության հուշարձանների ցանկի
փոփոխման, համալրման և դրանց զբաղեցրած հողատարածքների, պահպանման
գոտիների չափագրման և հողատարածքների սահմանազատման աշխատանքներֈ
Ծրագրի իրականացման համար 2021-2023թթ.՝ յուրաքանչյուր տարվա համար
նախատեսվում է հատկացնել 3,289.8 հազար դրամ:
Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության միջոցառումների ծրագիր
Ծրագրի նպատակն է՝ բնապահպանական ոլորտի վերաբերյալ հանրային
իրազեկության և բնապահպանական դաստիարակության մակարդակի բարձրացումը,
երիտասարդության
շրջանում
բնապահպանական
ոլորտի
նկատմամբ
հետաքրքրության ուժեղացումը և բնապահպանական մտածելակերպի ձևավորումը,
հասարակայնության
տարբեր
թիրախային
խմբերում
հանրամատչելի
կրթադաստիարակչական տեղեկատվական նյութերի միջոցով բնապահպանական
գիտելիքների տարածումը: Ծրագրի իրականացման համար 2021-2023թթ.՝
յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է հատկացնել 1,760.0 հազար դրամ:
Արցախի Հանրապետության տարածքի լքված, կոնսերվացված հանքավայրերի
և արդյունաբերական թափոնների մոնիթորինգի ծրագիր
Ծրագրի նպատակն է ստեղծել լքված, կոնսերվացված հանքավայրերի և
ընդերքօգտագործման թափոնների վերաբերյալ տեղեկատվական բազա և գնահատել
դրանց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա: Ծրագրի իրականացման համար 20212023թթ.՝ յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է հատկացնել 3,270.0 հազար
դրամ:
Արցախի Հանրապետության փոքր հիդրոէլեկտրակայանների մոնիթորինգի և
ջրաչափման մշտադիտարկման համակարգի սպասարկման միջոցառումների ծրագիր
Ծրագրի նպատակն է ազգային ջրային պաշարի պահպանությունը՝
օգտագործելի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով, շրջակա
միջավայրի
կայունության
ապահովումը,
ջրակորուստները
կրճատելը,
հիդրոէներգետիկայի
ոլորտի
կանոնակարգումը:
Ծրագրի
շրջանակներում
նախատեuվում է իրականացնել ջրաչափական մշտադիտարկման համակարգի
սպասարկում և փոքր հիդրոէլեկտրակայանների մոնիթորինգի վարում: Ծրագրի
իրականացման համար 2021-2023թթ.՝ յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է
հատկացնել 3,060.0 հազար դրամ:

Արցախի Հանրապետության տարածքի մթնոլորտային օդի մոնիթորինգի
ծրագիր
Ծրագրի իրականացման հիմնական նպատակն է՝ Արցախի Հանրապետության
տարածքի մթնոլորտային օդի վիճակի մշտադիտարկման ցանցի ստեղծումը, մշտադիտարկումների միջոցով մթնոլորտային օդի վիճակի հսկողության իրականացումը,
խնդիր ունենալով բացահայտել մթնոլորտային օդի աղտոտվածության փաստացի
իրավիճակն ու աղտոտման աղբյուրները և համապատասխան միջոցառումներ
ձեռնարկել բոլոր հավանական աղտոտող նյութերի ցուցանիշները նվազեցնելու
ուղղությամբ: Ծրագրի իրականացման համար 2021-2023թթ.՝ յուրաքանչյուր տարվա
համար նախատեսվում է հատկացնել 8070.0 հազար դրամ:
Արցախի Հանրապետության կենդանական աշխարհի մոնիթորինգ
Ծրագրի իրականացման համար 2023թ. համար նախատեսվում է հատկացնել
9,500.0 հազար դրամ:
Արցախի Հանրապետության տարածքի կոշտ կենցաղային թափոնների
ուսումնասիրության ծրագիր
Ծրագրի իրականացման համար 2023թ. համար նախատեսվում է հատկացնել
2,660.3 հազար դրամ:
12.2. ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
12.2.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
12.2.1.1. Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Բնական պաշարների ոլորտում քաղաքականությունը նպատակաուղղված է
ընդերքի ուսումնասիրությանը, պահպանությանը, արդյունավետ օգտագործմանը և
երկրաբանական վերահսկողության իրականացմանը, ինչպես նաև ընդերքի պահպանության և օգտագործման բնագավառի օրենսդրական հիմքերի ապահովմանը:
Արցախի 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:
12.2.1.2 Վերջին երկու տարիներին ոլորտի զարգացման միտումները
Արցախի Հանրապետության ընդերքօգտագործման ոլորտում տարվող
քաղաքականությունը նպատակաուղղված է բնական ռեսուրսների բանական և
արդյունավետ օգտագործման ապահովմանը և
ընդերքօգտագործման ոլորտը
կարգավորող օրենսդրական դաշտի կատարելագործմանն ու արդիականացմանը:
2019 թվականին ընդերքօգտագործման բնագավառում ուսումնասիրվել են
ներկայացված հանքարդյունահանման և երկրաբանական ուսումնասիրության
թույլտվություն ստանալու հայտերը, որի արդյունքում տրամադրվել է 9 հանքարդյունահանման թույլտվություն (2018թ.՝ 17), 6 երկրաբանական ուսումնասիրության
թույլտվություն (2018թ.՝ 7), երկարաձգվել է 6 ընդերքօգտագործման իրավունքի
ժամկետներ (2018թ.՝ 5), վերաձևակերպվել է 17 թույլտվություն (2018թ.՝ 9): 2017-2018թթ.
շարունակվել են աշխատանքներն ուղղված երկրաբանական ֆոնդի ձևավորմանը և
համալրմանը:
2019 թվականին իրականացվել են ոչ մետաղային օգտակար հանածոների
պաշարների հաստատման 9 ընդերքաբանական փորձաքննություններ:
12.2.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
2021-2023թթ. ոլորտի զարգացման կարևորագույն նպատակներն ու
գերակայություններն են՝
 երկրաբանական ուսումնասիրությունների ծավալների ավելացումը և
հանքավայրերի արդյունավետ շահագործումը,

 երկրաբանական ուսումնասիրության և ընդերքաբանական փորձաքննության գործընթացի կատարելագործումը, երկրաբանական տեղեկատվության
ամբողջական հաշվառման և երկրաբանական ֆոնդի համալրման ապահովումը:
12.2.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
12.2.3.1 Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
2021-2023թթ. միջնաժամկետ ժամանակահատվածում ոլորտի զարգացման
կարևորագույն նպատակների իրագործման շրջանակներում շարունակվելու է
Արցախի Հանրապետության ընդերքի ուսումնասիրության միջոցառումների ծրագիրը,
որի շրջանակներում իրականացվելու են`
1) Բերձորի
անտիկլինորիումի
մետաղաբերության՝
ոսկեբերության,
պղնձաբերության և հնարավոր այլ մետաղական օգտակար հանածոների
հանքայնացումների
ուսումնասիրություն,
հեռանկարային
տեղամասերի
առանձնացում և ռեսուրսների գնահատում.
2) ԱՀ գետային ոսկեբեր նստվածքների որոնում, հեռանկարային տեղամասերի
առանձնացում և դրանցում ոսկու ռեսուրսների գնահատում.
3) ԱՀ ստորերկրյա ջրերի կուտակման համար բարենպաստ երկրաբանական
հատկանիշներով բնութագրվող մարզերի առանձնացում, հետագա մասնագիտացված
ուսումնասիրությունների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում.
4) բնական շինանյութերի հանքահումքային բազայի ընդլայնմանն ուղղված
երկրաբանական աշխատանքների իրականացում:
Ծրագրի իրականացման համար 2021-2023թթ. յուրաքանչյուր տարի
նախատեսվում է հատկացնել 120,000.0 հազար դրամ:

ԳԼՈՒԽ 13. 2021-2023 ԹԹ. ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
13.1. 2015-2020թթ. հիմնական զարգացումները
2015-2020թթ. ԱՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորված կապիտալ ներդրումների
ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 13.1.1-ում:
Աղյուսակ 13.1.1 ԱՀ պետական բյուջեի կապիտալ ներդրումները 2015-2020թթ.

Ընդամենը կապիտալ
ներդրումներ մլն. դրամ
%` պետբյուջեի ծախսերի
նկատմամբ
%` ՀՆԱ նկատմամբ

2015թ.

2016թ.

2017թ.
2018թ.
փաստացի

2019թ.

2020թ.
բյուջե

11,204.1

10,915.5

15,833.2

19,850.8

23,956.9

19,780.0

13.5

12.9

17.2

19.0

21.4

16.4

5.4

4.8

5.8

6.4

7.0

5.3

Ոլորտների
միջև
կապիտալ
ծախսերի
բաշխման
և
ծրագրերի
առաջնահերթությունների վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում ԱՀ
կառավարությունը
հնարավորինս
ձգտել
է
առաջնորդվել
պետական
քաղաքականության գերակայություններով` դրանք արտացոլելով պետական
ծախսերի, մասնավորապես, կապիտալ ծախսերի ծրագրերում:
13.2. Կապիտալ ներդրումների ծրագրման սկզբունքները
2021-2023թթ. կապիտալ ներդրումները ծրագրելիս ԱՀ 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 ներդրումների առանձին ծրագրերի նպատակների և արդյունքների
որոշակիություն, հստակություն և հիմնավորվածություն:
13.3. 2021-2023թթ. կապիտալ ներդրումների շրջանակը
2021-2023թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսվում է
կապիտալ ներդրումների գծով իրականացնել 68,350.0 մլն դրամ հատկացումներ`
2021թ.` 21,850.0 մլն դրամ, 2022թ.` 22,500.0 մլն դրամ և 2023թ.` 24,000.0 մլն դրամ:
Աղյուսակ 13.3.1. ԱՀ 2020-2023թթ. պետական բյուջեի կապիտալ ներդրումները

Ընդամենը կապիտալ ներդրումներ
մլն. դրամ
%` պետբյուջեի ծախսերի նկատմամբ
%` ՀՆԱ նկատմամբ

2020թ.
բյուջե

2021թ.
2022թ.
2023թ.
2021-2023թթ. ՄԺԾԾ

19,780.0
16.4
5.3

21,850.0
15.3
5.7

22,500.0
15.5
5.3

24,000.0
16.1
5.1

ԳԼՈՒԽ 14. ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՈԼՈՐՏՆԵՐ
14.1. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԱՀ տնտեսական զարգացման և աճի կայուն տեմպերի ապահովման
նպատակով
կշարունակվեն
միջոցներ
ձեռնարկվել
հետևյալ
հիմնական
ուղղություններով.
 բարենպաստ
գործարար
միջավայրի
ապահովում,
ներդրումային
գրավչության բարձրացում և մասնավոր ներդրումների խթանում,
 տարածքային համաչափ զարգացում, քաղաքի և գյուղի միջև գոյություն
ունեցող տնտեսական ակտիվության անհավասարության կրճատում,
 նոր աշխատատեղերի ստեղծման, տեղական արտադրողի գործունեության
խթանման քաղաքականության իրականացում,
 տնտեսության
դիվերսիֆիկացում`
տնտեսության
կառուցվածքում
արտահանելի հատվածների տեսակարար կշռի ավելացման միջոցով,
 փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (այսուհետ` նաև ՓՄՁ) պետական
աջակցության գործիքների կիրառում,
 նորարարական տեխնոլոգիաների ներգրավվածության ընդլայնում,
 տնտեսական աճին միտված կայուն և հուսալի արտադրական
ենթակառուցվածքների զարգացում,
 հանքարդյունաբերության զարգացման ծրագրերի իրականացում` ելնելով
ընդերքի
ռացիոնալ
օգտագործման
և
բնապահպանության
պահանջների
սկզբունքներից,
 ձեռնարկատերերի համար հավասար մրցակցային պայմանների ապահովում,
 Արցախի և Հայաստանի տնտեսությունների ինտեգրման շարունակում և
խորացում,
 երկրի տնտեսական անվտանգության ապահովմանն ուղղված ծրագրերի
իրականացում,
 հնարավոր
արտաքին
ցնցումների
նկատմամբ
տնտեսության
դիմադրողականության բարձրացում:
Նշված նպատակները կապահովվեն կառավարման տարբեր մարմինների
գործունեության, ինչպես նաև պետական բյուջեով նախատեսվող տարբեր ծրագրերի
իրականացման արդյունքում:
2021-2023թթ. նախատեսվում է իրականացնել տնտեսական զարգացմանն
ուղղված հետևյալ միջոցառումները`

1. գովազդային ծառայությունների ձեռքբերում և տնտեսական համաժողովների
և ցուցահանդեսների կազմակերպում և կազմակերպմանն աջակցություն, միջազգային
համաժողովներին և ցուցահանդեսներին ԱՀ մասնակցության ապահովում.
2. տնտեսական վերլուծությունների, հետազոտությունների իրականացման ու
ծրագրային ապահովման, հրատարակչական ծառայությունների ձեռքբերում.
3. աջակցություն տեղական արտադրողներին.
4. գործարար միջավայրի և արտադրական համալիրների զարգացում:
Ծրագրի իրականացմամբ ակնկալվում է կայուն տնտեսական զարգացման
ապահովման միջոցով հիմքեր ստեղծել տնտեսության հեռանկարային զարգացման,
բնակչության կենսապայմանների բարելավման և հաստատուն առաջընթացի, ինչպես
նաև բնակչության զբաղվածության և բարեկեցության մակարդակների շարունակական
բարձրացման համար:

1. Գովազդային ծառայությունների ձեռքբերում և տնտեսական համաժողովների
և ցուցահանդեսների կազմակերպում և կազմակերպմանն աջակցություն, միջազգային
համաժողովներին և ցուցահանդեսներին ԱՀ մասնակցության ապահովում
Սույն ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումները նպատակաուղղված են օտարերկրյա պետություններում և Արցախում օտարերկրյա և տեղական
ընկերությունների, պոտենցիալ ներդրողների, սփյուռքահայ գործարարների,
պաշտոնական պատվիրակությունների մասնակցությամբ ԱՀ տնտեսության, նրա
առանձին ոլորտների և կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունների,
ներդրումային ծրագրերի ներկայացմանը և քննարկմանը: Կկազմակերպվեն
տնտեսական համաժողովներ և ցուցահանդեսներ, ինչպես նաև ֆինանսական
աջակցություն կցուցաբերվի դրանց կազմակերպմանը, ինչը կարևոր գործոն
կհանդիսանա տնտեսության ներուժի, կարողությունների և ձեռքբերումների
ցուցադրման և ներդրողների ու գործընկերների ներգրավման համար: Դրանք
կնպաստեն նաև իրազեկվածության բարձրացմանը և գործարարների միջև ներքին
կապերի ամրապնդմանը:
Միաժամանակ ծրագրի շրջանակում պետական ֆինանսական աջակցությունն
ուղղված կլինի միջազգային տնտեսական համաժողովներին և ցուցահանդեսներին ԱՀ
ներկայացուցիչների մասնակցության ապահովմանը, նման միջոցառումների
վերաբերյալ կազմակերպությունների իրազեկման, տեղեկությունների տրամադրման,
մասնակցության ապահովման համար պահանջվող ծախսերի մասնակի հատուցմանը:
Ցուցահանդեսներին
և
համաժողովներին
մասնակցությունը
բացառիկ
հնարավորություններ է տալիս ընկերություններին` իրենց արտադրանքի, ծրագրային
փաթեթների և ծառայությունների ներկայացման և բիզնես կապերի ստեղծման, ինչպես
նաև վերջին միջազգային նորարարական նվաճումներին ծանոթանալու և
ուսումնասիրություններ կատարելու համար: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում
է տնտեսավարող սուբյեկտներին թիրախային շուկաներում և Արցախում
ցուցահանդեսներին մասնակցության աջակցության տրամադրում:

2. Տնտեսական վերլուծությունների, հետազոտությունների իրականացման ու
ծրագրային ապահովման և հրատարակչական ծառայությունների ձեռքբերում
Կարևորելով տնտեսության, նրա առանձին ճյուղերի զարգացման գործում
ռազմավարական ծրագրերի, տնտեսական վերլուծությունների, հետազոտությունների
դերը` սույն ծրագրային միջոցառման շրջանակում պետական ֆինանսական
աջակցություն կցուցաբերվի Արցախի Հանրապետության տնտեսության, դրա
առանձին ճյուղերի զարգացմանն ուղղված ռազմավարական ծրագրերի մշակման
համար անհրաժեշտ տնտեսական վերլուծությունների, հետազոտությունների,
նախագծային աշխատանքների կատարմանը, ինչպես նաև գործարար ծրագրերի
մշակմանը: Ծրագրով նաև նախատեսվում է ֆինանսավորել տնտեսության տարբեր
ոլորտների մոդեռնիզացման համար անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթների
ձեռքբերումն ու ներդրումը, ինչպես նաև տեղեկատվական նյութերի հրապարակումը:

3. Աջակցություն տեղական արտադրողներին

Տեղական արտադրողներին աջակցության նպատակն է զարգացնել և ընդլայնել
Արցախի Հանրապետության տնտեսավարող սուբյեկտների արտադրական և
ֆինանսական
կարողությունները: Աջակցությունը նպատակաուղղված կլինի
հիմնականում տնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների համար
նպաստավոր
մրցակցային
միջավայրի
ձևավորմանը
և
ճյուղի
գերակա
ուղղությունների զարգացումը խթանող պայմանների ստեղծմանը:

4.Գործարար միջավայրի և արտադրական համալիրների զարգացում
Խոշոր տնտեսական ծրագրերի ֆինանսավորման և իրականացման
բնագավառում
նախատեսվում
է
պետության
և
մասնավոր
բիզնեսի
համագործակցություն, որը հնարավորություն կտա պահպանելով պետության
վերահսկողական
գործառույթները՝
իրագործել
ձեռնարկատիրական
նախաձեռնողական ներուժը: Սույն ծրագրով նախատեսվում է նոր ներդրումային
ծրագրերի և առաջարկների մշակում, ինչը խթան կհանդիսանա «պետություն –
մասնավոր հաստված» գործընկերության հետագա զարգացման համար:
Ունենալով տնտեսության տարածքային համաչափ զարգացման խնդիր և
կարևորելով Արցախի շրջաններում սկսնակ ու գործող ՓՄՁ սուբյեկտներին
աջակցությունը՝ սույն ծրագրային միջոցառման շրջանակում պետական աջակցություն
կցուցաբերվի՝ շրջկենտրոններում նոր արտադրական համալիրների ստեղծման
տեսքով:
14.2. ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ԱՀ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել 6 ենթածրագրեր.
 Ավտոճանապարհների պահպանում և շահագործում ենթածրագրով
նախատեսված աշխատանքների իրականացումն ընդգրկում է շրջանային
նշանակության ճանապարհները և փողոցները: Ենթածրագրի իրականացումը
նպատակ ունի ապահովել ճանապարհահատվածներին տրանսպորտի շուրջօրյա և
անվտանգ երթևեկությունը ինչպես նաև ավտոճանապարհների ճանապարհային
կահավորանքի, այդ թվում՝ նաև արգելափակոցների վնասման դեպքերի հաշվառումը
և ճանապարհային կահավորանքին պատճառված վնասների վերականգնումը:
 Գյուղերի ճանապարհների սալապատման ենթածրագիրն իրականացվելու է
գյուղական (համայնքային) նշանակության ճանապարհահատվածներում:
 Շրջանի համայնքներին, բնակիչներին շինանյութերի տրամադրման
ենթածրագրի իրականացման նպատակով գնահատվելու է շինանյութի տրամադրման
հայտը՝ հաշվի առնելով հայտ ներկայացնողի բնակարանային ոչ բավարար
պայմանները և սոցիալական կարգավիճակը: Ենթածրագրով նախատեսված
աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ պահանջների պահպանմամբ:
 Կանաչապատման
ենթածրագրի
շրջանակներում
աշխատանքներն
իրականացվելու են շրջանի քաղաքային բնակավայրերում՝ վարչական և
բազմաբնակարան շենքերի հարակից տարածքներում և հասարակական վայրերում:
 Բարեկարգման ենթածրագրի շրջանակներում աշխատանքները կարող են
իրականացվել վարչական և բազմաբնակարան շենքերում, դրանց հարակից
տարածքներում և հասարակական վայրերում:
 Ջրամատակարարման համակարգերի պահպանման և շահագործման
ենթածրագիրն իրականացվում է համայնքների (բնակավայրերի) ջրամատակարարման համակարգերի բնականոն գործունեությունն ապահովելու նպատակով:
2021-2023թթ. ՄԺԾԾ-ով ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է
տարեկան 3,200,000.0 հազար դրամ:
14.3. ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
14.3.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
14.3.1.1. Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը.
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի զարգացման 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ-ն
ուղղված է «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին»

օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի պահանջների կատարմանը: Համաձայն «Փոքր և
միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» օրենքի` փոքր և միջին
ձեռնարկատիրության պետական աջակցությունն իրականացվում է տարեկան
ծրագրերով, որոնք մշակվում են նշված օրենքով սահմանված հիմնական
ուղղություններին համապատասխան` ելնելով զարգացման գերակայություններից:
Ընդհանուր առմամբ, ՓՄՁ ոլորտի զարգացմանը նպատակաուղղված
պետական քաղաքականությունը կնպաստի ՓՄՁ սուբյեկտների թվաքանակի
ավելացմանը` դրա հաշվին նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, որն էլ իր հերթին
կնպաստի երկրում հասարակության միջին խավի ձևավորմանը:
14.3.1.2.Վերջին երկու տարիների ոլորտի զարգացման միտումները
ՓՄՁ ոլորտի վերջին տարիների զարգացման միտումները պայմանավորված են
ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագրերի նպատակային իրականացմամբ, ինչպես
նաև
ՓՄՁ
ոլորտի
զարգացմանը
նպատակաուղղված
համապատասխան
ենթակառուցվածքների պահպանմամբ և ամրապնդմամբ:
Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 2019թ. հետևողական աշխատանք է
իրականացվել Արցախում ՓՄՁ զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրագործման
ուղղությամբ, ծրագրերի հիմնական իրականացնողը Արցախի ներդրումային
հիմնադրամն է:
«ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների
մասնակի սուբսիդավորում» ծրագրի շրջանակներում Արցախի ներդրումային
հիմնադրամի հետ համագործակցող առևտրային բանկերի և վարկային
կազմակերպությունների միջոցներով 39 ՓՄՁ սուբյեկտների հետ ստորագրել են
վարկային պայմանագրեր` 1.0 մլրդ ՀՀ դրամ գումարի չափով: ՓՄՁ սուբյեկտներին
տրամադրված վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների սուբսիդավորմանն Արցախի
ներդրումային հիմնադրամի կողմից ուղղվել է 389.4 մլն դրամ:
«ՓՄՁ
սուբյեկտների
կողմից
թողարկվող
արտադրանքի/մատուցվող
ծառայությունների/
շուկաներում
առաջմղմանն
աջակցություն»
ծրագրի
շրջանակներում 2019թ. ապահովվել են ՓՄՁ սուբյեկտների մասնակցությունը ՀՀ մի
շարք ցուցահանդեսներին, համաժողովներին և այլ միջոցառումներին, ինչպես նաև
իրականացվել են առաջմղմանն ուղղված հետևյալ աշխատանքները.
 իրականացվել է «Համազգային վստահություն» խորհրդի կողմից «Երկրի
կառուցողները» ֆիլմի շրջանակներում արցախյան թվով 4 ընկերության մասին
պատմող տեսանյութերի պատրաստման աշխատանքների համակարգումը,
 2019թ. մարտի 28-ին ապահովվել է արցախյան 2 ընկերության
մասնակցությունը ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի նախաձեռնությամբ
կազմակերպվող «Մերկուրի» մրցանակաբաշխությանը, որի պատվավոր մրցանակին
արժանանում են տնտեսության և գործարար ոլորտի նշանակալի հաջողություններ ու
վաստակ ունեցող ընկերություններ և անհատներ,
 2019թ. մարտի 30-ին ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած «Հայաստանի
գյուղատնտեսական ապագան» Մեծ կոնֆերանս 3-ը 1-ում միջոցառմանն Արցախի
Հանրապետությունից 1 ՓՄՁ սուբյեկտի մասնակցությունը,
 2019թ. մայիսի 24-26-ն ապահովվել է Երևան քաղաքի «Երևան էքսպո»
ցուցահանդեսային համալիրում կայացած «FOOD & DRINKS EXPO 2019» 19-րդ
ամենամյա միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսին ԱՀ-ից մշակող
արդյունաբերության ոլորտի 4 ՓՄՁ սուբյեկտի մասնակցությունը,
 2019թ. մայիսի 31-ից հունիսի 3-ն ապահովվել է Ծաղկաձոր քաղաքում
կայացած «Եվրասիական տնտեսական միություն՝ Հայաստան-համագործակցություն»
հինգերորդ հոբելյանական ամենամյա բիզնես համաժողովին հիմնադրամի, ԱՀ
պետական մարմինների, «Արցախի ՓՄՁ զարգացման ասոցիացիա» հասարակական
կազմակերպության ներկայացուցիչների և ԱՀ 12 տնտեսավարող սուբյեկտի
մասնակցությունը,

 2019թ. հունիսի 20-22-ն ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած
հյուրանոցային-ռեստորանային բիզնեսի և առևտրի համալիր սարքավորումների
միջազգային ցուցահանդես՝ HoReCa (Hotel/Restaurant/Cafe) երկրորդ էքսպոյին ԱՀ-ից
մշակող արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտի 12 ՓՄՁ սուբյեկտի
մասնակցությունը,
 2019թ. սեպտեմբերի 12-14-ն ապահովվել է ՀՀ Երևան քաղաքում կայացած
ARMENIA EXPO 2019 18-րդ ամենամյա միջազգային մասնագիտացված
ցուցահանդեսին Արցախից 1 ընկերության մասնակցությունը,
 2019թ. սեպտեմբերի 22-ին Երևան քաղաքում կայացած «ՄՈՇ ՓՐՈՋԵՔԹ»
ֆորումին ապահովվել է Արցախից թվով 4 ՓՄՁ սուբյեկտի մասնակցությունը,
 2019թ. հոկտեմբերի 6-9-ն ապահովվել է ՀՀ Երևան քաղաքում կայացած WCIT
2019 համաժողովին Հիմնադրամի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 1
ընկերության ներկայացուցիչների մասնակցությունը,
 2019թ. հոկտեմբերի 11-13-ն ապահովվել է ՀՀ Երևան քաղաքում կայացած
«ՊանԱրմենիան Էքսպո 2019» 10-րդ ամենամյա միջազգային բազմաբնույթ
ցուցահանդեսին Արցախից թվով 3 ընկերության մասնակցությունը,
 2019թ. հոկտեմբերի 18-20-ն ապահովվել է ՀՀ Երևան քաղաքի Երևան Էքսպո
ցուցահանդեսային համալիրում կազմակերպված «Արմպրոդէքսպո 2019» սննդի
ամենամյա միջազգային ցուցահանդեսին Արցախից թվով 4 ընկերության
մասնակցությունը,
 2019թ. նոյեմբերի 8-9-ն ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած «Սև
ուրբաթ» ցուցահանդես-տոնավաճառին Արցախից թվով 2 ՓՄՁ սուբյեկտի
մասնակցությունը,
 2019թ. նոյեմբերի 14-ին ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած «Սպառողի
գնահատական» մրցանակաբաշխությանը Հիմնադրամի և 1 ՓՄՁ սուբյեկտի
ներկայացուցիչների մասնակցությունը: Մրցանակաբաշխությանը Հիմնադրամն
արժանացել է «Արցախի տնտեսական զարգացման հաջողված նախաձեռնություն»
անվանակարգին, իսկ «Ռեյփսիդ» ՍՊ ընկերությունը՝ «Բարձրակարգ բուսական
յուղերի արտադրություն և տեղական բիզնեսի զարգացում» անվանակարգին,
 2019թ. նոյեմբերի 16-ին ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած «ՄՈՇ
ՓՐՈՋԵՔԹ» ֆորումին Արցախից 1 ՓՄՁ սուբյեկտի մասնակցությունը,
 2019թ. նոյեմբերի 16-17-ն ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած «Մամ
ընդ Քիդ էքսպո 2019» ցուցահանդեսին Արցախից թվով 2 ՓՄՁ սուբյեկտի
մասնակցությունը,
 2019 նոյեմբերի 25-29-ն ապահովվել է Հայաստանի գործարարների կազմում
ԱՀ-ից առևտրի ոլորտի 2 ՓՄՁ սուբյեկտի մասնակցությունը դեպի Ստավրոպոլ
կատարած գործնական այցին,
 2019թ. դեկտեմբերի 21-23-ն ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած «New
Year Expo 2019» ցուցահանդես-տոնավաճառին Արցախից թվով 3 ՓՄՁ սուբյեկտի
մասնակցությունը,
 Ստեփանակերտ քաղաքի Սոֆիա առևտրի կենտրոնում գտնվող «Միայն
արցախյան» խանութում վաճառք իրականացնող թվով 9 ՓՄՁ սուբյեկտի տրամադրվել
է ֆինանսական աջակցություն 2018թ. նոյեմբերից 2019թ. ապրիլ ամիսների
վարձավճարի չափով:
2019թ. ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի /մատուցվող
ծառայությունների/
շուկաներում
առաջմղման
աջակցության
ծրագրի
շրջանակներում աջակցություն է տրամադրվել մոտ 37 ՓՄՁ սուբյեկտի, որոնց մոտ
60%-ն արդյունաբերության ոլորտի ընկերություններ են, որոնք տարբեր
ցուցահանդեսների
և
տոնավաճառների
ներկայացել
են
շուրջ
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արտադրատեսակով, իսկ ծրագրի շրջանակներում իրականացված ծախսը կազմել է
շուրջ 12.5 մլն դրամ:

«ՓՄՁ սուբյեկտների գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական
աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում`
 տպագրվել են սեղմագրեր և օրացույցներ, պատրաստվել և հեռարձակվել են
գովազդային տեսահոլովակներ ՝ Արցախի ներդրումային հիմադրամի կողմից
իրականացվող ծրագրերի մասին,
 տպագրվել է Արցախի տնտեսության մասին թվով 11-րդ տեղեկատվական
պարբերականը,
 մասնակի փոխհատուցվել են ”Armenia Business Today” ամենամյա
տեղեկատուում վեց ՓՄՁ սուբյեկտների գովազդային նյութերի տպագրման հետ
կապված ծախսերը,
Ընդհանուր առմամբ, 2019թ. Արցախի ներդրումային հիմնադրամի վերոնշյալ
ծրագրի կողմից միջոցառումների համար իրականացված ծախսերը կազմել են մոտ 5.5
մլն դրամ:
14.3.1.3. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի հիմնական խնդիրները
ՓՄՁ ոլորտի հիմնախնդիրներն են.
 ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից ֆինանսական (վարկային) միջոցների
ձեռքբերման
հետ
կապված
դժվարությունները`
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
պակասը,
 գործարար տեղեկատվության և խորհրդատվության ստացման ու կադրերի
մասնագիտական ուսուցման հարցերում առկա դժվարությունները,
 ՓՄՁ սուբյեկտների գործունեության միջազգայնացման, վերջիններիս
կողմից թողարկվող արտադրանքի (մատուցվող ծառայությունների) արտահանման
հնարավորությունների պակասը:
14.3.2. ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
14.3.2.1. Նպատակները
ՓՄՁ ոլորտի զարգացման ռազմավարական նպատակներն են՝
1. պետական ուղղակի աջակցության գործիքների միջոցով երկրում ՓՄՁ-ի
զարգացման խթանումը.
2. ՓՄՁ-ի զարգացման ճանապարհով երկրի տնտեսական զարգացմանը և
անհամամասնությունների հաղթահարմանը նպաստելը.
3. ՓՄՁ-ի զարգացման միջոցով երկրի տնտեսության բազմազանեցմանը
նպաստելը և զբաղվածության ու ինքնազբաղվածության մակարդակի բարձրացման
ապահովումը.
4. ՓՄՁ-ի սուբյեկտների պետական աջակցությանը նպատակաուղղված
շրջանակների բազմազանեցումը, ինչպես նաև ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին ցուցաբերվելիք
պետական աջակցության նպատակայնության ու հասցեականության ապահովումը:
14.3.2.2. Գերակայությունները
ՓՄՁ ոլորտի գերակայությունն է ՓՄՁ պետական ուղղակի աջակցության
գործիքների միջոցով երկրում ՓՄՁ զարգացման խթանում` նպաստելով երկրի,
հատկապես
գյուղական
բնակավայրերի
տնտեսական
զարգացմանը
և
անհամամասնությունների
հաղթահարմանը,
ապահովելով
բնակչության
զբաղվածության ու ինքնազբաղվածության մակարդակի բարձրացումը, ինչպես նաև
ՓՄՁ սուբյեկտների պետական աջակցությանը նպատակաուղղված շրջանակների
բազմազանեցումը (ՓՄՁ սուբյեկտներին ցուցաբերվելիք պետական աջակցության
նպատակայնության ու հասցեականության ապահովում):

14.3.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
14.3.3.1.ՓՄՁ ոլորտում ծախսային ծրագրերը (պարտավորությունները)
2021-2023թթ. ՓՄՁ սուբյեկտների աջակցության ծրագրային միջոցառումներն
ուղղված կլինեն նոր ՓՄՁ սուբյեկտների և նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, գործող
ՓՄՁ
սուբյեկտների
մրցունակության
բարձրացմանը,
ցածր
տնտեսական
ակտիվությամբ առանձնացող համայնքներում ձեռնարկատիրական գործունեության
զարգացմանը, երկրի ՀՆԱ-ում, ինչպես նաև այլ մակրոտնտեսական ցուցանիշներում
ՓՄՁ սուբյեկտների տեսակարար կշռի հետագա ավելացմանը:
ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ՓՄՁ ոլորտում ծախսային ծրագրերի (պարտավորությունների) իրականացումը մեծապես կնպաստի ՓՄՁ ոլորտի զարգացման ու
պետական աջակցության ծրագրային նպատակների իրականացմանը:
ՓՄՁ ոլորտում ծախսային ծրագրերը կիրականացվեն հետևյալ հիմնական
ուղղություններով.
1.ՓՄՁ սուբյեկտների արտաքին տնտեսական գործունեության ընդլայնումը՝
արտահանման ներուժ ունեցող ոլորտների բացահայտումը, արտահանման ներուժ
ունեցող կազմակերպությունների կարողությունների զարգացումը, գործարար և
ներդրումային միջավայրի բարելավումը, համապատասխան ենթակառույցների
ձևավորումը, կրթության մակարդակի և մատչելիության բարձրացումը: Տվյալ ծրագրի
համատեքստում նախատեսվում է.
 գործարար
համաժողովներին
մասնակցություն
և
համանման
միջոցառումների կազմակերպում, ինչպես նաև տնտեսավարող սուբյեկտների
գործարար համաժողովներին մասնակցության համաֆինանսավորում.
 ՓՄՁ ընկերություններին օժանդակության ցուցաբերում՝ ֆինանսական
գործիքների կիրառմամբ.
 տեղական
ապրանքների՝
նպատակային
շուկաներում
առաջմղում,
շուկայական տեղեկատվության ապահովում՝ տեղական ապրանքների վերաբերյալ
գովազդի և PR-միջոցառումների իրականացման, ցուցահանդեսների կազմակերպման
և մասնակցության ապահովման, ինչպես նաև գործարար կապերի հաստատման
միջոցով.
 տեղական ապրանքների համար արտահանվող երկրի համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից ներմուծման և (կամ) իրացման
համապատասխանության սերտիֆիկատների, հայտարարագրերի կամ այլ համարժեք
փաստաթղթերի,
Հայաստանի
Հանրապետությունում
կենսահամարժեքության
փորձաքննության,
Արցախի
Հանրապետությունում
որակի
կառավարման
համակարգերի ներդրման (ISO, HACCP, եթե վերջիններս ուղղակիորեն կապված են
արտահանման հետ) համար կատարված ծախսերի մասնակի հատուցում.
 ուսումնական դասընթացների մշակման, կազմակերպման և իրականացման
ֆինանսավորում.
 արտահանման բնագավառում ծագող խնդիրների և դրանց լուծմանն ուղղված
հետազոտության իրականացում:
2. ՓՄՁ սուբյեկտների բիզնես ենթակառուցվածքների ծառայություններից
օգտվելու հնարավորությունների ընդլայնում:
ՓՄՁ կայուն զարգացումը զգալիորեն կախված է ՓՄՁ աջակցության
ենթակառուցվածքի
գործողության
արդյունավետությունից:
Տվյալ
ծրագրով
նախատեսվում է ստեղծել ՓՄՁ զարգացման բնագավառում պետական և ոչ պետական
կառույցների համագործակցության արդյունավետությունը բարձրացնող պայմաններ:
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների գործարար ակտիվության զարգացման
համար բարենպաստ գործարար միջավայրի ձևավորման նպատակով անհրաժեշտ է
դյուրացնել
ՓՄՁ
պետական
աջակցության
այդ
ծրագրերից
օգտվելու
հնարավորությունը:
Տվյալ ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել.

 ֆինանսական ռեսուրսների մատչելիության բարձրացում՝ վարկավորման
սուբսիդավորման միջոցով.
 ֆինանսական աջակցություն տեղական արտադրողներին՝ տեղական
արտադրանքի մրցունակությունը բարձրացնելու նպատակով.
 ճյուղային՝
մարկետինգային
ուսումնասիրությունների,
գովազդային
արշավների անցկացում.
 աջակցություն իրացման շուկաների ընդլայնման, ինչպես նաև նոր շուկաների
որոնման հարցում՝ վաճառք-ցուցահանդեսների, փառատոների կազմակերպում:
3. ՓՄՁ սուբյեկտներին ուսուցողական, գործարար տեղեկատվական և
խորհրդատվական աջակցություն: Ուսումնական դասընթացների կազմակերպման
միջոցով նախատեսվում է ՓՄՁ ոլորտի ընկերությունների և ազատ ունկնդիրների
կարողությունների զարգացում: Մասնավորապես՝ նախատեսվում է արդիական
տեխնոլոգիաների ու նեղ մասնագիտացված ուղղություններով ուսուցման ու
վերապատրաստման կազմակերպում և անհատական խորհրդատվության տրամադրում` ներգրավելով որակավորված մասնագետներ պետական, մասնավոր,
գիտական շրջանակներից, այդ թվում` օտարերկրյա պետությունից:
14.4. ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ
Քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավմանը նպաստելու և
բնակարանային
շինարարության
զարգացումը
խթանելու
նպատակով
կառավարությունը շարունակական աշխատանքներ է իրականացնում հիփոթեքային
շուկայի զարգացման ծրագրի կատարելագործման ուղղությամբ:
2019թ. Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից հիփոթեքային
վարկավորմամբ բնակարան /բնակելի տուն/ ձեռք բերելու կամ վերանորոգելու
ֆինանսական աջակցության ծրագիրն իրականացվել է հետևյալ ուղղություններով`
 «Հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» ծրագրով
առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ վարկային
պայմանագրեր են կնքել երաշխավորագիր ստացած 427 քաղաքացի՝ 4.3 մլրդ դրամ
գումարի չափով, որոնցից 182-ը /42.6%/ վարկ են ստացել բնակարանի կամ բնակելի
տան գնման, 183-ը /42.9%/` վերանորոգման, 62-ը /14.5%/` բնակելի տան կառուցման
նպատակով: Տարվա ընթացքում վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորմանն
ուղղված գումարը կազմել է 1.16 մլրդ դրամ.
 «Հիփոթեքային վարկերի կանխավճարների մասնակի անհատույց կամ
նպատակային փոխառությամբ տրամադրում» ծրագրի շրջանակներում բնակարան
գնելու նպատակով 69 քաղաքացու տրամադրվել է անհատույց կանխավճար՝ 233.8 մլն
դրամի չափով և 47 քաղաքացու անտոկոս փոխառություն՝ 97.0 մլն դրամի չափով.
 «Իրացնելու նպատակով բնակարանների /առանձնատների/ կառուցում և
գնում» ծրագրի շրջանակներում բնակելի շենքերի և առանձնատների կառուցման
նպատակով ծախսվել է մոտ 490 մլն դրամ և ձեռք են բերվել 1.58 մլրդ դրամի
բնակարաններ.
 «ԱՀ շրջաններում բնակարանային պայմանների բարելավման պետական
աջակցություն» ծրագրով փոխառություն է տրամադրվել 439 ընտանիքի, որից 55-ը
/13%/ բնակելի տարածքի գնման, 79-ը /18%/` կառուցման, 305-ը /69%/` վերանորոգման
նպատակով: Տարվա կտրվածքով տրամադրված փոխառությունների ընդհանուր
գումարը կազմել է 1.2 մլրդ դրամ:
2021-2023թթ.
միջնաժամկետ
ժամանակահատվածում
հիփոթեքային
վարկավորման ոլորտում նախատեսվում է իրականացվող ծրագրերի շարունակում:
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության ու հիփոթեքային
վարկավորման ծրագրերի իրականացման համար ԱՀ 2021-2023թթ. միջնաժամկետ
ծախսային ծրագրով պետական բյուջեից նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարվա
համար Արցախի ներդրումային հիմնադրամին որպես աջակցություն տրամադրել
4,000.0 մլն դրամ:

Արցախի Հանրապետությունում հիփոթեքային վարկավորման պետական
աջակցության ոլորտում գործող այլ` եկամտային հարկի վերադարձման ծրագրի
շրջանակներում 2019 թվականին կատարվել է վերադարձ 328 վարձու աշխատողի`
178.1 մլն դրամի չափով:
14.5. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ, ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ԵՎ
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ
14.5.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
14.5.1.1. Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Ստանդարտացման,
չափումների
միասնականության
ապահովման,
սերտիֆիկացման
և
հավատարմագրման
ոլորտներում
իրականացվող
քաղաքականությունը նպատակաուղղված է սպառողների կյանքի, առողջության
պահպանմանը, շրջակա միջավայրի համար անվտանգ արտադրանքի արտադրման և
ծառայությունների մատուցման ու դրանց որակի ապահովմանը: Բնագավառը
կարգավորող հիմնական փաստաթղթերն են «Ստանդարտացման մասին»,
«Չափումների միասնականության ապահովման մասին», «Հավատարմագրման
մասին» և «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» օրենքները, որոնց հիման վրա
գործում է ոլորտում լիազորված՝ ԱՀ
էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարությունը`
համակարգում
գործող
«Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
/այսուհետ` Կենտրոն/ միջոցով:
14.5.1.2. Վերջին տարիների ոլորտի զարգացման միտումները
2019 թվականի ընթացքում Կենտրոնի կողմից տարբեր արտադրանքի
վերաբերյալ կազմակերպություններին տրամադրվել է 47 ստանդարտ, կատարվել են
տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից մշակված 26 տեխնիկական պայմանների
փորձաքննություն և գրանցում, ստուգաչափվել է 3314 չափման միջոց, տրամադրվել է
78 արտադրանքի և 31 սննդի ծառայությունների սերտիֆիկատ, կատարվել է 310
լաբորատոր փորձարկում:
2019 թվականի ընթացքում «Բիզնես Դիալոգ» ՓԲ ընկերության համագործակցությամբ կազմակերպվել են ԻՍՕ 9001 «Որակի կառավարման համակարգեր» և
ԻՍՕ 22000 «Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգեր»
թեմաներով դասընթացներ, և Արցախի Հանրապետության կազմակերպությունների
ավելի քան 10 աշխատակից ստացել են միջազգային հավաստագրեր:
14.5.1.3. Հիմնական խնդիրները
1. Ստանդարտացման ոլորտի կարևոր խնդիրը մարդու կյանքի և առողջության,
նրա գույքի, շրջակա միջավայրի անվտանգության ապահովմանն աջակցումն է:
2. Չափագիտության ոլորտի խնդիրներն են`
 չափագիտական սպասարկման որակի և տեխնիկական մակարդակի
բարձրացումը,
 ՀՀ
«Չափագիտության
ազգային
ինստիտուտ»
ՓԲԸ-ի
հետ
համագործակցության խորացումը,
 համապատասխան նյութատեխնիկական բազայի արդիականացումը:
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:
Նշված
խնդիրների
լուծմանն
ուղղված`
2021-2023թթ.
ընթացքում
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 տեղեկատվությունն ԱՀ տնտեսավարող սուբյեկտներին,

ապահովել ԱՀ-ում արտադրվող արտադրանքի և մատուցվող ծառայությունների
որակի պահանջվող մակարդակը,
 «Բիզնես Դիալոգ» ՓԲԸ համագործակցությամբ ԻՍՕ 9001 «Որակի
կառավարման համակարգեր» և ԻՍՕ 22000 «Սննդամթերքի անվտանգության
կառավարման համակարգեր» թեմաներով դասընթացների կազմակերպում,
 աշխատանքային էտալոնների ձեռքբերում, ՀՀ էտալոնների հետ ելակետային
չափման միջոցների բաղդատում, պահպանում և սպասարկում,
 չափագիտական լաբորատորիայի վերազինում ժամանակակից չափման
միջոցներով
և
սարքավորումներով,
նպատակ
ունենալով
զարգացնել
առողջապահության, էներգետիկայի, բնապահպանության, գյուղատնտեսության,
հանքարդյունաբերության, շինարարության, մետաղամշակման, գործիքաշինության
ոլորտներում, գազալցակայաններում ճշգրիտ և միջազգային մակարդակով հետևելի
չափումներ իրականացնելու գործընթացը՝ մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի և
գազի հաշվիչների ստուգաչափման սարքավորումների ձեռքբերում,
 Կենտրոնի
սննդամթերքի
ֆիզիկաքիմիական
և
մանրէաբանական
փորձարկումների փորձարկման լաբորատորիաների համալրում անհրաժեշտ չափման
միջոցներով, սարքավորումներով, քիմիական նյութերով և ստանդարտ լուծույթներով:
14.5.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
14.5.2.1. Նպատակները
Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման ոլորտում 20212023թթ. ՄԺԾԾ-ի նպատակներն են`
1) ստանդարտացման բնագավառում՝ արտադրանքի, աշխատանքների և
ծառայությունների որակի նկատմամբ պարտադիր պահանջների պահպանումը,
արտադրանքի, աշխատանքների ու ծառայությունների, շրջակա միջավայրի,
բնակչության կյանքի, առողջության և գույքի անվտանգության ապահովումը.
2) չափագիտության բնագավառում՝ չափագիտական սպասարկման որակի և
տեխնիկական մակարդակի բարձրացումը, նոր չափման մեթոդների և համակարգերի
մշակումը և ներդրումը.
3) սերտիֆիկացման և համապատասխանության հավաստման բնագավառում`
 սերտիֆիկացման
մարմինների,
փորձարկման
լաբորատորիաների
(կենտրոնների) հավատարմագրման աշխատանքների ապահովումը,
 համապատասխանության պարտադիր հավաստման ենթակա արտադրանքի
և ծառայությունների
սերտիֆիկացման աշխատանքների կազմակերպումը և
իրականացումը,
 ներքին
և
արտաքին
շուկաներում
հայրենական
արտադրանքի
մրցունակության բարձրացմանն աջակցումը:
14.5.2.2. Գերակայությունները
Ստանդարտացման,
չափագիտության
և
սերտիֆիկացման
ոլորտի
գերակայությունն է Արցախի Հանրապետության տարածքում արտադրանք
արտադրող, ներմուծող, իրացնող և ծառայություններ մատուցող տնտեսավարող
սուբյեկտների կողմից արտադրանքի և մատուցվող ծառայությունների տեխնիկական
կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և չափագիտական կանոնների ու
նորմերի համապատասխանության ապահովումըֈ
14.5.3. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերը
14.5.3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
ՄԺԾԾ-ով ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման ոլորտին
նախատեսվում է ուղղել 2021-2023թթ. համապատասխանաբար 53.0 մլն դրամ, 38.0 մլն
դրամ և 38.0 մլն դրամ:
14.6. ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ
14.6.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
14.6.1.1. Զբոսաշրջության ոլորտի նկարագիրը

ԱՀ զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված աշխատանքների կատարման
համար հիմք են հանդիսացել «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության
մասին» օրենքը, ԱՀ զբոսաշրջության զարգացման ամենամյա պետական ծրագրերը,
այլ իրավական ակտեր:
2019 թվականին հաշվառվել է 2 զբոսաշրջային օպերատոր և լիցենզավորվել է
մեկ զբոսավար, ընդհանուր թիվը՝ 11 զբոսաշրջային օպերատոր և 8 զբոսավար:
2019 թվականին Արցախի Հանրապետության տարածքում հաշվառվել է 29
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ` կազմելով ընդամենը 92 հյուրանոցային
տնտեսության օբյեկտներ` 1930 մահճակալ-տեղերով:
2019 թվականին ԱՀ այցելել է 41963 օտարերկրյա զբոսաշրջիկ` գերազանցելով
նախորդ տարվա նույն ցուցանիշը (28588) 13375-ով կամ 46.8%-ով: 2010 թվականի
համեմատ զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 5 անգամ:
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Գծանկար 14.6.1.1.1. Օտարերկրյա զբոսաշրջիկների դինամիկան 2010-2019թթ. (մարդ)
Նախորդ երկու տարիներին զբոսաշրջիկների գերակշիռ մասն այցելել է
Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և Ֆրանսիայից՝
2018 թվականին՝ 15863, 3494 և 1041 զբոսաշրջիկ (կազմելով զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվի 55.5%, 12.2% և 3.6%), 2019 թվականին՝ 19160, 7527 և 1661 զբոսաշրջիկ
(կազմելով զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվի 45.7%, 17.9% և 4.0%) համապատասխանաբար:

Գծանկար 14.6.1.1.2 Զբոսաշրջիկների այցելությունն ըստ երկրների 2019թ. (%)

Զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվաքանակից 36998 մարդ կամ 88.2 տոկոսն
այցելել են հանգստի և ժամանցի, իսկ 4965 մարդ կամ 11,8%՝ գործնական նպատակով:
2019
թվականի
կացության
և
հանրային
սննդի
կազմակերպման
ծառայությունների ծավալը կազմել է 5060.3 մլն դրամ, այդ թվում՝ կացության
կազմակերպում 946.8 մլն դրամ, հանրային սննդի կազմակերպում 4113.5 մլն դրամ:
Կացության կազմակերպման ծավալը աճել է 18.0 տոկոսով, իսկ հանրային սննդի
կազմակերպումը՝ 47.5 տոկոսովֈ
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Գծանկար 14.6.1.1.3. Կացության ծառայությունների ծավալը 2015-2019 թթ. (մլն. դրամ)
14.6.1.2. Հիմնական խնդիրները
Արցախի Հանրապետության զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման նախորդ
տարիներին իրականացված պետական ծրագրերի արդյունքների վերլուծությունը ցույց
է տալիս, որ 2021-2023 թվականի զբոսաշրջային ոլորտի զարգացման ծրագրի
նպատակի իրականացումը պայմանավորված է հետևյալ հիմնական խնդիրների
լուծմամբ՝
 զբոսաշրջության ոլորտում ստեղծված ճգնաժամի հաղթահարում՝ տնտեսավարողներին համակողմանի աջակցության, ենթակառուցվածքների բարելավման,
կրթական ծրագրերի և մարքեթինգային ծրագրերի իրագործման միջոցով,
 զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների ձևավորում և զարգացում,
ա) ճանապարհային ցուցանակների տեղադրման գործընթացի ավարտ
բ) տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրման գործընթացի ավարտ
գ) դեպի զբոսաշրջավայրեր տանող ճանապարհների, հաղորդակցության
ուղիների և ծառայությունների մատուցման համար պայմանների ապահովում
 Արցախի զբոսաշրջային արդյունքի խթանում հատվածավորված ու
թիրախային շուկաներում,
 գյուղական համայնքերում զբոսաշրջության հետ կապված ծառայությունների
ձևավորում և խթանում,
 արկածային զբոսաշրջության զարգացում և առաջարկի բազմազանեցում,
 մշակութային զբոսաշրջության զարգացում՝ որպես զբոսաշրջության
հիմնական տեսակի խթանում,
 հյուրընկալության ոլորտում ծառայությունների մատուցման որակի
բարձրացում՝ վերահսկողության և կրթական ծրագրերի իրականացման միջոցով:
14.6.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
14.6.2.1. Նպատակները

Ոլորտի հիմնական նպատակներն են`
 Հայաստանից և արտերկրից զբոսաշրջիկների քանակի էական ավելացում,
 Արցախում գիշերակացի երկարաձգման հնարավորությունների ստեղծում,
 ենթակառուցվածքների և ծառայությունների որակի բարելավում,
 զբոսաշրջային առաջարկի բազմազանեցում,
 Արցախը՝ որպես ապահով և յուրահատուկ զբոսաշրջային առաջարկով երկրի
կերպարի խթանում,
 ոլորտում նոր աշխատատեղերի ստեղծում:
14.6.3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
14.6.3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի իրականացման համար 2021թ.
համար նախատեսվում է 97,000.0 հազ. դրամ, 2022թ. համար` 107,500.0 հազ. դրամ,
2023թ. համար՝ 124,000.0 հազ. դրամ:
14.7. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
14.7.1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
14.7.1.1. Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Շարունակվում է Քաղաքացիական օրենսգրքով, «Պետական գույքի
մասնավորեցման
(սեփականաշնորհման)
մասին»,
«Պետական
գույքի
մասնավորեցման 2019-2022 թթ. ծրագրի մասին» օրենքներով, «Պետական գույքի
կառավարման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ԼՂՀ կառավարության որոշմամբ և
այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների, ինչպես նաև ոլորտում որդեգրած
քաղաքականության
իրականացումը՝
կառավարման
արդյունավետության
բարձրացման և առաջնորդվող սկզբունքներով ու գերակայություններով նախանշված
նպատակներին հասնելուն միտված մի շարք բարեփոխումների նախատեսմամբ,
որոնք թույլ կտան ոլորտի գործընթացներն իրականացնել շուկայական
մեխանիզմների լայնորեն կիրառմամբ՝ պետությունը դարձնելով շուկայական
հարաբերությունների իրավահավասար սուբյեկտ:
14.7.1.2. Վերջին տարիների ոլորտի զարգացման միտումները
Պետական
գույքի
կառավարման
արդիականացման,
օպտիմալացման,
արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև օրենսդրական բարեփոխումների
նպատակով վերջին տարիների ընթացքում շարունակվել են մի շարք իրավական
ակտերի մշակման աշխատանքները, որոնց հիմնական նպատակն է կանոնակարգել,
հստակեցնել կառավարման գործառույթները և իրականացվող գործընթացները դարձնել
հնարավորինս ընդգրկուն, թափանցիկ և հանրորեն մատչելի:
Իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, մասնավորապես՝
 հիմնարկներին և կազմակերպություններին ամրացված շարժական գույքն
աճուրդով օտարման գործընթացում գտնվելու ժամանակահատվածում տեղափոխվել է
հատուկ պահպանվող առանձնացված տարածք, որտեղից էլ բաց է թողնվել գնորդներին
օրենքով սահմանված կարգով,
 պետական գույքն աճուրդով կամ մրցույթով օտարման գործընթացում
քաղաքացիների շփումը պետական մարմինների հետ հնարավորինս կրճատելու և
արդյունավետ
դարձնելու
նկատառումից
ելնելով
շարունակվել
են
ուսումնասիրություններ և քննարկումներ՝ մասնագիտացված կազմակերպությունների,
ինչպես նաև էլեկտրոնային աճուրդների անցկացման ծրագրի ներդրման միջոցով դրանց
կազմակերպումն իրականացնելու վերաբերյալ,
 շարունակվել են պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի
գույքագրման աշխատանքները՝ ներկայացված հաշվետվությունների ուսումնասիրման և
համեմատման միջոցով, գնահատման, հաշվառման, գրանցամատյանի վարմանն
աջակցող աշխատանքների իրականացման աշխատանքները, որոնք նպատակ են
հետապնդել առավել թափանցիկ, կանոնակարգված դարձնելու պետական գույքի
կառավարման և հաշվառման ոլորտը,

 իրականացվել են միջոցառումներ` պետական գույքի նկատմամբ պետության
սեփականության իրավունքների գրանցման աշխատանքներն ավարտելու ուղղությամբ:
Շարունակվել
են
նաև
ջրամատակարարման
համակարգերի,
այլ
գծային
ենթակառուցվածքների հաշվառման, չափագրման և գրանցման աշխատանքները,
 շարունակվել են ուսումնասիրություններ գործող «Պետական գույքի
հաշվառման ավտոմատացված ու ամբողջական համակարգ» ծրագրի նոր իրավական
ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխանեցման, դրա վարման
հնարավոր բացթողումների բացահայտման և վերածրագրավորման ուղղությամբ,
 շարունակվել են ոլորտին վերաբերվող նոր իրավական ակտերի մշակման և
դրանք գործողության մեջ դնելու աշխատանքները:
14.7.1.3. Հիմնական խնդիրները
Պետական գույքի կառավարման և մասնավորեցման ներկայումս վարվող
քաղաքականության հիմնական խնդիրներն են`
 պետական գույքի կառավարման, այդ թվում մասնավորեցման բնագավառում
միասնական քաղաքականության իրականացումը «Պետական գույքի մասնավորեցման
(սեփականաշնորհման) մասին» օրենքով, «Պետական գույքի կառավարման
հայեցակարգը հաստատելու մասին» ԼՂՀ կառավարության որոշմամբ և մի շարք այլ
իրավական ակտերով սահմանված դրույթներին համապատասխան,
 պետական գույքի ծրագրային կառավարման շարունակումը «Պետական
գույքի մասնավորեցման 2019-2022 թվականների ծրագրի մասին» օրենքի
պահանջներին համապատասխան, «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքի
ընդունմանն ուղղված աշխատանքների ավարտումը, օրենքից և այլ նորմատիվ
ակտերից բխող նոր իրավական ակտերի մշակումը, ինչպես նաև գործող իրավական
ակտերի
լրամշակումը՝
պետական
գույքի
կառավարման
(այդ
թվում՝
մասնավորեցման) ոլորտում նոր մոտեցումների ամրագրման նպատակով,
 հիսուն և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային
կազմակերպություններում
Արցախի
Հանրապետության
սեփականությունը
հանդիսացող բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային
կառավարման հանձնելու պրակտիկայի իրականացումը, ինչպես նաև այդ առևտրային
կազմակերպությունների
աշխատանքի
հիմնական
ֆինանսատնտեսական
ցուցանիշների, այդ թվում` դրանց գործունեության ծրագրերի (ընթացիկ
ժամանակահատվածում ակնկալվող արդյուքների) վերադաս պետական մարմինների
հետ համաձայնեցման և մշտադիտարկման միջոցով,
 պետական
ու
պետական
մասնակցությամբ
բաժնետիրական
ընկերությունների լուծարման և դրանց գույքի տնօրինման, ինչպես նաև սնանկացման
ու ֆինանսական առողջացման ծրագրերի հիմնավորումը,
 պետական
գույքի
օտարման
և
մասնավորեցման
գործընթացի
արդյունավետության բարձրացման շնորհիվ պետական և համայնքային բյուջեների
մուտքերի ավելացումը:
14.7.2. ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
14.7.2.1. Նպատակները
ԱՀ-ում պետական գույքի կառավարման և մասնավորեցման գործընթացն
ուղղված է հետևյալ նպատակների իրագործմանը՝
 բարձրացնել պետական գույքի կառավարման արդյունավետությունը,
 շարունակել պետական գույքի կառավարման միասնական համակարգի
ձևավորումը,
 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 բարձրացնել ընկերությունների գրավչությունը տեղական

և օտարերկրյա ներդրողների համար և նպաստել դրանց հետագա գործունեության
արդյունավետությանը,
 ստեղծել իրավահավասար պայմաններ շուկայում գործող բոլոր սուբյեկտների
համար՝ անկախ դրանց կազմակերպաիրավական ձևից և պետական գույքի
մասնավորեցմամբ ապահովել ներդրումային ծրագրերի, այդ թվում՝ մասնավորեցվող
առևտրային կազմակերպություններում նպատակային ներդրումների իրականացման
միջոցով սոցիալական երաշխիքների առաջնայնությունը,
 պետական գույքի կառավարման ու մասնավորեցման արդյունավետության
բարձրացման արդյունքում ավելացնել տնտեսությունում առևտրային կազմակերպությունների թիվը, ինչպես նաև նշված գորընթացից ստացված միջոցների հաշվին
ավելացնել պետական բյուջեի եկամուտները:
14.7.2.2. Գերակայությունները
Ոլորտի գերակայություններն են՝
 «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքի ընդունումը,
 օրենքից բխող նոր իրավական ակտերի մշակումը և ընդունումը, գործող
իրավական ակտերի լրամշակումը և համապատասխանեցումը,
 «Պետական գույքի կառավարման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ԼՂՀ
կառավարության որոշման պահանջների ապահովումը,
 պետական գույքի կառավարման ոլորտում ընթացող գործընթացների
թափանցիկության և հանրային մատչելիության ապահովումը:
14.7.3. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերը
14.7.3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը
1. Պետական գույքի պահպանում
2021-2023թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է լուծարված և չգործող պետական
ձեռնարկությունների գույքի պահպանման նպատակով ավելի ակտիվ կիրառել
տնտեսվարման գործիքակազմը` մասնավորապես դրանց հավատարմագրային և
կոնցեսիոն կառավարման հանձնումը մասնավոր կազմակերպություններին:
2. Պետական գույքի կառավարման միջոցառումներ
Ծրագրի
շրջանակներում
նախատեսվում
է
կատարել
պետական
սեփականություն հանդիսացող գույքի գույքագրման, ուսումնասիրման (տեղազննման
միջոցով), գնահատման, հաշվառման, գրանցամատյանի վարման աշխատանքներ:
Մասնավորեցման գործընթացի արդյունավետության բարձրացման նպատակով
նախատեսվում է իրականացվող գործարքներում դրսևորել առանձնացված
մոտեցումներ՝ նախապես կանխորոշելով նպատակն ու խնդիրը, նախապատվություն
տալով մասնավորեցվող գույքի օգտագործման առավել շահութաբեր ծրագրին,
անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել նպատակային նախապատրաստական
աշխատանքներ, այնուհետև գույքը մասնավորեցնել կամ տալ վարձակալության այն
սուբյեկտներին, որոնք կառաջարկեն հավակնոտ նախագծեր: Այդ նպատակով հատուկ
ուշադրություն
է
դարձվելու
պետական
գույքի
մասնավորեցման
նախապատրաստական աշխատանքներին` կապված գույքն աշխատանքային վիճակի
բերելու, բաժանելու, նախագծային, ճարտարագիտական լուծումներ տալու և օրենքով
սահմանված կարգով մասնավորեցման (տրամադրման) ձևերին:
Ծրագրերի իրականացման համար 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է
տարեկան 45.0 մլն դրամ:
14.8. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐ
14.8.1.
Ստեփանակերտ
քաղաքի
1:2000
մասշտաբի
տեղագրական
հանութագրում
Նպատակը
Ծրագրի հիմնական նպատակն է Ստեփանակերտ քաղաքի գլխավոր
հատակագծի վերակազմումը ժամանակակից տեխնոլոգիաների և սարքերի
կիրառմամբ, ինչպես նաև նշված քարտեզում և մինչև 2007թ. ստեղծված ու նոր
ստեղծվելիք կադաստրային քարտեզներում ընդգրկված տարածքների, կադաստրային

քարտեզներում կատարված փոփոխությունների փաստագրումը, որի նպատակը
հանրապետության պետական 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:
Քարտեզներն ու հատակագծերն առաջին անհրաժեշտության ելակետային
նյութերն են 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, բնակավայրերի գազիֆիկացման և
ջրաֆիկացման նախագծերը բնության մեջ փոխանցման, հողային ֆոնդի հաշվառման,
հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, ջրային ռեսուրսների
կառավարման համար:

Իրականացվող միջոցառումները
Ըստ Ստեփանակերտ քաղաքի զարգացման պահանջների, անհրաժեշտություն
է առաջանում
իրականացնել 1:2000 մասշտաբի
հատակագծերի ստեղծման
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 հատակագծերի վրա արտահայտելու նպատակով:
Աշխատանքի ընթացքում ստացված արդյունքների որակն էապես կախված է
լինելու շահագրգիռ մարմինների փոխգործակցության աստիճանից և տրամադրվող
նյութերի որակից:

Ակնկալվող արդյունքները
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:
14.8.2. ԱՀ տարածքում համայնքների, բնակավայրերի կադաստրային
քարտեզագրման, տեղագրական հանութագրման, ոռոգովի հողերի գույքագրման
աշխատանքներ
Ելնելով
հանրապետության
տարածքի
առանձնահատկություններից,
տնտեսության զարգացման վիճակից և հեռանկարներից՝ ԱՀ-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, որի ստեղծումը դասվում է պետական նշանակության
աշխատանքների թվին:

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, որի

նպատակը
հանրապետության
պետական,
տարածքային
և
տեղական
ինքնակառավարման մարմիններին, տնտեսության տարբեր ճյուղերին, ինչպես նաև
գիտության, պաշտպանության և այլ բնագավառների կառույցներին 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, անշարժ գույքի
կադաստրը և այլն:

Իրականացվող միջոցառումները
Ըստ հանրապետության զարգացման պահանջների, անհրաժեշտություն է
առաջանում ԱՀ բնակավայրերում իրականացնել 1:2000 մասշտաբի տեղագրական
հատակագծերի ստեղծման 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 տարածքները տեղագրական
հատակագծերի վրա արտահայտելու նպատակով:
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՝
քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման և պահպանման նպատակով:

Ակնկալվող արդյունքները
Ծրագրի իրականացման արդյունքում ԱՀ 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, ինչպես նաև
կստացվեն 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 կազզման, 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:
14.8.3. Բնակավայրերի հասցեների ռեեստրի կազմման աշխատանքների
իրականացում
Նպատակը
Ծրագրի հիմնական նպատակն Արցախի Հանրապետության շրջանների
գյուղական համայնքների բնակավայրերում հասցեների ռեեստրի կազմման
աշխատանքների իրականացումն է:
Հասցեների ռեեստրի կազմման աշխատանքներն իրականացվում են ԱՀ
քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական
օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և
(կամ) տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների
պետական գրանցման կարգին և պահանջներին համապատասխան:

Իրականացվող միջոցառումները
Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները`
 տվյալ համայնքին վերաբերող գրականության՝ (պատմական) գրականության
ուսումնասիրում,
 համայնքում առկա նյութերի (հերթապահ քարտեզ, ավագանու որոշումներ և
այլն) հավաքագրում և ուսումնասիրում,
 համայնքի բնակավայրի տեղազննություն (տպագրված կադաստրային
քարտեզով փողոցների ճակատային մասերի նշում),
 բնակավայրում կողմնորոշիչ կետերի տեղադրում,
 hասցեների ռեեստրի կազմում,
 դաշտային տվյալների մուտքագրում և վերջնական մշակում «Autocad»
ծրագրային փաթեթի օգնությամբ:
Հասցեավորման ենթակա
օբյեկտներ
են հողամասերը, շենքերը,
շինությունները և դրանց առանձին մասերը, որոնք հնարավոր է օգտագործել որպես
անշարժ գույքի ինքնուրույն միավորներ՝ դրանց նպատակային և գործառնական
նշանակությանը համապատասխան:

Ակնկալվող արդյունքները
Աշխատանքների ավարտից հետո պատրաստ կլինի կադաստրային քարտեզը`
1:1000-1:5000 մասշտաբով՝ կախված բնակավայրի մեծությունից (հասցեների և անշարժ
գույքի միավորների համարակալմամբ նշումներով` թղթային տեսքով և էլեկտրոնային
կրիչով):
14.8.4. Իրավունքի պետական գրանցում չստացած պետական և համայնքային
սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի չափագրման աշխատանքներ
Նպատակը
Անշարժ գույքի հաշվառման աշխատանքները կատարվում են գույքի
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման իրականացման նպատակով:
Հաշվառման արդյունքում ստացված քանակական և որակական տվյալներն
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 500 միավոր պետական սեփականություն հանդիսացող,
իրավունքի պետական գրանցում չստացած, անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների
պետական գրանցում, որը հիմնականում վերաբնակեցման գոտիներում գտնվող
անշարժ գույքի միավորներն են:
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
ԱՀ 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
Հանրապետության տարածքում առկա է մեծ քանակությամբ պետական
սեփականություն հանդիսացող իրավունքի պետական գրանցում չստացած անշարժ
գույքի միավորներ: Այդ գույքի մի մասն արդեն ստացել է իրավունքի պետական
գրանցում, սակայն մեծ մասի նկատմամբ դեռևս հաշվառում չի իրականացվել: Քանի
որ «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 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 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:
Չափագրման աշխատանքների իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի
պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի նկատմամբ իրականացնել
իրավունքի պետական գրանցում:
14.8.5. ԱՀ համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող, սահմաններից
դուրս՝ շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի հաշվառում և հողային
հաշվետվությունների կազմման աշխատանքներ
Հողային ֆոնդի հաշվառումն իրականացվում է 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 ԱՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացված հողերի գույքագրման
տվյալները, ինչպես նաև կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում
կադաստրային քարտեզագրման տվյալները:
14.8.6. Աշխարհագրական անվանումների անվանափոխման, անվանակոչման
ծրագիր
Սույն ծրագրով
նախատեսվում է
իրականացնել ԱՀ ընդհանուր
ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների՝ հիմնականում ջրագրական ցանցի և
լեռնագրական
միավորների
թարմացման
աշխատանքներ,
որը
կրում
է
շարունակական բնույթ և բխում է «Աշխարհագրական անվանումների մասին» օրենքի
պահանջներից:
Աշխատանքների իրականացման արդյունքում ստեղծված տեղեկատուները
նախատեսվում է ըստ անհրաժեշտության տրամադրել պետական կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաև համապատասխան
պետական հիմնարկներին:

Իրականացվող միջոցառումները
2021-2023 թվականների ընթացքում ոլորտի կարևորագույն միջոցառումներից է
ԱՀ աշխարհագրական անվանումների թարմացումը, որը կրում է շարունակական
բնույթ: Այն իր մեջ ներառում է աշխարհագրական անվանումների տեղեկատվական
բանկի տվյալների անընդհատ թարմացում և լրացում:

Ակնկալվող արդյունքները

2021-2023 թվականներին նախատեսվող աշխատանքների շնորհիվ ակնկալվում
է ունենալ հետևյալ արդյունքները՝
 թարմացված ԱՀ աշխարհագրական անվանումներ,
 ԱՀ շրջանների սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհագրական օբյեկտների
անվանումների տեղեկատվական բանկ:
14.8.7. Անտառային հողերի քարտեզագրման աշխատանքներ
Նկատի ունենալով ԱՀ-ում անտառային հողերի վերաբերյալ հավաստի
տվյալների բացակայությունը, որը կապված է ԱՀ տարածքի փոփոխությամբ, ինչպես
նաև վերջին մի քանի տասնամյակներում նմանօրինակ աշխատանքների
բացակայությունը, անտառային հողերի քարտեզագրման և դրանց ճիշտ հաշվեկշռի
ձևավորումը ներկա փուլում խիստ այժմեական է:

Նպատակը
Վերլուծելով գոյություն ունեցող իրավիճակը և համաշխարհային շուկայում
էներգակիրների անընդհատ թանկացումը, խիստ արժևորվում է ԱՀ տարածքում առկա
կենսաբանական ռեսուրսների վերաբերյալ որակական և քանակական տվյալների
ձեռքբերումը և այն ըստ նպատակի օգտագործման անհրաժեշտությունը: Այդ
նպատակով նախատեսվում է կատարել ԱՀ անտառային հողերի քարտեզագրում
հստակ առանձնացնելով՝ անտառներ, թփուտներ, արոտներ, խոտհարքեր և
վարելահողերը՝ նշված տիպի հողերում:

Իրականացվող միջոցառումները
2021-2023թթ. նախատեսվում է կատարել անտառային հողերի քարտեզագրում
այն սկզբունքով, որ արդյունքում ստացված քարտեզներում ընդգրկված լինեն
սահմանները (համայնքային, շրջանային և անտառապետական), անտառային
ճանապարհները և ջրագրական ցանցը: Առանձնացումը հնարավորություն կստեղծի
կոնկրետացնել անտառային հողերի պատկանելիության հարցերը և նրանց
սահմանների փոփոխման անհրաժեշտությունը:

Ակնկալվող արդյունքները
Աշխատանքների իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ունենալ՝
1. ԱՀ տարածքի անտառային հողերի քարտեզ՝ թվային ձևաչափով,
2. Անտառային հողերի ճշտված հաշվեկշիռ,
3. Կենսաբանական ռեսուրսների հաշվարկի համար բազային հիմք,
4. Անտառային հողերի կադաստր,
5. Համայնքային սահմանների հստակեցում՝ կապված անտառային հողերի
սահմանների փոփոխման հետ,
6. Հակահրդեհային միջոցառումների համալիր ծրագիր և այլն:
14.8.8.
Կադաստրային
գործերի
տրանսֆորմացում,
չծածկագրված
կադաստրային գործերի տեղադրում, կադաստրային գործերի արդիականացում
Աշխատանքների իրականացման արդյունքում Արցախի Հանրապետության
տարածքում գտնվող չծածկագրված և կադաստրային քարտեզներում չտեղադրված
հողամասերը տեղադրվելու են կադաստրային քարտեզներում:

Ակնկալվող արդյունքները
Կադաստրային քարտեզներում արտացոլվելուց հետո հնարավոր կլինի
խուսափել հողային վեճերից և օրենքով սահմանված կարգով օգտագործման
իրավունքից օգտվող հողօգտագործողները երաշխավորված կլինեն այդ հողամասերն
այլ անձանց կրկին տրամադրելու:
Արդյունքում կստացվեն ճշգրտված կադաստրային քարտեզներ:
14.8.9. Արցախի Հանրապետության ատլասի նոր խմբագրությամբ լրամշակում և
հրատարակում
2009 թվականին հրատարակվել, իսկ 2017 թվականին վերահրատարակվել է
Արցախի Հանրապետության ատլասը, որը պետական նշանակություն ունեցող,
գիտական բարձր մակարդակով կատարված հանրագիտարանային ու լայն
տեղեկատվությամբ օժտված քարտեզների ժողովածու է:

Հաշվի առնելով վարչատարածքային բաժանման մասով կատարված
լրացումներն ու փոփոխությունները, ինչպես նաև ատլասի քարտեզներում և
տեքստային մասերում տեղ գտած տեխնիկական սխալների, վրիպակների ու
բացթողումների շտկման աշխատանքների կարևորությունը, անհրաժեշտություն է
առաջանում այն տպագրել նոր խմբագրությամբ:
ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում անշարժ գույքի կադաստրի ոլորտում
իրականացվելիք ծախսային ծրագրերը (պարտավորությունները):
Հաշվի առնելով ոլորտի հիմնական գերակայությունները և նպատակները`
2021-2023թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսվում է ըստ տարիների համապատասխանաբար
169.6 մլն դրամ, 111.6 մլն դրամ և 110.6 մլն դրամ:
14.9. ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
14.9.1. Իրավիճակի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները
14.9.1.1. Ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի դրույթների` ԱՀ
ազգային վիճակագրական ծառայությունը (այսուհետ` 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 ԱՀ 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
ԱՀ Ազգային ժողովի կողմից` ԱՀ
կառավարության ներկայացմամբ, տարեկան ծրագիրը (այսուհետ` ծրագիր)` ԱՀ
վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից` պետական բյուջեի հաստատումից
հետո մեկամսյա ժամկետում:
Ծրագիրը սահմանում է ԱՀ ԱՎԾ, ինչպես նաև մյուս պետական մարմինների և
այլ կազմակերպությունների` ԱՀ 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:
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:
Պետական
վիճակագրությունը
հիմնականում
իրականացվում
և
համակարգվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից: Այն իրավական տեսանկյունով միասնական
համակարգ է, կազմակերպական
և վարչատարածքային բաժանման (կամ
տեղեկատվության հավաքագրման) տեսանկյուններով` երկաստիճան:
14.9.1.2 Վերջին տարիների ոլորտի զարգացման միտումները
ԱՀ ԱՎԾ 2017-2019թթ. զարգացման միտումներն ըստ «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի»
«2017 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրում»
նախատեսված էր թվով 322 վիճակագրական աշխատանք, որոնք ըստ կատարման
պարբերականության (թվով 1414 միավոր) կատարվել են սահմանված ժամկետներում:
Ծրագրով
նախատեսված էր 2017թ. իրականացնել
4 վիճակագրական
հետազոտություններ և փորձագիտական գնահատում:
2017թ. ընթացքում պետական բյուջեի միջոցների հաշվին անց է կացվել տնային
տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն` ԱՀ-ում
աղքատության
մակարդակի
և
սոցիալական
իրավիճակի
վերաբերյալ
տեղեկություններ ստանալու նպատակով: Ընտրանքում ընդգրկել է ԱՀ բոլոր
շրջանները:
Գործարկված բնակելի շենքերի քանակի և մակերեսների բացահայտման,
շինարարության վրա կատարված ծախսերի, իրականացված շինարարության
ծավալներն ըստ շրջանների ուսումնասիրման նպատակով տարվա ընթացքում անց է
կացվել
«Անհատական
բնակարանային
շինարարության
ընտրանքային
հետազոտություն»:
Ծրագրով նախատեսված տեղեկատվահրատարակչական գործունեության
մասով, 2017թ. հրապարակվել են շուրջ 190 անուն` ընդհանուր առմամբ 2838
տպաքանակով և 179.1 հազ. էջ ընդհանուր ծավալով վիճակագրական և վերլուծական
նյութեր:
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք, 20102016» վիճակագրական ժողովածուն հրապարակվել է հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն,
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանները թվերով, 2017» հայերեն և
ռուսերեն:
«Լեռնային Ղարաբաղը թվերով, 2017» վիճակագրական գրքույկը, «Արցախի
կանայք և տղամարդիկ, 2017» վիճակագրական ժողովածուն, «2017թ. վիճակագրական
հրապարակումների համացանկ» և «Պարենային ապահովություն և աղքատություն»
վիճակագրական տեղեկագրերը հրապարակվել են հայերեն և անգլերեն:
«ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը»
տեղեկատվական եռամսյակային
զեկույցները հրապարակվել են նաև ռուսերեն:
Զանգվածային
լրատվամիջոցների
համար,
եռամսյակային
պարբերականությամբ, պատրաստվել են
«ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը»,
ամսական ներկայացմամբ` «ԼՂՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և
շինարարության ճյուղերի առանձին ցուցանիշները», «ԼՂՀ ժողովրդագրական
իրավիճակը»,
«Սպառողական
գների
ինդեքսը
ԼՂՀ-ում»
մամլո
հաղորդագրությունները,
ինչպես
նաև թեմատիկ հաղորդագրություններ
(մասնավորապես` 2016թ. արդյունքներով արտաքին առևտրի, վճարային հաշվեկշռի,
ֆինանսների
վիճակագրության,
սոցիալ-ժողովրդագրական
իրավիճակի,
աղքատության և սոցիալական պատկերի, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության,
շինարարության մասին, 2017թ. գարնանացանի և աշնանացանի, հացահատիկային
մշակաբույսերի և խաղողի բերքահավաքի ընթացքի,
ժողովրդագրական
ցուցանիշների, առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների
վերաբերյալ):

2017թ.
ընթացքում
անց
է
կացվել
տնային
տնտեսությունների
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն: Ընտրանքի չափը կազմել է 1620
տնային տնտեսություն: Հավաքագրված տվյալների ամփոփումն ըստ ցուցանիշների
(եկամուտներ, ծախսեր, հիմնական սննդամթերքի սպառումը), նվազագույն
սպառողական զամբյուղի հաշվարկն ըստ հետազոտությամբ ստացված փաստացի
զամբյուղի կազմի և կառուցվածքի իրականացվել է հաջորդ տարում:
2016թ. հետազոտության հիմնական
արդյունքներով հրապարակվել
է
«Լեռնային Ղարաբաղի
սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2017»
վիճակագրական ժողովածուն, ինչպես նաև «Պարենային ապահովություն և
աղքատություն» վիճակագրական տեղեկագիրը:
2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրում
նախատեսված էր թվով 298 վիճակագրական աշխատանք, որոնք (թվով 1228 միավոր)
կատարվել են սահմանված ժամկետներում:
Ծրագրով նախատեսված տեղեկատվահրատարակչական գործունեության
մասով, 2018թ. հրապարակվել են շուրջ 180 անուն` ընդհանուր առմամբ 1100
տպաքանակով վիճակագրական և վերլուծական նյութեր:
Ծրագրով նախատեսված 16 վիճակագրական ժողովածուները հրապարակվել
են: «Արցախի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք, 2018» վիճակագրական
ժողովածուն հրապարակվել է հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, «Արցախի
Հանրապետության շրջանները թվերով, 2018»` հայերեն և ռուսերեն:
«Արցախը թվերով, 2018» վիճակագրական գրքույկը, «Արցախի կանայք և
տղամարդիկ, 2018» վիճակագրական ժողովածուն, «Արցախի Հանրապետության
ժողովրդագրական ժողովածու, 2018»
«Արցախի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը,
2018»
վիճակագրական-վերլուծական
զեկույցը,
«2018թ.
վիճակագրական հրապարակումների համացանկ» և «Պարենային ապահովություն»
վիճակագրական տեղեկագրերը հրապարակվել են հայերեն և անգլերեն:
Զանգվածային
լրատվամիջոցների
համար,
եռամսյակային
պարբերականությամբ, պատրաստվել են «ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը»,
ամսական ներկայացմամբ` «ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և
շինարարության ճյուղերի առանձին ցուցանիշները», «ԱՀ ժողովրդագրական
իրավիճակը», «Սպառողական գների ինդեքսն ԱՀ-ում» մամլո հաղորդագրությունները,
ինչպես
նաև թեմատիկ հաղորդագրություններ (մասնավորապես` 2017թ.
արդյունքներով
արտաքին
առևտրի,
վճարային
հաշվեկշռի,
ֆինանսների
վիճակագրության, սոցիալ-ժողովրդագրական իրավիճակի, աղքատության և
սոցիալական պատկերի, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության
մասին, 2018թ. գարնանացանի և աշնանացանի, հացահատիկային մշակաբույսերի և
խաղողի բերքահավաքի ընթացքի, ժողովրդագրական ցուցանիշների, առևտրային
բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների վերաբերյալ):
2018թ.
ընթացքում,
համաձայն
Ծրագրի,
շարունակվել
է
տնային
տնտեսությունների
կենսամակարդակի
ամբողջացված
հետազոտությունը`
ընտրանքում ընդգրկելով ԱՀ բոլոր շրջանները: Ընտրանքի չափը կազմել է 1620
տնային տնտեսություն: Յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում հետազոտվել է 135 տնային
տնտեսություն, որոնց վերաբերյալ տեղեկություններ են հավաքագրվել ինչպես
հարցաթերթով, այնպես էլ տնային տնտեսությունների կողմից ամենօրյա
պարբերականությամբ լրացվող «Ընթացիկ ծախսերի, սպառման և եկամուտների»
օրագրով:
Ընտրանքը կառուցված է եղել տնային տնտեսությունների ամենամսյա
ռոտացիայի
(փոխարինում) վրա: Հավաքագրված տվյալների ամփոփումն ըստ
ցուցանիշների (եկամուտներ, ծախսեր, հիմնական սննդամթերքի սպառումը),
նվազագույն սպառողական զամբյուղի հաշվարկն ըստ հետազոտությամբ ստացված
փաստացի զամբյուղի կազմի և կառուցվածքի իրականացվել է 2019 թվականին: 2017թ.
հետազոտության հիմնական
արդյունքներով հրապարակվել
է
«Արցախի

սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական ժողովածուն և
«Պարենային ապահովություն և աղքատություն» վիճագրական տեղեկագիրքը /ի դեպ
առաջին անգամ անգլերենով/:
«2019 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրում»
նախատեսված էր թվով 303 վիճակագրական աշխատանք, որոնք (թվով 1270 միավոր)
կատարվել են սահմանված ժամկետներում:
Ծրագրով նախատեսված բոլոր
6 վիճակագրական հետազոտություններն
իրականացվել են:
Սպառման ապրանքների գների և ծառայությունների սակագների դիտարկումը
կազմակերպվել է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսներին` 3-ական անգամ:
2019թ. ընթացքում ԱՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, նույն
մեթոդաբանությամբ, անց է կացվել տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի
ամբողջացված հետազոտություն` ԱՀ-ում աղքատության մակարդակի և սոցիալական
իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու նպատակով: Ամփոփվել և
հրապարակվել
են
2018թ.
իրականացված
տնային
տնտեսությունների
կենսամակարդակի
ամբողջացված
հետազոտության
արդյունքները:
ՀՀ
վիճակագրական կոմիտեի համապատասխան մասնագետների հետ քննարկվել և
հնարավորինս ընդլայնվել է հրապարակվող ցուցանիշների կազմը:
Բիզնես ռեգիստրի հետազոտությունն իրականացվել է
հունվար-մարտ
ամիսներին, արդյունքներն ամփոփվել են
հունիս ամսին: Հետազոտության
արդյունքներով
պատրաստվել
է
«Բիզնես
ռեգիստրի
հետազոտություն»
վիճակագրական զեկույցը:
Զբոսաշրջության վիճակագրական հետազոտությունն անց է կացվել հունիսսեպտեմբեր ամիսներին, արդյունքները ամփոփվել են հոկտեմբերին: Հետազոտության
արդյունքներով պատրաստվել է «Զբոսաշրջության վիճակագրական հետազոտություն»
վիճակագրական զեկույցը:
Անհատական բնակարանային շինարարության ընտրանքային հետազոտությունն իրականացվել է հունվար-փետրվար ամիսներին, արդյունքները ամփոփվել են
մարտ ամսին: Հետազոտության արդյունքներով պատրաստվել է «Անհատական
բնակարանային շինարարության ընտրանքային հետազոտություն» վիճակագրական
զեկույցը:
Բեռնափոխադրումներ
իրականացնող
սուբյեկտների
ընտրանքային
հետազոտությունն անց է կացվել երկրորդ և երրորդ եռամսյակներում, արդյունքներն
ամփոփվել են դեկտեմբերին: Հետազոտության արդյունքներով պատրաստվել է
«Բեռնափոխադրումներ
իրականացնողների
ընտրանքային
հետազոտություն»
վիճակագրական զեկույցը:
Ծրագրից դուրս 2019թ. փետրվար-ապրիլ ամիսներին իրականացվել է նաև
կրթական համակարգի ընտրանքային հետազոտություն, որի արդյունքներով
պատրաստվել է համապատասխան զեկույց:
Ծրագրով նախատեսված տեղեկատվահրատարակչական գործունեության
մասով, 2019թ. հրապարակվել են շուրջ 260 անուն` ընդհանուր առմամբ 2000
տպաքանակով և 125000 էջ ընդհանուր ծավալով վիճակագրական և վերլուծական
նյութեր:
Ծրագրով նախատեսված 16 վիճակագրական ժողովածուները հրապարակվել
են: «Արցախի վիճակագրական տարեգիրք, 2019» վիճակագրական ժողովածուն
հրապարակվել է հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, «Արցախի Հանրապետության
շրջանները թվերով, 2019»` հայերեն և ռուսերեն: «ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը»
տեղեկատվական եռամսյակային զեկույցները հրապարակվել են նաև ռուսերեն:
«Արցախը թվերով, 2019» վիճակագրական գրքույկը, «Արցախի կանայք և
տղամարդիկ, 2019», «Արցախի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2018
թվականին», «Արցախի Հանրապետության ֆինանսների վիճակագրությունը 2018
թվականին», «Արցախի Հանրապետության ժողովրդագրական ժողովածու, 2019»

վիճակագրական ժողովածուները,
«Արցախի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը,
2019»
վիճակագրական-վերլուծական
զեկույցը,
«2019թ.
վիճակագրական հրապարակումների համացանկ» և «Պարենային ապահովություն»
վիճակագրական տեղեկագրերը հրապարակվել են հայերեն և անգլերեն:
Զանգվածային լրատվամիջոցների համար, եռամսյակային պարբերականությամբ, պատրաստվել են «ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը», ամսական
ներկայացմամբ` «ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և շինարարության
ճյուղերի
առանձին
ցուցանիշները»,
«ԱՀ
ժողովրդագրական
իրավիճակը»,
«Սպառողական գների ինդեքսն ԱՀ-ում» մամլո հաղորդագրությունները, ինչպես նաև
թեմատիկ հաղորդագրություններ (մասնավորապես` 2018թ. արդյունքներով արտաքին
առևտրի,
վճարային
հաշվեկշռի,
ֆինանսների
վիճակագրության,
սոցիալժողովրդագրական իրավիճակի, աղքատության և սոցիալական պատկերի,
արդյունաբերության,
գյուղատնտեսության,
շինարարության
մասին,
2019թ.
գարնանացանի և աշնանացանի, հացահատիկային մշակաբույսերի և խաղողի
բերքահավաքի ընթացքի, ժողովրդագրական ցուցանիշների, առևտրային բանկերի
(մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների վերաբերյալ):
Շահագրգիռ մարմիններին է ներկայացվել հացահատիկային մշակաբույսերի
գարնանացանի,
բերքահավաքի
և
աշնանացանի
ընթացքի
մասին,
ԱՀ
ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին, առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի)
վարկերի և ավանդների, նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի մասին
(հաշվարկված բժշկական նորմաներով) օպերատիվ տեղեկատվությունները:
Վիճակագրական բոլոր տեղեկությունները
զետեղվել են ԱՀ ԱՎԾ
http://www.stat-nkr.am պաշտոնական կայքէջում:
Շարունակվել են աշխատանքները ԼՂՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքէջի`
http://www.stat-nkr.am կատարելագործման վիճակագրական տեղեկատվության
սպառողների պահանջարկը
բավարարելու, ինչպես նաև ներկայացվող
տեղեկատվության շրջանակն ընդլայնելու և վիճակագրական նյութեր տեղադրելու
արդիականացման ուղղությամբ:
Համացանցի միջոցով հասանելի է նաև ԼՂՀ ԱՎԾ բաց գրադարանի
էլեկտրոնային համացանկը, որը թարմացվում է գրադարանի` նոր գրականությամբ
համալրմանը զուգընթաց:
14.9.1.3. Հիմնական խնդիրները
Արցախի Հանրապետությունում պետական վիճակագրության առջև ծառացած
խնդիրներն են`
 ազգային հաշիվների համակարգի բարելավումը,
 ԱՀ գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման ներդրումը,
 չհաշվառված
տնտեսության
գնահատման
մեթոդաբանության
կատարելագործումը,
 բնապահպանության ոլորտի վիճակագրության բարելավումը, ինչպես նաև
ամբողջականացումը, արդիականացումը,
 ֆինանսական վիճակագրությունում ֆինանսական հաշվի վիճակագրական
տվյալների համապատասխանության ապահովումը,
 հարմոնիզացված սպառողական գների ինդեքսի ներդրումը,
 վարչական ռեգիստրների ստեղծումը և կատարելագործումը,
 վիճակագրական տեղեկատվության մատչելիության, թափանցիկության
մակարդակի բարձրացումը,
 միջազգային, ֆինանսական, տնտեսական, հասարակական և այլ
կազմակերպությունների կողմից ընդունված, ինչպես նաև ազգային չափանիշներին
համապատասխան վիճակագրության միասնական մեթոդաբանության ապահովումը:
14.9.2.ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

14.9.2.1.Նպատակները
Վիճակագրության ոլորտի հիմնական նպատակն է հանրապետության սոցիալտնտեսական գործընթացների, բնակչության և նրա կենսագործունեության ոլորտների
վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումը, մշակումը, կուտակումը, ամփոփումը,
պահպանումը, ինչպես նաև փոխանակումը և վիճակագրական տեղեկատվության
տարածումը:
Համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի
դրույթների`
ԱՀ
ազգային
վիճակագրական
ծառայությունը
պետական
վիճակագրության իրագործման բնագավառում իր գործունեությունն իրականացնում
է` հիմք ընդունելով պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրով
սահմանված հիմնական ուղղությունները և ԱՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
կողմից հաստատվող պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան
ծրագրերով սահմանված միջոցառումները:
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
տեսանկյունից
ապահովեն
դրանց
հնարավոր
կայուն
պարբերականությունը և տարեկան կտրվածքով պետական վիճակագրությանը
հատկացվող ռեսուրսների հետ համաչափությունը:
14.9.2.2.Գերակայությունները
Պետական վիճակագրության բնագավառում 2021-2023թթ. գերակայությունները
նախատեսվում են եռամյա ծրագրով և, ընդհանուր առմամբ, կարելի է ձևակերպել
հետևյալ կերպ`
1) վիճակագրական մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործման,
միջազգային չափանիշների հետ դրա ներդաշնակեցման ու միասնականացման,
ինչպես նաև վիճակագրական ցուցանիշների միջազգային համադրելիության
ապահովման նպատակով շարունակել և ընդլայնել Հայաստանի Հանրապետության
Վիճակագրական կոմիտեի հետ համագործակցությունը.
2) վիճակագրական տվյալների որակի և թափանցիկության ապահովման
նպատակով շարունակել տեղեկատվության տարածման միջազգայնորեն ընդունված
չափանիշների ներդրման ու կիրառման աշխատանքները (մասնավորապես՝ ըստ
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշակած Տվյալների տարածման հատուկ
ստանդարտի), որոնք ենթադրում են նաև ԱՎԾ պաշտոնական կայքի անխափան
աշխատանք և տեղեկատվության կազմի ու որակի, ինչպես նաև մեթոդաբանական
տվյալների պարբերական արդիականացում.
3) վիճակագրության մեթոդաբանության զարգացմանը զուգընթաց` շարունակել
ներկայում գործող վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթերում արտացոլված
ցուցանիշների կազմի ու բովանդակության վերանայման, վիճակագրական
դիտարկման փաստաթղթերի միասնականացման աշխատանքները` նպատակ
ունենալով նվազագույնի հասցնել տեղեկատվության որակի, ամբողջականության և
արժանահավատության վրա վերջինիս հնարավոր բացասական ազդեցությունները,
ինչպես նաև հնարավորին չափ նվազեցնել վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների ծանրաբեռնվածությունը.
4) շարունակել տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության
դասակարգման ու կոդավորման միասնական համակարգի մաս կազմող ազգային

դասակարգիչների
մշակման
ու
ներդրման,
ինչպես
նաև
պետական
վիճակագրությունում արդեն իսկ ներդրված ու կիրառվող դասակարգիչների
կատարելագործման աշխատանքները.
5) համալրել, արդիականացնել և ամբողջականացնել (նվազագույնը`
ամենամյա պարբերականությամբ) վիճակագրական բիզնես ռեգիստրի տվյալների
բազան (իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի մասով) և որպես դրա
հետևանք` ընդլայնել տեղեկատվության հավաքման ընտրանքային եղանակների
կիրառումը.
6) ընդլայնել վարչական ռեգիստրների միջոցով տեղեկատվության հավաքման
մեխանիզմի կիրառումը` հաշվի առնելով վիճակագրական տարեկան ծրագրերով
սահմանված համապատասխան աշխատանքների իրականացման ապահովումը.
7) տեղական (համայնքային)
վարչական ռեգիստրների (ներառյալ`
համայնքների անձնագրերի) ներդրմանը և վարմանը զուգընթաց` կատարելագործել և
ընդլայնել
տարածքային
վիճակագրության
վարման
համար
անհրաժեշտ
ցուցանիշների կազմն ու բովանդակությունը.
8) ընդլայնել ըստ սեռի վարվող վիճակագրական ցուցանիշների համակազմը.
9)
ցուցանիշների մշակման յուրաժամանակության ապահովման, ինչպես
նաև
աշխատանքների
արդյունավետության
բարձրացման
նպատակներով
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և կիրառմամբ իրականացնել
միջոցառումներ տեղեկատվության էլեկտրոնային հավաքման ուղղությամբ.
10)
օգտագործողների
պահանջների
և
կարիքների
ավելի
խորն
ուսումնասիրման և վիճակագրության համապատասխան իրավական դաշտի ու
տվյալների տարածման կատարելագործման միջոցով նպաստել վիճակագրական
տեղեկատվության նկատմամբ վստահության աճին.
11) շարունակել երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և
բնապահպանական վիճակը բնութագրող վիճակագրական տեղեկատվություն
պարունակող, ինչպես նաև ոլորտային ու տարածքային առանձնահատկությունները
բնութագրող վիճակագրական հրապարակումների (տեղեկագրերի, ժողովածուների և
այլն) թողարկումը, ինչպես նաև կատարելագործել դրանց կազմը, բովանդակությունն
ու թեմատիկ ընդգրկումը` վիճակագրական տեղեկատվության օգտագործողների
պահանջարկի առավել ամբողջական բավարարման նպատակով.
12) կատարելագործել վիճակագրական տեղեկատվության օգտագործողների
համար ԱՎԾ պաշտոնական կայքից ժամանակի իրական ռեժիմով ամփոփ
տեղեկատվության տարածման եղանակները:
14.9.3.ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
14.9.3.1 Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները
Համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 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:
Վիճակագրական ցուցանիշների կազմի ընդլայնման, հասարակական և
տնտեսական զարգացումների առավել ամբողջական արտացոլման, սոցիալտնտեսական քաղաքականության ուղղությունների նախանշման համար (նվազագույն
սպառողական զամբյուղի, նրա կառուցվածքի, ընտանիքի միջին կազմի և 1 շնչի
հաշվով
միջին
ծախսերի,
միջին
ծախսերի
և
միջին
եկամուտների
համապատասխանության, սննդամթերքի, արդյունաբերական ապրանքների և
ծառայությունների վրա բնակչության կատարած ծախսերի, ՍԳԻ-ում (սպառողական
գների ինդեքս) հաշվառվող ապրանքատեսակների և ծառայությունների տեսակարար
կշիռների, ազգային հաշիվների համակարգի և այլ ցուցանիշների հաշվարկման

նպատակով) 2021-2023թթ. նախատեսվում է շարունակել տնային տնտեսությունների
ընտրանքային հետազոտությունը:
2021-2023թթ. «Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ» ծրագրի
իրականացման համար նախատեսվում է 2021թ. 32,293.3 հազար դրամ, իսկ 20222023թթ.՝ 32,278.3 հազար դրամ:
Զբաղվածության ոլորտի պետական կարգավորումը երկրի սոցիալտնտեսական կայունության ապահովման գերակա ուղղություններից է: Աշխատանքի
շուկայի վերաբերյալ արժանահավատ, մանրամասն, միջազգային համանման
ցուցանիշների հետ համադրելի տվյալների առկայությունը հրատապ է ու կարևոր
ոլորտում ճիշտ քաղաքականություն իրականացնելու համար:
ԱՀ-ում աշխատուժի հետազոտության անցկացման անհրաժեշտությունը
պայմանավորված է հանրապետության աշխատաշուկայի իրավիճակը լիարժեք
բնութագրելու համար ոչ բավարար վիճակագրական տվյալների առկայությամբ: Նման
պայմաններում դժվար է գնահատել սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի ազդեցությունն
աշխատաշուկայի վրա, մշակել առավել նպատակաուղղված սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագրեր:
Աշխատուժի շուկայի վերաբերյալ
տվյալները 2014 թվականից սկսած
հավաքագրվում են տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված
հետազոտության շրջանակում, ամենամսյա պարբերականությամբ` տարեկան
կտրվածքով ներկայացուցչական ընտրանքով:
«Աշխատուժի հետազոտություններ» ծրագրով նախատեսվում է տարեկան
դիտարկել
2400 (ամսական՝ 200) տնային տնտեսություն: 2020թ վերոնշյալ
հետազոտությունն ԱՀ-ում մեկնարկել է, արդյունքները կամփոփվեն 2021թ.: Տվյալների
պարբերականության ապահովումը կարևոր է՝ փոփոխությունների միտումներն
բացահայտելու համար:
Աշխատուժի հետազոտության անցկացումը հնարավորություն կընձեռի
ապահովել համեմատաբար մանրամասնեցված
տեղեկատվություն և ընդլայնել
կարևորագույն ցուցանիշների շրջանակը, որոնք տեղ կգտնեն հետազոտության
արդյունքներն ամփոփող զեկույցում:
2021-2023թթ. «Աշխատուժի հետազոտություններ» ծրագրի իրականացման
համար նախատեսվում է տարեկան 18,809.2 հազար դրամ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

