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1. ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ Տ�  ԹՅԱՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ Ր�  ԹՅԱՆ 
ԳՈՐ Ծ�  ՆԵ �  ԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ՐԱՐ �  ՂԵ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ 

Ա ռա ջի կա հի նգ տա րի նե րին ՀՀ կա ռա վա րու թյան (այ սու հե տ՝ Կա ռա վա րու-
թյո ւն) գոր ծու նե ու թյու նը մի տ ված է լի նե լու Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նո ւմ 
բա րձր տեխ նո լո գի ա կան, ար դյու նա բե րա կան, ինչ պես նաև բնա պահ պա նա կան 
բա րձր չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող, ար տա հան մա նը մի տ ված մր ցու-
նակ և նե րա ռա կան տն տե սու թյո ւն կա ռու ցե լո ւն: 

Այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար ա ռա նց քային նշա նա կու թյո ւն ու նե ն՝
-  Հայաս տա նի ար տա քին և ներ քին ան վտան գու թյան ա պա հո վու մը, Ար ցա խի 

ան վտան գու թյան ե րաշ խա վո րու մը և շա րու նա կա կան ամ րա պն դու մը.
-  մար դու ի րա վո ւնք նե րի պա շտ պան վա ծու թյու նը, մար դու ա զատ ստեղ ծա-

գոր ծե լու, ար ժա նա պա տիվ ու եր ջա նիկ ապ րե լու հա մար նպաս տա վոր պայ ման-
ների ա պա հով մա մբ՝ բա րե կե ցու թյան մա կար դա կի շա րու նա կա կան բա րձ րա -
ցումը.

-  ժո ղո վր դա վա րու թյու նը, ժո ղո վր դա վա րա կան ինս տի տո ւտ նե րի զար գա-
ցու մը, ի րա վո ւն քի գե րա կայու թյու նը, օ րեն քի ա ռաջ բո լոր մա րդ կա նց հա վա սա-
րու թյու նը, ան կախ դա տա կան հա մա կար գի գոյու թյու նը, հա կակ շիռ նե րի և փո խ-
զսպո ւմն  ե րի ար դյու նա վետ մե  խա նի զմն  ե րի նե րդ րու մը.

-  հայու թյան մա րդ կային, տն տե սա կան, ֆի նան սա կան, մտա վոր նե րու ժի՝ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան զար գաց ման նպա տա կի շո ւրջ հա մա խմ բու մը.

-  Կա ռա վա րու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյո ւնն ու թա փան ցի կու թյու նը, կո-
ռո ւպ ցի այի հան րային մե ր ժու մը և կո ռո ւպ ցի այից զե րծ հան րու թյու  նը.

-  քա ղա քա կա նու թյան և բիզ նե սի գո րծ նա կան տա րան ջա տու մը, տն տե սա-
կան գոր ծու նե ու թյան հա մը նդ հա նո ւր հա սա նե լի ու թյու նը, նե րդ րու մային մի  ջա-
վայ րի գրավ չու թյու նը, աշ խա տան քի և նե րդ րո ւմն  ե րի քա ջա լե րու մը.

- կր թու թյան և ա ռո ղջ ապ րե լա կեր պի քա ջա լե րու մը. 
- աղ քա տու թյան հաղ թա հա րու մը՝ աշ խա տան քի և կր թու թյան մի  ջո ցով.
-  պե տա կան ծախ սե րի և գույ քի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան բա րձ-

րա  ցումը. 
- ազ գային փոք րա մաս նու թյո ւն նե րի ի րա վո ւնք նե րի պա շտ պա նու թյու նը: 

 Կա ռա վա ր&  թյան խն դիր նե րն են՝ 

1. Տն տե սա կան գոր ծ  նե   թյան հնա րա վո ր  թյ  ն նե րի ընդ լայ ն  մը, այդ 
թվո ւմ՝

- ձեռ նար կա տի րու թյան, ձեռ նե րե ցու թյան, նո րա րա րու թյան խթա նու մը, աշ-
խա տան քի, ստեղ ծա րա րու թյան քա ջա լե րու մը՝ նաև ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի հա-
սա նե լի ու թյու նը բա րձ րաց նե լու մի  ջո ցով.

-  պե տա կան կար գա վո րո ւմն  ե րի ա ռա վե լա գույն պար զե ցու մը, դրան ցով պայ-
մա նա վոր վա ծ՝ բիզ նե սի հա մար ժա մա նա կային և ֆի նան սա կան բե ռի նվա զե -
ցումը.
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     -  գոր ծա րա րու թյան հա մար խո չըն դոտ հան դի սա ցող կար գա վո րո ւմն  ե րի վե-
րա ցու մը, հար կային և մաք սային քա ղա քա կա նու թյան պար զե ցու մը.

-  նե րդ րու մային մի  ջա վայ րի բա րե լա վու մը, մաս նա վոր նե րդ րո ւմն  ե րի ա ճը.
-  մաս նա վոր ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար նպաս տա վոր 

պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, կա պի տա լի լի ար ժեք պա շտ պա նու թյու նը. 
- ար տա քին շու կա նե րին ին տե գր ված տն տե սու թյու նը՝ ար տա հան ման ծա-

վալ նե րի շա րու նա կա կան ա ճը.
-  հաս ցե ա կան քա ղա քա կա նու թյա մբ և տար բե րակ ված մո տե ցո ւմն  ե րի կի-

րառ մա մբ Եր ևա նից դո ւրս գոր ծա րար հա մայն քի զար գա ցու մը:
2.  Պե տա կան կա ռա վար ման ար դյ  նա վե տ  թյան բա րձ րա ց  մը, այդ թվո ւմ՝
- կրկն վող գոր ծա ռույթ նե րի վեր հա նու մը՝ դան դաղ, ոչ ար դյու նա վետ, ան հար-

կի բյու րոկ րա տա կան ըն թա ցա կար գե րի կր ճա տու մը, տար բեր պե տա կան հիմ -
նարկ նե րո ւմ և ստո րա բա ժա նո ւմն  ե րո ւմ ի րա կա նաց վող մի և նույն տե սա կի գոր ծա-
ռույթ նե րի կե նտ րո նա ցու մը և մե կ տե ղու մը, գոր ծա ռույթ նե րի ծախ սա տա րու թյան 
գնա հա տու մը և ծախ սե րի նվա զեց մա նն ուղղ ված շա րու նա կա կան բա րե փո խո ւմ-
նե րի ի րա կա նա ցու մը.

-  կա ռա վար ման հա մա կար գո ւմ քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման, գոր ծա ռույթ-
նե րի թվայ նաց ման և ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գոր ծա ռույթ նե րի տա րան ջա-
տու մը, է լե կտ րո նային փաս տա թղ թա շր ջա նա ռու թյան ամ բող ջա կան հա մա կար գի 
նե րդ րու մը.

-  պե տու թյան կող մի ց մա տո ւց վող ծա ռայու թյո ւն նե րի ո րա կի ար դի ա կա-
նա ցու մը, ավ տո մա տա ցու մը և թվայ նա ցու մը՝ դրա նց մա տո ւց ման մի  աս նա կան 
կե նտ րո նի ստեղ ծու մը « մե կ կան գառ, մե կ պա տու հան» սկզ բո ւն քի կի րառ մա մբ, 
ինչ պես նաև « մի  այն մե կ ան գամ» սկզ բո ւն քի կի րա ռու մը, ո րը հնա րա վո րու թյո ւն 
կտա պե տա կան մար մի ն նե րի մի  ջև տվյալ նե րի փո խա նակ ման շնոր հիվ քա ղա-
քա ցո ւց ցան կա ցած տվյալ ստա նա լու մի  այն մե կ ան գամ.

-  հան րային ֆի նա նս նե րի, այդ թվո ւմ՝ վար կային և դրա մաշ նոր հային ծրա-
գ րե րի ծախ սար դյու նա վետ կա ռա վա րու մը, պե տա կան պա րտ քի ար դյու նա վետ 
կա ռա վար ման հա մա կար գե րի զար գա ցու մը և բա րե լա վու մը՝ նպա տա կադ նե լով 
նե րգ րավ ված փո խա ռու մի  ջոց նե րն ուղ ղել մա րդ կային նե րու ժի և ա վե լաց ված 
ար ժեք ա պա հո վող են թա կա ռո ւց վա ծք նե րի զար գաց մա նը, ո րը հե տա գայո ւմ ար-
տա հան ման ծա վալ նե րը մե  ծաց նե լու և տն տե սա կան ա ճի լրա ցու ցիչ հնա րա վո րու -
թյուն ներ կըն ձե ռի. 

- պե տա կան գնո ւմն  ե րի ար դար և թա փան ցիկ հա մա կար գի նե րդ րու մը, այդ 
թվո ւմ՝ ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյո ւն նե րի գնո ւմն  ե րի ան հրա ժեշ տու թյան հիմ-
նա վոր մա մբ, դրա նք ճի շտ ժա մա նա կին ու պատ շաճ ծա վա լով ի րա կա նաց նե լու 
ար դյու նա վետ հա մա կար գի նե րդ րու մը, շա հե րի բախ ման եր ևույթ նե րի բա ցա -
ռումը.

-  պե տա կան ծա ռայու թյան հա մա կար գո ւմ՝ ար ժա նիք նե րի հի ման վրա աշ խա-
տան քի ըն դո ւն ման և ա ռա ջըն թա ցի ա պա հո վու մը.

- չօգ տա գո րծ վող ան շա րժ և շար ժա կան գույ քի, ինչ պես նաև առևտ րային (շա-
հույթ ստա նա լու) նպա տա կով օգ տա գո րծ վող ան շա րժ գույ քի և փայա մաս նակ ցու-
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թյո ւն նե րի վե րա գույ քագ րու մը, մի  աս նա կան հաշ վա ռու մը և հե տա գա ար դյու նա-
վետ տնօ րի նու մը.

-  մաս նակ ցային կա ռա վար ման ինս տի տու ցի ո նա լա ցու մը՝ շա հա ռու խմ բե րի 
ի րա կան նե րգ րավ վա ծու թյո ւնն ա պա հո վե լու մի  ջո ցով.

-  պե տա կան գոր ծա ռույթ նե րի ավ տո մա տա ցու մը, ստան դար տա ցու մը և ալ-
գո րիթ մա ցու մը, ինչ պես նաև ստան դա րտ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման պատ-
վի րա կու մը, լի ցեն զի ա նե րի, թույլտ վու թյո ւն նե րի տրա մա դր ման, հաշ վետ վու  -
թյունների ըն դո ւն ման ավ տո մա տա ցու մը. 

- ազ գային վի ճա կագ րա կան հա մա կար գի կա րո ղու թյո ւն նե րի ամ րա պն դու մը.
-  պե տա կան հիմն  ա րկ նե րի և կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի՝ մի  ջազ գային ստան-

դա րտ նե րով հաշ վետ վու թյո ւն ներ ներ կայաց նե լու և ան կախ աու դիտ ան ցնե լու 
պա հա նջ նե րի նե րդ րու մը.

-  կար գա վոր ման ազ դե ցու թյան գնա հատ ման և վեր լու ծու թյո ւն նե րի վրա 
հի մն  ված քա ղա քա կա նու թյան ա պա հո վու մը, մաս նա վո րա պե ս՝ Կա ռա վա րու թյան 
յու րա քան չյո ւր ո րո շո ւմ նախ քան դրա կի րար կո ւմն  ան ցնե լու է « կար գա վոր ման 
ազ դե ցու թյան գնա հա տո ւմ», ո րը թույլ կտա նա խա պես հաս կա նա լու այդ ո րո  շում-
նե րի ազ դե ցու թյու նը մի ջ նա ժա  ետ և եր կա րա ժա  ետ հե ռան կա րո ւմ՝ ընդ հա-
նուր տն տե սու թյան և դրա ա ռան ձին ուղ ղու թյո ւն նե րի վրա. 

- ան ցո ւմ կա տա րե լը ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման և փաս տե րի ու տվյալ-
նե րի վեր լու ծու թյան վրա հի մն  ված քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման մո դե լի. 

- տես չա կան մար մի ն նե րի ա վե լի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման մի  ջո ցով 
հա  սա րա կու թյան և սպա ռող նե րի հա մար ա ռա վել ան վտա նգ մի  ջա վայ րի ա պա-
հո  վու մը, սպա ռող նե րի շա հե րի պա շտ պա նու թյու նը. այս ա ռու մով չա փա զա նց 
կար ևոր է պե տու թյան, հա սա րա կու թյան և տն տե սա վա րող սո ւբյե կտ նե րի օ րի նա-
կան շա հե րի և ի րա վո ւնք նե րի մի  ջև հա վա սա րա կշ ռու թյան ա պա հո վու մը. 

- վե րա հս կո ղա կան նոր և ժա մա նա կա կից մե  թոդ նե րի նե րդ րու մը՝ մի  ա ժա-
մա նակ բա րձ րաց նե լով վե րա հս կո ղու թյո ւն ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րի հաշ վե-
տ վո ղա կա նու թյո ւնն ու թա փան ցի կու թյու նը: Պե տու թյան կող մի ց ի րա կա նաց վող 
վե րա հս կո ղու թյու նը չպե տք է են թադ րի տն տե սա վա րող նե րի գոր ծու նե ու թյա նն 
ան հար կի մի  ջամ տու թյո ւն, այն կոչ ված է նպաս տե լու կան խա տե սե լի և մր ցու նակ 
գոր ծա րար մի  ջա վայ րի կայաց մա նը: Այս ա ռու մով, չա փա զա նց կար ևոր է ո րո շա-
կի ո լո րտ նե րո ւմ կար գա վո րո ւմն  ե րի պար զե ցո ւմն  ու ար դի ա կա նա ցու մը, ինչ պես 
նաև բո ղո քա րկ ման գոր ծո ւն մե  խա նի զմն  ե րի նե րդ րու մը: 

3.  Մա րդ կային նե ր  ժի զար գա ց  մը, նե րա ռյա լ՝ 
- կր թու թյան քա ջա լե րու մը, ո րա կյալ կր թու թյան ա պա հո վու մը, կր թու թյան 

մի  ջազ գայ նա ցու մը.
- տն տե սու թյան կա ռո ւց ված քային փո փո խու թյո ւն նե րի հա մար պա հա նջ վող 

մաս նա գի տա կան նե րու ժի զար գա ցու մը՝ կր թու թյան և գի տու թյան ո լո րտ նե րի ար-
դի ա կա նաց ման մի  ջո ցով.

-  հաշ ման դա մու թյո ւն ու նե ցող ան ձա նց ի րա վո ւնք նե րի և ար ժա նա պատ վու-
թյան պա շտ պա նու թյու նը և նրա նց սո ցի ա լա կան նե րառ ման ա պա հո վու մը. 

- ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի ար դի ա կա նա ցու մը և բա րե լա վու մը, ո րա կյալ 
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     ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյո ւն նե րի մատ չե լի ու թյան և հա սա նե լի ու թյան ա պա-
հո վու մը, ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյան հա մա կար գի նե րդ րու մը.

-  սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյան ո լոր տի զար գա ցու մը՝ հաս ցե ա կա նու թյան 
բա րձ րաց ման մի  ջո ցով.

-  ժո ղո վր դագ րա կան կայու նու թյան և զար գաց ման ա պա հո վու մը, ծնե լի ու-
թյան խթա նու մը.

- ս փյո ւռ քի ներ կայա ցու ցիչ նե րին Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա-
վար ման հա մա կար գո ւմ նե րգ րա վե լու օ րե նսդ րա կան ար գե լք նե րի վե րա ցու մը:

4.  Հ  սա լի են թա կա ռ  ց վա ծք նե րի զար գա ց  մը և հա սա նե լի   թյան ընդ լայ-
ն  մը, այդ թվո ւմ՝

-  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ճա նա պա րհ նե րի ո րա կի շա րու նա կա կան 
բա րձ րա ցու մը, ճա նա պար հա շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի ո րա կի ա պա հով-
մա ն՝ մի  ջազ գային ստան դա րտ նե րին հա մա պա տաս խա նող հա մա կար գի և ճա-
նա պա րհ նե րի պահ պան ման ու ըն թա ցիկ շա հա գո րծ ման ավ տո մատ հս կո ղա կան 
հա մա կար գի նե րդ րու մը.

-  վե րա կա նգն վող է ներ գե տիկ և է ներ գախ նայող հա մա կար գե րի զար գա -
ցումը.

- ջ րային հա մա կար գե րի կա ռա վար ման ար դի ա կա նա ցու մը և ո ռոգ ման հա-
մա կար գե րի ար դի ա կա նաց մա նն ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը.

-  գյու ղա տն տե սու թյան ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի նե րդ րու մը.
- ան շա րժ գույ քի գոր ծառ նու թյո ւն նե րի առ ցա նց ավ տո մատ հա մա կար գի և 

տա րա ծա կան տվյալ նե րի մի  աս նա կան ին տե գր ված կա դա ստ րի հա մա կար գի 
նե րդ րու մը և հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վու մը։ 

2. ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐ ՔԻՆ ԱՆՎ ՏԱՆ Գ�  ԹՅԱՆ Ա ՊԱ ՀՈ Վ�  ՄԸ 

 Հայաս տա նի ար տա քին և ներ քին ան վտան գու թյան ա պա հով ման կար ևո-
րա գույն նա խա պայ մա նն ան վտան գու թյան մի  ջա վայ րի հա մա կող մա նի գնա հատ-
ման հի ման վրա ար տա քին, ներ քին և պա շտ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան 
ճկո ւն գոր ծի քա կազ մի  ձևա վո րո ւմն  է, ո րը հնա րա վո րու թյո ւն կտա Կա ռա վա րու-
թյան քա ղա քա կան ա ռաջ նա հեր թու թյո ւն նե րը կյան քի կո չե լու հա մար ստեղ ծե լու 
կայո ւն և կան խա տե սե լի մթ նո լո րտ, իսկ ար տա քին ան վտան գու թյան ա պա հով-
ման ե րաշ խիք նե րի հա մա ր՝ բա վա րար կա րո ղու թյո ւն ներ: 

Վե րոն շյալ կա րո ղու թյո ւն նե րի ստե ղծ ման հա մար ար դեն առ կա է ի րա վո ւն-
քի գե րա կայու թյան և ժո ղո վր դա վա րա կան ար ժեք նե րի վրա հի մն  ված ազ գային 
մի  աս նու թյան մթ նո լո րտ, ժո ղո վր դի վս տա հու թյու նը վայե լող Կա ռա վա րու թյո ւն, 
ո րը թույլ է տա լիս ազ գային ամ բո ղջ նե րու ժը հա մա խմ բել զին ված ու ժե րի զար-
գաց ման ու մար տու նա կու թյան բա րձ րաց ման, սահ ման նե րի ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան 
ամ րա պնդ ման, ներ քին ան վտան գու թյան ա պա հով ման և ար տա քին քա ղա քա կա-
նու թյան ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րաց ման հա մա ր։ Հե նց այդ մթ նո լո րտն է ամ-
րա պն դո ւմ հայ րե նի քի պա շտ պա նու թյան և ան վտան գու թյան ա պա հով ման գոր-
ծո ւմ ամ բո ղջ հայ ազ գի նե րգ րավ վա ծու թյան ան հրա ժեշ տու թյան գի տակ ցու մը և 
բա նակ-հա սա րա կու թյո ւն ի րա կան ու ար դյու նա վետ կա պը։ Զու գա հե ռա բար այդ 
մթ նո լո րտն է, որ նպաս տա վոր պայ ման ներ է ստեղ ծո ւմ քա ղա քա ցի նե րի ի րա վա-



– 11 –

գի տակ ցու թյան բա րձ րաց ման, ի րա վա պահ մար մի ն նե րի նկատ մա մբ վս տա հու-
թյան ձևա վոր ման, քա ղա քա ցի-ի րա վա պահ մար մի ն ներ ար դյու նա վետ հա մա -
գործակ ցու թյան հա մա ր։ 

Վե րոն շյալ պայ ման նե րի առ կայու թյու նը նաև հնա րա վո րու թյո ւն է տա լիս 
ամ րա պն դե լու պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյու նը և բա րձ րաց նե լու երկ րի բա րի 
համ բա վը՝ մի  ջազ գային հար թակ նե րո ւմ պե տու թյան շա հե րը պա շտ պա նե լու տե-
սան կյու նից ստեղ ծե լով ա ռա վել նպաս տա վոր պայ ման ներ:

2.1. ՊԱ ՇՏ ՊԱ Ն�  ԹՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ Ն�  ԹՅ�  ՆԸ 

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պա շտ պա նու թյան ա պա հով ման կար ևո րա-
գույն մի  ջո ցը մար տու նակ զին ված ու ժեր ու նե ցող, ա պա քա ղա քա կան, մշ տա պես 
կա տա րե լա գո րծ վող, ռազ մա կան ար վես տո ւմ ու գի տու թյան մե ջ տե ղի ու նե ցող 
զար գա ցո ւմն  ե րին հա մըն թաց ար դի ա կա նաց վող, ռազ մա քա ղա քա կան բա րե-
նպա ստ հնա րա վո րու թյո ւն նե րը, ռազ մա կան ար դյու նա բե րու թյան և ռազ մա կան 
գի տու թյան ար դի ձե ռք բե րո ւմն  ե րն ար դյու նա վետ կի րա ռող, հա սա րա կու թյան 
հա մա կող մա նի նե րգ րավ մա մբ, ժո ղո վր դա վա րա կան և քա ղա քա ցի ա կան վե  րա-
հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող պա շտ պա նու թյան հա մա կար գի ստեղ ծո ւմն  է:

 Կա ռա վա րու թյու նը նպա տա կադ րել է պե տու թյան պա շտ պա նու նա կու թյան 
մա կար դա կը բա րձ րաց նել այն պես, որ այն հա մար ժեք լի նի ռազ մա կան սպառ-
նա լիք նե րի գնա հատ ված (կան խա տես վող) մա կար դա կին և հա վա նա կան պա տե-
րազ մի  բնույ թի ն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան նկատ մա մբ զին ված ոտնձ գու-
թյու նը զս պե լու և կան խե լու, իսկ պա տե րազ մի  ժա մա նակ ռազ մա կան գոր ծո ղու-
թյո ւն նե րն ա ռա վե լա գույնս վաղ փու լո ւմ և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա-
մար շա հա վետ պայ ման նե րով դա դա րեց նե լու հա մար: 

Այդ նպա տա կով ի րա կա նաց վե լու է պա շտ պա նու թյան ռազ մա վա րա կան վե-
րա նայ ման գոր ծըն թա ցի հեր թա կան շր ջա փու լը, ո րը թույլ կտա ան վտան գու թյան 
մի  ջա վայ րի, առ կա և հա վա նա կան ռազ մա կան սպառ նա լիք նե րի, դրա նց չե զո-
քաց ման հա սա նե լի ռե սո ւրս նե րի և հնա րա վո րու թյո ւն նե րի հա մա կող մա նի գնա-
հատ ման հի ման վրա սահ մա նե լու պա շտ պա նու թյան ռազ մա վա րա կան պլա նա-
վոր ման նպա տակ նե րն ու խն դիր նե րը։ 

Մեր երկ րի առջև ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րի եր կա րա ժա  ետ բնույ-
թից ել նե լո վ՝ Կա ռա վա րու թյո ւնն ա ռա ջի կա հի նգ տա րի նե րի հա մար պահ պա նե-
լու է բնակ չու թյան և ռե սո ւրս նե րի նկատ մա մբ ան հա մա չափ մե  ծա քա նակ զին ված 
ու ժե ր՝ կար ևո րա գույն խն դիր նե րից հա մա րե լով պար տա դիր ժա  ե տային և պայ-
մա նագ րային ծա ռայու թյան փո խլ րաց նող հա մա կար գի շա րու նա կա կան բա րե լա-
վու մը և զին ված ու ժե րի գոր ծու նե ու թյո ւնն ու զար գա ցու մը՝ ա ռաջ նոր դե լով պատ-
րաս տա կա նու թյան բա րձ րաց ման ու մա րդ կա նց նկատ մա մբ հո գա ծու թյան ա վե-
լաց ման սկզ բո ւնք նե րով: 

Կա ռա վա րու թյու նը կար ևո րո ւմ է զո րա հա վա քային նա խա պատ րաս տու թյան 
և քա ղա քա ցի ա կան պա շտ պա նու թյան ո լո րտ նե րո ւմ պե տա կան և տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի հա մա ձայ նեց ված գոր-
ծու նե ու թյու նը, ինչ պես նաև այդ ո լո րտ նե րո ւմ պլա նա վոր ման և վե րա հսկ ման 
մե  խա նի զմն  ե րի ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րա ցու մը: Պե տու թյան պա շտ պա նու-
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     նա կու թյան բա րձ րաց ման տե սան կյու նից ա ռաջ նա հեր թու թյու նը տր վե լու է առ կա 
ու ժե րով և մի  ջոց նե րով ռազ մա կան խն դիր նե րի կա տար մա ն՝ Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան զին ված ու ժե րի պատ րաս տա կա նու թյա նը՝ ան ձնա կազ մի  ար հես-
տա վար ժու թյան, զի նա նո ցի և մի  ջազ գային կա պե րի ար դյու նա վե տու թյան և 
մար տա դաշ տո ւմ ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան ու մտա վոր գե րա զան ցու թյան 
մի  ջո  ցով: 

Կա ռա վա րու թյու նը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան զին ված ու ժե րի պատ-
րաս տա կա նու թյո ւնն ամ րա պն դե լու է պա շտ պա նու թյան ո լոր տի ինս տի տու ցի ո-
նալ ար դյու նա վե տու թյա մբ՝ որ պես մար տա կան հզո րու թյան վե րար տա դր ման և 
ա պա գա ու ժե րի ձևա վոր ման գրա վա կան: Մեր գլ խա վոր մր ցակ ցային ա ռա վե-
լու թյո ւնն ա ռա քե լու թյան զգա ցու մով ա ռաջ նո րդ վող մար դիկ են, ուս տի ջա նք ու 
ե ռա նդ չի խնայ վե լու նրա նց հա մար ծա ռայու թյան բա րեն պա ստ պայ ման նե րի և 
ար ժա նի վար ձատ րու թյո ւն ա պա հո վե լու հա մար:

 Հետ ևո ղա կան քայ լեր են ձեռ նա րկ վե լու ամ բո ղջ պե տա կան հա մա կար գո ւմ, 
ա ռա վել ևս բա նա կո ւմ ար հես տա վա րժ ան ձնա կազ մի  և զո րա կո չիկ նե րի շր ջա նո ւմ 
պար տա կա նու թյան զգա ցո ղու թյո ւնն ա ռա քե լու թյան գի տակ ցու մով փո խա րի նե-
լու ուղ ղու թյա մբ։ Այդ գի տակ ցո ւմն  է, որ պե տք է ա ռաջ նոր դի հա սա րա կու թյան և 
պե տու թյան հատ կաց րած մա րդ կային, նյու թա կան, ֆի նան սա կան և այլ ռե սո ւրս-
նե րը պե տու թյան ու հա սա րա կու թյան ան վտան գու թյա նն ա ռա վե լա գույն ար դյու-
նա վե տու թյա մբ ծա ռայեց նե լո ւն։ Այդ նպա տա կով Կա ռա վա րու թյու նը մտա դիր է 
նե ր դնել ռե սո ւրս նե րի կա ռա վար ման և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան բա րձ րաց ման 
բա րե լավ ված մե  խա նի զմն  եր, ո րո նք, բա ցի ա վե լի ար դյու նա վետ լու ծո ւմն  եր ա պա-
հո վե լո ւց, կն պաս տեն կո ռո ւպ ցի այի դեմ պայ քա րի ուժգ նաց մա նը: 

Ա նձ նա կազ մի  մար տա կան վար պե տու թյան բա րձ րաց ման նոր չա փա նիշ-
նե  րի սահ ման մա մբ՝ Կա ռա վա րու թյու նը մի տ ված է զին ված ու ժե րը հա մալ րել 
գե րճշգ րիտ հե ռա հար հր թի ռային հար ված նե րի, հրե տա նային խոց ման և հա կա-
օ դային պա շտ պա նու թյան ար դի հա մա լիր նե րով, բազ մա գոր ծա ռու թային ա վի ա-
ցի այով և ավ տո մա տաց ված ու ռո բո տաց ված օ դային և վեր գետ նյա հա մա կար-
գե րո վ՝ այդ պի սով ա վե լաց նե լով ան հրա ժե շտ խո րու թյա մբ հե տա խու զու թյան, 
զո րա շար ժի և կրա կային խոց ման հե ռա վո րու թյու նը, ճշգր տու թյու նը և ար դյու-
նա վե տու թյու նը: Անվ տան գու թյան ա պա հով ման կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ է լի-
նե  լու հայ րե նա կան ռազ մա կան ար դյու նա բե րու թյան զար գա ցու մը, ու շադ րու թյան 
կե նտ րո նո ւմ են մն ա լու տեխ նի կա կան մի  ջոց նե րով ա ռաջ նագ ծի հետ ևո ղա կան 
հա մալ րու մը և մար տա կան հեր թա պա հու թյան ար դյու նա վե տու թյո ւնն ու ան-
վտան գու թյան բա րձ րա ցու մը։ 

Մի ջոց ներ են ձեռ նա րկ վե լու, որ զին ված ու ժե րի կա ռա վար ման հա մա կար գը 
լի նի ա ռա վե լա պես ավ տո մա տաց ված, ու նե նա ժա մա նա կա կից ռազ մա կան գոր-
ծո ղու թյո ւն ներ վա րե լու հա մար բա վա րար օ պե րա տի վու թյո ւն, կեն սու նա կու  թյուն, 
շար ժու նա կու թյո ւն և տեխ նո լո գի ա կան գե րա կայու թյո ւն ու հա գեց վա ծու թյո ւն, 
ինչ պես նաև կի բեռ պա շտ պա նու թյան ա պա հով ման հա մար ան հրա ժե շտ կա րո-
ղու թյո ւն ներ, ա ռաջ նո րդ վի նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան, ա րագ կո ղմն  ո րոշ վե լու, 
ո րո շո ւմն  եր կայաց նե լու և գոր ծե լու խթան մա նը մի տ ված «Հ րա մա նատ րո ւմ ա ռա-
ջադ րան քի մի  ջո ցով» կա ռա վար ման ու ղե կա վար ման սկզ բո ւն քով: 
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Մա րդ կային կա պի տա լի զար գաց ման նպա տա կով ան ձնա կազ մի  կա ռա-
վար ման, կր թու թյան և պատ րաս տու թյան ո լո րտ նե րի բա րե փո խո ւմն  ե րը նպա-
տա կաո ւղղ վե լու են զին ծա ռայող նե րի կր թա կան ցեն զի և մտա վոր մա կար դա կի 
բա րձ րաց մա նը, պե տա կան կա ռա վար ման և քա ղա քա ցի ա կան հան րու թյան կա-
րող ու ժե րն ա ռա վե լա գույնս նե րգ րա վե լո ւն և առ կա մաս նա գի տա կան ռե սո ւր սը 
լա վա գույնս օգ տա գոր ծե լո ւն: Կա ռա վա րու թյու նը կյան քի է կո չե լու ար ժա նիք նե-
րի վրա հի մն  ված և կր թա կան չա փո րո շիչ նե րի հետ փոխ կա պա կց ված ծա ռայո-
ղա կան ա ռաջ խա ղաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը և զար գաց նե լու է պրո ֆե սի ո նալ 
սեր ժան տա կան հա մա կար գը: 

Նա խա տես վո ւմ է է ա կա նո րեն բա րե լա վել զին ված ու ժե րի ան ձնա կազ մի  բա-
րոյա հո գե բա նա կան պատ րա ստ վա ծու թյան մա կար դա կը, կար գա պա հու թյու նը, 
զին ված ու ժե րո ւմ մար դու ի րա վո ւնք նե րի պա շտ պա նու թյու նը, բա ցա ռել ոչ կա նո-
նադ րային հա րա բե րու թյո ւն նե րի դեպ քե րը ։

 Կա ռա վա րու թյու նը նա խա տե սո ւմ է զար գաց նել զին ծա ռայող նե րի և նրա նց 
ըն տա նի քի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյան հա մա կար գը, ե րաշ խա-
վո րել նրա նց ամ բող ջա կան և ո րա կյալ ի րային ու պա րե նային բա վա րա րու մը: 
Սո ցի ա լա կան պա շտ պան վա ծու թյան, զին վո րա կան ծա ռայու թյան գրավ չու թյան 
մա կար դա կի բա րձ րաց ման նպա տա կով նա խա տես վո ւմ է ի րա կա նաց նել բնա կա-
րա նային և բժշ կա կան ա պա հով ման ծրագ րե ր։ 

Պա շտ պա նու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նակ նե րո ւմ ի րա կա նաց-
վող մի  ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան և հա վա քա կան ան վտան գու թյան գոր ծող 
ըն թա ցա կար գե րի հնա րա վո րու թյո ւն նե րն ընդ լայ նե լու նպա տա կով Կա ռա վա րու-
թյու նը նա խա տե սո ւմ է զար գաց նել երկ կո ղմ և բազ մա կո ղմ ռազ մա քա ղա քա կան 
դա շի նք նե րն ու գոր ծըն կե րու թյո ւն նե րը՝ պահ պա նե լով Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան ազ գային շա հե րից բխող և առ կա ռազ մա քա ղա քա կան ընդ հան րու  թյուն-
նե րի վրա հի մն  ված հա րա բե րու թյո ւն նե րի ձևա վոր ման հա վա սա րա կշ ռու թյու նը:

2.2. ՆԵՐ ՔԻՆ ԱՆՎ ՏԱՆ Գ�  ԹՅ�  ՆԸ 

 Ներ քին ան վտան գու թյան ա պա հով ման ո լոր տո ւմ ա ռաջ նային խն դիր նե-
րից են հան ցա վո րու թյան մա կար դա կի շա րու նա կա կան նվա զու մը, կա տար ված 
հան ցա գոր ծու թյո ւն նե րի բա ցա հայտ ման մա կար դա կի շա րու նա կա կան բա րձ րա  -
ցումը: 

Այս գոր ծո ւմ կար ևո րա գույն հայե ցա կար գային ա ռաջ նա հեր թու թյու նը քա-
ղա քա ցի-ի րա վա պահ մար մի ն ներ հա մա գոր ծակ ցու թյան նոր մշա կույ թի ձևա վո-
րո ւմն  ու ամ րա պն դո ւմն  է, ո րի հա մար ան հրա ժե շտ է ի րա կա նաց նել ներ քոն շյալ 
քայ լե րը ՝

-  բա րձ րաց նել ի րա վա պահ մար մի ն նե րի և դա տա կան հա մա կար գի վստա -
հե լի ու թյան մա կար դա կը՝ կո ռո ւպ ցի այի բա ցառ ման և քա ղա քա ցի նե րի հետ 
նրա նց հա րա բեր վե լու մշա կույ թի բա րձ րաց ման մի  ջո ցով (այս խնդ րի լո ւծ ման 
հա մար կար ևոր են նաև ի րա վա պահ մար մի ն նե րի շա րու նա կա կան կա ռո ւց ված-
քային և բո վան դա կային բա րե փո խո ւմն  ե րը). 

- բա րձ րաց նել հան րային ան վտան գու թյան ա պա հով ման հար ցո ւմ քա ղա քա-
ցի նե րի ի րա վա գի տակ ցու թյան մա կար դա կը, ո րը կն պաս տի յու րա քան չյո ւր քա-
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     ղա քա ցո ւ՝ հան րային ան վտան գու թյան ա պա հով ման գոր ծըն թա ցո ւմ սե փա կան 
դե րի և պա տաս խա նատ վու թյան գի տա կց ման զար գաց մա նը և հան րային կյան-
քո ւմ քրե ա ծին մտա ծե լա կեր պի բա ցառ մա նը.

-  գոր ծո ւն մե  խա նի զմն  ե րի նե րդր մա մբ ա պա հո վել ի րա վա պահ մար մի ն նե րի 
նկատ մա մբ հան րային վե րա հս կո ղու թյու նը։ 

Հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան ա պա հով ման ա ռու մով ա ռա նց քային նշա -
նա կու թյո ւն ու նի բռ նու թյու նից զե րծ հան րու թյան հայե ցա կար գը։ Հան րային հա -
մե  րաշ խու թյան մա կար դա կի բա րձ րաց ման նպա տա կով Կա ռա վա րու թյու նը մտա-
դիր է գոր ծո ւն մի  ջոց ներ ձեռ նար կել հան րային կյան քի բո լոր ո լո րտ նե րո ւմ բռ նու-
թյան դեպ քե րի նվա զեց ման և բա ցառ ման ուղ ղու թյա մբ: 

Ներ քին ան վտան գու թյան ա պա հով ման ա ռաջ նա հեր թու թյո ւն նե րից է պե-
տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րա ցու մը: Այս հա-
մա տե քս տո ւմ կար ևոր վո ւմ է պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րո ւմ ո րո շո ւմ-
նե րի նա խա պատ րա ստ ման, պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և դրա նց 
ի րա կա նաց ման նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյան գոր ծըն թա ցո ւմ քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան դե րի բա րձ րա ցու մը:

 Ներ քին ան վտան գու թյան ա պա հով ման գոր ծըն թա ցո ւմ Կա ռա վա րու թյու-
նը նպա տա կա դր ված է ամ րա պն դել երկ րի պա րե նային ան վտան գու թյու նը՝ 
ա պա հո վե լով սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյան, վե րամ շակ ման և բա շխ ման գոր ծ-
ընթաց   ների ան վտա նգ և պատ շաճ գոր ծե լա կար գը: Դա, ի թի վս այ լոց, կն պաս տի 
սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյան և մր ցու նա կու թյան բա րձ րաց մա նը ար տա քին և 
ներ քին շու կա նե րո ւմ: 

Կա ռա վա րու թյու նը հե տա մո ւտ է ամ րա պն դել բնակ չու թյան կեն սա բա նա կան 
ան վտան գու թյան մա կար դա կը՝ հա մա ճա րակ նե րի դեմ պայ քա րի, ռիս կե րի կա-
ռա վար ման ու դի մա կայու նու թյան բա րձ րաց ման մի  աս նա կան պե տա կան քա ղա-
քա կա նու թյան նե րդր մա մբ: 

Կա ռա վա րու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյո ւն նե րի թվո ւմ են Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյան օբյե կտ նե րի և են թա կա ռո ւց վա ծք-
նե րի ան վտան գու թյան ա պա հո վու մը, ան վտան գու թյան մա կար դա կի բա րձ րաց-
մա նն ուղղ ված խն դիր նե րի և դրան ցից բխող մի  ջո ցա ռո ւմն  ե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Պե տա կան պա հո ւս տի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման նպա տա կով ան հրա -
ժեշտ է ա ռա վե լա գույնս ի րա կա նաց նել նյու թա կան ար ժեք նե րի պե տա կան պա-
հուս տի պահ պան ման, թար մաց ման, սպա սա րկ ման ու ար դի ա կա նաց ման հա մար 
ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի ուղ ղո րդ ման մի  ջո ցա ռո ւմն  ե րը: Վեր ջի նիս ար դյու նա-
վետ ի րա գո րծ ման նպա տա կով ան հրա ժե շտ է նե րդ նել կա ռա վար ման ճկո ւն մե -
խա նի զմն  եր և ա պա հո վել դրա նց պար բե րա կան կա տա րե լա գոր ծու մը՝ ար դի մար-
տահ րա վեր նե րին հա մա հո ւնչ: 

Կա ռա վա րու թյու նը կար ևո րո ւմ է բնա կան և տեխ նա ծին ա ղետ նե րի ար դյու-
նա վետ կան խա տե սո ւմն  ու վաղ ազ դա րա րու մը, դրա նց ա րագ ար ձա գա նք ման 
հա մա կար գի կա տա րե լա գոր ծու մը, ար տա կա րգ ի րա վի ճակ նե րո ւմ բնակ չու թյան 
ի րա զեկ վա ծու թյան ու կրթ վա ծու թյան մա կար դա կի բա րձ րա ցու մը:

 Կա ռա վա րու թյու նը շա րու նա կե լու է ներ պե տա կան և ան դրազ գային կազ-
մա կե րպ ված հան ցա վո րու թյան դեմ ար դյու նա վետ պայ քա րը, մաս նա վո րա պես 
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թմ րա մի  ջոց նե րի և հո գե մե տ նյու թե րի ա պօ րի նի շր ջա նա ռու թյան, մա րդ կա նց 
թրա ֆի քին գի ու շա հա գո րծ ման, ա հա բեկ չու թյան և փո ղե րի լվաց ման դեմ պայ-
քա րի ո լո րտ նե րո ւմ հա մա լիր մի  ջո ցա ռո ւմն  ե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Այս ուղ ղու թյա մբ գե րա կա քայ լե րից են լի նե լու պե տա կան ռե սո ւրս նե րի 
նպա տա կային և ար դյու նա վետ բաշ խու մը, հատ կա պես ու ժային կա ռույց նե րի 
մաս նակ ցու թյա մբ հա մա կա րգ ված գոր ծո ղու թյո ւն նե րի ի րա կա նա ցու մը, սահ մա-
նային ան ցա կե տե րի շա րու նա կա կան վե րա զի նու մը և տեխ նի կա կան հա գեց վա -
ծության մա կար դա կի բա րձ րա ցու մը, մի  ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան խո րա-
ցու մը, ինչ պես նաև ո լոր տը կար գա վո րող օ րե նսդ րու թյան բա րե լա վու մը: 

Կա ռա վա րու թյան հա մար ա ռա նձ նա հա տո ւկ նշա նա կու թյո ւն ու նեն ան հա-
տի, հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան ան վտան գու թյան ա պա հո վու մը կի բեռ տի-
րույ թում և տե ղե կատ վա կան են թա կա ռո ւց վա ծք նե րի ան վտան գու թյան ա պա հո -
վումը:

2.3. ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ Ն�  ԹՅ�  ՆԸ

 Ար տա քին քա ղա քա կա նու թյո ւնն ի րա կա նաց նելիս Կա ռա վա րու թյո ւնն ա ռաջ  -
նո րդ վո ւմ է Հայաս տանի Հան րապե տու թյան և հայ ժո ղո վր դի հա վա քա կան շա -
հե րով: 

Կա ռա վա րու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը նպա տա կաո ւղղ ված է 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան պա շտ պա նու թյա նը, Հայաս-
տա նի և Ար ցա խի ան վտան գու թյան ա պա հով մա նը, Հայաս տա նի մի  ջազ գային 
հե ղի նա կու թյան բա րձ րաց մա նը, բո լոր պե տու թյո ւն նե րի հետ փոխ շա հա վետ և 
ի րա վա հա վա սար հա րա բե րու թյո ւն նե րի շա րու նա կա կան զար գաց մա նը, մի  ջ-
ազգային ու տա րա ծա շր ջա նային գոր ծըն թաց նե րին Հայաս տա նի նե րգ րավ  վա-
ծության ա վե լաց մա նը, երկ կո ղմ և բազ մա կո ղմ ձևա չա փե րո ւմ հա մա գոր ծակ-
ցու թյան խո րաց մա նը՝ Հայաս տա նի կայո ւն զար գաց մա նը և տն տե սու թյան ար-
դի ա կա նաց մա նը, նոր շու կա ներ մո ւտ քի ա պա հով մա նը և դե պի Հայաս տան ու 
Ար  ցախ օ տա րե րկ րյա նե րդ րո ւմն  ե րի ա վե լաց մա նը ։

 Կա ռա վա րու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան սկզ բո ւն քային ա ռաջ նայ-
նու թյո ւն նե րն են մի  ջազ գային և տա րա ծա շր ջա նային ան վտան գու թյան ա պա հո-
վո ւմն  ու հա կա մար տու թյո ւն նե րի խա ղաղ կար գա վո րու մը, կայո ւն զար գաց մա նն 
ուղղ ված մի  ջազ գային և տա րա ծա շր ջա նային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, մար դու 
ի րա վո ւնք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյո ւն նե րի պա շտ պա նու թյու նը, ժո ղո վր դա-
վա րու թյան ամ րա պն դու մը, մա րդ կու թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյո ւն նե րի կան խար-
գե լու մը։ 

Ար տա քին քա ղա քա կա ն&  թյան ո լոր տ&  մ Կա ռա վա ր&  թյ&  նը գոր ծե լ&  է՝
- Ե Ա ՀԿ Մի նս կի խմ բի հա մա նա խա գա հու թյան ձևա չա փո ւմ ղա րա բա ղյան 

հիմն  ա խնդ րի բա ցա ռա պես խա ղաղ կար գա վոր ման ուղ ղու թյա մբ: Դրա հիմ քո ւմ 
պե տք է ըն կած լի նեն մի  ջազ գային ի րա վո ւն քի հիմն  ա րար սկզ բո ւնք նե րը, մաս նա-
վո րա պե ս՝ ժո ղո վո ւրդ նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և ինք նո րոշ ման ի րա վո ւն քը։ 
Ար ցա խի կար գա վի ճա կը և ան վտան գու թյան ա պա հո վու մը բա նակ ցային գոր ծ-
ընթա ցո ւմ Հայաս տա նի ա ռաջ նա հե րթ գե րա կայու թյո ւն նե րն են:

 Բա նակ ցու թյո ւն նե րի ար դյու նա վե տու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյո ւն 
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     ու նի խա ղա ղու թյա նը նպաս տող մթ նո լոր տի առ կայու թյու նը, նե րա ռյա լ՝ վս տա հու-
թյան և ան վտան գու թյան մի  ջոց նե րի ամ րա պն դու մը, հա կա մար տու թյան սր ման 
ռիս կե րի նվա զե ցու մը, ագ րե սիվ հռե տո րա բա նու թյան բա ցա ռու մը ։

 Կա ռա վա րու թյու նը վե րա հաս տա տո ւմ է, որ Ար ցա խը, որ պես հա կա մար-
տու թյան հիմն  ա կան կո ղմ, պե տք է ո րո շիչ ձայն և նե րգ րավ վա ծու թյո ւն ու նե նա 
ի րա կան և տևա կան խա ղա ղու թյան հաս տատ մա նն ուղղ ված հան գու ցա լո ւծ ման 
գոր ծըն թա ցո ւմ.

- Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մի  ջազ գային ճա նաչ ման, դա տա պա րտ ման գործ-
ըն թա ցի շա րու նա կա կա նու թյո ւնն ա պա հո վե լու ուղ ղու թյա մբ: Մա րդ կու թյան դեմ 
այդ հան ցա գոր ծու թյան ճա նա չու մը կն պաս տի տա րա ծա շր ջա նի ան վտան գու թյա-
նը, կայու նու թյա նը և ժո ղո վո ւրդ նե րի մի  ջև հա մե  րաշ խու թյա նը, ինչ պես նաև ոճ-
րա գոր ծու թյո ւն նե րի կան խար գել մա նը. 

- Հայաս տա նի տն տե սա կան զար գաց ման ուղ ղու թյա մբ` խթա նե լով կայո ւն 
զար գաց ման օ րա կար գը, ար դի ա կան, գի տե լի քա հե նք, ստեղ ծա գո րծ ու նո րա րա-
րա կան նա խա ձեռ նու թյո ւն նե րը, ծրագ րե րն ու գոր ծըն թաց նե րը: Այս ո լոր տո ւմ Կա-
ռա վա րու թյան ջան քե րը նպա տա կաո ւղղ ված են լի նե լու նաև օ տա րե րկ րյա ուղ ղա-
կի նե րդ րո ւմն  ե րի ա ճին, մի  ջազ գային լա վա գույն օ րի նակ նե րի ու փոր ձա ռու թյան 
փո խառ մա նը, նոր շու կա նե րի բա ցա հայտ մա նը և ար տա հան ման ա վե լաց մա նը, 
դե պի Հայաս տան զբո սա շր ջու թյան խթան մա նը, մի ջ կա ռա վա րա կան հա նձ նա-
ժո ղովն  ե րի աշ խա տա նք նե րո ւմ տն տե սա կան բա ղադ րի չի ար դյու նա վե տու թյան 
բա րձ րաց մա նը, սփյո ւռ քի գոր ծա րար նե րու ժի լի ար ժեք նե րգ րավ մա նը, մի  ջ-
ազգային տն տե սա կան ին տեգ րա ցի ոն կա ռույց նե րի շր ջա նակ նե րո ւմ ՀՀ տն տե-
սա կան շա հե րի ա ռա ջմղ մա նը.

- Հայաս տա նո ւմ և մի  ջազ գային աս պա րե զո ւմ ժո ղո վր դա վա րա կան հաս տա-
տու թյո ւն նե րի ա ռա վել ամ րա պնդ ման, մար դու ի րա վո ւնք նե րի և հիմն  ա րար ա զա-
տու թյո ւն նե րի պա շտ պա նու թյան ընդ լայն ման, ի րա վո ւն քի գե րա կայու թյան և լավ 
կա ռա վար ման հե տա գա խթան ման ուղ ղու թյա մբ` այս բնա գա վա ռո ւմ սեր տո րեն 
հա մա գոր ծակ ցե լով հա մա պա տաս խան մի  ջազ գային կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի ու 
կա ռույց նե րի հետ.

- մի  ջազ գային խա ղա ղու թյան և ան վտան գու թյան ա պա հով ման ուղ ղու թյա մբ, 
նե րա ռյա լ՝ չտա րած ման և սպա ռա զի նու թյո ւն նե րի վե րա հսկ ման, ա հա բեկ չու թյան 
և ան դրազ գային սպառ նա լիք նե րի դեմ պայ քա րի, ինչ պես նաև մի  ջազ գային խա-
ղա ղա պա հու թյան մի  ջո ցով. 

- ցե ղաս պա նու թյան և մա րդ կու թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյո ւն նե րի կան խար-
գել ման ուղ ղու թյա մբ` շա րու նա կե լով ա ռա ջա մար տի կի դեր խա ղալ այս հար ցում 
ի րա կա նաց վող մի  ջազ գային ջան քե րո ւմ։ Այս ա ռու մով Կա ռա վա րու թյու նը շա-
րու նա կե լու է հե տա մո ւտ լի նել նաև ազ գային, էթ նիկ, կրո նա կան և ռա սայա կան 
հո ղի վրա խտ րա կա նու թյան և ան հան դո ւր ժո ղա կա նու թյան դրս ևո րո ւմն  ե րի դեմ 
մի ջազ գային պայ քա րին. 

- հայ ժո ղո վր դի ինք նու թյան ամ րա պնդ ման, քա ղա քա կր թա կան ար ժեք նե րի 
և պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյան պա շտ պա նու թյան ու հան րա հռ չակ ման 
ուղ ղու թյա մբ: Կա ռա վա րու թյու նը կար ևո րո ւմ է մշա կու թային և գի տա կր թա կան 
կա պե րի, մա րդ կային շփո ւմն  ե րի և հան րային դի վա նա գի տու թյան խո րաց ման 
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ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ որ պես ժո ղո վո ւրդ նե րի մի  ջև բա րե կա մու թյան ամ րա -
պնդման մի  ջոց, ո րո նց ի րա կա նաց ման գոր ծո ւմ իր դե րա կա տա րու թյո ւնն ու նի 
նաև սփյո ւռ քը. 

- օ տա րե րկ րյա պե տու թյո ւն նե րո ւմ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-
քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց ի րա վո ւնք նե րի ու շա հե րի պա շտ պա նու-
թյան, ար տա կա րգ ի րա վի ճակ նե րո ւմ հայտն ված հայ րե նա կից նե րին ա ջակ ցու-
թյան ցու ցա բեր ման ուղ ղու թյա մբ։

 Կա ռա վա րու թյո ւնն ակ տի վո րեն աշ խա տե լու է՝
- Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի  ու թյու նո ւմ և Հա վա քա կան ան վտան գու  թյան 

պայ մա նագ րի կազ մա կեր պու թյու նո ւմ Հայաս տա նի ակ տիվ և նա խա ձեռ նո ղա  կան 
մաս նակ ցու թյո ւնն ա պա հո վե լու ուղ ղու թյա մբ՝ նպաս տե լով նաև այդ կա ռույց նե րի 
ար դյու նա վե տու թյան ա ռա վել բա րձ րաց մա նը.

- Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հետ ռազ մա վա րա կան-դաշ նակ ցային հա րա բե-
րու թյո ւն նե րը զար գաց նե լու ուղ ղու թյա մբ՝ այս նպա տա կը դի տար կե լով մե ր գլ խա-
վոր ա ռաջ նա հեր թու թյո ւն նե րի թվո ւմ։ Հայաս տան-Ռու սաս տան հա րա բե րու թյո ւն-
նե րը հի մն  ված են բա րե կա մու թյան, ի րա վա հա վա սա րու թյան, հար ցե րը հա մա տեղ 
ջան քե րով լու ծե լու պատ րաս տա կա մու թյան վրա։ Կա ռա վա րու թյու նը Ռու սաս տա-
նի Դաշ նու թյան հետ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ռազ մա կան հա մա գոր ծակ-
ցու թյու նը դի տար կո ւմ է որ պես Հայաս տա նի ան վտան գու թյան ա պա հով ման հա-
մա կար գի կար ևոր բաղ կա ցու ցիչ.

- Ա մե  րի կայի Մի ա ցյալ Նա  հա նգ նե րի հետ բա րե կա մա կան գոր ծըն կե րու թյան 
հետ ևո ղա կան զար գաց ման ուղ ղու թյա մբ։ Կա ռա վա րու թյու նը նպա տա կա դր ված է 
խո րաց նե լու գոր ծակ ցու թյու նը Ա մե  րի կայի Մի ա ցյալ Նա հա նգ նե րի հե տ՝ Հայաս-
տա նի զար գաց ման ու բա րե փո խո ւմն  ե րի օ րա կար գին ա ջակ ցե լու և տա րա ծա -
շրջա նային կայու նու թյա նը մի տ ված երկ խո սու թյան ընդ լայն ման ուղ ղու թյա մբ.

- ԵՄ-ի, նրա ան դամ պե տու թյո ւն նե րի և եվ րո պա կան այլ երկր նե րի հետ բա-
րե կա մա կան հա րա բե րու թյո ւն նե րը խո րաց նե լու և գոր ծըն կե րու թյո ւնն ընդ լայ նե-
լու ուղ ղու թյա մբ։   Հա մա պար փակ և ընդ լայն ված գոր ծըն կե րու թյան հա մա ձայ-
նագ րի (ՀԸ ԳՀ) կի րար կու մը դի տա րկ վո ւմ է որ պես Հայաս տա նի զար գաց մա նն 
ուղղ ված Կա ռա վա րու թյան բա րե փո խո ւմն  ե րի օ րա կար գին նպաս տող նշա նա կա-
լից գոր ծո ն։ Կա ռա վա րու թյու նը շա րու նա կե լու է քայ լեր ձեռ նար կել Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի հա մար ԵՄ-ի մո ւտ քի ար տո նագ րե րի ա զա-
տա կա նաց ման ա պա հով ման ուղ ղու թյա մբ.

- Ի րա նի և Վրաս տա նի հետ ա ռա նձ նա հա տո ւկ բա րիդ րա ցի ա կան հա րա բե-
րու թյո ւն ներ զար գաց նե լու ուղ ղու թյա մբ, ո րո նք հնա րա վո րի նս զե րծ կլի նեն այլ 
աշ խար հա քա ղա քա կան ազ դե ցու թյո ւն նե րից.

- Չի նաս տա նի հետ բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյո ւն նե րին բնո րոշ բազ մա-
ոլո րտ լայն հա մա գոր ծակ ցու թյո ւն ծա վա լե լու և ընդ լայ նե լու, Հնդ կաս տա նի և Ճա-
պո նի այի հետ բա րե կա մա կան և փոխ շա հա վետ փոխ գոր ծակ ցու թյու նը զար գաց-
նե լու և խո րաց նե լու ուղ ղու թյա մբ.

-  ը նդ լայ նե լու փոխ գոր ծակ ցու թյու նը Մեր ձա վոր Ար ևել քի գոր ծըն կեր երկրնե -
րի հետ.
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     - զար գաց նե լու հա մա գոր ծակ ցու թյո ւնն ա մե  րի կյան, ա սի ա կան, աֆ րի կյան և 
խա ղա ղօվ կի ա նո սյան պե տու թյո ւն նե րի հետ:

 Բազ մա կո ղմ հար թակ նե րո ւմ Կա ռա վա րու թյու նը կար ևո րո ւմ է՝
- ՄԱԿ-ում, Ե Ա ՀԿ-ում, ԵԽ-ում և մի  ջազ գային այլ կա ռույց նե րո ւմ Հայաս-

տա նի ա ռա վել ակ տիվ նե րգ րավ վա ծու թյու նը և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
շա հե  րի պա շտ պա նու թյու նը, նե րա ռյա լ՝ ան վտան գու թյան, կայո ւն զար գաց ման 
և մար դու ի րա վո ւնք նե րի ո լո րտ նե րո ւմ.

- ԱՊՀ շր ջա նակ նե րո ւմ հա մա գոր ծակ ցու թյա նն ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը, 
այդ թվո ւմ՝ ԱՊՀ երկր նե րի հետ երկ կո ղմ հա րա բե րու թյո ւն նե րի զար գա ցու մը.

- ՆԱ ՏՕ-ի հետ քա ղա քա կան երկ խո սու թյան շա րու նա կու մը, Ան հա տա կան 
գոր ծըն կե րու թյան գոր ծո ղու թյո ւն նե րի ծրագ րի հետ ևո ղա կան ի րա կա նա ցու մը.

- Ֆրան կո ֆո նի այի մի  ջազ գային կազ մա կեր պու թյա նը Հայաս տա նի նե ր-
գրավ վա ծու թյան խո րա ցու մը, ՖՄԿ-ում Հայաս տա նի նա խա գա հու թյան բա րձր 
մա կար դա կով ի րա կա նա ցու մը ։

2.4. ՍՓՅ�  Ռ ՔԻ ՀԵՏ ԿԱ ՊԵ ՐԸ 

 Հայաս տան-ս փյո ւռք հա մա կող մա նի փոխ գոր ծակ ցու թյո ւնն ուղղ ված է լի նե-
լու հայ ժո ղո վր դի ինք նու թյան, քա ղա քա կր թա կան ար ժեք նե րի, պատ մամ շա կու-
թային ժա ռան գու թյան պահ պան մա նը և զար գաց մա նը, աշ խար հաս փյո ւռ հայ -
կական հա մայնք նե րո ւմ հա մա հայ կա կան մի  աս նա կան օ րա կար գի հա րս տաց-
մա նը՝ հի մն  ված հա մայն քային բազ մա զա նու թյան հա րգ ման, հա մե  րաշ խու թյան, 
փոխ կա պա կց վա ծու թյան սկզ բո ւնք նե րի վրա ։

 Կա ռա վա րու թյու նը՝ 
- որ դեգ րո ւմ է գի տա կան, մաս նա գի տա կան, կր թամ շա կու թային, տն տե սա-

կան և այլ ո լո րտ նե րո ւմ հա մա հայ կա կան ցան ցե րի ստե ղծ ման և զար գաց ման քա-
ղա քա կա նու թյո ւն.

-  կար ևո րո ւմ է Հայաս տա նի զար գաց մա նը սփյո ւռ քի նե րու ժի լի ար ժեք ներ-
գ րա վու մը, սփյո ւռ քի հայ հա մայնք նե րի՝ բնա կու թյան երկ րի և Հայաս տա նի մի ջև 
կայո ւն հա րա բե րու թյո ւն նե րի կա մր ջող դե րի մե  ծա ցու մը, Հայաս տան-ս փյո ւռք 
գոր ծակ ցու թյան խո րաց ման և ընդ լայն ման հա մար այն պի սի քայ լե րի ու ծրագ րե-
րի ի րա կա նա ցու մը, ո րո նք կն պաս տեն սփյո ւռ քի մաս նակ ցու թյա նը Հայաս տա նի 
հան րային կյան քին. 

- ա ռաջ նա հեր թու թյո ւն է հա մա րո ւմ հայ րե նա դար ձու թյան խթա նու մը, ինչ պես 
նաև Հայաս տա նո ւմ սփյո ւռ քա հայե րի ին տե գր ման գոր ծըն թա ցին ա ջակ ցու մը.

-  կար ևո րո ւմ է հա մա հայ կա կան ազ գային, հոգ ևոր, գի տա կր թա կան, մշա-
կու թային և այլ կա ռույց նե րի ամ րա պն դու մը և նրա նց դե րա կա տա րու մը հա մա-
հայ կա կան խն դիր նե րի լո ւծ ման գոր ծո ւմ և ջան քեր է գոր ծադ րե լու սփյո ւռ քը ներ-
կայաց նող ներ կայա ցո ւց չա կան կազ մա կեր պու թյո ւն ստեղ ծե լու ուղ ղու թյա մբ: 

3. ՊԱՅ ՔԱ ՐԸ ԿՈ Ռ�  Պ ՑԻ ԱՅԻ ԴԵՄ 

 Կա ռա վա րու թյու նը հա մոզ ված է, որ հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան կյան-
քի վրա ա մե  նա կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյո ւն ու նե ցող եր ևույթ նե րից մե  կը կո-
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ռո ւպ   ցիան է, հետ ևա բար կո ռո ւպ ցի այի դեմ պայ քա րը հիմն  ա կան ա ռաջ նա-
հեր թու  թյուն նե րից է, և այս պայ քա րո ւմ Կա ռա վա րու թյու նը լի նե լու է վճ ռա կան, 
հաս տա տա կամ, ան զի ջո ւմ և ան հան դո ւր ժո ղ։ Ա ռա նձ նա հա տո ւկ կար ևոր վո ւմ է 
կո ռո ւպ ցի ան ծնող պատ ճառ նե րի վեր հան մա նը և դրա նց վե րաց մա նը մի տ ված 
գոր ծո ղու թյո ւն նե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Կա ռա վա րու թյու նը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան ըն ձե-
ռած հնա րա վո րու թյո ւն նե րի սահ ման նե րո ւմ ան զի ջո ւմ պայ քար կմ ղի կո ռո ւպ -
ցիայի դե մ՝ այս ըն թաց քո ւմ ակն կա լե լով լայն հան րային ա ջակ ցու թյո ւն և հա մա-
գոր ծակ ցու թյո ւն ի րա վա պահ մար մի ն նե րի հե տ։ Կո ռո ւպ ցի ան պե տք է ար ժա նա-
նա լայն հան րային ար գա հա տան քի։ Ոչ թա փան ցիկ աղ բյո ւր նե րից գույք ձե ռք 
բե րած պաշ տո նյա նե րը, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված պատ ժին զու գա հեռ, պե տք է ար ժա նա նան հան րային ար հա մար հան քի 
և դա տա պա րտ ման: 

Հա կա կո ռո ւպ ցի ոն պայ քա րի ար դյու նա վե տու թյան հա մար ան հրա ժե շտ է 
ե րաշ խա վո րել փո խզս պո ւմն  ե րի և հա կակ շիռ նե րի սկզ բո ւն քի կի րար կու մը, հնա-
րա վո րի նս նվա զեց նել օ րե նսդ րա կան կար գա վո րո ւմն  ե րո ւմ եր կա կի մո տե ցո ւմն  եր 
կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյո ւն նե րը, ինչ պես նաև նե րդ նել նոր գոր ծի քա կա զմ։ Ընդ 
ո րո ւմ, պայ քա րը պե տք է ի րա կա նաց վի ինչ պես ռազ մա վա րա կան մի  ջո ցա ռո ւմն  ե-
րի ի րա կա նաց մա մբ, այն պես էլ հա կա կո ռո ւպ ցի ոն ինս տի տու ցի ո նալ հա մա կար-
գի զար գաց ման և վե րա փոխ ման մի  ջո ցով: Հա կա կո ռո ւպ ցի ոն ինս տի տու ցի ո նալ 
հա մա կար գի տե սան կյու նից կար ևոր վո ւմ է մաս նա գի տաց ված, ան կա խու թյան 
ե րաշ խիք նե րով օժտ ված հա կա կո ռո ւպ ցի ոն մա րմն  ի ստեղ ծու մը, ո րը կի րա կա-
նաց նի ու սո ւմն  ա սի րու թյո ւն ներ, օժտ ված կլի նի կո ռո ւպ ցի ոն հան ցա գոր ծու թյո ւն-
նե րի բա ցա հայտ ման հա մար ան հրա ժե շտ գոր ծի քա կազ մով: Է ա կան նշա նա կու-
թյո ւն կա րող են ու նե նալ նաև տար բեր ո լո րտ նե րի ի րա վա կան կար գա վո րո ւմն  ե րի 
պար զե ցու մը և հս տա կե ցու մը: 

Հայաս տա նից ա պօ րի նի դո ւրս բեր ված ակ տիվն  ե րը վե րա դա րձ նե լու նպա-
տա կով Կա ռա վա րու թյու նը մտա դիր է վե րա նայել ակ տիվն  ե րի վե րա դար ձի ինս-
տի տու տի վե րա բե րյալ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյու նը և ամ-
րա պն դել մի  ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 

3.1. ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ԾԱ ՌԱՅ�  ԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆ ՎՈՂ ԱՆ ՁԱ ՆՑ 
 ԳՈՐ Ծ�  ՆԵ �  ԹՅԱՆ Գ� Յ ՔԻ ԵՎ Ե ԿԱ Մ�  Տ ՆԵ ՐԻ 

ԹԱ ՓԱՆ ՑԻ Կ�  ԹՅ�  ՆԸ

Կո ռո ւպ ցի այի ա ճի կամ կան խար գել ման ա ռաջ նային պայ ման նե րից մե  կը 
պե տու թյան ա ռա ջին դեմ քե րի, գոր ծա դիր, օ րե նս դիր և դա տա կան իշ խա նու թյուն-
նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի բա րձ րաս տի ճան ներ կայա-
ցու ցիչ նե րի նե րգ րավ վա ծու թյո ւնն է կո ռո ւպ ցի ոն հա մա կար գի մե ջ կամ, հա մա պա-
տաս խա նա բար, նրա նց կող մի ց կո ռո ւպ ցի ոն հա մա կար գե րի մե ր ժու մը։ Ըստ այդմ՝ 
իշ խա նա կան վեր նա խա վի չնե րգ րավ վա ծու թյու նը կո ռո ւպ ցի ոն հա մա կար գե րի 
մե ջ գո րծ նա կա նո ւմ ե րաշ խա վո րո ւմ է քա ղա քա կան կո ռո ւպ ցի այի պար տու թյու նը. 
Կա ռա վա րու թյու նը վճ ռա կան է այս պի սի պայ ման ներ ա պա հո վե լու գոր ծո ւմ։ 

Այս պի սով, կո ռո ւպ ցի այի կան խար գել ման գոր ծո ւմ կար ևո րա գույն նշա նա-
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     կու թյո ւն ու նի պե տու թյան ա ռա ջին դեմ քե րի, « Հան րային ծա ռայու թյան մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված հան րային ծա ռա յու թյան 
մե ջ գտն վող բո լոր ան ձա նց, նրա նց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի, մե ր ձա վոր ազ գա-
կան նե րի գոր ծու նե ու թյան և ու նեց ված քի նկատ մա մբ ի րա կան հան րային վե րա-
հս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման հա մար հա մար ժեք թա փան ցի կու թյան և հաշ վե-
տվո ղա կա նու թյան մե  խա նի զմն  ե րի ստեղ ծու մը։ Նրա նց կո ռո ւպ ցի ոն նե րգ րավ վա-
ծու թյու նը բա ցա ռե լու հա մար ան հրա ժե շտ է նաև ի րա կա նաց նել ո րո շա կի օ րե նս-
դրա կան նո րա մու ծու թյո ւն ներ, ո րոն ց ից ա ռա նձ նա պես կար ևոր վո ւմ են՝ 

- այն պի սի նոր հա մա կար գի նե րդ րու մը, հա մա ձայն ո րի՝ Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան պե տա կան պաշ տո նի հա վակ նող և նման պաշ տոն զբա ղեց նող 
ան ձի նք հա մա պա տաս խան  լի ա զոր մա րմն  ին նո տա րա կան կար գով կլի ա զո րեն 
աշ խար հի ցան կա ցած բան կո ւմ և ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նո ւմ, ցան-
կա ցած երկ րի տա րած քո ւմ ի րե նց ա նու նից փնտ րել և ստա նալ տե ղե կու թյո ւն ներ 
ի րենց ա նու նով հաշ վե հա մար նե րի առ կայու թյան, ստե ղծ ման օ րից դրա նց շար ժի 
և մն ա ցոր դի, ինչ պես նաև ի րե նց ա նու նով շար ժա կան, ան շա րժ գույ քի և ար ժե-
թղ թե րի առ կայու թյան մա սին: Նման լի ա զո րա գիր տա լո ւց հրա ժար վող ան ձի նք 
չպե տք է կա րո ղա նան լի նել բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նյա.

-  պաշ տո նա տար ան ձա նց գույ քի, ե կա մո ւտ նե րի և շա հե րի հայ տա րա րագ րե-
րի՝ հրա պա րակ ման են թա կա տվյալ նե րի ցան կի ընդ լայ նու մը (ե կա մո ւտ վճա րող-
նե րի ա նո ւն նե րը (ան վա նո ւմն  ե րը), գույ քի գտն վե լու եր կի րը և այլն)՝ ա պա հո վե լով 
կո ռո ւպ ցի այի կան խար գել ման և բա ցա հայտ ման ար դյու նա վե տու թյու նը. 

- այն պի սի նոր հա մա կար գի նե րդ րու մը, ո րի հա մա ձայն հա կա կո ռո ւպ ցի ոն 
հա մա պա տաս խան մար մի  նն ի րա վա սու թյո ւն կու նե նա ստու գե լու նշա նակ ման 
են թա կա՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան պաշ տո նի հա վակ նող ան-
ձանց բա րե վար քու թյան կա նոն նե րի պահ պա նու մը (չ պահ պա նու մը) ու կո ռո ւպ-
ցիոն ի րա վա խախ տո ւմն  ե րո ւմ ներ քաշ ված լի նե լը (չ լի նե լը) և, ըստ այդմ, նշա նակ-
ման նպա տա կա հար մա րու թյան վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան խո րհր դատ վա-
կան բնույ թի եզ րա կա ցու թյո ւն ներ կայաց նե լու տվյալ ան ձին նշա նա կե լու ի րա վա-
սու թյո ւն ու նե ցող ան ձին:

3.2. ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ Ր�  ՄԸ 

 Պե տա կան կա ռա վար ման ուռ ճաց ված հա մա կար գը՝ իր տե սա նե լի և ան-
տե սա նե լի մար մի ն նե րի չար դա րաց ված ծա վա լով, գոր ծա ռույթ նե րի և ո լո րտ-
նե րի կրկ նո ղու թյա մբ, դրա հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ա նար դյու նա վե տու թյա մբ, 
պա տաս խա նատ վու թյան մե  խա նի զմն  ե րի ա նո րո շու թյա մբ, հիմն  ա զո ւրկ բեռ է 
հարկ վճա րող նե րի հա մար և լր ջա գույն խո չըն դո տ՝ Հայաս տա նի մր ցու նա կու-
թյան բարձ րաց ման ճա նա պար հին: Մեզ պե տք է ծախ սար դյու նա վետ, դի նա մի կ, 
ճկո ւն և մր ցու նակ պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կա րգ։ 

Այս ուղ ղու թյա մբ Կա ռա վա րու թյու նը շա րու նա կա բար վեր է հա նե լու պե տա-
կան բո լոր գե րա տես չու թյո ւն նե րի կրկն վող գոր ծա ռույթ նե րը, և վեր ջին նե րիս 
օպ տի մա լաց ման շնոր հիվ բա րձ րաց վե լու են պե տա կան գե րա տես չու թյո ւն նե րի 
ծախս ար դյու նա վե տու թյու նը և աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Կա տա րո ղա կա նի գնա հատ ման հա մա կար գի բա րե փոխ ման ար դյո ւնք նե րով 
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փոք րաց վե լու է պե տա կան մե  քե նան` նպաս տե լով պե տա կան ռե սո ւրս նե րի ճի շտ 
կա ռա վար մա նը: 

Ար դյո ւն քո ւմ՝ կա պա հով վի Կա ռա վա րու թյան ան դամն  ե րի ի րա վա սու թյո ւն նե-
րի և պար տա կա նու թյո ւն նե րի հա վա սա րա կշ ռու մը, ծրագ րե րի ար դյո ւնք նե րի հա-
մար պա տաս խա նատ վու թյան ո րո շա կի ա ցու մը:

 Հան րային կա ռա վար ման հա մա կար գո ւմ առ կա հիմն  ա կան խն դիր նե րի մա-
սով Կա ռա վա րու թյան ա ռա նց քային մո տե ցո ւմն  ե րն են՝

1. Ընդ հա նո ւր և ո լոր տային քա ղա քա կա նու թյո ւն նե րի մա սո վ՝
- որ ևէ նա խա ձեռ նու թյան, գոր ծա ռույ թի, ծրագ րի, մի  ջո ցառ ման հա մար պե-

տք է սահ ման վեն ար դյո ւն քի վե րջ նա կան և թի րա խային (տա րե կան) ոչ ֆի նան-
սա կան այն պի սի ցու ցա նիշ նե ր՝ նե րա ռյալ ժա  ետ նե րը, ո րո նք կար տա հայ տեն 
և՛ Կա ռա վա րու թյան, և՛ ա ռան ձին մար մի ն նե րի գոր ծա ռույթ նե րի, ծրագ րե րի ու 
դրա նց ար դյո ւնք նե րի բո վան դա կային փոխ կա պա կց վա ծու թյու նը, կլի նեն չա փե լի 
և հա մադ րե լի: Պե տք է հս տակ ի ցույց դր վի ար դյո ւնք նե րի հաս ցե ա կա նու թյու նը 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցո ւն և (կամ) այլ շա հա ռո ւին ուղղ ված 
լի նե լը: Կա ռա վա րու թյան, Ազ գային ժո ղո վի, քա ղա քա ցի նե րի և հա սա րա կու թյան 
այլ ան դամն  ե րի հա մար պե տք է հա սա նե լի և հաս կա նա լի լի նեն հան րային մի  ջոց-
նե րի (բա րի քի) վե րա բա շխ ման, այդ թվո ւմ՝ ի րա կա նաց վող ծախ սե րի և ծրագ րե րի 
նպա տակ նե րը, ար դյո ւնք նե րը և դրա նց գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը.

- ցան կա ցած գոր ծա ռույ թի կամ ծրագ րի մա սով սահ ման ված նպա տակ (ոչ 
ֆի նան սա կան ցու ցա նի շը) պե տք է ա պա հո վի հա վե լյալ ու հաս ցե ա կան ար ժեք 
(ար դյո ւնք) և պե տք է բխի քա ղա քա կա նու թյան թի րախ նե րից:

2. Պե տա կան ռե սո ւրս նե րի կա ռա վար ման մա սո վ՝
- ռե սո ւրս նե րի կա ռա վա րու մը պե տք է ի րա կա նաց վի ար դյու նա վետ, օգ տա-

վետ և խնայո ղա բար.
- հան րային յու րա քան չյո ւր մար մի ն կամ կազ մա կեր պու թյո ւն, ան կախ կազ-

մա կեր պաի րա վա կան կամ այլ ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րից, պե տք է գոր ծի 
օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի լի ա զո րու թյո ւն նե րի շր ջա նա կո ւմ՝ ի րա կա նաց նե-
լով տվյալ մա րմն  ի նպա տակ նե րին հա մա պա տաս խա նող և դրան ցից բխող գոր-
ծա ռույթ ներ. չպե տք է լի նեն կրկ նու թյո ւն ներ, այ լը նտ րան քային, զու գա հեռ, փո-
խա րի նող կամ թա քն ված հա մա կար գեր և (կամ) տվյալ մա րմն  ին ոչ բնո րոշ գոր-
ծա ռույթ նե ր։ Ընդ ո րո ւմ՝

- քա ղա քա կա նու թյա նը վե րա բե րող գոր ծա ռույթ նե րը պե տք է հա մա խմբ վեն 
և ի րա կա նաց վեն պե տա կան մար մի ն նե րի կա ռո ւց ված քո ւմ՝ որ պես մաս նա գի-
տաց ված ստո րա բա ժա նո ւմն  եր.

- օ ժան դակ, սպա սար կող, ա ջակ ցող և մաս նա գի տաց ված այլ գոր ծա ռույթ-
նե րի մա սով պե տք է դի տար կել դրա նք մաս նա վո րին ար տա պատ վի րե լու հնա-
րա  վորու թյու նը և նպա տա կա հար մա րու թյու նը: Անհ նա րին կամ ոչ նպա տա կա-
հար մար լի նե լու դեպ քո ւմ նման գոր ծա ռույթ նե րը պե տք է կազ մա կե րպ վեն տվյալ 
մա րմն  ի աշ խա տա կազ մո ւմ գոր ծող հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նո ւմն  ե րի 
մի  ջո ցո վ՝ բա ցա ռե լով նույ նան ման գոր ծա ռույթ նե րի՝ նե րա ռյալ հա ս տիք նե րի և 
ստո րա բա ժա նո ւմն  ե րի մի  քա նի մի  ա վոր նե րի կող մի ց ի րա կա նա ցու մը: Այս նպա-
տակ նե րով պե տու թյան կող մի ց նոր ԾԻԳ-ե րի, ՊՈԱԿ-նե րի, հիմն  ադ րամն  ե րի, 
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     ՓԲԸ-նե րի և (կամ) այլ կա ռույց նե րի ստեղ ծու մի ց պե տք է ձե ռն պահ մն ալ, իսկ 
գոր ծող կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նել (լու ծա րել, մի  ա վո րել կամ 
այլ կե րպ դա դա րեց նել պե տու թյան մաս նակ ցու թյու նը), ե թե նշ ված մո տե ցո ւմն  ե րի 
ներ քո չի հիմն  ա վոր վո ւմ դրա նց ստե ղծ ման կամ գոյու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը.

- պե տք է բա ցառ վեն ան տե ղի և ռիս կային կար գա վո րո ւմն  ե րը, նույ նան ման 
հար ցե րի վե րա բե րյալ կա մայա կան ո րո շո ւմն  եր ըն դու նե լու հնա րա վո րու թյու նը:

 Հետ ևա բար, ե թե ի րա կա նաց վող որ ևէ գոր ծա ռույ թի մա սով հա վե լյալ և հաս-
ցե ա կան ար դյո ւնք սահ ման ված չէ, կամ ռե սո ւրս նե րի կա ռա վար ման ար դյու նա-
վե տու թյու նը, օգ տա վե տու թյու նը և տն տե սող լի նե լը ե րաշ խա վոր ված չեն, ա պա 
նման գոր ծա ռույ թը (ծ րա գի րը) չպե տք է ի րա կա նաց վի, չպե տք է նա խա ձե ռն վի, 
պե տք է դա դա րեց վի կամ կա սեց վի՝ մի  նչև նշ ված պայ ման նե րի ա պա հո վու մը:

 Հան րային կա ռա վար ման թա փան ցի կու թյան և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան 
ա պա   հով ման, վար չա կան կո ռո ւպ ցի այի հաղ թա հար ման նպա տա կով կա րևոր -
վում են պե տու թյան կող մի ց ծա ռայու թյո ւն նե րի մա տո ւց ման ո լոր տո ւմ է լե կտ րո-
նային գոր ծիք նե րի նե րդր ման մի  ջո ցով քա ղա քա ցի-պե տու թյո ւն շփ ման հնա-
րա վո րի նս սահ մա նա փա կու մը, պե տա կան մար մի ն նե րի գոր ծու նե ու թյան թա-
փան ցի կու թյան, հաշ վետ վո ղա կա նու թյան, տվյալ նե րի ան փո փո խե լի ու թյան, 
մի  աս նա կա նու թյան և ավ տո մա տաց ման ա պա հո վու մը, ո րը կբա րձ րաց նի ո րո-
շո ւմն  ե րի ըն դո ւն ման ժա մա նակ կի րառ վող տե ղե կատ վու թյան հու սա լի ու թյան և 
ամ բող ջա կա նու թյան աս տի ճա նը: 

3.3. ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԳՈՐ Ծ�  ՆԵ �  ԹՅԱՆ 
ԹԱ ՓԱՆ ՑԻ Կ�  ԹՅ�  ՆԸ 

 Կո ռո ւպ ցի այի դեմ պայ քա րի կար ևոր գոր ծիք նե րից են նաև օ րեն քով սահ-
ման ված ո րո շա կի ո լո րտ նե րո ւմ գոր ծու նե ու թյո ւն ծա վա լող պե տա կան գրան ցո ւմ 
ստա ցած ի րա վա բա նա կան ան ձա նց ի րա կան սե փա կա նա տե րե րի բա ցա հայ տու-
մը և նրա նց վե րա բե րյալ տե ղե կու թյո ւն նե րի ընդ հա նո ւր և հան րա մատ չե լի հար-
թա կի նե րդ րու մը՝ ա պա հո վե լով ի րա կան սե փա կա նա տե րե րի վե րա բե րյալ տվյալ-
նե րի հրա պա րա կայ նու թյու նը։ Կա ռա վա րու թյու նը մտա դիր է մշա կել այդ հար թա-
կի նե րդր ման ճա նա պար հային քար տե զ։ 

Ա նհ րա ժե շտ է նաև վե րա նայել պե տա կան գրան ցո ւմ ստա ցած ի րա վա բա նա-
կան ան ձա նց՝ մի  աս նա կան պե տա կան գրան ցա մա տյա նո ւմ առ կա տե ղե կու թյո ւն-
նե րի՝ հան րու թյա նը հա սա նե լի դա րձ նե լու մե  խա նի զմն  ե րը՝ վե րաց նե լով օ րեն քով 
նա խա տես ված պե տա կան տո ւրք վճա րե լու պայ մա նը՝ սահ ման ված կար գով հաշ-
վառ ված լրատ վա մի  ջոց նե րի հա մար և ա պա հո վե լով հան րային շա հե րին վե րա բե-
րող հար ցե րի շո ւրջ հա վաս տի և ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյան ա զա տու  թյու նը։ 

4. Ա ԶԱՏ, ԱՐ ԺԱ ՆԱ ՊԱ ՏԻՎ ԵՎ ԵՐ ՋԱ ՆԻԿ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ն

4.1. Օ ՐԵՆ ՔԻ ԱՌ ՋԵՎ ԲՈ ԼՈ ՐԻ ՀԱ ՎԱ ՍԱ Ր�  ԹՅ�  ՆԸ, 
ԱՐ ԴԱ ՐԱ ԴԱ  Տ� ԹՅ�  ՆԸ  ԵՎ ՄԱՐ Դ�  Ի ՐԱ Վ�  ՆՔ ՆԵ ՐԻ 

ՊԱ ՇՏ ՊԱ Ն�  ԹՅ�  ՆԸ 

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան զար գաց մա նը և ար ժա նա պա տիվ ու եր ջա-
նիկ քա ղա քա ցի ու նե նա լո ւն եր կար տա րի ներ խո չըն դո տող կար ևո րա գույն գոր-
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ծոն նե րից մե  կն ար դա րու թյան բա ցա կայու թյո ւնն էր, որն ար տա հայտ վո ւմ էր ա մե -
նա տար բեր ո լո րտ նե րո ւմ ար տո նյալ խա վե րի, խմ բե րի և ան հատ նե րի գոյու թյա մբ, 
օ րեն քի և այ լոց ի րա վո ւնք նե րի նկատ մա մբ նրա նց ա մե  նա թո ղու թյա մբ և ան պատ-
ժե լի ու թյա մբ։ 

Օ րեն քի առջև բո լոր մա րդ կա նց հա վա սա րու թյան խն դի րը լու ծե լու ա ռա նց-
քային գոր ծո նը Կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կան կա մքն է։ Կա ռա վա րու թյու նը, 
վայե լե լով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի ակն հայտ մե  ծա-
մաս նու թյան վս տա հու թյու նը և հան դես գա լով նրա նց ա նու նից, հաս տա տո ւմ է իր 
կա մքն օ րեն քի առջև բո լոր մա րդ կա նց հա վա սա րու թյո ւնն ա պա հո վե լու գոր ծո ւմ: 

Ար դա րու թյան զգաց ման և օ րեն քի առջև բո լոր մա րդ կա նց հա վա սա րու  թյունն 
ա պա հո վե լու կար ևո րա գույն նա խա պայ մա նն ան կախ, ար հես տա վա րժ նե րով հա  -
գե ցած և ար դյու նա վետ դա տա կան հա մա կա րգն է։ 

Վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նո ւմ դա-
տա կան հա մա կար գի ան կա խու թյան հիմն  ա կան խո չըն դո տը ե ղել են իշ խա նու-
թյան օ ղակ նե րից դա տա րան նե րին ի ջեց վող ա պօ րի նի հրա հա նգ նե րը։ Հրա հան-
գա վոր ման այս մե  խա նիզ մը դա տա վոր նե րին հնա րա վո րու թյո ւն է տվել պա տաս-
խա նատ վու թյո ւն չկ րե լու դա տա կան ակ տե րի հա մար, ո րով հե տև այդ ակ տե րը, 
ըստ է ու թյան, կայաց վել են իշ խա նու թյան ա մե  նա վե րին օ ղակ նե րո ւմ, իսկ դա տա-
վոր նե րը փաս տա ցի մի  այն ստո րագ րել են դրա նք։ Կա ռա վա րու թյու նը բա ցա ռո ւմ 
է իշ խա նա կան կամ որ ևէ այլ օ ղա կից դա տա վոր նե րի գոր ծու նե ու թյա նն ա պօ րի նի 
մի  ջամ տե լու գոր ծե լա կեր պը։ Սրան զու գա հե ռ՝ Կա ռա վա րու թյու նը պե տք է կա -
րողա նա նաև բա ցա ռել դա տա վոր նե րի կող մի ց ան ձնա կան, նյու թա կան շա հա -
գրգռ վա ծու թյա մբ՝ կա շառ քով, ա ռաջ նո րդ վե լու հնա րա վո րու թյու նը։ 

Ոչ պա կաս կար ևոր է դա տա վոր նե րի մաս նա գի տա կան ու նա կու թյո ւն նե րի 
բա րձ րաց մա նն ուղղ ված ջան քե րի գոր ծադ րու մը: Կա ռա վա րու թյու նը հա մոզ ված 
է, որ այս ե րեք հիմն  ա կան պայ ման նե րի ա պա հո վու մը բնա կա նո րեն կհան գեց նի 
ար դյու նա վետ, ան կախ և ո րա կյալ դա տա կան հա մա կար գի ձևա վոր մա նը ։

 Կա ռա վա րու թյու նը մշա կե լու և կյան քի է կո չե լու դա տաի րա վա կան բա րե-
փո խո ւմն  ե րի ծրա գիր, ո րը նե րա ռե լու է մի  ջո ցա ռո ւմն  եր դա տա կան հա մա կար-
գի մատ չե լի ու թյան և ար դյու նա վե տու թյան ա պա հով ման ուղ ղու թյա մբ՝ նո րա-
րա րա կան լու ծո ւմն  ե րի մի  ջո ցով ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի նպա տակ-
նե րի ի րաց մա նը նպաս տե լու հա մար: Դա տա րան նե րի ծան րա բե ռն վա ծու թյու նը 
թե թ ևաց նե լու, գոր ծե րի քն նու թյան ժա  ետ նե րը կր ճա տե լու, ար դա րա դա տու-
թյան ո րա կն ու մատ չե լի ու թյու նը և ար դյու նա վե տու թյո ւնն ա պա հո վե լու նպա տա-
կով ան հրա ժե շտ է քայ լեր ձեռ նար կել վե ճե րի լո ւծ ման այ լը նտ րան քային մե  խա-
նի զմն  ե րի գո րծ նա կան կի րա ռե լի ու թյան և ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան 
տրա մա դր ման խրա խո ւս ման մի  ջոց նե րի նե րդր ման ուղ ղու թյա մբ: Կա ռա վա րու-
թյու նը նաև նպա տա կա դր ված է ստեղ ծել և գոր ծար կել մի  աս նա կան է լե կտ րո-
նային հա մա կա րգ՝ ար դա րա դա տու թյան ո լոր տո ւմ ընդ գրկ ված մար մի ն նե րի 
(դա տա  րաններ, դա տա խա զու թյո ւն, քնն չա կան մար մի ն ներ, ոս տի կա նու թյո ւն և 
այլն) հա  մար: 

Ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի նկատ մա մբ քա ղա քա ցի նե րի և գոր ծա  րար 
հան րու թյան սպա սո ւմն  ե րն ար դա րաց նե լու և գոր ծա րար մի  ջա վայ րի բա րե լավ-
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     ման նպա տա կով շա րու նա կա բար պե տք է կա տա րե լա գո րծ վի դա տա վա րա կան 
օ րե նսդ րու թյու նը, հար կա դիր կա տար ման ո լոր տո ւմ պե տք է ի րա կա նաց վեն բա-
րե փո խո ւմն  ե ր՝ ուղղ ված պար տա դիր կա տար ման են թա կա ակ տե րի հար կա դիր 
կա տա րու մը՝ սահ ման ված պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ, ար դյու նա վետ, հա մա-
չա փո րեն, սե ղմ ժա  ետ նե րո ւմ և կող մե  րի ի րա վո ւնք նե րի ա պա հով մա մբ, ի րա-
կա նաց նե լո ւն:

 Կա ռա վա րու թյան նպա տակ նե րից է նաև վար չա կան ի րա վա խախ տո ւմն  ե րի 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյո ւն նա խա տե սող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րում-
նե րի վե րա նայու մը` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ներ կա կար գա վո-
րո ւմն  ե րը չեն ար տա ցո լո ւմ վար չա կան ներ գոր ծու թյան նպա տակ նե րը: Վար չա-
կան տույ ժը պե տք է կի րառ վի ան ձի մոտ ի րա վա չափ վար քա գիծ ձևա վո րե լու և 
նոր վար չա կան ի րա վա խախ տո ւմն  ե րի կա տա րու մը կան խե լու նպա տակ նե րով: 
Մի նչ  դեռ, ի րո ղու թյո ւնն այլ է. վար չա կան տույ ժե րը կրո ւմ են զա նգ վա ծային 
բնույթ և ծա ռայո ւմ են պե տա կան, հա մայն քային և նույ նի սկ մաս նա վոր սո ւբյե կտ-
նե րի բյու ջե նե րի հա մա լր մա նը` դրա նով իսկ ստեղ ծե լով վար չա կան մար մի ն նե  րի 
ի րա կա նաց րած վար չա րա րու թյան նկատ մա մբ հա սա րա կա կան ան վս տա հու  թյան 
մթ նո լո րտ՝ նպաս տե լով վե րա դաս վար չա կան մար մի ն նե րի՝ ի վն աս քա ղա քա  ցու 
կո ղմն  ա կալ ո րո շո ւմն  եր կայաց նե լու գոր ծե լաո ճի ձևա վոր մա նը: Դա էլ իր հեր -
թին, ի թի վս այլ բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րի, հան գեց նո ւմ է վար չա կան ակ տե րի 
դա տա կան կար գով բո ղո քար կո ւմն  ե րի զգա լի ա ճի: Այս ա ռու մով, հա սա րա կու-
թյու նը պե տք է դա դա րի լի նել « պա տժ ված նե րի հա սա րա կու թյո ւն»:

Մի ջոց ներ կձեռ նա րկ վեն նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նա-
դրա կան դա տա րա նի ո րո շո ւմն  ե րի և Մար դու ի րա վո ւնք նե րի եվ րո պա կան դա-
տա րա նի վճիռ նե րի պատ շաճ կա տա րո ւմն  ա պա հո վե լու գոր ծո ւն մե  խա նի զմն  ե րի 
նե րդր ման ուղ ղու թյա մբ:

 Կա ռա վա րու թյու նը նաև մի  ջոց ներ է ձեռ նար կե լու փաս տա բա նու թյան, նո տա-
րի ա տի, քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրա նց ման, ան ձնա կան տվյալ նե-
րի պա շտ պա նու թյան, է լե կտ րո նային ար դա րա դա տու թյան ո լո րտ նե րի զար գաց-
մա նը նպաս տե լու ուղ ղու թյա մբ:

Կա ռա վա րու թյու նը վճ ռա կան է նաև վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու-
թյան սկզ բո ւնք նե րի ար մա տա վոր ման հար ցո ւմ. նշ ված սկզ բո ւնք նե րից բխո ւմ է, 
որ ար դա րա դա տու թյան ո լոր տո ւմ ի րա կա նաց վող բա րե փո խո ւմն  ե րը պե տք է են-
թադ րեն ա զա տա զրկ ման ա վան դա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նից ան ցո ւմ դե պի 
վե րա սո ցի ա լա կա նաց ման և վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյան գա ղա-
փա րա խո սու թյա նը:

Այս հա մա տե քս տո ւմ Կա ռա վա րու թյու նը պե տք է մի  ջոց ներ ձեռ նար կի ա զա-
տա զրկ ման այ լը նտ րա նք հան դի սա ցող պա տիժ նե րի և կա լա նա վոր մա նն այ լ-
ընտ րա նք հան դի սա ցող խա փան ման մի  ջոց նե րի կի րառ ման հա մար ան հրա ժե շտ 
օ րե նսդ րա կան ե րաշ խիք նե րի նա խա տես ման, դրա նց գո րծ նա կան կի րառ ման հա-
մար ան հրա ժե շտ մի  ջոց նե րի ա պա հով ման ուղ ղու թյա մբ, ինչ պես նաև քա ջա լե րի 
նման մի  ջոց նե րի կի րա ռու մը:

 Մի ա ժա մա նակ, կար ևո րե լով ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց ի րա վունք-
նե րի ան խո չըն դոտ ի րա ցու մը՝ պե տք է շա րու նա կա կան քայ լեր ձեռ նար կել 



– 25 –

ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց  հիմն  ա կան ի րա վո ւնք նե րի ե րաշ խա վոր ման, 
նե րա ռ յա լ՝ ար տա քին աշ խար հի հետ կա պի ամ րա պնդ ման, պահ ման պայ ման-
նե րի բա րե լավ ման, նրա նց տրա մա դր վող բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ-
ման ո րա կի բա րձ րաց ման, վե րա սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա-
վե  տու թյան բա րձ րաց ման նպա տա կով:

Օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա րու թյան ե րաշ խա վոր ման, խտ րա կա նու թյան 
դրս ևո րո ւմն  ե րի կա նխ ման, ինչ պես նաև հա վա սար ի րա վո ւնք նե րի ի րա գո րծ ման 
նպա տա կով Կա ռա վա րու թյու նը կներ կայաց նի ի րա վա հա վա սա րու թյան ա պա-
հով ման վե րա բե րյալ հա մա պար փակ օ րե նսդ րու թյո ւն, ո րը յու րա քան չյու րին հնա-
րա վո րու թյո ւն կտա օգտ վե լու ար դյու նա վետ ի րա վա կան մե  խա նի զմն  ե րից իր 
խա խտ ված ի րա վո ւնք նե րի վե րա կա նգն ման հա մար: 

 4.2. ԱՂ ՔԱ Տ�  ԹՅԱՆ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ Ր�  ՄԸ, ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ 
ՊԱ ՇՏ ՊԱ Ն�  ԹՅ�  ՆԸ ԵՎ ԺՈ ՂՈ ՎՐ ԴԱԳ Ր�  ԹՅ�  ՆԸ 

 Քա ղա քա ցի նե րի կեն սա մա կար դա կը և սո ցի ա լա կան վի ճա կը բա րե լա վե լու, 
սո ցի ա լա կան ի րա վո ւնք նե րը լի ար ժեք և ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նե լու Կա ռա-
վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը հի մն  ված է լի նե լու հա վա սար հնա րա վո րու -
թյուն նե րի և աշ խա տան քի քա ջա լեր ման սկզ բո ւն քի վրա։ Աղ քա տու թյան հաղ թա-
հար ման ա ռաջ նային գոր ծի քն աշ խա տա նքն է, աշ խա տան քի հա մար ի րա կան 
հնա րա վո րու թյո ւն նե րի ստեղ ծու մը: 

Կա ռա վա րու թյու նը նպա տա կա դր վել է մի  նչև 2023 թվա կա նը վե րաց նել ծայ-
րա հեղ աղ քա տու թյու նը, է ա պես նվա զեց նել աղ քա տու թյու նը: Այս նպա տա կի 
ի րա գո րծ ման հա մար ա ռա նց քային նշա նա կու թյո ւն են ու նե նա լու բնակ չու թյան 
աղ քատ խա վի շր ջա նո ւմ կր թու թյան և աշ խա տան քի քա ջա լե րու մը, գոր ծա րա րու-
թյու նը խթա նող ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Ին տե գր ված սո ցի ա լա կան ծա ռայու թյո ւն նե րի հա մա կար գի նե րդ րու մը 
կբարձ  րաց նի սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյան հա մա կար գի կա ռա վար ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը, ինչ պես նաև սո ցի ա լա կան ծա ռայու թյո ւն նե րի ո րա կը, 
ո րը կա պա հով վի ըն տա նի քի (ան ձի) սո ցի ա լա կան կա րիք նե րին հա մա պա տաս-
խա ն՝ բազ մաբ նույթ ու ամ բող ջա կան սո ցի ա լա կան ծա ռայու թյո ւն նե րի փա թե թի 
տրա մա դր մա մբ և ան ձնա կազ մի  մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյո ւն նե րի հզո րաց-
մա մբ։ Խրա խու սե լով մաս նա վոր կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի մո ւտ քը սո ցի ա լա  կան 
ծա ռայու թյո ւն նե րի մա տո ւց ման ո լո րտ՝ կձ ևա վոր վի մր ցակ ցային մի  ջա   վայր, 
կներ դր վեն ֆի նան սա վոր ման այ լը նտ րան քային մո դել ներ, կխ թան վի սո ցի ա -
լական ծա ռայու թյո ւն նե րի բազ մա զա նու թյու նը ։

 Մի ջոց ներ կձեռ նա րկ վեն սո ցի ա լա կան ծա ռայու թյո ւն նե րի հա սա նե լի ու թյո ւնն 
ու մատ չե լի ու թյո ւնն ա պա հո վե լու ուղ ղու թյա մբ՝ ընդ լայ նե լով առ ցա նց ե ղա նա կով 
մա տո ւց վող ծա ռայու թյո ւն նե րի շր ջա նա կը։ Կկա տա րե լա գո րծ վեն ծա ռայու թյո ւն-
նե րի մա տո ւց ման ըն թա ցա կար գե րը, և կը նդ լայն վի այլ տե ղե կատ վա կան հա մա-
կար գե րից ինք նաշ խատ ե ղա նա կով ստաց վող և կի րառ վող տե ղե կատ վու թյան 
(տ վյալ նե րի) շր ջա նա կը ։

 Պար բե րա բար բա րձ րաց վե լու են պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի չա փե րը՝ 
ա պա հո վե լով գնա ճի նկատ մա մբ մի  ջին կեն սա թո շա կի չա փի ա ռա ջան ցիկ աճ։ 



– 26 –

     Բա րե փոխ վե լու է նաև կու տա կային բա ղադ րի չը՝ խրա խու սե լով կու տա կային մի -
ջոց նե րի նե րդ րու մը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նո ւմ։

 Կա ռա վա րու թյան ու շադ րու թյան կե նտ րո նո ւմ են լի նե լու նաև կա նա նց տն տե-
սա կան հնա րա վո րու թյո ւն նե րի ընդ լայ նու մը, ինչ պես նաև կա նա նց և տղա մա րդ-
կա նց հա վա սար ի րա վո ւնք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու թյո ւն նե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար բա րեն պա ստ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը:

Կ բա րձ րաց վի զբաղ վա ծու թյան կար գա վոր ման պե տա կան ծրագ րե րի հաս-
ցե ա կա նու թյու նը, կնե րդր վեն նոր ծրագ րե ր՝ նպա տա կաո ւղղ ված աշ խա տա շու-
կայո ւմ ե րի տա սա րդ նե րի, հաշ ման դա մու թյո ւն ու նե ցող ան ձա նց, կա նա նց մր ցու-
նա կու թյան բա րձ րաց մա նը, «կր թու թյո ւն-աշ խա տա շու կա» փո խա ռն չու թյո ւն նե րի 
խթան մա նը, առ կա թա փո ւր աշ խա տա տե ղե րի հա մա լր մա նը, հետ ևա բա ր՝ գոր ծա-
զր կու թյան մա կար դա կի նվազ մա նը: 

Ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի ի րա վո ւն քի ի րա կա նաց ման նպա տա կով շա-
րու նա կա բար կպար զեց վեն աշ խա տան քային հա րա բե րու թյո ւն նե րի կար գա վոր-
ման մե  խա նի զմն  ե րը, կհա մա պա տաս խա նեց վեն մի  ջազ գային պայ մա նա գրե րով 
ամ րա գր ված պա հա նջ նե րին, ինչ պես նաև, հաշ վի առ նե լով երկ րի մակ րո տնտե -
սա կան ցու ցա նիշ նե րը, կի րա կա նաց վի նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա  վարձի 
շա րու նա կա կան բա րձ րա ցո ւմ: Կա ռա վա րու թյու նը հաս տա տա կամ է մի  նչև 2023 
թվա կա նը է ա պես կր ճա տե լու գոր ծա զր կու թյու նը: 

Աշ խա տող նե րի ի րա վո ւնք նե րի պա շտ պա նու թյան հա մա կար գի ինս տի տու -
ցիո նալ, գոր ծառ նա կան և ի րա վա կան հիմ քե րի հե տա գա բա րե փո խո ւմն  ե րի հա-
մա տե քս տո ւմ կա պա հով վի աշ խա տան քային օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի կա-
տար ման նկատ մա մբ ամ բող ջա կան և ար դյու նա վետ վե րա հս կո ղու թյան հա մա-
կար գի նե րդ րու մը, կդի տա րկ վի արհ մի  ու թյո ւն նե րի դե րի բա րձ րա ցու մը: 

Վե րա հաս տա տե լով հաշ ման դա մու թյո ւն ու նե ցող ան ձա նց ի րա վո ւնք նե րի 
պա շտ պա նու թյա նն ուղղ ված հետ ևո ղա կան ջան քե րը՝ Կա ռա վա րու թյու նը շա րու-
նա կե լու է ձեռ նար կել ան հրա ժե շտ բո լոր մի  ջոց նե րը՝ բա ցա ռե լու հա մար հաշ ման-
դա մու թյան հիմ քով խտ րա կա նու թյու նը կյան քի բո լոր ո լո րտ նե րո ւմ։ 

Կա ռա վա րու թյու նը հետ ևո ղա կան է լի նե լու ե րե խա նե րի մո ւտ քը ման կատ ներ 
կան խար գե լե լու, նրա նց ըն տա նիք վե րա դա րձ նե լու, ինչ պես նաև ման կատ նից 
դուրս ե կող ե րի տա սա րդ նե րի ան կախ կյան քի կազ մա կե րպ ման գոր ծըն թա ցը սա-
հո ւն կազ մա կեր պե լու հար ցո ւմ։

 Նա խո րդ ժա մա նա կա հատ վա ծո ւմ ար ձա նա գր ված ժո ղո վր դագ րա կան ի րա-
վի ճա կի զար գաց ման բա ցա սա կան մի  տո ւմն  ե րը մե ղ մե  լու նպա տա կով մշակ վե-
լու և կյան քի են կոչ վե լու ծնե լի ու թյան խրա խո ւս ման, ե րի տա սա րդ և ե րե խա ներ 
ու նե ցող ըն տա նիք նե րի ա ջակ ցու թյան նոր ծրագ րեր, ո րո նց շր ջա նակ նե րո ւմ, ըստ 
ան հրա ժեշ տու թյան, կվե րա նայ վեն նաև գոր ծող ծրագ րե րը։ Թի րա խային ծրա-
գրեր են մշակ վե լու նաև հայ րե նա դա րձ ըն տա նիք նե րի հա մա ր՝ ա ռաջ նա հե րթ դի-
տար կե լով ե րի տա սա րդ և ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի ն։

 Կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան կար ևո րա գույն նպա տակ նե րից է 1988 
թվա կա նի ա ղե տա լի երկ րա շար ժի հետ ևան քով մի  նչև այժմ տնակ նե րո ւմ բնակ-
վող ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նային խն դիր նե րի գույ քագ րու մը՝ նպա տակ ու նե-



– 27 –

նա լով ա ռա վե լա գույնս սե ղմ ժա  ետ նե րո ւմ բնա կա րան նե րով ա պա հո վել երկ-
րա շար ժի հետ ևան քով բնա կա րա նի կա րիք ու նե ցող ըն տա նիք նե րին: 

4.3. Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱ Հ�  ԹՅ�  ՆԸ

 Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի զար գա ցու մը քա ղա քա ցու եր ջան կու թյան ա պա-
հով ման կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից և Կա ռա վա րու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյո ւն-
նե րից է: 

Կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյո ւնն ուղղ ված է լի նե լու ան հա տի և հան-
րային ա ռող ջու թյան պահ պան մա նն ու բա րե լավ մա նը` ա պա հո վե լով ար դի ա կան, 
բա րձր ո րա կի և հա մա պար փակ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյո ւն նե րի մա տու-
ցու մը:

Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի զար գաց ման ա պա հո վո ւմն  ի րա կա նաց վե լու է 
գե րա կա գոր ծոն դի տար կե լով վա րա կիչ և ոչ վա րա կիչ հի վան դու թյո ւն նե րի կան-
խար գել ման ու վաղ հայտ նա բեր ման ուղ ղու թյո ւն նե րի զար գա ցու մը: Սրա շր ջա-
նակ նե րո ւմ պե տք է ամ րա պն դել և զար գաց նել ա ռող ջա պա հու թյան ա ռաջ նային 
օ ղա կը, խթա նել ա ռո ղջ ապ րե լա կեր պի տա րա ծու մը և շա րու նա կել սք րի նին գային 
ծրագ րե րի ընդ լայ նու մը: 

Քա ղա քա ցի նե րի հա մար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյո ւն նե րի հա սա նե -
լիու թյան և մատ չե լի ու թյան ա պա հով ման հա մար ան հրա ժե շտ է հետ ևո ղա կա-
նո րեն շա րու նա կել բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան այն պի սի հա մա կար գի նե ր-
դրու մը, որ բժշ կա կան օգ նու թյան և բժշ կա կան սպա սա րկ ման ան հրա ժեշ տու թյո ւն 
ու նե ցող յու րա քան չյո ւր քա ղա քա ցու պատ շաճ և ժա մա նա կին տրա մա դր վեն այդ 
ծա ռայու թյո ւն նե րը՝ ան կախ սե ռից, տա րի քից, բնա կու թյան վայ րից և սո ցի ա լա-
կան կար գա վի ճա կից: Կա ռա վա րու թյու նը պե տք է մե ղ մի  սո ցի ա լա պես ա նա պա-
հով խա վե րի և ո րո շա կի խմ բե րի ա պա հո վագ րա կան ծախ սե րը:

 Հա տո ւկ ու շադ րու թյան կե նտ րո նո ւմ են լի նե լու մոր և ման կան ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման, վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման, վաղ ման կու-
թյան շր ջա նի և դե ռա հա սու թյան ա ռող ջա պա հա կան խն դիր նե րը, սր տա նո թային 
և քա ղց կե ղային հի վան դու թյո ւն նե րի բո ւժ ման և վե րա հսկ ման ար դյու նա վե տու-
թյան բա րձ րա ցու մը:

 Կա ռա վա րու թյան հա մար կար ևոր վե լու են բու ժա նձ նա կազ մի  մաս նա գի տա-
կան կա րո ղու թյո ւն նե րի և պատ րա ստ վա ծու թյան շա րու նա կա կան բա րձ րաց ման 
ու զար գաց ման խն դի րը, ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գո ւմ մա րդ կային նե րու ժի 
հա մա պար փակ և հա մա լիր զար գաց ման, բժշ կա կան օգ նու թյան ո րա կի կա ռա-
վար ման և վե րա հսկ ման բա րե լա վու մը, այդ թվո ւմ՝ մի  ջազ գային ստան դա րտ նե-
րին հա մա պա տաս խա նող կլի նի կա կան ու ղե ցույց նե րի, ըն թա ցա կար գե րի նե ր-
դրու մը:

Նշ ված նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար կար ևոր են լի նե լու է լե կտ րո նային 
ա ռող ջա պա հու թյան ամ բող ջա կան նե րդ րու մը, ա ռող ջա պա հա կան և բժշ կա կան 
տվյալ նե րի թվայ նա ցու մը, բժշ կա գի տու թյան և դե ղար տադ րու թյան ո լոր տի զար-
գա ցու մը: Դե ղե րի ո րա կի, ան վտան գու թյան, ար դյու նա վե տու թյան և նշա նակ -
ման, բա շխ ման վե րա հս կո ղու թյան ար դյու նա վետ հա մա կար գե րի նե րդ րու մը 
նույն  պես ա ռա նց քային ուղ ղու թյո ւն նե րից է լի նե լո ւ։ 
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 Կա ռա վա րու թյան հա մար գե րա կա խն դիր է կր թու թյան և գի տու թյան զար-
գա ցու մը: Դրա շնոր հիվ է մի  այն հնա րա վոր հաս նե լու կայո ւն ու նե րա ռա կան 
զար գաց ման ու հա մը նդ հա նո ւր բա րե կե ցու թյան: Ո լոր տի զար գա ցու մը սեր տո րեն 
կա պա կց վե լու է պե տու թյան զար գաց ման ռազ մա վա րու թյա նը և գե րա կայու թյուն-
նե րին: 

Դպ րոց նե րը պե տք է վե րած վեն զար գաց ման կե նտ րոն նե րի` նպաս տե լով հա-
մայն քի սո ցի ալ-մ շա կու թային կյան քի վե րա ծնն դին, դառ նա լով հա մայն քի հա մար 
բաց, ա զատ ստեղ ծա գոր ծա կան կե նտ րոն ներ: 

Ա ռա նց քային են կր թու թյան բո վան դա կու թյան ար դի ա կա նա ցու մը՝ ուղղ ված 
սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան, ան ձնային և մի  ջա նձ նային հմ տու թյո ւն նե րի զար-
գաց մա նը, դա սա վան դող նե րի կա րո ղու թյո ւն նե րի զար գա ցու մը, մաս նա գի տու-
թյան հե ղի նա կու թյան և սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա կար դա կի բա րձ րա ցու-
մը, ան հրա ժե շտ են թա կա ռո ւց վա ծք նե րի զար գա ցու մը, ինչ պես նաև կր թու թյո ւն-
գի տու թյո ւն-աշ խա տա շու կա կա պի ամ րա պն դու մը: 

Հան րա կր թու թյան ո լոր տո ւմ Կա ռա վա րու թյան ծրագ  րային նպա տակ նե րն են՝
- բա րձ րաց նել նա խա դպ րո ցա կան կր թու թյան մատ չե լի ու թյան և հա սա նե լի-

ու թյան աս տի ճա նը բո լոր հա մայնք նե րո ւմ` մի  նչև 2023 թվա կա նը 3 տա րե կա նից 
բա րձր ե րե խա նե րի ընդ գրկ վա ծու թյու նը հա սց նե լով 70 տո կո սի.

-  նե րդ նել դպ րո ցա կան կա ռա վար ման բա րե լավ ված հա մա կա րգ.
-  նե րդ նել փոք րա թիվ ա շա կեր տա կան հա մա կա զմ ու նե ցող դպ րոց նե րի 

կրթու   թյան կազ մա կե րպ ման ար դյու նա վետ մո դել ներ. 
- ա պա հո վել բո լոր մար զե րի հան րա կր թա կան դպ րոց նե րի տար րա կան դա-

սա րան նե րի ա շա կե րտ նե րին կայո ւն դպ րո ցա կան սնն դով. 
- ա նց նել հա մը նդ հա նո ւր նե րա ռա կան հան րա կր թու թյա նը հան րա պե տու-

թյան բո լոր մար զե րո ւմ և Եր ևան քա ղա քո ւմ մի  նչև 2023 թվա կա նը.
-  նոր բո վան դա կու թյո ւն հա ղոր դել 12-ա մյա կր թու թյա նը՝ վե րա նայել չա փո-

րո շիչ նե րը, ու սո ւմն  ա կան պլա նը և ա ռար կայա կան ծրագ րե րը՝ խթա նե լով քն նա-
կան մտա ծո ղու թյու նը, նո րա րա րու թյու նը և վեր լու ծա կան ու ստեղ ծա գոր ծա կան 
հմ տու թյո ւն նե րը՝ ա ռա նձ նա կի ու շադ րու թյո ւն դա րձ նե լով քա ղա քա ցի ա կան, ֆի-
նան սա կան և ձեռ նար կա տի րա կան կր թու թյա նը: Վե րա նայել ԳՏՃՄ (գի տու թյո ւն, 
տեխ նո լո գի ա, ճար տա րա գի տու թյո ւն, մա թե մա տի կա) ա ռար կա նե րի և օ տար լե-
զու նե րի բո վան դա կու թյու նը, դա սա վա նդ ման մո տե ցո ւմն  ե րը:

 Մաս նա գի տա կան կր թու թյան ո լոր տի բա րե փո խո ւմն  ե րը մի տ ված են լի նե լո ւ՝
- կր թա կան ծրագ րե րի ար դի ա կա նաց մա նը` ուղղ ված տն տե սու թյան և աշ խա-

տա շու կայի փո փոխ վող պա հա նջ նե րին.
-  նախ նա կան և մի  ջին մաս նա գի տա կան կր թա կան հաս տա տու թյո ւն նե րո ւմ 

կր թու թյան և ու սո ւց ման ո րա կը բա րձ րաց նե լու հա մար գոր ծա տու նե րի ակ տիվ 
ներգ րավ մա մբ նե րդ նել և ընդ լայ նել դո ւալ կր թա կան հա մա կար գը՝ հաշ վի առ նե-
լով տա րած քային զար գաց ման գե րա կայու թյո ւն նե րը ։

 Բա րձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տի բա րե փո խո ւմն  ե րը մի տ ված են լի նե լո ւ՝ 
- բա րձ րա գույն ու սո ւմն  ա կան հաս տա տու թյո ւն նե րի ինք նա վա րու թյան և 
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ա կա   դե մի  ա կան ա զա տու թյո ւն նե րի ընդ լայն մա նը, ար դյու նա վետ կա ռա վար ման, 
հա վա սա րա կշռ ված հաշ վետ վո ղա կա նու թյան և թա փան ցի կու թյան մե  խա նի զմ -
ների ինս տի տու ցի ո նալ հեն քի ստե ղծ մա նը. 

- բա րձ րա գույն կր թու թյան ո րա կի շա րու նա կա կան բա րե լավ մա նը, բա րձ րա-
գույն կր թու թյան մե ջ հե տա զո տա կան բա ղադ րի չի շա րու նա կա կան մե  ծաց մա նը. 

- կր թա կան ծրագ րե րի բո վան դա կու թյան և կա ռո ւց ված քի վե րա նայ մա նը՝ 
ուղ ղե լով դե պի ու սո ւմն  ա ռու թյան վե րջ նար դյո ւնք նե րը՝ ո րա կա վո րո ւմն  ե րի ազ-
գային շր ջա նա կի (ՈԱՇ) պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան. 

- ու սա նո ղի ան հա տա կան կր թա կան հե տագ ծի ա պա հով մա նը՝ կր թա կան 
ծրագ րե րի ճկո ւն կա ռո ւց ված քի ներ մո ւծ մա մբ.

-  բա րձ րա գույն կր թու թյան մի  ջազ գայ նաց մա նը, շար ժու նու թյան հնա րա վո-
րու թյո ւն նե րի ընդ լայն մա նը. 

- եվ րո պա կան բա րձ րա գույն կր թա կան տա րած քի ուղ ղու թյո ւն նե րի և սկզբունք -
նե րի ի րա կա նաց մա նը. 

- բա րձ րա գույն կր թու թյան ֆի նան սա վոր ման աս տի ճա նա կան ա վե լաց մա նը, 
ֆի նան սա վոր ման ծա վալ նե րի ընդ լայն մա նը՝ զու գըն թաց վե րա նայե լով ու սո ւմն  ա-
կան հաս տա տու թյո ւն նե րին տրա մա դր վող ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի սկզ բո ւնք-
նե րը, ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյան հաս ցե ա կա նու թյու նը, նպա տա կայ նու թյու նը, 
ու սո ւմն  ա կան հաս տա տու թյան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ-
նե րը:

 Գի տու թյան ո լոր տո ւմ ան հրա ժե շտ է՝
-  բա րձ րաց նել գի տու թյան ֆի նան սա վոր ման ար դյու նա վե տու թյու նը, տրա-

մա դր վող մի  ջոց նե րն ուղ ղել երկ րի տն տե սու թյան կա րիք նե րից բխող և գի տա կան 
հե տա զո տու թյո ւն նե րի ար դի պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խա նող ուղ ղու թյո ւն-
նե րին.

-  Հայաս տա նո ւմ ապ րե լու և ստեղ ծա գոր ծե լու ժա մա նա կա կից պայ ման ներ 
ստեղ ծել ե րի տա սա րդ գիտ նա կան նե րի հա մար, Հայաս տա նի զար գաց ման ծրա-
գ րե րո ւմ նե րգ րա վել ար տա սահ մա նո ւմ գտն վող հայ գիտ նա կան նե րին: Հայաս-
տա նի գի տու թյան ո լոր տը պե տք է լի նի մի  ջազ գայ նո րեն մր ցու նակ, մի  ջազ գային 
գի տա կան նվա ճո ւմն  ե րի մի տ ված, երկ րի տն տե սու թյան մր ցու նա կու թյա նը և 
ան վտան գու թյա նն ան մի  ջա կա նո րեն նպաս տող.

- ս տեղ ծել գի տա կան, գի տա կր թա կան և գի տա տեխ նո լո գի ա կան գե րա զան-
ցու թյան կե նտ րոն նե ր՝ բե կո ւմն  ային զար գա ցո ւմ ա պա հո վող ո րոշ տեխ նո լո գի ա-
նե րի ո լոր տո ւմ.

-  սեր տաց նել կր թու թյո ւն-գի տու թյո ւն կա պը՝ նպաս տե լով բա րձ րա գույն 
ու սումն   ա կան հաս տա տու թյո ւն նե րի և գի տա կան կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի ցան -
ցերի ձևա վոր մա նը՝ ըստ գի տա կան գոր ծու նե ու թյան բնա գա վառ նե րի և ա պա հո-
վե լով ու սա նող նե րի տե ղա շար ժը ցան ցի մաս կազ մող բա րձ րա գույն ու սո ւմն  ա -
կան հաս տա տու թյո ւն նե րո ւմ և գի տա կան կազ մա կեր պու թյո ւն նե րո ւմ.

-  գի տու թյան ո լոր տո ւմ նե րդ նել ար դյու նա վե տու թյան վրա հի մն  ված ֆի նան-
սա վոր ման մե  խա նի զմն  եր.

- ս տեղ ծել ան հրա ժե շտ պայ ման ներ հայե րե նի՝ իբրև ժա մա նա կա կից գի տու-
թյան լեզ վի գոր ծա ռու թյան ու զար գաց ման հա մա ր։
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      Կա ռա վա րու թյան նշած նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար կար ևոր են կր թա-
կան և գի տա կան ծրագ րե րի շա րու նա կա կա նու թյան ա պա հո վու մը , կր թա կան և 
գի տա կան ծա ռայու թյո ւն նե րի բո վան դա կու թյան և ծրագ րե րի՝ շու կայի, հա սա րա-
կու թյան և պե տու թյան պա հան ջար կին հա մա ժա մա նա կե ցու մը: 

 4.5. ՄՇԱ Կ� Յ ԹԸ 

 Քա ղա քա ցի նե րի բա րե կե ցու թյան և եր ջան կու թյան կար ևո րա գույն գոր-
ծոն է նրա նց մշ տա կան հա ղոր դակ ցու թյու նը մշա կույ թի հետ: Կա ռա վա րու թյան 
մշա  կութային քա ղա քա կա նու թյո ւնն ուղղ ված է լի նե լու պատ մամ շա կու թային ժա -
ռանգու թյան պահ պան մա նը և հան րա հռ չակ մա նը, մշա կու թային կյան քին հան-
րային լայն մաս նակ ցու թյան ա պա հով մա նը, մշա կու թային լայն քա րոզ չու թյան 
ի րա կա նաց մա նը և մշա կու թային հաս տա տու թյո ւն ներ քա ղա քա ցի նե րի հոս քի 
քա ջա լեր մա նը:

Մ շա կ&  թային ժա ռան գ&  թյան ո լոր տ&  մ Կա ռա վա ր&  թյան ծրագ րային 
նպա տակ նե րն են՝

-  նե րդ նել կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից հա մա կար գեր թան գա րան նե րո ւմ, 
գրա դա րան նե րո ւմ և մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տի այլ հաս տա տու թյո ւն-
նե րո ւմ. 

- ի րա կա նաց նել մշա կու թային ծրագ րեր (փա ռա տո ներ, վար պե տաց դաս -
ընթաց ներ և այլն) ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան կրող նե րից ի րենց 
գի տե լիք նե րի, տեխ նի կա կան և տեխ նո լո գի ա կան հմ տու թյո ւն նե րի, կա րո ղու -
թյուն նե րի փո խա նց ման նպա տա կով.

-  կա տա րե լա գոր ծել պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շա րժ հու շար ձան նե րի 
բնա գա վա ռի ի րա վա կան դաշ տը, հս տա կեց նել պե տա կան կա ռա վար ման, տա-
րած քային կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, մաս-
նա վոր նե րդ րող նե րի ի րա վո ւնք նե րն ու պար տա կա նու թյո ւն նե րը և նրա նց մի  ջև 
փոխ հա րա բե րու թյո ւն նե րը, կա տա րե լա գոր ծել պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շա րժ 
հու շար ձան նե րի օգ տա գո րծ ման տրա մա դր ման մե  խա նի զմն  ե րը և խրա խու սել ֆի-
նան սա կան նե րդ րու մային հոս քե րը.

-  մի  ջազ գային կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի և մաս նա վոր հատ վա ծի հետ հա-
մա գոր ծակ ցու թյա մբ ի րա կա նաց նել զբո սա շր ջային են թա կա ռո ւց վա ծք նե րի զար-
գաց ման ծրագ րեր, ա ջակ ցել մի  ջազ գային զբո սա շր ջային շու կայի հա մար Հայաս-
տա նի հա սա նե լի ու թյան բա րձ րաց մա նը. 

- ա ջակ ցել հա մայնք նե րո ւմ զբո սա շր ջու թյան զար գաց մա նը, տե ղա կան 
ա վան  դույթ նե րի վե րա կա նգն մա նը. 

- ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պան ման նպա տա կով 
ստեղ ծել տե ղե կատ վա կան շտե մա րան: 

Ժա մա նա կա կից ար վե ստ նե րի ո լոր տ&  մ Կա ռա վա ր&  թյան ծրագ րային 
նպա տակ նե րն են՝

- ս տեղ ծել ժա մա նա կա կից ար վե ստ նե րի ո լո րտ նե րո ւմ օ րե նսդ րա կան դա շտ.
- ս տեղ ծել ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյո ւն նե րի լի ար ժեք ար տա հայտ ման և 

ի րաց ման հա մար բա րեն պա ստ մի  ջա վայր. 
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- ա ջակ ցել դե բյու տային ստեղ ծա գոր ծա կան ծրագ րե րի ն՝ ար վես տի փոր ձա-
րա րա կան և նո րա րա րա կան ձևե րի խրա խո ւս մա մբ. 

- ա պա հո վել մշա կու թային ծա ռայու թյո ւն նե րի հա մա չա փու թյու նը, մատ չե  -
լիությու նը և հա սա նե լի ու թյու նը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մար զե րո ւմ՝ 
ի րա կա նաց նե լով մշա կույ թի տա րած քային հա մա չափ զար գաց ման քա ղա քա կա-
նու թյո ւն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նո ւմ մշա կու թային կյան քի ա պա կե նտ-
րո նաց ման և մար զե րո ւմ մշա կու թային զար գաց ման ա ջակ ցու թյան մի  ջո ցով. 

- ի րա կա նաց նել կր թու թյան ու մշա կույ թի կա պը խթա նող ծրագ րե ր՝ ա ռաջ-
նա հեր թու թյու նը տա լով հա սա րա կու թյան խո ցե լի խմ բե րի հա մար մշա կույ թին 
հա ղոր դա կից լի նե լու ի րա վո ւն քի ի րաց մա նը, ո րի հիմ քո ւմ ոչ մի  այն այդ խմ բե-
րի հա մար հա տո ւկ մի  ջո ցա ռո ւմն  ե րի կազ մա կեր պո ւմն  է, այլև նրա նց գոր ծո ւն 
ընդ գր կու մը և մաս նակ ցու թյու նը մշա կու թային և ստեղ ծա գոր ծա կան նե րա ռա -
կան ծրագ րե րո ւմ.

-  նե րդ նել կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից հա մա կար գեր թատ րոն նե րո ւմ, 
հա մե ր գաս րահ նե րո ւմ և ստեղ ծա գոր ծա կա ն֊ կա տա րո ղա կան այլ հաս տա տու-
թյուն նե րո ւմ: 

Մ շա կույ թի հան րա հռ չակ ման ո լոր տո ւմ Կա ռա վա րու թյան ծրագ րային նպա-
տակ նե րն են՝ 

- ի րա կա նաց նել հայ կա կան մշա կույ թի ճա նա չե լի ու թյա նն ուղղ ված ծրա -
գրե ր՝  Հայաս տա նո ւմ  և  նրա  սահ ման նե րից  դո ւրս:  Անհ րա ժե շտ  է  բա րձ  րաց  -
նել հայ կա կան մշա կույ թի ճա նա չե լի ու թյո ւնն աշ խար հո ւմ՝ ար տա սահ մա նյան 
երկր նե  րի և սփյո ւռ քի մշա կու թային կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի ու ան հատ նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ընդ լայն մա մբ, ո րը մի  ա ժա մա նակ կու ղե կց վի այլ 
մշա կույթ նե րի՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նո ւմ հան րա հռ չակ ման ծա վալ-
նե րի մե  ծաց մա մբ: 

Հե ռո ւս տա տե սային ե թե րը պե տք է մա քր վի հան րային հա րա բե րու թյո ւն նե-
րին փո խա դա րձ ար հա մար հան քի և ագ րե սի վու թյան են թա տե քստ հա ղոր դող 
բո վան դա կու թյու նից, ինչ պես նաև լեզ վա կան ցած րո րակ ար տադ րան քի ց։ Կր թա-
կան և մշա կու թային քա ղա քա կան ա ռա նց քային նպա տա կը պե տք է լի նի գրա կան 
հայե րե նի տա րա ծու մը, նա խա դպ րո ցա կան և դպ րո ցա կան ցա ծր տա րի քի լսա-
րա նի հա մար հա տո ւկ ծրագ րե րի (ու սո ւմն  ա կան, ճա նա չո ղա կան հա ղոր դո ւմն  եր, 
ֆիլ մե ր, մո ւլտ ֆիլ մե ր և այլն) մի  ջո ցով գրա կան հայե րե նի (այդ թվո ւմ՝ արևմ տա-
հայե րե նի) ի մա ցու թյան ամ րա պն դու մը Հայաս տա նո ւմ և սփյո ւռ քո ւմ: 

Մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան, օգ տա գո րծ ման և հան րա -
հռչակ ման շր ջա նակ նե րո ւմ կխ թան վեն Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած-
քո ւմ գտն վող պատ մա մշա կու թային հու շար ձան նե րի ու սո ւմն  ա սի րու թյո ւն նե րի և 
հնա գի տա կան հա մա լիր հե տա զո տա կան նո րա նոր ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, 
այդ ու սո ւմն  ա սի րու թյո ւն նե րի մի  ջազ գայ նա ցու մը և հան րա հռ չա կու մը:

4.6. ՍՊՈՐ ՏԸ 

Ս պոր տի բնա գա վա ռո ւմ Կա ռա վա րու թյու նը նպա տակ է հե տա պն դո ւմ ա պա-
հո վել ման կա պա տա նե կան սպոր տի զար գա ցու մը՝ Հայաս տա նի ազ գային օ լիմ-
պի ա կան կո մի  տե ի, մար զաձ ևե րի ֆե դե րա ցի ա նե րի, մար զա կան հա սա րա կա կան 



– 32 –

     կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյա մբ: Կա ռա վա րու թյո ւնն Ազ-
գային օ լիմ պի ա կան կո մի  տե ի և մար զա կան ֆե դե րա ցի ա նե րի հետ կհա մա գոր-
ծակ ցի սպոր տի բնա գա վա ռո ւմ հայաս տան ցի մար զիկ նե րի հա ջո ղու թյո ւն նե րի 
հա մար ան հրա ժե շտ պայ ման ներ ստեղ ծե լու ուղ ղու թյա մբ՝ այն հա մա րե լով Հա-
յաս տա նի մի  ջազ գային հե ղի նա կու թյու նը բա րձ րաց նե լու, ֆի զի կա կան կո ւլ տու-
րայի և սպոր տի հան րա հռ չակ ման ար դյու նա վետ մի  ջոց: Կա ռա վա րու թյու նը մար-
զա կան ֆե դե րա ցի ա նե րի և մաս նա վոր հատ վա ծի հետ կհա մա գոր ծակ ցի մար զա-
կան են թա կա ռո ւց վա ծք նե րի շա րու նա կա կան զար գաց ման ուղ ղու թյա մբ: 

4.7. Ե ՐԻ ՏԱ ՍԱՐ Դ�  ԹՅ�  ՆԸ 

Ե րի տա սար դու թյան ո լոր տո ւմ ար դյու նա վետ քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա-
նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ է փոխ կա պա կց ված, հա մա կող մա նի և մի  ջո լոր-
տային ռազ մա վա րու թյան մշա կո ւմ և ի րա կա նա ցո ւմ։ Կա ռա վա րու թյան ծրա գի րը 
ե րի տա սար դու թյան ո լոր տո ւմ նա խա տե սո ւմ է նե րա ռա կան ե րի տա սար դա կան 
քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման մի  ջո ցով ստեղ ծել այն պի սի մի  ջա վայր, որ տեղ ե րի-
տա սա րդ նե րը կկա րո ղա նան լի ար ժեք ինք նա դրս ևոր վել և կա ռու ցել սե փա կան 
ա պա գա ն։ 

Կա ռա վա րու թյան ծրագ րային նպա տա կն է բա րձ րաց նել ե րի տա սա րդ նե րի 
հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, քա ղա քա ցի ա կան, սո ցի ալ-տն տե սա կան և մշա-
կու թային մաս նակ ցու թյան մա կար դա կը, ինչ պես նաև մշա կել ե րի տա սար դու թյան 
զբաղ վա ծու թյան և սո ցի ալ-տն տե սա կան հիմն  ա խն դիր նե րի լո ւծ ման հա մար ան-
հրա ժե շտ մե  խա նի զմն  ե ր։

4.8. ՇՐ ՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԸ 

Շր ջա կա մի  ջա վայ րի կա ռա վար ման քա ղա քա կա նու թյո ւնն ուղղ ված է շր ջա-
կա մի  ջա վայ րի և բնա կան ռե սո ւրս նե րի հա մա լիր պահ պա նու թյա նը, բա րե լավ-
մա նը, վե րա կա նգն մա նը և ող ջա մի տ օգ տա գո րծ մա նը՝ հա վա սա րա կշ ռե լով այն 
սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան և տն տե սա կան ար դյու նա վե տու թյան հետ:

Շր ջա կա մի  ջա վայ րի կա ռա վար ման հիմն  ա կան խն դի րն է նվա զա գույ նի 
հա սց  նել շր ջա կա մի  ջա վայ րի՝ օ դի, կլի մայի, ջրի, հո ղե րի, բու սա կան և կեն դա նա-
կան աշ խար հի վրա վն ա սա կար ազ դե ցու թյո ւն նե րը, բա ցա ռել բնա կան ռե սո ւրս-
նե րի գեր շա հա գոր ծու մը և ա պօ րի նի օգ տա գոր ծու մը, ա պա հո վել կան խար  գել ման 
մի  ջո ցա ռո ւմն  ե րի ի րա կա նա ցու մը։ 

Ել նե լով նշ վա ծի ց՝ շր ջա կա մի  ջա վայ րի կա ռա վար ման ա ռաջ նա հե րթ ուղ ղու-
թյո ւն նե րն են՝

- ջ րային ռե սո ւրս նե րի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րա ցու մը և 
ջրախ նայող ժա մա նա կա կից մե  թոդ նե րի կի րա ռու մը՝ բա ցա ռե լով ռե սո ւր սի գեր-
շա հա գոր ծու մը.

- Ս ևա նա լճի է կո լո գի ա կան հա վա սա րա կշ ռու թյան վե րա կա նգ նու մը և պահ-
պա նու թյու նը, Ա րա րա տյան ար տե զյան ա վա զա նի և գե տային է կո հա մա կար գե րի 
պահ պա նու թյու նը և կա ռա վա րու մը. 

- ան տառ նե րի կայո ւն կա ռա վա րու մը, ան տա ռա ծա ծկ տա րա ծք նե րի ընդ լայ-
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նու մը, ան տառ վե րա կա նգ նու մը և ա ն տա ռա պա տու մը, դրա նց ի րա կա նաց մա նն 
ուղղ ված կա րո ղու թյո ւն նե րի շա րու նա կա կան զար գա ցու մը.

- կ լի մայի փո փո խու թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցող խն դիր նե րի մե  ղմ ման և 
կան խար գել ման, ինչ պես նաև հար մար վո ղա կա նու թյան գոր ծո ղու թյո ւն նե րի ի րա-
կա նա ցու մը՝ հա մա ձայն մի  ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րով ստա նձ նած պար տա-
վո րու թյո ւն նե րի. 

- բ նու թյան հա տո ւկ պահ պան վող տա րա ծք նե րի հզո րա ցու մը, հա րա կից բնա-
կա վայ րե րի կա րո ղու թյո ւն նե րի զար գա ցու մը.

-  կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյու նը և կեն սաա նվ տան գու թյան 
ա պա հո վու մը, կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հի օբյե կտ նե րի հաշ վա ռու մը.

-  հո ղային ռե սո ւրս նե րի ար դյու նա վետ կա ռա վա րու մը, հո ղե րի աղ տոտ ման 
և դեգ րա դաց ման կան խար գել մա նն ու նվազ մա նն ուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան 
մշա կո ւմն  ու ի րա կա նա ցու մը.

-  հան քե րի փակ ման (ռե կո ւլ տի վա ցի այի) ժա մա նա կա կից մե  խա նի զմն  ե րի կի-
րառ ման խթա նու մը.

-  քի մի  ա կան նյու թե րի և թա փոն նե րի (այդ թվո ւմ՝ ըն դեր քօգ տա գո րծ ման) 
է կո լո գի ա պես ան վտա նգ կա ռա վա րու մը.

- շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձա քն նա կան գոր ծըն թա ցի ար-
դյու նա վետ ի րա կա նա ցու մը.

- շր ջա կա մի  ջա վայ րի մշ տա դի տա րկ ման, թույլտ վու թյո ւն նե րի, լի ցեն զի ա նե-
րի մի  աս նա կան և ժա մա նա կա կից հա մա կար գե րի նե րդ րու մը, ա ռաջ նային տե ղե-
կատ վու թյան հա մա կա րգ ված կա ռա վա րու մը.

-  կա նաչ տն տե սու թյան և կայո ւն զար գաց ման եր կա րա ժա  ետ նպա տա կի 
խթան մա նն ուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան մշա կո ւմն  ու ի րա կա նա ցու մը.

-  մե  կան գա մյա օգ տա գո րծ ման պո լի է թի լե նային ար տադ րան քի գոր ծա ծու-
թյան աս տի ճա նա կան կր ճա տու մը և ար գե լու մը.

- շր ջա կա մի  ջա վայ րի կա ռա վար ման ո լոր տո ւմ գոր ծող մի  ջազ գային կա ռույց-
նե րի հետ շա րու նա կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ա պա հո վու մը, մաս նակ ցու թյու-
նը նոր նա խա ձեռ նու թյո ւն նե րին.

- շր ջա կա մի  ջա վայ րի կա ռա վար ման տն տե սա կան մե  խա նի զմն  ե րի և լծակ-
նե րի ճկո ւն հա մա կար գի նե րդ րու մը, մի  ջազ գային կա ռույց նե րի հետ հա մա տեղ 
ֆի նան սա վոր ման նո րա րա րա կան մե  խա նի զմն  ե րի նե րա ռյալ բնա պահ պա նա-
կան ծրագ րե րով պար տա վո րու թյո ւն նե րի հաշ վա նց ման մե  խա նիզ մի  մշա կու մը 
և նե րդ րու մը.

- բ նա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան ներ դաշ նա կե ցու մը ՀՀ-ԵՄ հա մա -
պարփակ և ընդ լայն ված գոր ծըն կե րու թյան հա մա ձայ նագ րի դի րեկ տիվն  ե րին և 
այդ հա մա տե քս տո ւմ մի  ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան ընդ լայ նու մը՝ ճա նա-
պար հային քար տե զով նա խա նշ ված գոր ծո ղու թյո ւն նե րի ի րա կա նաց ման ար դյու-
նա վե տու թյան բա րձ րաց ման նպա տա կով. 

- ան տառ նե րո ւմ և բնու թյան հա տո ւկ պահ պան վող տա րա ծք նե րո ւմ է կո տու-
րիզ մի  զար գա ցու մը. 

- է կո լո գի ա կան ի րա զեկ ման, է կո կր թու թյան, մշա կույ թի, դաս տի ա րա կու -
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     թյան լայ նա ծա վալ մի  ջո ցա ռո ւմն  ե րի ի րա կա նա ցու մը, է կո լո գի ա կան գի տու թյան 
դե րի բա րձ րա ցու մը ։

5. ՄՐ Ց�  ՆԱԿ, ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ 
ՏՆ ՏԵ Ս�  ԹՅ�  ՆԸ 

5.1. ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ Ն�  ԹՅ�  ՆԸ ԵՎ ՔԱ ՂԱ ՔԱ Ց� 
ԲԱ ՐԵ ԿԵ Ց�  ԹՅ�  ՆԸ 

Տն տե սա կան բնա գա վա ռո ւմ պե տու թյու նը պար տա վոր է ստեղ ծել պայ ման-
ներ հա մա խա ռն ազ գային ար դյո ւն քի ձևա վոր ման գոր ծո ւմ, տն տե սա կան գոր-
ծու նե ու թյան ո լոր տո ւմ ա ռա վե լա գույն թվով մա րդ կա նց նե րգ րա վե լու հա մար: 
Տն տե սա կան, բիզ նես դաշ տը պե տք է ձևա վոր վի ա զա տո րեն, ա նա չառ մր ցակ -
ցությա ն՝ հո վա նա վոր չու թյան բա ցառ ման պայ ման նե րո ւմ: Սա նաև աղ քա տու թյան 
հաղ թա հար ման ա ռա նց քային պայ ման է. գոր ծա րար հմ տու թյո ւն ներ ու նե ցող յու-
րա քան չյո ւր ոք պե տք է բիզ նես ար դյո ւնք ստեղ ծե լու, ինքն իր և շր ջա պա տի բա-
րե կե ցու թյո ւնն ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյո ւն ստա նա հա վա սար, մր ցակ ցային 
պայ ման նե րո ւմ: Կար ևոր է ձևա վո րել օ րե նսդ րա կան և գո րծ նա կան մի  ջա նցք 
Հայաս տա նո ւմ «զ րոյից» տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյո ւն սկ սե լու ի րա կան հնա -
րավո րու թյո ւն ներ ձևա վո րե լու հա մար: Տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա-
տա կը պե տք է դառ նա աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծու մը, աշ խա տա վար ձե րի բա րձ-
րա ցու մը:

 Հա մա պա տաս խա նա բար, Կա ռա վա րու թյան ա ռա ջի կա տն տե սա կան քա-
ղա քա կա նու թյան հիմն  ա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը լի նե լու է նե րա ռա կան 
տն տե սա կան ա ճի խթա նու մը։ Տն տե սու թյու նը պե տք է ա ճի բա րձր տեմ պե րով` 
ծրա գրային ժա մա նա կա հատ վա ծո ւմ ՀՆԱ-ի ա ճի մի  ջին տեմ պը պե տք է կազ-
մի  առն վա զն 5 տո կո ս։ Տն տե սա կան զար գաց մա նը պե տք է մաս նակ ցեն նաև 
զգա  լիո րեն ա վե լի մե ծ թվով քա ղա քա ցի ներ, իսկ նրա նց աշ խա տան քի շնոր հիվ 
ստե ղծ վող տն տե սա կան ար դյո ւն քը պե տք է բա շխ վի ա ռա վել հա վա սա րա չա փ։ 

Տն տե սու թյան զար գա ցու մը պե տք է ստեղ ծի քա ղա քա ցի նե րին ար ժա նա-
վայել աշ խա տան քով ա պա հո վե լու նոր հնա րա վո րու թյո ւն նե ր։ Ո րա կա պես նո ր՝ 
մր ցու նակ աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծու մը պե տք է դառ նա մաս նա վոր հատ վա ծի 
գոր ծա րար ծրագ րե րին Կա ռա վա րու թյան ա ջակ ցու թյան հիմն  ա կան չա փո րո շիչ-
նե րից մե  կը։ Զբաղ վա ծու թյու նը քա ղա քա ցո ւն պե տք է ե րաշ խա վո րի ար ժա նա պա-
տիվ ե կա մո ւտ նե ր։ 

Կա ռա վա րու թյու նը նպաս տե լու է այն պի սի մի  ջա վայ րի կայաց մա նը, որ տեղ 
աճ ստեղ ծե լու և ա ճին մաս նակ ցե լու յու րա քան չյո ւր ան հա տի ի րա վո ւն քը կլի նի 
ոչ մի  այն պա շտ պան ված, այլև կխ րա խո ւս վի:

5.2. ՍՏԵՂ ԾԱ ՐԱՐ ՆԵ Ր�  ԺԻ ԸՆԴ ԼԱՅ Ն�  ՄԸ 
ԵՎ Ի ՐԱ Ց�  ՄԸ 

Տն տե սա կան զար գաց ման է ա կան ձե ռք բե րո ւմն  ե րից մե  կը պե տք է դառ նա 
Հայաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի ստեղ ծա րար նե րու ժի ընդ լայ նու մը և դրա ի րա -
ցումը։ Նպա տա կային ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման շնոր հի վ՝ Հայաս տա նի յու րա-



– 35 –

քան չյո ւր քա ղա քա ցու հա մար պե տք է հա սա նե լի դառ նան այն պի սի կր թա կան 
ծրագ րե րը, ո րո նք նպաս տե լու են նրա նց գի տե լիք նե րը և գոր ծա րար կա րո ղու -
թյուն նե րը ժա մա նա կի պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լո ւն։ Կս տե ղծ վեն 
պայ ման նե ր՝ մա րդ կա նց գոր ծա րար կա րո ղու թյո ւն նե րը սե փա կան ձեռ նար կա տի-
րա կան նա խա ձեռ նու թյո ւն նե րո ւմ ի րաց նե լու հա մա ր։

Յու րա քան չյո ւր քա ղա քա ցի պե տք է ու նե նա հնա րա վո րու թյո ւն՝ ժա մա նա-
կա կից մաս նա գի տա կան հմ տու թյո ւն նե րն ա վե լաց նե լու և այդ ճա նա պար հով 
տն տե սա կան կյան քին մաս նակ ցե լու հա մա ր։ Աշ խա տան քային ու նա կու թյո ւն նե-
րի կա տա րե լա գոր ծու մը և նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու թյան կա րո ղու-
թյուն նե րը պե տք է դառ նան քա ղա քա ցու գի տա կց ված ձգ տու մը։ Կա ռա վա րու-
թյունն իր ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րով պե տք է խրա խու սի քա ղա քա ցու այդ պի սի 
վար քա  գի ծը և, այդ ե ղա նա կո վ՝ տն տե սա կան կյան քո ւմ նրա մաս նակ ցու թյան 
արդյու նա վե  տության ա վե լա ցու մը։ 

5.3. ՄՐ Ց�  ՆԱԿ ԵՎ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԱՅԻՆ 
ՏՆ ՏԵ Ս�  ԹՅ�  ՆԸ 

 Կա ռա վա րու թյան տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ան կյու նա քա րը Հա-
յաստա նի տն տե սու թյան մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյո ւն նե րի ընդ լայն մա մբ գլո  բալ 
մր ցու նա կու թյան բա րձ րա ցո ւմն  է, գի տե լի քի և նո րա րա րու թյո ւն նե րի վրա հի մն -
ված ար դի ա կան  և կա նաչ տն տե սա կան հա մա կար գի ձևա վո րու մը, Հայաս տա նի 
քա ղա քա ցու հա մար ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռու-
մը, բնակ չու թյան կյան քի ո րա կի բա րձ րա ցու մը:

Տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ քո ւմ լի նե լու է ար տա հան մա նը, զբաղ-
վա ծու թյան ընդ լայն մա նը, աշ խա տան քի քա ջա լեր մա նը մի տ ված նե րդ րու մային 
քա ղա քա կա նու թյու նը: Ըստ այդմ՝ տն տե սու թյան կա ռո ւց ված քը պե տք է է ա կան 
փո փո խու թյո ւն ներ կրի. բա րձր տեխ նո լո գի ա նե րի ար դյու նա բե րու թյու նը պե տք է 
դառ նա տն տե սու թյան լո կո մո տի վը: 

Մաս նա վոր հատ վա ծի մր ցու նա կու թյան ա վե լա ցու մը կայո ւն տն տե սա կան 
զար գաց ման հիմն  ա կան նա խա պայ մա նն է։ Մա րդ կա նց զբաղ վա ծու թյան և աշ-
խա տան քային կա րո ղու թյո ւն նե րի լի ար ժեք ի րաց ման նպա տա կով Կա ռա վա րու-
թյու նը նպաս տե լու է դրա հա մար պա հա նջ վող մի  ջա վայ րի զար գաց մա նը։ Այդ-
պի սի քա ղա քա կա նու թյո ւնն ուղղ ված է լի նե լու մաս նա վոր ձեռ նար կու թյո ւն նե րի 
հա մար մե ծ նշա նա կու թյա մբ՝ ներ քին և ար տա քին գոր ծոն նե րի կա ռա վար ման 
այն պի սի մե  խա նի զմն  ե րի ձևա վոր մա նը, ո րո նք նպաս տե լու են կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի եր կա րա ժա  ետ մր ցու նա կու թյան բա րձ րաց մա նը։ 

Հայաս տա նի տն տե սու թյան մե ջ զբաղ ված նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը 
չպե տք է զի ջի մե ր առևտ րային գոր ծըն կեր նե րի ցու ցա նիշ նե րի ն։ Այդ նպա տա-
կին հաս նե լու հա մար Կա ռա վա րու թյու նը խրա խու սե լու է մաս նա վոր հատ վա ծում 
ար տադ րո ղա կա նու թյան բա րձ րաց մա նն ուղղ ված ծրագ րային նա խա ձեռ նու -
թյունները։ 

Մր ցու նա կու թյան կար ևոր նա խադ րյալ է տն տե սու թյան ճյու ղե րո ւմ նո րա րա-
րա կան տեխ նո լո գի ա նե րի նե րդր ման ա րա գու թյու նը։ Ար տադ րո ղա կա նու թյան 
բա րձր ցու ցա նիշ ներ կար ձա նա գր վեն այն դեպ քո ւմ, ե թե տն տե սու թյան ճյու ղե -
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     րո ւմ գոր ծող ձեռ նար կու թյո ւն նե րը զին վեն ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րով 
և տեխ նի կա կան մի  ջոց նե րով, իսկ նրա նց աշ խա տա կից նե րն ու նե նան այդ մի -
ջա վայ րում գոր ծե լու հա մար պա հա նջ վող հմ տու թյո ւն նե ր։ Կա ռա վա րու թյու նը 
կի րա ռե լու է հա մա պա տաս խան գոր ծի քա կա զմ՝ տեխ նո լո գի ա կան վե րա զին ման 
ուղ ղու  թյամբ մաս նա վոր հատ վա ծի ծրագ րե րը խթա նե լու հա մա ր։ Տն տե սա կան 
մի  ջա վայ րի այդ պի սի փո փո խու թյան շնոր հի վ՝ տա ղան դա վոր մար դիկ ապ րե լու 
և աշ խա տե լու հա մար պե տք է ընտ րեն Հայաս տա նը ։

 Կա պի տա լի շու կայի և ֆի նան սա կան ինս տի տո ւտ նե րի զար գա ցու մը, ֆի նան-
սա կան ծա ռայու թյո ւն նե րի բազ մա զա նու թյու նը և հա սա նե լի ու թյու նը տնտե  սու-
թյան մաս նա վոր հատ վա ծի մր ցու նա կու թյան կար ևոր պայ ման նե րից են։ Ֆի  նան-
սա կան ծա ռայու թյո ւն նե րի ա վե լաց ման խթա նու մը պե տք է լի նի Կա ռա վա րու թյան 
և Կե նտ րո նա կան բան կի հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռա նց քային հար ցե րից մե  կը։ 
Նշ ված ծա ռայու թյո ւն նե րի հա սա նե լի ու թյան ա վե լա ցու մը պե տք է դառ նա մաս նա-
վոր հատ վա ծի ռիս կե րի կր ճատ ման կար ևոր գոր ծո ն։

 Բան կային վար կա վո րու մը շա րու նա կո ւմ է մն ալ Հայաս տա նո ւմ ֆի նան սա-
կան մի ջ նոր դու թյան ա մե  նաազ դե ցիկ գոր ծի քը։ Հա մա պա տաս խա նա բար, բան-
կային վար կա վոր ման խո չըն դոտ նե րի նվա զե ցու մը պե տք է լի նի Կա ռա վա րու-
թյան և Կե նտ րո նա կան բան կի հա մա գոր ծակ ցու թյան հա ջո րդ կար ևոր հար ցը։ 
Կա ռա վա րու թյու նը կքն նար կի մաս նա վոր հատ վա ծո ւմ առ կա բո լոր այն գոր ծոն-
նե րը, ո րո նք կա րող են է ա պես կր ճա տել բան կային ռիս կե րը և նպաս տել մաս նա-
վոր հատ վա ծո ւմ վար կե րի ստաց ման հնա րա վո րու թյո ւն նե րի ա վե լաց մա նը, վար-
կային տո կո սադ րույք նե րի նվա զեց մա նը: Կա ռա վա րու թյու նը խթա նե լու է նաև 
կա պի տա լի շու կայի գոր ծիք նե րի օգ տա գո րծ մա մբ ֆի նան սա վոր ման նե րգ րա վու-
մը մաս նա վոր հատ վա ծի ըն կե րու թյո ւն նե րի կող մի ց, մաս նա վո րա պե ս՝ առևտ րի և 
ծա ռայու թյո ւն նե րի ո լոր տի խո շոր ըն կե րու թյո ւն նե րի կող մի ց: 

Ո րա կա վոր ված կադ րե րի առ կայու թյու նը տն տե սու թյան բո լոր ճյու ղե րո ւմ 
մր ցու նա  կու թյան հիմն  ա կան գրա վա կան նե րից է։ Ո րա կա վոր ման բա րձ րաց ման 
նպա տա կով վե րա պատ րա ստ ման ծրագ րե րին պե տա կան ա ջակ ցու թյու նը պե տք 
է դառ  նա մաս նա վոր հատ վա ծո ւմ ձեռ նար կու թյո ւն նե րի զար գաց մա նը նպաս տող 
կար ևոր գոր ծոն: 

Մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան ո րա կի բա րձ րա ցու մը ե րի տա սա րդ նե րի 
զբաղ վա ծու թյան բա րձ րաց ման կար ևոր պայ ման է։ Տն տե սու թյան ա ռան ձին ճյու-
ղե րո ւմ ա ճի հիմն  ա կան խո չըն դոտ նե րից մե  կը մաս նա գի տա կան կր թու թյո ւն ու նե-
ցող կադ րային բա զայի պա կա սն է: Կա ռա վա րու թյու նը հա մա պա տաս խա նա բար 
կձեռ նար կի նպա տա կային ծրագ րեր մի  ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան զար գա-
ցու մը մաս նա վոր հատ վա ծի ներ կա պա հա նջ նե րին ա ռա վե լա գույնս մո տեց նե լու 
ուղ ղու թյա մբ։ 

Կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման սկզ բո ւնք նե րի կի րա ռու մը մաս նա վոր հատ-
վա ծի կայո ւն զար գաց ման կար ևոր գոր ծոն է։ Նշ ված սկզ բո ւնք նե րի կի րառ մամբ 
պա հա նջ վո ղ՝ կա ռա վար ման մար մի ն նե րի հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը և դրա նց 
ո րո շո ւմն  ե րի թա փան ցի կու թյու նը պե տք է դառ նան մաս նա վոր հատ վա ծի ռիս-
կե րի կր ճատ ման կար ևոր հիմ քե ր։ Դրա նք է ա պես կմե  ծաց նեն նաև օ տա րե րկ րյա 
նե րդ րող նե րի՝ հայաս տա նյան ծրագ րե րո ւմ մաս նակ ցու թյան ծա վալ նե րը։ Կա ռա-
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վա րու թյու նը խրա խու սե լու է մաս նա վոր հատ վա ծո ւմ կոր պո րա տիվ կա ռա վար-
ման սկզ բո ւնք նե րի կի րա ռու թյու նը և ա ջակ ցե լու է այդ ուղ ղու թյա մբ ի րա կա նաց-
վող ծրագ րե րի ա ռաջ խա ղաց մա նը ։

5.4. ԳՈՐ ԾԱ ՐԱՐ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԸ. ՆԵՐ ՔԻՆ Շ�  ԿԱ ՆԵ ՐԻ 
Ա ԶԱ Տ�  ԹՅ�  ՆԸ, ԱՐ ԴԱՐ ՄՐ ՑԱԿ Ց�  ԹՅ�  ՆԸ 

 Հայաս տա նո ւմ ոչ մի  գոր ծոն չի կա րող փոխ հա տու ցել ար դա րու թյան և 
մր ցակ ցու թյան պա կա սը, ո րը շատ հս տակ ա պա ցո ւց վել է ան ցած տաս նա մյակ-
նե րին երկ րի զար գաց ման ի րո ղու թյո ւն նե րո վ։ Ար դար մր ցակ ցու թյան ե րաշ խա վո-
րու մը պե տք է ամ րա գր վի և հա մը նդ հա նո ւր ըն կալ վի որ պես տն տե սա կան զար-
գաց ման ան վի ճար կե լի հե նա սյո ւն:

Տն տե սու թյան է ա կան ա ճի ա պա հով ման կար ևո րա գույն գրա վա կան են 
տն տե սա կան մր ցակ ցու թյու նը և ար հես տա կան մե  նաշ նո րհ նե րի բա ցա ռու մը։ 
Ըստ այդմ՝ Կա ռա վա րու թյո ւնն ա պա հո վե լու է տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան 
պա շտ պա նու թյու նը՝ կար գա վո րիչ ար դյու նա վետ մե  խա նի զմն  ե րի գոր ծա րկ ման 
մի  ջո ցով: 

Կար գա վո րող մե  խա նի զմն  ե րն ուղղ ված են լի նե լու շու կա նե րո ւմ կե նտ րո-
նաց վա ծու թյան աս տի ճա նի նվա զեց մա նը և մր ցակ ցու թյան ին տեն սի վու թյան 
բա րձ րաց մա նը։ Կա ռա վա րու թյու նը հետ ևո ղա կան է լի նե լու ապ ր ա նք նե րի և ծա-
ռայու թյո ւն նե րի շու կա նե րո ւմ նոր մաս նա կից նե րի մո ւտ քը և ա ռաջ խա ղա ցու մը 
խրա խու սե լու հար ցո ւմ։ Ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյո ւն նե րի շու կա նե րո ւմ գոր-
ծե լու հա մար պե տու թյան սահ մա նա ծ՝ ինս տի տու ցի ո նալ կամ այլ տն տե սա կան 
(լի ցեն զա վոր ման պա հա նջ ներ և այլն) ար գե լք նե րը կամ սահ մա նա փա կո ւմն  ե րը 
կհա սց վեն նվա զա գույ նի և կո րոշ վեն բա ցա ռա պես այն պի սի սահ ման նե րո ւմ, 
ո րո նք ու նեն կեն սա կան կար ևո րու թյո ւն։ 

Գոր ծա րար մի  ջա վայ րի վրա պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ազ դե ցու թյան 
գնա հա տու մը կար ևոր վե լու է ինչ պես Հայաս տա նո ւմ քա ղա քա ցի նե րի ըն կա լո ւմ-
նե րի, այն պես էլ մի  ջազ գային հա մե  մա տա կան նե րի տե սան կյու նի ց։ Այդ պատ ճա-
ռով, տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ո րա կի և գոր ծա րար մի  ջա վայ րի վրա դրա 
ազ դե ցու թյան գնա հա տա կան նե րը դի տա րկ վե լու են մի  ջազ գայ նո րեն ըն դո ւն ված 
և ճա նա չո ւմ ու նե ցող ընդ հան րա կան ին դե քս նե րի մի  ջո ցո վ։ Մաս նա վո րա պես, 
օգ տա գո րծ վե լու են Հա մաշ խար հային տն տե սա կան ֆո րու մի  Գլո բալ մր ցու նա կու-
թյան ին դեք սը և Նե րա ռա կան զար գաց ման ին դեք սը, Հա մաշ խար հային բան կի՝ 
« Գոր ծա րա րու թյա մբ զբաղ վե լը» զե կույ ցի գնա հա տու մը և այլն։ Թի րա խա վոր-
վե լու են նաև այն գոր ծոն նե րի բա րե լավ ման հար ցե րը, ո րո նք կար ևոր վո ւմ են
նշ ված ընդ հան րա կան ին դե քս նե րի գնա հատ ման մե  թո դա բա նու թյա մբ։ 

Է լե կտ րա կա նու թյան, գա զի և ջրի օգ տա գո րծ ման թույլտ վու թյո ւն նե րի ստաց-
ման հար ցե րին բիզ նե սն առնչ վո ւմ է հատ կա պես ընդ լայն ման շր ջա նո ւմ։ Հա մա-
պա տաս խա նա բար, զար գաց ման ծրագ րե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը մե  ծա պես կախ-
ված է այն հան գա ման քից, թե որ քա նով են կան խա տե սե լի և կա ռա վա րե լի այն 
ռիս կե րը, ո րո նք կապ ված են այդ ծա ռայու թյո ւն նե րից օգտ վե լու ի րա վո ւնք նե րի 
ստաց ման հե տ։ Են թա կա ռո ւց վա ծք նե րի հա սա նե լի ու թյան սահ մա նա փա կում -
ները չպե տք է ստեղ ծեն այն պի սի ի րա վի ճակ, երբ տն տե սա վա րող նե րի մի  ջև 
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     կա րող են ստե ղծ վել ան հա վա սար մր ցակ ցային պայ ման նե ր։ Կար գա վո րո ւմն  ե րի 
հս տա կե ցու մը և դրան ցով պա հա նջ վո ղ՝ ժա մա նա կային և ֆի նան սա կան ծախ սե-
րի ա ռա վե լա գույն կր ճա տու մը պե տք է լի նի այս ուղ ղու թյա մբ Կա ռա վա րու թյան 
գե րա կայու թյո ւն նե րից մե  կը։ 

Կար ևոր հա րց է նաև շի նա րա րա կան թույլտ վու թյո ւն նե րի ստա ցու մը։ Ար տա-
դրա կան կամ հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան կա ռու ցա պատ ման առն չու թյա մբ 
ի րա վո ւնք նե րի ստա ցու մը Հայաս տա նո ւմ թեև ծախ սա տար չէ, սա կայն ժա մա նա-
կա տար է և կապ ված է ըն թա կար գային զգա լի ա նո րո շու թյո ւն նե րի հե տ։ Պե տա-
կան կա ռույց նե րի կող մի ց Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ ամ-
րա գր ված պար տա վո րու թյո ւն նե րի կա տար ման նկատ մա մբ ձևա կան մո տե ցո ւմ-
նե րը և ար հես տա կան խո չըն դոտ նե րի ստեղ ծու մը եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում 
ձևա վո րել են այն պի սի ի րա վի ճակ, ո րը սահ ման ված մե  խա նի զմն  ե րը դա րձ րել է 
է ա պես ա նար դյու նա վե տ։ Նշ ված ըն թա ցակար գե րին առնչ վող կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի և պե տա կան կա ռույց նե րի գոր ծա ռույթ նե րի հս տա կե ցու մը լի նե լու է 
այս ուղ ղու թյա մբ Կա ռա վա րու թյան հիմն  ա կան թի րախ նե րից մե  կը։ 

Բիզ նե սի զար գաց ման է ա կան խո չըն դոտ է այն ի րո ղու թյու նը, որ Հայաս -
տանո ւմ ան վճա րու նա կու թյան (ս նան կաց ման) վա րույթ նե րի ճն շող մե  ծա մաս-
նու թյո ւնն ա վա րտ վո ւմ է ձեռ նար կու թյո ւն նե րի լու ծար մա մբ։ Ձա խող ված լի նե լու 
«վ ճի ռը» մե  ծա պես ճն շո ւմ է ան հա ջո ղու թյո ւն կրած ան ձա նց հե տա գա ձեռ նար -
կատի րա կան նա խա ձեռ նու թյո ւն նե րը, նրա նց հան դեպ ստեղ ծո ւմ է ան հան դո ւր-
ժո ղա կա նու թյո ւն և կր ճա տո ւմ է գոր ծա րար ակ տի վու թյան նե րու ժը։ Կա ռա վա-
րու թյու նը կար ևո րո ւմ է ի րա վի ճա կի շր ջա դար ձային փո փո խու թյու նը, խրա խու-
սե լու է այն պի սի օ րե նսդ րա կան և ինս տի տու ցի ո նալ փո փո խու թյո ւն նե րը, ո րո նց 
հետ ևան քով ան վճա րու նա կու թյան վա րույթ նե րո ւմ հայտն ված կազ մա կեր պու-
թյուն նե րն ա վե լի հա ճախ պե տք է հաս նեն ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման և պահ-
պա նեն գոր ծե լու հե տա գա ի րա վո ւն քը ։

5.5. ԱՐ ՏԱ ՀԱ Ն�  ՄԸ՝ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ Ա ՃԻ
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՇԱՐ ԺԻ Չ

 Ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյո ւն նե րի ար տա հան ման զգա լի ա ճը պե տք է 
դառ նա Հայաս տա նի տն տե սա կան ա ռա ջըն թա ցի հիմն  ա կան շար ժի չը։ Ծրա-
գրային ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տին ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյո ւն նե րի 
ար տա հա նու մը ՀՆԱ-ի նկատ մա մբ պե տք է հաս նի 43-45 տո կո սի: Ար տա հան-
ման կա ռո ւց ված քո ւմ մի  ա ժա մա նակ պե տք է զգա լի ո րեն ա ճի տեխ նո լո գի ա տար 
ապ րա նք նե րի դե րը:

 Թի րա խային շու կա նե րո ւմ հայաս տա նյան ար տադ րող նե րի հա մար բա րե-
նպա ստ առևտ րային պայ ման նե րի պահ պա նու մը, նո րե րի հաս տա տու մը և դրա նց 
կի րա ռու թյան խո րա ցու մը պե տք է լի նի ար տա հան ման խթան ման ուղ ղու թյա մբ 
Կա ռա վա րու թյան գե րա կա քա ղա քա կա նու թյու նը։ Ար տա հան ման հա վա նա կան 
շու կա նե րո ւմ Հայաս տա նն ու նի ա ռաջ խա ղաց ման նպաս տա վոր պայ ման նե ր։ 
Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի  ու թյա նն ան դա մակ ցու թյու նը, Եվ րո պա կան մի  ու-
թյան տա րած քո ւմ «GSP+» ար տո նյալ ռե ժի մի  ի րա վո ւն քը, բազ մա թիվ երկր նե րի 
հետ ա զատ առևտ րի հա մա ձայ նագ րե րի առ կայու թյու նը, Առևտ րի հա մաշ խար-
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հային կազ մա կեր պու թյա նն ան դա մակ ցու թյո ւնն այն նա խադ րյալ նե րն են, ո րո նք 
պե տք է նպաս տեն նույն շու կա նե րո ւմ հայաս տա նյան ար տա հա նող նե րի հաս-
տատ մա նն ու ա ռաջ խա ղաց մա նը։ Մի ա ժա մա նակ, Ե Ա ՏՄ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
շր ջա նա կո ւմ եր րո րդ երկր նե րի հետ հա րա բե րու թյո ւն նե րո ւմ ար տո նյալ պայ ման-
նե րի ստա ցու մը պե տք է լի նի այս մա սով կար ևոր ա նե լի քը։ 

Ար տա քին առևտ րի հա մար բա րեն պա ստ մի  ջա վայ րի հաս տա տու մը պե տք 
է զու գո րդ վի մե ր կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի կող մի ց այդ շու կա ներ ներ թա փան-
ցե լու կա րո ղու թյո ւն նե րի ու ժե ղաց ման ուղ ղու թյա մբ պե տա կան ա ջակ ցու թյան 
ա վե լաց մա մբ։ Դա պե տք է ի րա գո րծ վի մի  քա նի ուղ ղու թյո ւն նե րով, ո րոն ցից 
ա ռաջ նա հե րթն ար տա հան մա նն առնչ վող մաք սային ըն թա ցա կար գե րի և 
դրան ցով պայ մա նա վոր ված վար չա րա րու թյան պար զե ցո ւմն  է։ Հա ջո րդ կար ևոր 
ուղ ղու   թյու  նը ո րա կի հա մա պա տաս խա նու թյան կար գա վո րո ւմն  ե րի ար դյու նա-
վե տու թյան բարձ րա ցո ւմն  է։ Ծագ ման և ո րա կի հա մա պա տաս խա նու թյան սեր -
տի ֆիկաց ման, ինչ պես նաև դրա նց հա մար պա հա նջ վող լա բո րա տոր փոր ձա  -
քն նու թյո ւն նե րի հա   սա նե լի ու թյան և մատ չե լի ու թյան բա րձ րա ցու մը, հիմն  ա կան 
ար տա հան ման շու կա նե րո ւմ հա մա պա տաս խա նու թյան հավա ստ ման հայաս -
տանյան փաս տա  թղթե րի ճա նա չե լի ության ա պա հո վո ւմն  այն հիմն  ա կան զար -
գացո ւմն  ե րն են, ո րո նք պե տք է չա փեն նշ ված ուղ ղու թյա մբ ի րա կա նաց վող քա -
ղաքա կա նու թյան ար դ յունք նե րը։ 

Կար ևոր հար ցե րի թվո ւմ է ար տա հան ման շու կա նե րո ւմ հնա րա վոր ռիս կե րից 
հայաս տա նյան ար տա հա նող նե րին ա պա հո վագ րու մը։ Թեև պե տա կան ծրագ րե-
րի շնոր հիվ այդ պի սի ծա ռայու թյո ւն նե րի ո րոշ տե սակ ներ ներ կայո ւմս ա ռա ջա րկ-
վո ւմ են մաս նա վոր հատ վա ծին, սա կայն դրա նց ծա վա լը բա վա րար չէ ար տա հա-
նող նե րի հա մա ր։ Կա ռա վա րու թյու նը պե տք է հետ ևո ղա կան լի նի այն հար ցո ւմ, 
որ այդ պի սի ծա ռայու թյո ւն նե րի մա տու ցու մը դառ նա ֆի նան սա կան շու կայի լայն 
թվով մաս նա կից նե րի գոր ծա ռույթ։ 

Ար տա հան վող ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյո ւն նե րի ա ռա ջմղ ման հա մար 
կարևոր է ար տա քին շու կա նե րո ւմ Հայաս տա նը որ պես բրե նդ դիր քա վո րե-
լը։ Հա  ջողված ո լո րտ նե րո ւմ հայաս տա նյան ար տա հան վող ապ րա նք նե րի և 
ծա ռայու թյո ւն նե րի ճա նա չե լի ու թյան ար մա տա վո րո ւմն  է ա պես կկր ճա տի այն 
ծախ սե րը, ո րո նք պա հա նջ վո ւմ են նույն շու կա նե րո ւմ նոր հայ կա կան ապ րան  ք ա-
տե սակ  նե րի մո ւտ քի և ա ռա ջմղ ման հա մա ր։ 

 5.6. ՆԵ ՐԴ Ր�  Մ ՆԵ ՐԻ Ա ՃԸ՝ ՄՐ Ց�  ՆԱ Կ�  ԹՅԱՆ 
 ԵՎ ԿԱՅ�  Ն Ա ՃԻ ՆԱ ԽԱ ՊԱՅ ՄԱ Ն

 Ձեռ նար կա տի րա կան ակ տիվն  ե րո ւմ մաս նա վոր նե րդ րո ւմն  ե րը կայո ւն զար-
գաց ման կար ևոր նա խա պայ ման են։ Ար տադ րու թյան մի  ջոց նե րը պե տք է շա րու-
նա կա բար նո րաց վեն: Նշ ված գոր ծըն թա ցն ան հրա ժե շտ ծա վա լով սպա սար կե լու 
հար ցո ւմ է ա կան նշա նա կու թյո ւն կու նե նան ինչ պես ներ քին, այն պես էլ օ տա ր-
երկ րյա նե րդ րո ւմն  ե րը։ Հըն թա ցս պե տք է զար գաց վեն այն պի սի մե  խա նի զմն  եր, 
ո րո նք կխ րա խու սեն ներ քին խնայո ղու թյո ւն նե րի ա վե լա ցու մը և դրա նց նե ր-
դրումն  ե րի հա մար այ լը նտ րան քային հնա րա վո րու թյո ւն նե րի ստեղ ծու մը։ Հա տո ւկ 
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     ու շադ րու թյո ւն կդա րձ վի օ տա րե րկ րյա նե րդ րո ւմն  ե րի պա շտ պա նու թյան մե  խա -
նիզմն  ե րի զար գաց ման հար ցե րին:

 Տե ղա կան կա պի տա լի շու կայի զար գա ցո ւմն  այդ պի սի հնա րա վո րու թյո ւն նե-
րից մե  կն է։ Քա ղա քա ցի նե րը պե տք է ու նե նան հնա րա վո րու թյո ւն՝ ոչ ֆի նան սա-
կան կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի պար տա տոմ սե րի կամ բաժ նե տոմ սե րի ձե ռք բեր-
ման մի  ջո ցով ի րե նց խնայո ղու թյո ւն նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման և այդ ե ղա նա կո վ՝ 
ա վե լի բա րձր ե կամ տա բե րու թյա մբ նե րդ րո ւմն  ե րի հա մա ր։ Այ լը նտ րան քային 
ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րի ընդ լայ նու մը խրա խու սե լու հար ցո ւմ (օ րի նա կ՝ նե ր-
դրու մային ֆոն դե րի զար գաց ման մի  ջո ցով) այլ ա նե լիք նե րի թվո ւմ կար ևոր վե լու 
է նաև ոչ ֆի նան սա կան հատ վա ծի կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի կող մի ց Ա ռաջ նային 
հրա պա րա կային տե ղա բա շխ ման ե ղա նա կով ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր ման խթա-
նու մը։ 

Բա րձր տեմ պե րով տն տե սա կան աճ ար ձա նագ րե լու նպա տա կով ներ քին 
խնա յո ղ ու թյո ւն նե րն ա ռա ջի կա տա րի նե րին բա վա րար չեն լի նի։ Անհ րա ժե շտ է 
լի նե լու ստեղ ծել գրա վիչ պայ ման նե ր՝ օ տա րե րկ րյա կա պի տա լը Հայաս տան բե -
րելու հա մա ր։ Նշ վա ծն ի րա գոր ծե լու հա մար Կա ռա վա րու թյու նը գոր ծե լու է մի  
քա նի ուղ ղու թյո ւն նե րո վ։

 Հետ ևա բա ր՝ Հայաս տա նո ւմ պե տք է ձևա վոր վի կա պի տա լի և աշ խա տան քի 
հա րկ ման այն պի սի մի  ջա վայր, ո րի պայ ման նե րո ւմ ձեռ նար կա տի րա կան ակ տիվ-
նե րի շա հա գոր ծու մը կա պա հո վի ա ռա վել բա րձր շա հու թա բե րու թյո ւն։

 Մե ծա ծա վալ նե րդ րո ւմն  եր նե րգ րա վե լու տե սան կյու նից կար ևոր վե լու է պե-
տու թյո ւն - մաս նա վոր գոր ծըն կե րու թյան շր ջա նակ նե րո ւմ են թա կա ռո ւց ված քա-
յին ծրագ րե րո ւմ օ տա րե րկ րյա նե րդ րո ւմն  ե րի նե րգ րավ ման հնա րա վո րու թյու նը։ 
Նշ վա ծը մի  կող մի ց կա պի տա լի շու կայի զար գաց ման և օ տա րե րկ րյա նե րդ րո ւմ-
ներ կլա նե լու զգա լի հնա րա վո րու թյո ւն է, իսկ մյո ւս կող մի ց բա րե լավ ված են թա-
կա ռո ւց վա ծք նե րի շնոր հիվ կա րող է է ա պես բա րձ րաց նել այլ ծրագ րե րո ւմ օ տա ր-
ե րկ րյա նե րդ րո ւմն  ե րի նե րգ րավ ման ա րա գու թյու նը և նշ ված ծրագ րե րի մր ցու նա-
կու թյու նը։ Նշ ված խնդ րի լո ւծ ման նպա տա կով Կա ռա վա րու թյո ւնն ա րա գաց նե լու 
է պե տու թյո ւն - մաս նա վոր գոր ծըն կե րու թյան ի րա վա կան կար գա վո րո ւմն  ե րի և 
դրա նց կի րա ռու թյան ինս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյո ւն նե րի զար գա ցու մը ։

 Հա տո ւկ ու շադ րու թյան է ար ժա նա նա լու հնա րա վոր նե րդ րող նե րի նախ նա-
կան ու սո ւմն  ա սի րու թյո ւն նե րի հետ կապ ված ծախ սե րի կր ճատ ման և ար դյու նա-
վե տու թյան բա րձ րաց ման հար ցը։ Հայաս տա նո ւմ նե րդ րու մային ո րո շո ւմն  ե րի 
նա խա պատ րա ստ ման փու լո ւմ, օ տա րե րկ րյա նե րդ րող նե րի ժա մա նա կային և ֆի-
նան սա կան ծախ սե րը կր ճա տե լու նպա տա կով, ա ռա ջա րկ վե լու են « մե կ կան գա-
ռի» ծա ռայու թյո ւն նե ր։ Օ տա րե րկ րյա նե րդ րող նե րին տրա մա դր վե լու է նաև հետ-
նե րդ րու մային սպա սա րկ ման ծա ռայու թյո ւն նե րի ո րո շա կի շր ջա նա կ՝ տե ղա կան 
մի  ջա վայ րին հար մար վե լու սա հո ւն ըն թա ցք ա պա հո վե լու նպա տա կով: 

Օ տա րե րկ րյա նե րդ րո ւմն  ե րի ա րա գա ցու մը պա հան ջո ւմ է է ա պես բա րձ րաց-
նել մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վո ւնք նե րի պա շտ պան վա ծու թյու նը։ Տեխ նո-
լո գի ա նե րի և մտա վոր գոր ծու նե ու թյան այլ ար դյո ւնք նե րի փո խան ցու մը օ տա ր-
ե րկ րյա նե րդ րո ւմն  ե րի նե րգ րավ ման կար ևոր ձևե րից մե  կն է։ Այս պի սով, Կա ռա-
վա րու թյու նը կար ևո րե լու է ոչ մի  այն մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վո ւնք նե րի 
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պա շտ պա նու թյան ի րա վա կան կար գա վո րո ւմն  ե րի բա րե լավ ման հար ցե րը, այլև 
դրա նց պա շտ պա նու թյան մե  խա նի զմն  ե րի զար գա ցու մը։ 

Ներ քին խնայո ղու թյո ւն նե րի խթան ման և օ տա րե րկ րյա նե րդ րո ւմն  ե րի ծա-
վալ նե րի շնոր հիվ Կա ռա վա րու թյան ներ կա ծրագ րի ի րա կա նաց ման ա վար տին 
հիմն  ա կան մի  ջոց նե րի տա րե կան հա մա խա ռն կու տա կու մը ՀՆԱ-ի նկատ մա մբ 
պե տք է հաս նի 23-25% մա կար դա կի։ 

5.7. ԶԲՈ ՍԱ ՇՐ Ջ�  ԹՅ�  ՆԸ 

 Ծա ռայու թյո ւն նե րի ար տա հան ման ծա վա լո ւմ զգա լի մաս են կազ մո ւմ զբո-
սա շր ջային ծա ռայու թյո ւն նե րը: Հայաս տա նո ւմ առ կա է զբո սա շր ջու թյան զար-
գաց ման զգա լի նե րո ւժ և հե ռան կա ր։ Զբո սա շր ջու թյան զար գա ցու մը բա ցա ռիկ 
հնա րա վո րու թյո ւն է փո քր և մի  ջին բիզ նե սի զար գաց ման հա մա ր։ Այս ա ռու մով 
Կա ռա վա րու թյան ա նե լի քը հս տակ է. զբո սա շր ջիկ նե րի հա մար ան հրա ժե շտ է 
ա պա հո վել ան հրա ժե շտ են թա կա ռո ւց վա ծք ներ և սպա սա րկ ման բա րձր մա կար-
դա կ։ Զբո սա շր ջիկ նե րի հա մար տե ղա նք նե րի և տրա նս պոր տային ու ղի նե րի հա-
սա նե լի ու թյու նը բա րձ րաց նե լու նպա տա կով կար ևոր վե լու է օ տար լե զու նե րով 
ու ղե ցույց նե րով, հա մա պա տաս խան փո ղո ցային և զբո սա շր ջային վայ րե րո ւմ 
նշան նե րով կա հա վո րու մը։ 

Զու գա հե ռա բար պե տք է ա ռա նձ նաց վեն զբո սա շր ջային մե ծ նե րո ւժ ու նե ցող 
զբո սա շր ջային են թա ճյու ղե ր՝ է կո տու րի զմ, գա ստ րո տու րի զմ, էքստ րիմ տու րի զմ, 
էթ նո տու րի զմ՝ հա մաշ խար հային շու կայո ւմ Հայաս տա նը թի րա խա վոր ված դիր-
քա վո րե լու և հա մա պա տաս խան հե տա քրք րու թյո ւն ներ ու նե ցող զբո սա շր ջիկ նե րի 
հա մար մե ր եր կի րն ա ռա վել գրա վիչ դա րձ նե լու նպա տա կո վ։

 Կա ռա վա րու թյու նը կար ևո րո ւմ է նաև Հայաս տան մո ւտ քի վի զային ռե ժիմն  ե-
րի ա զա տա կա նաց մա նը և օ դային տրա նս պոր տի գնե րի նվա զեց մա նն ուղղ ված 
հար ցե րի կար գա վո րու մը։ 

5.8. ՓՈ ՔՐ ԵՎ ՄԻ ՋԻՆ ՁԵՌ ՆԱՐ ԿԱ ՏԻ Ր�  ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ Ց�  ՄԸ
ՆԵ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ Ա ՃԻ ՆԱ ԽԱ ԴՐՅԱ Լ

 Կա ռա վա րու թյու նը մե  ծա պես կար ևո րո ւմ է փո քր և մի  ջին ձեռ նար կա տի րու-
թյու նը և հա մա լիր քայ լեր է ձեռ նար կե լու ո լոր տո ւմ առ կա խո չըն դոտ նե րի վե րաց-
ման ուղ ղու թյա մբ: Դրա նք ի րա կա նաց վե լու են ձեռ նար կա տի րա կան մշա կույ թի 
զար գաց ման, նպաս տա վոր օ րե նսդ րա կան և ինս տի տու ցի ո նալ դաշ տի կայաց-
ման, ՓՄՁ-ի կա րո ղու թյո ւն նե րի զար գաց ման ճա նա պար հով:

 Կա ջա կց վեն «զ րոյից» բիզ նես ստեղ ծե լու ձգ տո ւմ ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րի 
հմ տու թյո ւն նե րի զար գա ցու մը և նրա նց ծրագ րե րի ի րա գոր ծու մը՝ գո րծ նա կան 
մի  ջա նցք ա պա հո վե լով նոր գոր ծա րար նա խա ձեռ նու թյո ւն նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար: Այդ նպա տա կով կհա մա գոր ծակ ցե նք ՓՄՁ-ի հան րու թյան շա հե րը ներ-
կայաց նող հա սա րա կա կան կա ռույց նե րի հետ, մաս նա վո րա պես` տա րած քային 
ձեռ նե րե ցու թյան կե նտ րոն ներ ձևա վո րե լու և զար գաց նե լու մի  ջո ցո վ։

ՓՄՁ-ի զար գաց ման հա մար կար ևոր ո րո շո ւմ է մի կ րո բիզ նե սի հար կա զա-
տու մը։ Մի նչև 24 մլն դրամ ի րաց ման շր ջա նա ռու թյա մբ մի կ րո ձեռ նար կու թյո ւն -
ներն ա զատ ված կլի նեն շր ջա նա ռու թյան և ե կամ տային հար կե րից, ո րը, բա ցի 
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     սո ցի ա լա կան կար ևոր նշա նա կու թյու նից, կս տա նա գոր ծա րար փո քր գա ղա փար-
նե րը ձեռ նար կա տի րա կան մե ծ ծրագ րե րի «տ րա նս ֆոր մաց նե լու» է ա կան նշա նա -
կությո ւն։ Կա ռա վա րու թյու նը կար ևո րե լու է նաև ՓՄՁ-ի խո շո րաց ման այլ խթան-
նե րի հա մա կար գի զար գա ցու մը։ Մեծ նշա նա կու թյո ւն է տր վե լու նաև ՓՄՁ-ի 
սուբյե կտ նե րի հա մար ֆի նա նս նե րի հա սա նե լի ու թյան բա րձ րաց ման ուղ ղու թյա մբ 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը:

5.9. ՎԵ ՐԱՄ ՇԱ ԿՈՂ ԱՐԴՅ�  ՆԱ ԲԵ Ր�  ԹՅ�  ՆԸ 

 Վե րամ շա կող ար դյու նա բե րու թյան ար ժե շղ թայի ընդ լայ նու մը Հայաս տա նո ւմ 
առ կա ար տադ րա կան կա րո ղու թյո ւն նե րի ընդ լայն ման զգա լի հնա րա վո րու թյո ւն 
է։ Ինչ պես առ կա, այն պես էլ դրա նց հա րա կից ճյու ղե րո ւմ առ կա է ուղ ղա հայաց 
և հո րի զո նա կան ընդ լայն ման, ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի, ար տա հան ման և 
զբաղ վա ծու թյան ա վե լաց ման մե ծ նե րո ւժ։ Վե րամ շա կող ար դյու նա բե րու թյան 
ա ռան ձին ճյու ղե րո ւմ զար գաց ման խո չըն դոտ նե րը հա ճախ ու նեն ա ռա նձ նա հա-
տո ւկ բնույթ և չեն բնո րոշ վո ւմ ընդ հան րա կան նկա րագ րո վ։ Առ կա խն դիր նե րը 
վեր հա նե լու, դրա նց հա մա պա տաս խան լու ծո ւմն  եր գտ նե լու և Կա ռա վա րու թյան 
ա ջակ ցու թյու նը ճի շտ թի րա խա վո րե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վե լու են ո լոր-
տային ու սո ւմն  ա սի րու թյո ւն նե ր՝ այդ խն դիր նե րը կր ճա տե լու նպա տա կո վ։ 

Կա ռա վա րու թյու նը քն նար կե լու է վե րամ շա կող ար դյու նա բե րու թյան առ կա 
ճյու ղե րի մր ցու նա կու թյու նը բա րձ րաց նե լու, դրա նց կող մի ց նոր տեխ նո լո գի ա նե-
րի և տեխ նի կա կան մի  ջոց նե րի կլան ման կա րո ղու թյո ւն նե րը: Անհ րա ժե շտ դեպ-
քե  րում վե րա նայ վե լու են վե րամ շա կող ար դյու նա բե րու թյան ա ռան ձին ճյու ղե րո ւմ 
սահ ման ված այն կար գա վո րո ւմն  ե րը, ո րո նց պատ ճա ռով ձևա վոր վել են զար գաց-
մա նը խո չըն դո տող ան հաղ թա հա րե լի սահ մա նա փա կո ւմն  ե ր։

 Մի ջոց ներ են ձեռ նա րկ վե լու Ե Ա ՏՄ-ի շու կա նե րո ւմ վե րամ շա կող ար դյու նա-
բե րու թյան ա ռան ձին ո լո րտ նե րի նկատ մա մբ սահ ման ված ոչ տա րի ֆային կար -
գավո րո ւմն  ե րի այն պի սի զար գա ցո ւմն  ե րի ուղ ղու թյա մբ, ո րո նք է ա պես կպար -
զեցնեն մե ր ձեռ նար կու թյո ւն նե րի գոր ծու նե ու թյան պայ ման նե րը և կը նդ լայ նեն այդ 
շու կա նե րո ւմ ա ռաջ խա ղաց ման հնա րա վո րու թյո ւն նե րը ։

 Հա տո ւկ ու շադ րու թյո ւն է դա րձ վե լու ար տա հան ման մե ծ նե րո ւժ ու նե ցող 
ո լո րտ նե րո ւմ նե րդ րու մային ծրագ րե րի օ ժան դա կու թյա նը։ Այդ պի սի նե րդ րու-
մա  յին ծրագ րե րն ա ջա կց վե լու են ար տա քին շու կա նե րո ւմ նշ ված կազ մա կեր -
պություն նե րի ա ռաջ խա ղաց ման մի  ջո ցա ռո ւմն   ե րին օ ժան դա կու թյան, օ րե նս-
դրու թյա մբ սահ ման ված հար կային և մաք սային խթա նիչ պայ ման ներ ստեղ ծե  լու 
ճա նա  պարհով: 

5.10. ԳՅ�  ՂԱ ՏՆ ՏԵ Ս�  ԹՅ�  ՆԸ 

 Կա ռա վա րու թյան գյու ղա տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ա ռա նց քը լի-
նե լու է գյու ղա տն տե սու թյան ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րա ցու մը, պա րե նային 
ան վտան գու թյան մա կար դա կի բա րձ րա ցու մը, ար դի տեխ նո լո գի ա նե րի ներ մու-
ծու  մը, ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը, գյու ղա տն տե սա կան ամ բո ղջ 
ար ժե շղ թայո ւմ ընդ գրկ ված բո լոր սո ւբյե կտ նե րի` փո քր տնային տն տե սու թյո ւն-
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նե րի, գյու ղա ցի ա կան կոո պե րա տիվն  ե րի, վե րամ շա կող նե րի և ար տա հա նող նե-
րի ե կամ տա բե րու թյան բա րձ րա ցու մը:

 Կա ռա վա րու թյո ւնն ան թույ լատ րե լի է հա մա րո ւմ, որ գյու ղա տն տե սա կան 
նշա նա կու թյան հո ղե րի շո ւրջ 1/3-ը մն ա ցել է ան մշա կ։ Կա ռա վա րու թյու նը գոր ծո ւն 
քայ լեր է ձեռ նար կե լու չօգ տա գո րծ վող գյու ղա տն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղե-
րը նպա տա կայ նո րեն օգ տա գոր ծե լու ուղ ղու թյա մբ: Այս նպա տա կին հաս նե լու հա-
մար մշակ վե լու են խթան ներ ու մե  խա նի զմն  ե ր։ 

Կա ռա վա րու թյու նը գյու ղա տն տե սու թյան ո լոր տո ւմ ևս մե կ ռազ մա վա րա կան 
նպա տակ է ձևա կեր պո ւմ. այն է՝ Հայաս տա նո ւմ ո ռոգ ման ջու րը նույն քան հա սա-
նե լի և տա րած ված պե տք է լի նի, ինչ պես է լե կտ րա մա տա կա րա րո ւմն  է տա րած-
ված և հա սա նե լի։ 

Նոր տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը պե տք է լայ նո րեն տա րած վի գյու ղա -
տնտե սու թյան ո լոր տո ւմ։ Կա թի լային և ան ձր ևաց ման հա մա կար գե րի նե րդ րու մը 
հնա րա վո րու թյո ւն կտա է ա պես խնայե լու ջրային ռե սո ւրս նե րը, իսկ ժա մա նա կա-
կից տեխ նո լո գի ա նե րով մշակ վող ին տեն սիվ պտ ղա տու այ գի նե րի հի մն  ման պե-
տա կան ա ջակ ցու թյան ծրա գի րը՝ հո ղային ռե սո ւրս նե րը։ Գյու ղա տն տե սու թյան 
զար գաց ման հա մար լր ջա գույն խն դիր է ար դյու նա վետ հա կա կա րկ տային հա մա-
կար գի բա ցա կայու թյու նը։ Կա ռա վա րու թյու նը մի  ջոց ներ կձեռ նար կի նոր տեխ նո-
լո գի ա նե րի հի ման վրա ա ռա վել ար դյու նա վետ հա կա կա րկ տային հա մա կար գի 
լայ նա մա սշ տաբ նե րդր ման հա մա ր։ Այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար Կա ռա վա-
րու թյու նը պար տա վոր վո ւմ է բա րձ րաց նել սո ւբ սի դա վոր ման (լ րա հատ կաց ման) 
մե  խա նի զմն  ե րի հաս ցե ա կա նու թյու նը՝ ա պա հո վե լով շա հա ռու հա մայնք նե րի կա-
րիք նե րի բա վա րար ման հս տակ մե  խա նի զմն  եր:

 Կա ռա վա րու թյու նը նաև գոր ծո ւն քայ լեր է ձեռ նար կե լու մե  քե նատ րակ տո-
րային հա մա կազ մի  թար մաց ման և Հայաս տա նի գյու ղա տն տե սու թյան կա րիք -
ներն ա ռա  վե լա գույնս բա վա րա րե լու ուղ ղու թյա մբ։

 Գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լաց-
ման նե րո ւժն օգ տա գոր ծե լու գոր ծո ւմ Կա ռա վա րու թյու նը նա խա տե սո ւմ է մշա կել 
դե պի նոր շու կա ներ ար տա հան մա նն ա ջակ ցող մե  խա նի զմն  եր: 

Նոր տեխ նո լո գի ա նե րի և գի տա կան հեն քի վրա հի մն  ված մր ցու նակ և ար-
դյու նա վետ գյու ղա տն տե սու թյո ւն ստեղ ծե լու ճա նա պար հին Կա ռա վա րու թյու նը 
խն դիր է դրել նա և՝ 

- օ ժան դա կե լու կոո պե րա տիվ գյու ղա տն տե սու թյան զար գաց մա նը և սահ-
մա նե լու կոո պե րա տիվն  ե րի կայաց ման հա մար ան հրա ժե շտ նվա զա գույն նա խա-
դրյալ ներ.

- ս տեղ ծե լու կր թա կան, գի տա հե տա զո տա կան, ար դյու նա բե րա կան կլաս-
տեր ներ և նպաս տել գյու ղա տն տե սու թյան և ագ րա րային ո լոր տի կր թա կան, գի-
տա կան, գի տա ար տադ րա կան և խո րհր դատ վա կան կե նտ րոն նե րի հա մա գոր-
ծակ ցու թյան խո րաց մա նը.

- ա ջակ ցե լու ագ րո պա րե նային հա մա կար գի սար քա վո րո ւմն  ե րի, նոր 
տեխ նո լո գի ա նե րի, ինչ պես նաև սնն դի ան վտան գու թյան հա մա կար գե րի նե ր-
դր մանը.

- ի րա կա նաց նե լու տե ղա կան սե րմն  ա բու ծու թյան և սե րմն  ար տադ րու թյան, 
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     ին տեն սիվ գյու ղա տն տե սու թյան, ա նաս նա բու ծու թյան զար գաց մա նն ուղղ ված 
պե տա կան ա ջակ ցու թյան ծրագ րեր, ինչ պես նաև ա ջակ ցե լու տոհ մա բու ծա րան-
նե րի ստե ղծ մա նը.

- ն պաս տե լու գյու ղա կան հա մայնք նե րո ւմ ոչ գյու ղա տն տե սա կան գոր ծու նե ու-
թյան ընդ լայն մա նը և ագ րո տու րիզ մի  զար գաց մա նը.

- ա պա հո վե լու կեն դա նի նե րի և բույ սե րի հի վան դու թյո ւն նե րի կան խար գել-
ման ար դյու նա վետ հա մա կար գի նե րդ րու մը.

- ա պա հո վե լու գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րող նե րի շր ջա նո ւմ գյու ղա տն տե-
սու թյա նն առնչ վող գի տե լիք նե րի և փոր ձի տա րած ման ու տե ղե կատ վու թյան հա-
սա նե լի ու թյան հա մա կար գի նե րդ րու մը.

- ա պա հո վե լու գյու ղա տն տե սու թյան ո լոր տի ա պա հո վագ րու թյան հա մա -
կարգի նե րդ րու մը.

-  սահ մա նե լու գյու ղա տն տե սու թյա նն ա ջակ ցու թյան հիմն  ա կան սկզ բո ւնք նե-
րը, մե  թո դա բա նու թյու նը և ռազ մա վա րու թյու նը ։

6. ՏԱ ՐԱԾ ՔԱՅԻՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ Ր�  ՄԸ, ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ 
ԻՆՔ ՆԱ ԿԱ ՌԱ ՎԱ Ր�  ՄԸ ԵՎ ԵՆ ԹԱ ԿԱ Ռ�  Ց ՎԱ ԾՔ ՆԵ ՐԸ 

6.1. ՏԱ ՐԱԾ ՔԱՅԻՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ Ր�  ՄԸ ԵՎ ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ 
ԻՆՔ ՆԱ ԿԱ ՌԱ ՎԱ Ր�  ՄԸ 

 Կա ռա վա րու թյու նը շա րու նա կե լու է ջան քեր գոր ծադ րել մա րզ պե տա րան-
նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րաց ման, տա րած քային զար-
գաց ման ան հա մա չա փու թյո ւն նե րը մե ղ մե  լու, ինչ պես նաև վար չա տա րած քային 
բա րե փո խո ւմն  ե րի շա րու նա կա կան ըն թա ցքն ա պա հո վե լու ուղ ղու թյա մբ, մաս-
նա վո րա պե ս՝

- o րե նսդ րու թյա մբ կսահ ման վեն տա րած քային կա ռա վար ման հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյո ւն նե րը, ինչ պես նաև մա րզ պե տա րան նե րի դիր քը պե տա կան կա-
ռա վար ման հա մա կար գո ւմ.

- կ վե րա նայ վեն մա րզ պե տա րան նե րի կազ մա կեր պա կան կա ռո ւց վա ծք նե րը.
-  հան րա պե տու թյան տա րած քային հա մա չափ զար գաց ման, տա րա ծք նե րի 

սո ցի ալ-տն տե սա կան կայու նու թյան և հե տա գա տն տե սա կան ա ճի ա պա հով ման 
նպա տա կո վ կշա րու նակ վի հա մայնք նե րի տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան են թա կա-
ռո ւց վա ծք նե րի զար գաց մա նն ուղղ ված Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա-
կան բյու ջե ից սո ւբ վեն ցի ա նե րի տրա մա դր ման գոր ծըն թա ցը, այն կդառ նա ա վե լի 
նե րա ռա կան ու մաս նակ ցային.

-  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քո ւմ տն տե սա կան ակ տի վու թյու-
նը խթա նե լու, տե ղա կան և օ տա րե րկ րյա նե րդ րո ւմն  ե րի նե րգ րավ ման նպա տա-
կո վ՝ կգոր ծա րկ վի նե րդ րու մային ծրագ րե րի հար թա կը և կս տե ղծ վի նե րդ րո ւմն  ե րի 
խթան ման նպա տա կով ան հրա ժե շտ տե ղե կատ վա կան հե նք.

-  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րա ծա շր ջան նե րո ւմ կձ ևա վոր վեն 
ո լոր  տային զար գաց ման կե նտ րոն ներ` տա րած քային ա ճի բևեռ նե ր` նպա տա-
կաուղղ ված մի  աբ ևեռ, մայ րա քա ղա քո ւմ կե նտ րո նա ցած տն տե սու թյու նից դե պի 
բազ մաբ ևե ռ՝ կայո ւն, հա մա չափ զար գա ցող տն տե սու թյան ան ցմա նը:
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Բնակ չու թյան հա մար հար մա րա վետ և է կո լո գի ա պես ան վտա նգ պայ ման-
նե րի ա պա հով ման, մար դու ա ռող ջու թյան և շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա կո շտ կեն-
ցա ղային թա փոն նե րի բա ցա սա կան (վ տան գա վոր) ներ գոր ծու թյան նվա զեց ման 
նպա տա կով կա պա հով վե ն՝ 

- հան րա պե տու թյու նո ւմ, մի  ջազ գային չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան, 
աղ բա հա նու թյան հա մա կար գի նե րդր ման հա մար ան հրա ժե շտ ինս տի տու ցի ո նալ 
հե նք.

-  հա մայնք նե րո ւմ աղ բա հա նու թյան կա տա րու մը ինք նա ծախ սա ծա ծկ ման 
ե ղա նա կո վ՝ աղ բա հա նու թյան վար ձավ ճար նե րի հա վաք ման մա կար դա կի բա րձ-
րաց ման և բնա գա վա ռո ւմ պայ մա նագ րաի րա վա կան դաշ տի բա րե լավ ման մի  ջո-
ցով.

-  մի  ջազ գային կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյա մբ՝ աղ բա հա նու թյան 
բնա գա վա ռո ւմ թա փոն նե րի հե ռաց մա նն ու դրա նց վե րամ շակ մա նն ուղղ ված 
ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը:

Կ շա րու նակ վեն վար չա տա րած քային բա րե փո խո ւմն  ե րը, ո րո նց հա ջո ղու թյու-
նը ե րաշ խա վո րե լու հա մա ր՝

- կ շա րու նակ վեն մի  ա վոր ված բազ մաբ նա կա վայր հա մայնք նե րո ւմ կա ռա-
վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի, « մե կ պա տու հան» սկզ բո ւն քով քա-
ղա քա ցի նե րի սպա սա րկ ման գրա սե նյակ նե րի նե րդր ման աշ խա տա նք նե րը.

-  մի  ա վոր ված հա մայնք նե րի են թա կա ռո ւց վա ծք նե րը բա րե լա վե լու (ֆո տո վոլ-
տային կայան նե րի կա ռու ցո ւմ, ճա նա պա րհ նե րի բա րե կար գո ւմ, հա սա րա կա կան 
տրա նս պոր տային հա մա կար գի կազ մա կեր պո ւմ և այլն) նպա տա կով կի րա կա-
նաց վեն նե րդ րու մային ծրագ րեր.

-  հա մայնք նե րի մի  ա վոր ման գոր ծըն թա ցին զու գըն թա ց՝ ան ցո ւմ կկա տար վի 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գին. 

- աշ խա տա նք ներ կտար վեն մի ջ հա մայն քային հա մա գոր ծակ ցու թյան տար-
բեր ձևե րի նե րդր ման, նե րա ռյա լ՝ մի ջ հա մայն քային մի  ա վո րո ւմն  եր ձևա վո րե լու 
ուղ ղու թյա մբ.

-  կի րա կա նաց վեն լի ա զո րու թյո ւն նե րի ա պա կե նտ րո նաց մա նն ուղղ ված մի  ջո-
ցա ռո ւմն  եր, մաս նա վո րա պե ս՝ ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման, մի ջ հա-
մայն քային և մի  ջբ նա կա վայ րային ճա նա պա րհ նե րի պահ պա նու թյան ու շա հա -
գործ ման, հան րա կր թա կան դպ րոց նե րի շեն քե րի պահ պա նու թյան ու շա հա գո րծ-
ման, սո ցի ա լա կան հա մա լիր ծա ռայու թյո ւն նե րի կազ մա կե րպ ման ու ի րա կա նաց-
ման ո լո րտ նե րո ւմ։

6.2. Է ՆԵՐ ԳԵ ՏԻԿ ԲՆԱ ԳԱ ՎԱ ՌԸ 

 Կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյո ւնն է ներ գե տի կայի ո լոր տո ւմ ուղղ ված 
է լի նե լու երկ րի է ներ գե տիկ ան կա խու թյան ա պա հով մա նն ու ան վտան գու թյան 
բա րձ րաց մա նը, տա րա ծա շր ջա նային ին տե գր ման գոր ծըն թա ցի ա պա հով մա-
նը, է ներ գե տիկ ո լոր տի կայո ւն զար գաց մա նը` հեն վե լով տե ղա կան ա ռաջ նային 
(վե րա կա նգն վող) է ներ գա պա շար նե րի լի ի րավ և ար դյու նա վետ օգ տա գո րծ ման, 
ա տո մային է ներ գե տի կայի հե տա գա զար գաց ման, է ներ գա կիր նե րի մա տա կա-
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     րար ման տա րա տե սա կա նաց ման և է ներ գաար դյու նա վետ ու նոր տեխ նո լո գի ա-
նե րի նե րդր ման վրա: 

Ներ կայո ւմս է ներ գա հա մա կա րգն ամ բող ջո վին բա վա րա րո ւմ է է լե կտ րա -
էներ գե տի կայի ներ քին շու կայի պա հան ջար կը և ու նի է լե կտ րաէ ներ գի այի ար տա-
հան ման ա վե լաց ման նե րո ւժ: Ներ քին շու կայի կա րիք նե րից ել նե լո վ՝ նե րդ րում-
նե րը խթա նե լու և Վրաս տա նի ու Ի րա նի հետ առևտ րի հնա րա վո րու թյո ւն նե րն 
օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով Կա ռա վա րու թյու նը ձեռ նա մո ւխ է լի նե լու` 

- է լե կտ րաէ ներ գե տի կա կան հա մա կար գի եր կա րա ժա  ետ զար գաց ման 
ուղի նե րի մշակ մա նը.

-  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան է լե կտ րաէ ներ գե տիկ շու կայի փու լային 
ա զա տա կա նաց ման գոր ծըն թա ցին, ինչ պես նաև տա րա ծա շր ջա նո ւմ ի րաց ման 
նոր է ներ գե տիկ շու կա ներ փնտ րե լո ւն, նե րկր ման և ար տա հան ման ակ տիվ քա -
ղաքա կա նու թյան մի  ջո ցով Հայաս տա նի է ներ գե տիկ ան կա խու թյան ա պա հով -
մանը.

-  նո րա գույն և բա րձր տեխ նո լո գի ա նե րի նե րդր ման հա մար օ րե նսդ րա կան 
խթան նե րի ձևա վոր մա նը, է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռի զար գաց մա նը և է ներ-
գաար դյու նա վե տու թյան մի  ջո ցա ռո ւմն  ե րի նե րդր մա նն ուղղ ված քա ղա քա կա նու-
թյան ա պա հով մա նը.

- հայ կա կան ԱԷԿ-ի երկ րո րդ է ներ գաբ լո կի շա հա գո րծ ման նա խագ ծային 
ժա  ե տի եր կա րա ձգ մա նը և ար դի ա կա նաց մա նը, ո րոն ցով կա պա հով վի հայ կա-
կան ԱԷԿ-ի ար դյու նա վետ և ան վտա նգ աշ խա տան քը` շա հա գո րծ ման լրա ցու ցիչ 
ժա մա նա կա հատ վա ծո ւմ.

- Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նո ւմ նոր մի  ջու կային է ներ գաբ լո կի կա ռուց-
ման ծրագ րի մշակ մա նը՝ հաշ վի առ նե լով հան րա պե տու թյան է ներ գե տիկ ան-
վտան գու թյան և ան կա խու թյան մա կար դա կի պահ պան ման, ինչ պես նաև է ներ-
գե տի կայի բնա գա վա ռի գի տե լի քա հե նք ուղ ղու թյան կար ևո րու թյու նը.

-  տա րա ծա շր ջա նային ին տե գր ման ա պա հով ման նպա տա կո վ՝ Ի րան-Հայաս-
տան և Հայաս տան-Վ րաս տան 400 կՎ լար ման է լե կտ րա հա ղո րդ ման օ դային գծե-
րի կա ռո ւց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը: Նշ ված է լե կտ րա հա ղո րդ ման օ դային 
գծե րի կա ռո ւց ման ա վար տից և շա հա գո րծ ման հա նձ նե լո ւց հե տո Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը տա րա ծա շր ջա նո ւմ հան դես կգա որ պես է լե կտ րաէ ներ գե-
տիկ ո լոր տի տա րա ծա շր ջա նային հաբ` կա պե լով Ի րա նի, Վրաս տա նի և Ռու սաս-
տա նի է լե կտ րաէ ներ գե տի կա կան հա մա կար գե րը.

-  վե րա կա նգն վող է ներ գի այի աղ բյո ւր նե րի ար դյու նա վետ օգ տա գո րծ մա նը և 
զար գաց ման խթան մա նը։ 

Է լե կտ րաէ ներ գե տի կա կան հա մա կար գի ռե ժիմն  ե րը և թո ղու նա կու թյու նը 
գնա հա տե լո վ՝ կի րա կա նաց վեն ար ևային հա մա կար գային կայան նե րի մր ցու-
թային ե ղա նա կով կա ռո ւց ման ծրագ րեր` մի  նչև 2022 թվա կա նը ներ քին սպառ ման 
կա ռո ւց ված քո ւմ այդ կայան նե րի կշի ռը հա սց նե լով առն վա զն 10 տո կո սի:

 Կա ռա վա րու թյու նը մտա դիր է շա րու նա կել կայո ւն է ներ գե տի կայի զար գա ցու-
մը՝ հաշ վի առ նե լով է ներ գե տիկ կա ռա վար ման այն պի սի հա մա կար գի նե րդր ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րը մի տ ված է հան րային և մաս նա վոր հատ վա ծի կող մի ց 
սե փա կան է ներ գաս պառ ման հնա րա վո րու թյո ւն նե րի ընդ լայն մա նն ու ար դյու նա-
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վե տու թյան բա րձ րաց մա նը, մաս նա վոր-հա մայնք հա մա գոր ծակ ցու թյան հնա-
րա վո րու թյո ւն նե րի ընդ լայն մա նը: Անհ րա ժե շտ է նաև ընդ լայ նել մի  ջազ գային 
կա ռույց նե րի հետ է ներ գաար դյու նա վե տու թյան և վե րա կա նգն վող է ներ գի այի 
օգ տա գո րծ ման խթան ման մե  խա նի զմն  ե րի գոր ծա րկ ման նպա տա կով հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը, վե րա նայել եր կա րա ժա  ետ ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րը՝ սահ-
մա նե լով թի րախ ներ է ներ գախ նայո ղու թյան, վե րա կա նգն վող է ներ գի այի, ինչ պես 
նաև է ներ գե տիկ ան վտան գու թյան ցու ցա նիշ նե րի հա մար:

 6.3. ՀԱՆ ՔԱ ՐԴՅ�  ՆԱ ԲԵ Ր�  ԹՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏԸ 

 Կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում 
ուղղ ված է թա փան ցի կու թյան, հան րու թյան առջև բա րձր հաշ վետ վո ղա կա նու-
թյան ա պա հով մա նը: Բնա կան պա շար նե րի ար դյու նա վետ և թա փան ցիկ կա ռա-
վար ման դեպ քո ւմ եր կի րը կա րող է ստա նալ տն տե սա կան ար դյո ւնք ներ, ո րո նք 
կօգ նեն ա պա հո վել տն տե սա կան աճ: 

Ներ կայո ւմս հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի հա մա պար փակ քա ղա քա կա-
նու թյան մշա կու մը հնա րա վո րու թյո ւն կտա ա պա հո վե լու ո լոր տի կայո ւն զար գա-
ցո ւմ, ո րը կհա վա սա րա կշ ռի տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և բնա պահ պա նա կան 
կայու նու թյու նը, ինչ պես նաև կա պա հո վի ո լոր տի թա փան ցի կու թյու նը, հաշ վե-
տվո ղա կա նու թյու նը և հրա պա րա կայ նու թյու նը: 

Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի կայո ւն զար գաց մա նը նպաս տե լու նպա-
տա կով Կա ռա վա րու թյու նը նա խա տե սո ւմ է՝

- մ շա կել հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի զար գաց ման ռազ մա վա րու թյո ւն 
և դրա նից բխող մի  ջո ցա ռո ւմն  ե րի ծրա գիր. 

- ի րա կա նաց նել հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի զար գաց ման ռազ մա-
վա րու թյա նը հա մա հո ւնչ օ րե նսդ րա կան և ինս տի տու ցի ո նալ կար գա վո րո ւմն  ե ր՝ 
ա պա հո վե լով հան քար դյու նա բե րու թյա մբ զբաղ վե լու հա մար ան հրա ժե շտ ըն թա-
ցա կար գե րի (լի ցեն զա վո րո ւմ, թույլտ վու թյո ւն ներ, հո ղօգ տա գո րծ ման հետ կապ-
ված կա նո նա կար գո ւմն  եր և այլն) պար զե ցո ւմ և հա մա լի րու թյո ւն, ազ դա կիր հա-
մայնք նե րի բնակ չու թյան կար ծի քի և բիզ նե սի շա հե րի հա վա սա րա կշ ռո ւմ.

-  բա ցա հայ տել ըն դեր քօգ տա գոր ծող կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի ի րա կան սե-
փա կա նա տե րե րին, ստեղ ծել ու վա րել ի րա կան սե փա կա նա տե րե րի ռե գի ստ րը:

 Կա ռա վա րու թյու նը մի  ջոց ներ կձեռ նար կի նաև Հայաս տա նո ւմ հան քար դյու-
նա բե րա կան հո ւմ քի վե րամ շակ ման հնա րա վո րին չափ եր կար ար տադ րա կան 
շղթայի հիմն  ա դր ման հա մա ր՝ այս ըն թաց քո ւմ խս տո րեն պահ պա նե լով բա րձր 
բնա պահ պա նա կան չա փա նիշ նե րը: 

6.4. ՋՐԱՅԻՆ ՏՆ ՏԵ Ս�  ԹՅ�  ՆԸ 

 Կա ռա վա րու թյու նը իր ջրային քա ղա քա կա նու թյան մո տե ցո ւմն  ե րը կա ռու ցել 
է բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան վի ճա կի բա րե լավ ման, սո ցի ա լա կան ի րա վո ւնք նե րի 
պա շտ պա նու թյան ու ծա ռայու թյո ւն նե րի մատ չե լի ու թյան ա պա հով ման սկզ բունք-
նե րի կար ևոր մա մբ: Ծրագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյո ւն նե րը թի րա խա վո-
րում են ջրա մա տա կա րար ման ո րա կի բա րձ րա ցու մը, ծրագ րի ար դյո ւնք նե րի ուղ-
ղա կի ազ դե ցու թյու նը սա կագ նային քա ղա քա կա նու թյան վրա, յու րա քան չյո ւր սո-
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     ցի ա լա կան խմ բի և շա հա ռո ւի հա մար ծա ռայու թյո ւն նե րի հա սա նե լի ու թյան ա պա-
հո վու մը, ո ռոգ վող հո ղա տա րա ծք նե րի ընդ լայ նու մը:

 Կա ռա վա րու թյու նը հի մն  վո ւմ է ջրային տն տե սու թյան հա մա կար գի զար գաց-
ման ու բա րե փո խո ւմն  ե րի շա րու նա կա կա նու թյան, ֆի նան սա կան կայու նու թյան 
հա մար բա վա րար հիմ քե րի ա պա հով ման, են թա կա ռո ւց վա ծք նե րի ու ո լոր տային 
հաս տա տու թյո ւն նե րի ինք նա բավ և տն տե սա պես ան կախ գոր ծու նե ու թյա նը 
նպաս տող կա ռա վար ման նոր հա մա կար գե րի նե րդր ման, ջրային հա մա կար գե րի 
մա սով ջրային ո լոր տը կար գա  վո րող օ րե նսդ րու թյան բա րե լավ ման և շա րու նա կա-
կան ինս տի տու ցի ո նալ բա րե փո խո ւմն  ե րի ան հրա ժեշ տու թյան վրա: 

Խ մե  լու ջրի մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման (կեղ տաջ րե րի մա քր ման) 
ո լոր  տո ւմ առ կա խն դիր նե րը լու ծե լու, ո լոր տո ւմ ի րա կա նաց վող բա րե փո խո ւմն  ե րի 
շա րու նա կա կա նու թյո ւնն ա պա հո վե լու, պե տու թյո ւն-մաս նա վոր գոր ծըն կե րու թյան 
սկզ բո ւն քը զար գաց նե լու նպա տա կով հետ ևո ղա կան աշ խա տա նք կի րա կա նաց վի, 
մաս նա վո րա պես նաև վար ձա կա լու թյան գոր ծող պայ մա նագ րով նա խա տես ված 
ծրագ րե րը և թի րա խային ցու ցա նիշ նե րը ա պա հո վե լու հա մա ր։ 

Ո ռոգ ման ո լոր տո ւմ առ կա խն դիր նե րը լու ծե լու և վի ճա կը բա րե լա վե լու նպա-
տա կով նա խա տես վո ւմ է՝ 

- ո ռոգ ման ո լոր տո ւմ ի րա կա նաց նել ան հրա ժե շտ կա ռո ւց ված քային բա րե փո-
խո ւմն  ե ր՝ նպա տակ ու նե նա լով շա րու նա կա բար նվա զեց նել ջրի կո րս տի ցու ցա-
նիշ նե րը և ա վե լաց նել հա մա կար գո ւմ հա վաք վող ե կա մո ւտ նե րը. 

- շա րու նա կա բար ի րա կա նաց նել ո ռոգ ման մե  խա նի կա կան հա մա կար գե րը 
ո ռոգ ման ինք նա հոս հա մա կար գե րով փո խա րի նե լու քա ղա քա կա նու թյո ւն. 

- 2019-2023 թվա կան նե րի ըն թաց քո ւմ աշ խա տա նք ներ են տար վե լու Վե դու 
ջրամ բա րի և ո ռոգ ման հա մա կար գի, Կապ սի ջրամ բա րի և ո ռոգ ման հա մա կար գի 
կա ռո ւց ման աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց նե լու ուղ ղու թյա մբ: 

Ո ռոգ ման ո լոր տո ւմ կի րա կա նաց վեն օ րե նսդ րա կան և ինս տի տու ցի ո նալ բա-
րե փո խո ւմն  եր, մաս նա վո րա պե ս՝

- կկա նո նա կա րգ վեն «Ջ րառ» ՓԲԸ – ՋՕԸ - ջրօգ տա գոր ծող ի րա վա հա րա բե-
րու թյո ւն նե րը, կկա տա րե լա գո րծ վի ո ռոգ ման հա մա կար գի կա ռա վա րու մը՝ նպա-
տակ ու նե նա լով ա վե լաց նել ո ռո գե լի հո ղա տա րա ծք նե րը.

- ջրա մա տա կա րար ըն կե րու թյո ւն նե րի կա նո նա կար գային փաս տա թղ թե րո ւմ 
կի րա կա նաց վեն ան հրա ժե շտ փո փո խու թյո ւն նե ր՝ ըն կե րու թյո ւն նե րի կա ռա վար-
ման գոր ծո ւմ բա րձ րաց նե լով ջրօգ տա գոր ծող նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մի ն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը, մի  ա ժա մա-
նակ ա պա հո վե լով ըն կե րու թյո ւն նե րի գոր ծա դիր օ պե րա տիվ կա ռա վար ման ինք-
նու րույ նու թյու նը.

- 2019 թվա կա նին կա վա րտ վեն «Ար փա-Ս ևան» N 2 թու նե լի ա ռան ձին վթա-
րային հատ ված նե րի հիմն  ա նո րոգ ման աշ խա տա նք նե րը.

-  շա րու նա կա բար կի րա կա նաց վեն խո նավ (գեր խո նավ) գյու ղա տն տե սա կան 
հո ղա տա րա ծք նե րի մե  լի ո րա տիվ վի ճա կի բա րե լավ ման աշ խա տա նք ներ.

-  մի  նչև 2019 թվա կա նի ա վար տը կգ նա հատ վի և կկա զմ վի մե  խա նի կա կան 
ջրար տադ րու թյան սար քա վո րո ւմն  ե րի տեխ նի կա կան վի ճա կը բա րե լա վե լու և կա-
ռա վար ման ար դի հա մա կար գե րով վե րա զի նե լու (փո խա րի նե լու) ծրա գիր. 



– 49 –

- ո ռոգ ման հա մա կար գե րը շա րու նա կա բար կկա հա վոր վեն ար դի ջրա չա փա-
կան սար քա վո րո ւմն  ե րով և տվյալ նե րի հա վաք ման ու վե րա հս կո ղա կան հա մա-
կար գով.

-  կի րա կա նաց վի գոր ծող ջրամ բար նե րի տեխ նի կա կան վի ճա կի գնա հա տո ւմ 
և վե րա կա նգն ման ծրագ րի մշա կո ւմ.

- ջ րօգ տա գո րծ ման ու ջրե րի կա ռա վար ման ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյան 
խն դիր նե րի լո ւծ ման նպա տա կով կի րա կա նաց վի մաս նա վոր, մաս նա վոր-հան-
րային գոր ծըն կե րու թյա մբ տե ղա կան և հան րա պե տա կան նշա նա կու թյան ջրամ-
բար նե րի կա ռո ւց ման և շա հա գո րծ ման հա մար ան հրա ժե շտ նոր մա տիվ-ի րա վա-
կան դաշ տի մշա կո ւմ և հնա րա վոր նե րդ րող նե րի հա մար դրա նց հա սա նե լի ու թյան 
ու հան րայ նաց ման ա պա հո վո ւմ (ջ րամ բար նե րի հնա րա վոր տե ղա կայո ւմն  ե րի, 
նրա նց տեխ նի կատն տե սա կան նկ ա րագ րու թյան, կա ռո ւց ման ու շա հա գո րծ ման 
պայ ման նե րի, ո ռոգ ման առ կա հա մա կար գո ւմ դրա նց ընդ գրկ ման, մաս նա վոր 
(հաս տատ ված սա կագ նե րով) շա հա գո րծ ման վե րա բե րյալ կա նո նա կար գո ւմն  ե-
րով)։

 6.5. ՏՐԱ ՆՍ ՊՈՐ ՏԸ 

 Կա ռա վա րու թյան հիմն  ա կան խն դիր նե րից են լի նե լու պատ շաճ և ո րա կյալ 
տրա նս պոր տային են թա կա ռո ւց վա ծք նե րի ա պա հո վո ւմն  ու շա րու նա կա կան 
զար գա ցու մը: Այդ նպա տա կով ան հրա ժե շտ է կազ մե լ և ի րա կա նաց նել ար դյու-
նա վե տու թյան բա րձ րաց ման ծրագ րեր ըստ են թաո լո րտ նե րի՝ ա վի ա ցի ա, ջրային 
տրանս պո րտ, ավ տո բու սային և մի կ րոավ տո բու սային փո խադ րո ւմն  եր, տաք սի 
ծա ռայու թյո ւն ներ, մե տ րո:

Ավ տո մո բի լային, ջրային, եր կա թ&  ղային և օ դային տրա նս պոր տի ո լոր-
տ&  մ Կա ռա վա րու թյու նը նա խա տե սո ւմ է՝ 

- մ շա կել ավ տոտ րա նս պոր տի տեխ նի կա կան զնն ման նոր կա նո նա կար գեր, 
տեխ նի կա կան զնն ման կտ րոն նե րը փո խա րի նել է լե կտ րո նային հա մա կար գով և 
նե րդ նել տեխ նի կա կան զնն ման փաս տա ցի ի րա կա նաց ման վե րա հս կո ղա կան մե -
խա նի զմն  եր. 

- կա նո նա կար գել սե ղմ ված բնա կան կամ հե ղու կաց ված նավ թային գա զով 
շա հա գո րծ վող ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վրա գա զա բա լո նային սար-
քա վո րո ւմն  ե րի տե ղա դր ման, բա լոն նե րի պար բե րա կան վկայա գր ման գոր ծըն-
թաց նե րը. 

- ի րա կա նաց նել ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան ար դյու նա վետ կար գա վո-
րում (այդ թվո ւմ՝ smart տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մա մբ, տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մի  ննե րի հետ հա մա տեղ տրա նս պոր տային հոս քե րի կազ մա կե րպ-
ման սխե մա նե րի և ան հրա ժե շտ նոր մա տիվն  ե րի մշակ մա մբ).

- ի րա կա նաց նել ջրային տրա նս պոր տի գոր ծու նե ու թյան ի րա վա կան կար գա-
վո րո ւմ.

- ս տեղ ծել ա վի աչ վեր թե րի աշ խար հագ րու թյան ընդ լայն ման և ա վի աըն կե րու-
թյո ւն նե րի թվի ա վե լաց ման հա մար ան հրա ժե շտ նա խադ րյալ ներ.

-  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան ա վի ա ցի այի կո մի  տե ի 
կող մի ց ակ տիվ աշ խա տա նք նե րի ի րա գոր ծո ւմ՝ ուղղ ված Հայաս տա նո ւմ ա վի ա -
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     ցիոն է կո հա մա կար գե րի զար գաց ման նպա տա կով մաս նա վոր հատ վա ծից նա-
խագ ծե րի (գա ղա փար նե րի) նե րգ րավ մա նը. 

- եր կա թու ղային սա կագ նե րի բա րե լա վո ւմ. 
- եր կա թու ղային շար ժա կազ մի  նո րա ցո ւմ և ար դի ա կա նա ցո ւմ: 
Ավ տո մո բի լային ճա նա պա րհ նե րի ո լոր տ&  մ նա խա տես վո ւմ է ի րա կա նաց-

նել աշ խա տա նք ներ հետ ևյալ ուղ ղու թյո ւն նե րո վ՝ 
- մի ջ պե տա կան, հան րա պե տա կան և տե ղա կան նշա նա կու թյան ավ տո մո բի-

լային ճա նա պա րհ նե րի ո րա կի շա րու նա կա կան բա րձ րա ցո ւմ.
-  ճա նա պար հային ցան ցի կա ռո ւց ման և վե րա նո րոգ ման մի  աս նա կան (ոչ 

հատ վա ծային) ծրագ րի մշա կո ւմ և հաս տա տո ւմ, « Հյու սիս – Հա րավ» ճա նա պար-
հային մի  ջա նց քի կա ռո ւց ման շա րու նա կու թյո ւն.

-  կա մո ւրջ նե րի և թու նել նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գի նե րդ րո ւմ. 
- ավ տո մո բի լային ճա նա պա րհ նե րի պե տա կան գրան ցո ւմ. 
- ավ տո մո բի լային ճա նա պա րհ նե րի երթ ևե կու թյան կազ մա կե րպ ման կա հա-

վո րան քի բա րե լա վո ւմ:

 6.6. ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ Գ� Յ ՔԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ Ր�  ՄԸ 

 Պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման ար մա տա կան բա րե փոխ ման և ար դյու նա-
վե տու թյան է ա կան բա րձ րաց ման նպա տա կով նա խա տես վո ւմ է՝

 պե տա կան գույ քի հաշ վառ ման գոր ծըն թա ցո ւմ՝ 
- մի  նչև 2019 թվա կա նի ա վար տը նե րդ նել հան րու թյա նը հա սա նե լի և բո-

լոր պե տա կան մար մի ն նե րի հա մար կի րա ռե լի պե տա կան գույ քի մի  աս նա կան 
է լե կտ րո նային հաշ վառ ման հա մա կա րգ.

- մի  նչև 2022 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31-ը ա վար տին հա սց նել պե տա կան սե-
փա կա նու թյո ւն հան դի սա ցող շեն քե րն ու տա րա ծք նե րը պե տա կան գույ քի կա ռա-
վար ման լի ա զոր մա րմն  ին հա նձ նե լու և սե փա կա նու թյան ի րա վո ւն քի գրան ցո ւմ 
չու նե ցող շեն քե րի, շի նու թյո ւն նե րի նկատ մա մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
սե փա կա նու թյան ի րա վո ւն քի գրա նց ման աշ խա տա նք նե րը, ինչ պես նաև ստեղ ծել 
պե տա կան սե փա կա նու թյո ւն հա մար վող ան շա րժ գույ քի օգ տա գո րծ ման և պահ-
պան ման նկատ մա մբ հս կո ղու թյո ւն ի րա կա նաց նե լու գոր ծո ւն հա մա կա րգ.

 պե տա կան գույ քի մաս նա վո րեց ման և օ տար ման գոր ծըն թաց նե րո ւմ՝
- ա պա հո վել վա ճառ քի նա խա պատ րա ստ ման, կազ մա կե րպ ման և ի րա կա-

նաց ման գոր ծըն թաց նե րի թա փան ցի կու թյան և դրա նց ար դյո ւնք նե րի հրա պա րա-
կայ նու թյու նը.

-ա պա հո վել վա ճառ քի կազ մա կե րպ ման հրա պա րա կային ձևե րի (ա ճո ւրդ, 
մր ցույթ) կի րա ռու մը.

- սահ մա նել օ տար ման են թա կա գույ քի ան վա նա ցան կը, ա պա հո վել դրան-
ցում ընդ գրկ ված յու րա քան չյո ւր գույ քի և ըն կե րու թյան բաժ նե տոմ սե րի շու կայա-
կան ար ժե քի ո րո շու մը և ար դյո ւնք նե րի մա սին հան րային ի րա զե կու մը.

- պե տա կան գույ քի օ տար ման գոր ծըն թա ցո ւմ 2019 թվա կա նի ըն թաց քո ւմ 
նե րդ նել է լե կտ րո նային ա ճո ւր դի կազ մա կե րպ ման հա մա կա րգ՝ նա խա տե սե լով 
նաև հա մայն քային գույ քի հնա րա վոր ընդ գր կու մը.

 պե տա կան գույ քի օգ տա գո րծ ման գոր ծըն թա ցո ւմ՝
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- ի րա կա նաց նել մե կ մի  աս նա կան կա նո նա կար գով և մո տեց մա մբ վար ձա -
կալու թյան տրա մա դր ման գոր ծըն թա ցի թա փան ցիկ ու հրա պա րա կային կազ մա-
կեր պո ւմ՝ վար ձա կա լա կան վճա րի մե  ծու թյու նը թղ թակ ցե լով շու կայա կան գնա-
հատ ման ար դյո ւնք նե րի ն։

 6.7. ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ Ա 

 Կա ռա վա րու թյան վա րած մի գ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան հիմն  ա կան նպա  -
տա կը ան ձա նց ա զատ և ան վտա նգ տե ղա շար ժի ա պա հո վո ւմն  է՝ հա վա սա  րա -
կշռե լով այն երկ րի ազ գային ան վտան գու թյան ա պա հով ման հետ: 

Ե րկ րի տն տե սու թյան զար գաց ման տե սան կյու նից Կա ռա վա րու թյու նը 
կար ևո րո ւմ է նաև մի գ րա նտ նե րի, այդ թվո ւմ` վե րա դար ձող մի գ րա նտ նե րի տն տե-
սա կան և մա րդ կային նե րու ժի ուղ ղոր դու մը երկ րի զար գաց ման գոր ծին:

 Միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տո ւմ Կա ռա վա րու թյու նը սահ մա նո ւմ է 
հետ ևյալ ա ռաջ նա հեր թու թյո ւն նե րը ՝

- Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նո ւմ ա պաս տան հայ ցող օ տա րե րկ րյա քա-
ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյո ւն չու նե ցող ան ձա նց ըն դո ւն ման մե  խա նի զմն  ե րի 
շա րու նա կա կան կա տա րե լա գոր ծո ւմ.

 - Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյո ւն վե րա դար ձող քա ղա քա ցի նե րի, ինչ պես 
նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նո ւմ ա պաս տան ստա ցած և փա խս տա կան 
ճա նաչ ված ու եր կա րա ժա  ետ ի մի գ րա նտ նե րի ին տե գր ման մի  աս նա կան քա ղա-
քա կա նու թյան մշա կո ւմ. 

- դե պի Հայաս տան ուղղ ված ի մի գ րա ցի ոն հոս քե րի կա ռա վար ման և կա նո-
նա կա րգ ման նպա տա կով ի մի գ րա ցի ոն ամ բող ջա կան քա ղա քա կա նու թյան մշա-
կո ւմ. 

- ար տագ նա աշ խա տան քի մե կ նո ղ՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա-
ղա քա ցի նե րի ի րա վո ւնք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով, մո ւտ քի 
երկր նե րի պատ կան մար մի ն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյա մբ և այդ երկր նե րո ւմ 
գոր ծող սփյո ւռ քի կա ռույց նե րի նե րգ րա վ մա մբ, հա մա կա րգ ված մի  ջո ցա ռո ւմն  ե րի 
ի րա կա նա ցո ւմ:

Կա ռա վա րու թյու նը շա րու նա կե լու է ու շադ րու թյան կե նտ րո նո ւմ պա հել հետ-
վե րա դար ձի (ռե ադ մի  սի այի) գոր ծըն թաց նե րի ար դյու նա վետ կազ մա կեր պու մը՝ 
այդ բնա գա վա ռո ւմ ստա նձ նած մի  ջազ գային պար տա վո րու թյո ւն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

 Միգ րա ցի այի դրա կան ազ դե ցու թյո ւն նե րն ա ռա վե լա գույնս օգ տա գոր ծե լու և 
դրա նք երկ րի տն տե սու թյան զար գաց մա նը ծա ռայեց նե լու նպա տա կով Կա ռա վա-
րու թյու նը պայ ման ներ է ստեղ ծե լու մի գ րա նտ նե րի, այդ թվո ւմ` վե րա դար ձող մի գ-
րա նտ նե րի տն տե սա կան և մա րդ կային նե րու ժի օգ տա գո րծ ման հա մար: 

  7. ԲԱ ՐՁՐ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԸ, ԹՎԱՅ ՆԱ Ց�  ՄԸ 
 ԵՎ ՌԱԶ ՄԱ ՐԴՅ�  ՆԱ ԲԵ Ր�  ԹՅ�  ՆԸ 

7.1. ԲԱ ՐՁՐ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԸ 

 Կա ռա վա րու թյու նը նպա տա կա դր վել է Հայաս տա նը դա րձ նել բա րձր տեխ նո-
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     լո գի ա կան, ար դյու նա բե րա կան եր կիր: Այս նպա տա կին հաս նե լու և բա րձր տեխ-
նո լո գի ա նե րի զար գա ցո ւմն  ա պա հո վե լու հա մար կի րա կա նաց վեն նպա տա կային 
քայ լեր, մաս նա վո րա պե ս՝

- ս տեղ ծել ազ գային վեն չու րային նե րդ րու մային հիմն  ադ րամ, որն ի վի ճա-
կի կլի նի Հայաս տա նո ւմ գոր ծու նե ու թյո ւն ծա վա լող ստար տափ նե րո ւմ կա տա րե լու 
ան հրա ժե շտ նե րդ րո ւմն  ե ր՝ դրա նց հե տա գա զար գա ցո ւմն  ու դե պի հա մաշ խար-
հային շու կա ելքն ա պա հո վե լու նպա տա կով.

- դ րա մաշ նոր հային ծրագ րե րի մի  ջո ցով նպաս տել ստար տափ նե րի ստե ղծ-
մա նն ու զար գաց մա նը.

- ս տեղ ծել ձեռ նե րե ցու թյան, գոր ծա րա րա կան, վա ճառ քի և շու կայա բա նու-
թյան գի տե լիք նե րի զար գաց ման մե  խա նի զմն  ե ր՝ օգ տա գոր ծե լով մի  ջազ գային 
աք սե լե րա տոր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու հնա րա վո րու թյո ւն նե րը.

- ն պաս տել Հայաս տա նո ւմ աք սե լե րա տոր նե րի ստե ղծ մա նն ու զար գաց  մա-
նը և մշա կել հա  մա տեղ ծրագ րե ր՝ ստար տափ նե րի ին տեն սիվ զար գա ցո ւմն  ա պա -
հովե լու նպա տա կով.

-  Հայաս տա նո ւմ մտա վոր սե փա կա նու թյան մի  ջազ գային ճա նաչ ման և դրա 
պա շտ պա նու թյան հա մար ստեղ ծել պատ շաճ մե  խա նի զմն  եր և օ րե նսդ րա կան 
դա շտ.

- ն պաս տել հայ կա կան բա րձր տեխ նո լո գի ա կան կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի 
մր ցու նա կու թյան բա րձ րաց մա նը՝ « Կա ռա վա րու թյու նը որ պես պատ վի րա տու» 
հաս  կա ցու թյան մի  ջո ցով.

- մ շա կել և ի րա գոր ծել Հայաս տա նի, որ պես ստար տափ և տեխ նո լո գի ա -
կան կե նտ րո նի, մի  ջազ գային հե ղի նա կու թյու նը բա րձ րաց նե լու ծրա գիր:

 Բա րձր տեխ նո լո գի ա կան ըն կե րու թյո ւն նե րի զար գաց ման հա մար Կա ռա վա-
րու թյու նը նա խա տե սո ւմ է՝

- մ շա կել և ի րա գոր ծել բա րձր տեխ նո լո գի ա կան հայ կա կան ապ րա նք նե րի և 
ծա ռայու թյո ւն նե րի՝ ար տե րկ րո ւմ ա ռաջ խա ղաց ման և վա ճառ քի ծրա գիր. 

- Եր ևա նո ւմ և մար զե րո ւմ ստեղ ծել և զար գաց նել տեխ նո լո գի ա կան կենտ-
րոն ներ, ինչ պես նաև ա պա հո վել ար դեն գոյու թյո ւն ու նե ցող կե նտ րոն նե րի 
արդ յու նա վետ գոր ծու նե ու թյու նը՝ այդ պի սով ա պա հո վե լով բա վա րար տեխ նո-
լո  գիա կան և ար տադ րա կան հնա րա վո րու թյո ւն նե ր՝ որ պես հար թակ հե տա գա 
զար գաց ման հա մար.

-  նոր տեխ նո լո գի ա նե րի և գի տե լի քի զար գաց ման, ինչ պես նաև Հայաս տա-
նի՝ որ պես տեխ նո լո գի ա կան կե նտ րո նի վար կա նի շի բա րձ րաց ման նպա տա կով 
ա պա հո վել պայ ման ներ և ձեռ նար կել ակ տիվ քայ լե ր՝ մի  ջազ գային բա րձր տեխ-
նո լո գի ա կան կազ մա կեր պու թյո ւն նե րին Հայաս տան նե րգ րա վե լու նպա տա կով.

- ն պաս տել տեխ նո լո գի ա կան ըն կե րու թյո ւն նե րի և բու հե րի ար դյու նա վետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյա նը՝ կադ րե րի պատ րա ստ ման նպա տա կո վ։

 Կա ռա վա րու թյու նը ռազ մար դյու նա բե րա կան հա մա լի րի զար գա ցու մը սահ-
մա նո ւմ է որ պես զին ված ու ժե րի մար տու նա կու թյան ա պա հով ման և բա րձ րաց-
ման, տն տե սա կան ա ճի, գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան ա ռա ջըն թա ցի ա ռա նց-
քա յին գոր ծոն նե րից մե  կը: Այս նպա տա կի ի րա կա նաց ման հա մար Կա ռա վա րու -
թյունը նա խա տե սո ւմ է՝
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-  կա տա րել նպա տա կային նե րդ րո ւմն  եր ռազ մար դյու նա բե րա կան ո լոր տո ւմ, 
ինչ պես նաև ստեղ ծել նպաս տա վոր նե րդ րու մային մի  ջա վայր մաս նա վոր ներ -
դրող նե րի հա մա ր՝ որ պես ա ռաջ նային ուղ ղու թյո ւն ներ նա խո րո շե լով տեխ նո լո-
գի ա կան վե րա զի նու մը, աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան բա րձ րա ցու մը և 
սպա ռա զի նու թյան ու ռազ մա կան տեխ նի կայի նե րկ րո ւմն  ե րից կախ վա ծու թյան 
նվա զե ցու մը. 

- շեշ տա կի ա վե լաց նել ռազ մար դյու նա բե րա կան հա մա լի րի ար տադ րան քի 
ծա վա լը և այն դա րձ նել ար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ա ռա ջա տար ճյու ղե րից մե  կը՝ 
կար ևո րե լով զին ված ու ժե րի զար գաց ման ծրա գի րը և դրա նից բխող մի  ջո ցա ռում-
նե րը.

-  ռազ մա կան ո լոր տո ւմ գի տա հե տա զո տա կան և փոր ձա կո նստ րո ւկ տո րա կան 
աշ խա տա նք նե րի գի տա կան մա կար դա կի բա րձ րա ցու մը և նո րա գույն ու բա րձր 
տեխ նո լո գի ա նե րի խո րը ներ թա փան ցու մը ռազ մար դյու նա բե րու թյան ո լո րտ և 
դրա շնոր հիվ հայ րե նա կան ռազ մա կան ապ րա նք նե րի մր ցու նա կու թյան կտ րո ւկ 
բա րձ րա ցու մը մի  ջազ գային շու կա նե րո ւմ՝ հաշ վի առ նե լով հա կա մար տու թյո ւն նե-
րո ւմ տեխ նո լո գի ա կան բա ղադ րիչ նե րի կշ ռի սրըն թաց ա վե լա ցու մը.

-  հե տա մո ւտ լի նել ռազ մար դյու նա բե րու թյան և գի տա կր թա կան հա մա կար գի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան հե տա գա զար գաց մա նը՝ նպա տակ ու նե նա լով ռազ մ-
ար դյու նա բե րու թյան ո լո րտ նե րգ րա վել ե րի տա սա րդ, տա ղան դա վոր մաս նա գետ-
նե րի.

- ս տեղ ծել ռազ մար դյու նա բե րու թյան ինս տի տո ւտ՝ պա շտ պա նա կան ո լոր-
տում գոյու թյո ւն ու նե ցող խն դիր նե րի ու սո ւմն  ա սի րու թյան և ա ռա ջադ րա նք նե րի 
ձևա վոր ման նպա տա կով.

-  հե տա մո ւտ լի նել հայ կա կան ռազ մար դյու նա բե րա կան ար տադ րան քի ա ռաջ-
խա ղաց մա նը և վա ճառ քի ռազ մա վա րու թյան մշակ մա նն ու ի րա կա նաց մա նը: 

7.2. ԿԱ ՊԸ ԵՎ ԹՎԱՅ ՆԱ Ց�  ՄԸ 

 Կա ռա վա րու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյո ւն նե րից է պե տա կան կա ռա վար ման 
բո լոր ո լո րտ նե րո ւմ գի տե լի քի և տեխ նո լո գի ա նե րի հի ման վրա կա ռա վար ման 
ար դյո ւն քով նվա զա գույն ծախ սե րով ա ռա վե լա գույն ար դյո ւն քի ստա ցու մը, հա-
սա նե լի, մատ չե լի, հու սա լի, ան վտա նգ, բա րձ րո րակ և մի  ջազ գայ նո րեն մր ցու -
նակ ծա ռայու թյո ւն նե րի ա պա հո վու մը՝ ուղղ ված Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տն տե սու թյան զար գաց մա նը և բնակ չու թյան կյան քի ո րա կի բա րձ րաց մա նը: 

Այս նպա տա կի ի րա կա նաց ման հա մար Կա ռա վա րու թյան նա խա տե սած քայ-
լե րն են՝

-  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սու թյան բո լոր ճյու ղե րո ւմ թվային 
տն տե սու թյան ա նը նդ հատ ա ճող պա հա նջ նե րի ար դյու նա վետ փոխ գոր ծա կցման 
և սպա սա րկ ման հա մար ար դի պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան են թա կա ռուց-
վա ծք նե րի նե րդ րու մը՝ ա պա հո վե լով տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյո ւն, կի-
բեռա նվ տան գու թյան և ան ձնա կան տվյալ նե րի պաշ պա նու թյո ւն, ինչ պես նաև 
պե տա կան մար մի ն նե րի կող մի ց է լե կտ րո նային ծա ռայու թյո ւն նե րի մա տո ւց ման 
է լե կտ րո նային հար թակ նե րի զար գա ցո ւմ.

-  պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կող մի ց տնօ րին վող տե ղե կա տվու-
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     թյան թվայ նաց ման, մի  աս նա կան և հա մա պար փակ տե ղե կատ վա կան շտե մա-
րան նե րի ձևա վոր ման, պե տա կան տե ղե կատ վա կան ծրագ րե րի հա մա ժա մա նա-
կեց ման ի րա կա նա ցո ւմ, տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի փո խա դա րձ հա մա-
լրում և ռա ցի ո նալ օգ տա գոր ծո ւմ.

-  պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կող մի ց թվային տեխ նո լո գի ա նե րի 
օգ տա գո րծ ման ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րա ցո ւմ, ծախ սե րի կր ճա տո ւմ, ստաց-
վող ար դյո ւն քի մաք սի մա լա ցո ւմ, քա ղա քա ցի նե րին տրա մա դր վող տե ղե կատ վու-
թյան և ծա ռայու թյո ւն նե րի ո րա կի բա րե լա վո ւմ.

-  տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյան ա պա հով մա նն ուղղ ված պե տա կան 
ստան դա րտ նե րի մշա կո ւմ, նե րդր ման ա պա հո վո ւմ և վե րա հս կո ղու թյո ւն.

-  մի  ջազ գային զար գա ցո ւմն  ե րին հա մա պա տաս խա ն՝ տե ղե կատ վա կան և 
հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ո լոր տի պե տա կան ստան դա րտ նե րի մշա-
կո ւմ, նե րդ րո ւմ և վե րա հս կո ղու թյո ւն՝ մի  ջազ գային մր ցու նա կու թյան և հա մա գոր-
ծակ ցու թյան խթան ման նպա տա կով.

-  ռա դի ոե թե րի ո րա կի վե րա հսկ ման նպա տա կով բա զային և շար ժա կան ռա-
դի ո մշ տա դի տա րկ ման հա մա կար գի նե րդ րո ւմ.

-  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քո ւմ լայ նա շե րտ, շար ժա կան և 
ամ րա կց ված գե րա րագ ին տեր նետ կա պի հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վո ւմ.

- թ վային ին տե րակ տիվ հե ռո ւս տա տե սու թյան ար դի ա կա նա ցո ւմ.
-  մի  ջազ գային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի  ու թյու նո ւմ և այլ մի  ջազ գային կա-

ռույց նե րո ւմ մաս նակ ցու թյո ւն տի ե զեր քի խա ղաղ օգ տա գո րծ ման, օպ տի կա կան 
կա պու ղի նե րի ցան ցե րո ւմ ին տե գր ման, տե ղե կատ վու թյան տա րա նց ման, կի բե ռ-
ա նվ տան գու թյան և այլ մի  ջազ գային ծրագ րե րո ւմ՝ կա պի և թվային են թա կա ռուց-
վա ծք նե րի, ինչ պես նաև նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման և տն տե սու-
թյան տար բեր բնա գա վառ նե րո ւմ օգ տա գո րծ ման ա պա հո վո ւմ: 

8. ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՖԻ ՆԱ ՆՍ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ Ր�  ՄԸ 

 8.1. ՀԱՐ ԿԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ 

Ստ վե րային տն տե ս&  թյան կր ճատ մա նն &  մր ց&  նակ բիզ նես մի  ջա վայ րի 
ձևա վոր մա նն & ղղ ված հար կային քա ղա քա կա ն&  թյ&  նը: Պե տու թյան կող մի ց 
ի րա կա նաց վող հար կային քա ղա քա կա նու թյու նը պե տք է ուղղ վի տն տե սու թյան 
նե րդ րու մային գրավ չու թյան բա րձ րաց մա նն ու տն տե սա կան ակ տի վու թյան մա-
կար դա կի բա րե լավ մա նը՝ դրա նով իսկ ստեղ ծե լով կայո ւն նա խադ րյալ նե ր՝ ար-
տա հան ման և եր կա րա ժա  ետ տն տե սա կան ա ճի, հան րային բա րի քի վե րա -
բաշխ ման և հար կա բյու ջե տային կայու նու թյան ամ րա պնդ ման հա մար: Այս նպա-
տակ նե րի ի րա կա նաց ման տե սան կյու նից կար ևոր վե լու է նե րդ րող նե րի հա մար 
ար դար, ըն կա լե լի և կան խա տե սե լի մի  ջա վայ րի ձևա վո րու մը: 

Կա ռա վա րու թյու նը եր կա րա ժա  ետ տն տե սա կան ա ճին նպաս տե լու նպա-
տա կով ի րա կա նաց նե լու է ուղ ղա կի հար կե րի բե ռի նվա զե ցո ւմ՝ ի հա շիվ ա նո ւղ-
ղա կի հար կե րի: Այս պի սի քա ղա քա կա նու թյու նը թույլ կտա բա րձ րաց նել տն տե սու-
թյան մր ցու նա կու թյու նը: Ըստ այդմ՝ հե ռան կա րային զար գաց ման տե սան կյու նից 
կար ևո ր՝ ար տա հա նե լի հատ վա ծո ւմ կա ճեն շա հու թա բե րու թյու նը և նե րդ րո ւմն  ե-
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րի ի րա կա նաց ման խթան նե րը: Մաս նա վո րա պես, Կա ռա վա րու թյո ւնն ի ջեց նե-
լու է շա հու թա հար կի դրույ քա չա փը, սահ մա նե լու է ե կամ տային հար կի հա մա-
հարթ դրույ քա չա փ՝ աս տի ճա նա բար ի ջեց նե լով այն, օ տա րե րկ րա ցի ֆի զի կա կան 
ան ձանց շա հա բա ժին նե րը հա րկ վե լու են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա -
ղաքա ցի նե րի շա հա բա ժին նե րի հա րկ ման մի և նույն՝ ա վե լի ցա ծր դրույ քա չա փե-
րով, աս տի ճա նա բար բա րձ րաց վե լու են ակ ցի զային հար կի դրույ քա չա փե րը։ 

Ար դա րա ցի հա րկ ման նպա տա կով ձեռ նա րկ վե լու են քայ լեր հար կային բե ռը 
դե պի «վ ճա րու նակ հա րկ վճա րող ներ» տե ղա փո խե լու ուղ ղու թյա մբ, մաս նա վո րա-
պես սահ ման վե լու են ան շա րժ գույ քի հար կը գույ քի ի րա կա ն՝ շու կայա կան ար-
ժե քի հի ման վրա հաշ վար կե լու ըն թա ցա կար գեր, մի  ա ժա մա նակ սահ ման վե լու է 
հա վա քագ րո ւմն  ե րի նկատ մա մբ հան րային հս կո ղու թյան առ ցա նց գոր ծի քա կա զմ` 
ուղղ ված սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան վե րա կա նգն մա նը:

 Մի ջազ գային առևտ րա տն տե սա կան հա րա բե րու թյո ւն նե րը զար գաց նելու 
նպա տա կով Կա ռա վա րու թյո ւնն ընդ լայ նե լու է կրկ նա կի հար կու մը բա ցա ռող 
հա  մա ձայ նագ րե րի աշ խար հագ րու թյու նը: Երկ րի ներ սո ւմ ձևա վոր վող հա րկ ման 
բա զա նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով նե րդր վե լու են տրա նս ֆե րային գնա-
գոյաց ման կար գա վո րո ւմն  եր և հա րկ ման նպա տա կով տե ղե կատ վու թյան փո խա-
նակ ման հա մա կար գեր:

 Հար կային քա ղա քա կա նու թյա նը զու գա հե ռ՝ հար կային հա մա կար գի վար չա-
րա րու թյան պար զեց ման մի  ջո ցով Կա ռա վա րու թյու նը պե տք է նպաս տի ստ վե րի 
կր ճատ մա նը և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի ե կա մո ւտ նե-
րի գե նե րաց մա նը՝ ա ռա նց հա վե լյալ խո չըն դոտ ներ ստեղ ծե լու տն տե սա կան գոր-
ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման հա մար: Այս նպա տակ նե րի ի րա գո րծ ման հա մար 
Կա ռա վա րու թյու նը, Հար կային օ րե նսգր քի բա րե լավ մա մբ, սահ մա նե լու է ըն կա լե-
լի և կան խա տե սե լի հար կային կա նոն ներ, ո րո նք նե րդ րու մային ծրագ րե րի, ծախ-
սե րի և ե կա մո ւտ նե րի տնօ րին ման գոր ծըն թաց նե րո ւմ նպաս տե լու են ար դյու նա-
վետ ո րո շո ւմն  ե րի կայաց մա նը:

 Հար կային մար մի  նը պատ մա կա նո րեն ըն կալ վո ւմ է որ պես Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի հար կային ե կա մո ւտ նե րն ա պա հո վող կամ 
հա վա քագ րող (հար կա հա վաք), ո րի խն դի րն է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պե տա կան բյու ջե ի հար կային մո ւտ քե րի ծրագ րային ցու ցա նի շի՝ պլա նի կա տա-
րու մը, որն ի րա կա նո ւմ խնդ րա հա րույց է հար կային մա րմն  ի ա ռա քե լու թյան տե-
սա կե տից:

 Հար կային վար չա րա րու թյան թի րա խը պե տք է լի նի հա րկ վճա րող նե րի կող-
մի ց հար կային պար տա վո րու թյո ւն նե րի՝ ամ բո ղջ ծա վա լով և ժա մա նա կին հայ -
տարա րա գր ման ու կա տար ման ա պա հո վու մը: 

Կո ռո ւպ ցի ան և հար կային ստ վե րը հա մա կար գային ռիս կեր են, ո րո նք ուղ-
ղա կի ո րեն հա կա սո ւմ են պե տու թյան և հա սա րա կու թյան ընդ հան րա կա ն շա հե րին 
ու խո չըն դո տո ւմ են բնա կա նոն զար գա ցու մը: Հետ ևա բար, հար  կային մար մի  նը 
պե տք է գոր ծի այն պես, որ հա րկ վճա րող նե րը չկա րո ղա նան և չձգ տեն թա քց նել 
հար կե րը: 

Հար կային մա րմն  ի կող մի ց պե տք է մա տո ւց վեն ո րա կյալ ծա ռայու թյո ւն ներ և 
ի րա կա նո ւմ պե տք է ա պա հով վի հար կային վար չա րա րու թյան ոչ խտ րա կան լի նե-
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     լը: Հար կային մար մի  նը չպե տք է մի  ջամ տի օ րի նա պահ հա րկ վճա րող նե րի գոր ծու-
նե ու թյա նը՝ հա ճա խա կի ստու գո ւմն  ե րով կամ գե րավ ճար նե րով ու կան խավ ճար-
նե րով ծան րա բեռ նե լով: Օ րի նա պահ հա րկ վճա րո ղը պե տք է չն կա տի հար կային 
վար չա րա րու թյու նը, թեև ան գամ օ րի նա պահ նե րը պե տք է են թա րկ վեն մշ տա դի-
տա րկ ման, որ պես զի ե րաշ խա վոր վի վեր ջին նե րիս օ րի նա պահ լի նե լը:

 Միև նույն ժա մա նակ ակն հայտ է, որ սո ցի ա լա կան, քա ղա քա կան կամ որ ևէ 
այլ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ հա րկ չվ ճա րող և դրա հաշ վին օ գո ւտ ստա ցող յու-
րա քան չյո ւր ոք ըն դա մե  նն օ րի նա խա խտ է, իսկ մե  ղմ վար չա րա րու թյու նը պե տք է 
տա րած վի բա ցա ռա պես օ րի նա պահ հա րկ վճա րող նե րի վրա: 

Հար կային մա րմն  ի գոր ծու նե ու թյան ար դյո ւն քո ւմ հա րկ վճա րող նե րը պե տք է 
գի տակ ցեն, որ`

−  բա ցի պար տա դիր լի նե լո ւց, հա րկ վճա րե լը նաև պատ վա բեր է.
−  հա րկ չվ ճա րե լը ձե ռն տու չէ, քա նի որ կի րառ վող պա տաս խա նատ վու թյան 

մի  ջոց նե րն ան խու սա փե լի, ան հա մա չափ խի ստ և թա նկ են.
−  հա րկ թա քց նող գոր ծա րա րն օ րի նա խա խտ է և են թա րկ վե լու է պա տաս խա-

նատ վու թյան.
− չ կան ե րաշ խա վոր ման այն պի սի մե  խա նի զմն  եր կամ ան ձի նք, ո րո նք օ րի-

նա խա խտ հա րկ վճա րո ղին կա պա հո վագ րեն պա տաս խա նատ վու թյան ան խու -
սափե լի ու թյու նի ց։ 

Այդ պի սով կար մա տա վոր վի հար կային պար տա վո րու թյո ւն նե րը կա մա վո րու-
թյան սկզ բո ւն քով կա տա րե լո ւ՝ հա րկ վճա րող նե րի վար քա գի ծը:

Ստ վե րային շր ջա նա ռու թյո ւն նե րը կր ճա տե լու հա մար ա ռա նձ նա կի կար ևոր-
վե լու է տն տե սու թյու նո ւմ բո լոր գոր ծա րք նե րի լի ար ժեք փաս տա թղ թա վոր ման 
ա պա հո վու մը, ո րը հնա րա վո րու թյո ւն կտա նաև լրա ցու ցիչ ե կա մո ւտ ներ ա պա հո-
վե լու, ինչ պես նաև նպաս տե լու հա վա սար մր ցակ ցային պայ ման նե րի ձևա վոր -
մանը:

 Մաք սային վար չա րա րու թյան պար զեց մա մբ սահ ման վե լու են մի  ջազ գային 
առևտ րային հոս քե րի գրա վիչ պայ ման ներ: Է լե կտ րո նային կամ ազ դա րար ման 
այլ հար թակ նե րի կի րառ մա մբ գոր ծա րար հա մայն քը մշ տա պես ի րա զեկ վե լու է 
բա րե փո խո ւմն  ե րի բո վան դա կու թյան և Հայաս տա նի մր ցակ ցային ա ռա վե լու-
թյո ւն նե րի վե րա բե րյալ: Նե րդ րու մային գրավ չու թյան բա րձ րաց ման նպա տա կով 
հնա րա վո րին չափ պար զեց վե լու է մաք սային սահ մա նի ան ցման գոր ծըն թա ցը, և 
նվա զեց վե լու է սահ մա նի ան ցման հա մար պա հա նջ վող ժա մա նա կը: 

Այս ա ռու մով կար ևոր վո ւմ է « Մեկ կան գառ, մե կ պա տու հան» հա մա կար գի 
վե րջ նա կան նե րդ րու մը՝ մաք սային սահ մա նի ան ցման կե տե րո ւմ ի րա կա նաց վող 
գոր ծըն թաց նե րի բա րե լավ ման մա սով: Նշ ված հա մա կար գի նե րդր մա մբ ար տա-
քին առևտ րի ո լոր տո ւմ ներ կայաց վող տե ղե կատ վու թյո ւնն ամ բող ջու թյա մբ լի նե-
լու է է լե կտ րո նային ե ղա նա կով, իսկ այն տե ղե կատ վու թյու նը, որն ար դեն առ կա է 
հա մա կար գո ւմ, չի պա հա նջ վե լու մյո ւս պե տա կան մար մի ն նե րի ի րա կա նաց րած 
գոր ծա ռույթ նե րի հա մար:

Նշ ված քայ լե րով Կա ռա վա րու թյու նը հար կային վար չա րա րու թյան ար դյու նա-
վե տու թյան բա րձ րաց ման և ստ վե րային տն տե սու թյան կր ճատ ման ճա նա պար-
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հով նա խա տե սո ւմ է ա պա հո վել հար կեր/Հ ՆԱ ցու ցա նի շի շա րու նա կա կան աճ 
ա ռա վե լա գույն հնա րա վո րի սահ ման նե րո ւմ: 

8.2. ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱԽ ՍԵ ՐԸ 

 Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյան խն դի րն ուղ-
ղա կի ո րեն կապ ված է հան րային մի  ջոց նե րի, այն է՝ բո լո րիս կող մի ց վճար վող 
հար կե րի ար դյու նա վետ ծա խս ման հե տ։ Ծախ սային քա ղա քա կա նու թյան ար-
դյու նա վե տու թյան բա րձ րաց ման տե սան կյու նից Կա ռա վա րու թյու նը կար ևո րե լու 
է հան րային ֆի նա նս նե րի նպա տա կային, խնայո ղա բար և ար դյու նա վետ օգ տա-
գոր ծու մը: Դա ա պա հո վե լու նպա տա կով Կա ռա վա րու թյու նը նե րդ նե լու է « հա-
վել  յալ ար ժե քի ստե ղծ ման նպա տա կադ րո ւմ ու նե ցող ար դի գոր ծի քա կա զմ», ո րը 
թույլ կտա հան րային ֆի նա նս նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գո ւմ պլա նային 
քա նա կա կան ցու ցա նիշ ներ սահ մա նե լու մե  թո դա բա նու թյու նից ան ցո ւմ կա տա րել 
ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի սահ ման մա մբ թի րա խային բյու ջե տա վոր ման հա մա-
կար գի: 

Կա ռա վա րու թյու նը որ դեգ րե լու է այն պի սի մո տե ցո ւմ, որն ա նա չառ կեր պով 
գնա լու է պե տա կան մե  քե նայի վրա ծա խս վող յու րա քան չյո ւր դրա մի  հաս ցե ա կա-
նու թյան և ար դյու նա վե տու թյան հետ ևի ց։ Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար-
գո ւմ հս տակ ամ րա գր վե լու է գոր ծա ռույթ-մար մի ն-պա տաս խա նատ վու թյո ւն-ար-
դ յո ւնք-գ նա հա տա կան տրա մա բա նա կան շղ թա ն՝ կա ռա վար ման հա մա կար գին 
հա տո ւկ է լի նե լու հա մը նդ հա նո ւր, ստան դար տաց ված, օբյեկ տիվ մո տե ցո ւմն  ե րի և 
ծախ սար դյու նա վետ լու ծո ւմն  ե րի սկզ բո ւն քը։ 

Ծախ սե րի նպա տա կայ նու թյան բա րձ րաց ման ա ռու մով ան ցո ւմ է կա տար վե-
լու ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման, այդ թվո ւմ` վե րա նայ վե լու են առ կա ռազ-
մա վա րու թյո ւն նե րը, վեր ջին նե րս և մշակ վե լիք բո լոր ռազ մա վա րա կան փաս տա-
թղ թե րը հա մա կց վե լու են Կա ռա վա րու թյան հն գա մյա ծրագ րե րի, մի ջ նա ժա  ետ 
ծախ սե րի ծրագ րե րի և ա մե  նա մյա ծրագ րային բյու ջե ի հետ:

 Հան րային մի  ջոց նե րի օգ տա գո րծ ման հս տակ ներ գոր ծու թյու նը գնա հա տե լու 
հա մար նե րդր վե լու են հաշ վետ վո ղա կա նու թյան այն պի սի ստան դա րտ ներ, ո րո նք 
թույլ կտան Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ից ֆի նան սա վոր-
վող ծրագ րե րի գնա հատ ման քա նա կա կան և ո րա կա կան ար դյո ւն քային ցու ցա-
նիշ նե րի սահ ման մա մբ բա րե լա վել ֆի նան սա կան կար գա պա հու թյու նը: 

Ա ռա ջի կա տա րի նե րին ծախ սային քա ղա քա կա նու թյո ւնն ուղղ վե լու է մարդ -
կային և ֆի զի կա կան կա պի տա լի կու տակ մա նը, զար գաց մա նը և ի րաց մա նը, 
ինչ պես նաև նե րա ռա կան ա ճի խթան մա նը և հա վա սա րա չափ տա րած քային 
զար գաց մա նը: Այս ուղ ղու թյա մբ նա խա տես վո ւմ է կր թու թյան և գի տու թյան, 
ա ռող ջա պա հու թյան ո լո րտ նե րի ֆի նան սա վոր ման աճ, ո րը զու գա կց վե լու է ֆի-
նան սա  կան մի  ջոց նե րի նպա տա կային օգ տա գո րծ մա մբ: 

Ֆի զի կա կան կա պի տա լի զար գաց ման հա մար շա րու նա կա բար բա րե լավ վե-
լու են հա վե լյալ ար ժեք վե րար տադ րող են թա կա ռո ւց վա ծք նե րը, որն էլ իր հեր -
թին կն պաս տի տա րած քային հա մա չափ զար գաց մա նը: Իսկ են թա կա ռո ւց վա ծք-
նե րին ուղղ վող մի  ջոց նե րի մշ տա դի տա րկ ման հա մար մշակ վե լու և նե րդր վե լու է 
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     է լե կտ րո նային հար թակ, ին չը թույլ կտա ցան կա ցած պա հի տե ղե կա նալ ի րա կա-
նաց վող ծրագ րե րի վի ճա կի մա սին: 

Այս քայ լե րով ակն կալ վո ւմ է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան 
բյու ջե ի ծախ սե րի կա ռո ւց ված քո ւմ աս տի ճա նա բար հնա րա վո րու թյան սահ ման-
նե րո ւմ կմե  ծա նա մա րդ կային կա պի տա լին և են թա կա ռո ւց վա ծք նե րին ուղղ վող 
ծախ սե րի տե սա կա րար կշի ռը:

 Ծախ սային քա ղա քա կա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րաց ման գոր-
ծում կար ևոր վե լու են նաև պե տա կան գնո ւմն  ե րի բա րե փո խո ւմն  ե րը: Մաս նա վո-
րա պես, նե րդր վե լու է պե տա կան գնո ւմն  ե րի ար դար և թա փան ցիկ է լե կտ րո նային 
հա մա կա րգ: Օ րե նսդ րո րեն ամ րա գր վե լու են ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյո ւն նե րի 
նկա րա գր ման մի  աս նա կան և չա փե լի ստան դա րտ ներ:

 Կա ռա վա րու թյու նը նպա տակ է դնո ւմ վե րա նայե լու պե տա կան կամ հա -
մայնքային հիմն  ա րկ նե րի ար տա բյու ջե տային հա շիվն  եր ու նե նա լու քա ղա քա կա-
նու թյու նը՝ ա պա հո վե լով սահ ման ված դեպ քե րո ւմ ա ռա ջա ցող դրա մա կան մի  ջոց-
նե րի մո ւտ քը հա մա պա տաս խան բյու ջե և հե տա գայո ւմ, ըստ ան հրա ժեշ տու թյան, 
այդ գու մար նե րի բաշ խո ւմն  այդ բյու ջե նե րից: 

Է լե կտ րո նային ե ղա նա կով մշ տա դի տա րկ վե լու է ապ րա նք նե րի և ծա ռայու-
թյո ւն նե րի՝ սահ ման ված ժա  ետ նե րո ւմ, նա խա նշ ված ո րա կով և կար գով մա տա-
կա րա րու մը: Շե ղո ւմն  ե րի դեպ քո ւմ ար ձա նա գր ված խն դիր նե րի հի ման վրա շա-
րու նա կա բար կա տա րե լա գո րծ վե լու է օ րե նսդ րա կան դաշ տը՝ ան հրա ժե շտ փո փո-
խու թյո ւն նե րն ար տա ցո լե լով նաև գնո ւմն  ե րի է լե կտ րո նային հա մա կար գով:

 Բա ցա հայտ վե լու են պե տա կան գնո ւմն  ե րի ո լոր տո ւմ ի րա կա նաց ված չա րա-
շա հո ւմն  ե րը: Ա ռաջ նո րդ վե լով ակն կալ վող ար դյո ւնք՝ ապ րան քի տեխ նի կա կան 
նկա րագ րով սահ ման ված պա հա նջ, փաս տա ցի ար դյո ւնք և ծա խս ված գու մար 
հա մար ժե քու թյան գնա հատ մա մբ՝ վե րա կա նգն վե լու են պե տու թյա նը պատ ճառ-
ված վն աս նե րը:

***

 Կա ռա վա րու թյան սույն ծրագ րի գա ղա փա րա կան հիմ քը «Իմ քայ լը» դա շին-
քի նա խը նտ րա կան ծրա գի րն է, ո րը 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 9-ի ար տա հե րթ 
խո րհր դա րա նա կան ընտ րու թյո ւն նե րո ւմ ստա ցել է ընտ րող նե րի բա ցար ձակ մե -
ծա մաս նու թյան վս տա հու թյան քվեն: Կա ռա վա րու թյու նը վճ ռա կան է «Իմ քայ լը» 
խո րհր դա րա նա կան խմ բակ ցու թյան, խո րհր դա րա նա կան այլ ու ժե րի, քա ղա քա-
ցի ա կան հա սա րա կու թյան, հան րու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան և երկ խո սու-
թյան մի  ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նո ւմ ի րա կա նաց նել տն տե սա կան 
հե ղա փո խու թյո ւն: 

Հայաս տա նի Հան րա պե տC  թյան
  վար չա պետ     Ն. Փաշինյան

 



 «Հայաստանի   Հանրապետ� թյան    պաշտոնական    
 տեղեկագիր»,    «Հայաստանի    Հանրապետ� թյան 
 գերա տեսչական  նորմատիվ  ակտերի  տեղեկագիր» 

և «Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիր» պարբե-
րականները կարող եք ձեռք բերել և բաժանորդագրվել նաև 
«Պաշտոնական տեղեկագիր» կրպակ� մ (2750-ամյակի 
պ� րակ)։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ�  � Ն
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿ�  � Ն

«ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐ�  � Ն
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Պետական գրանցման վկայական՝ N 040067, տրված 27.01.98 թ.
Թողարկման պատասխանատC ՝

ՀՀ արդարադատC թյան նախարարի առաջին տեղակալ ԱրթC ր Հովհաննիսյան

Պատվեր՝ 431։ Չափսը՝ 70X108 1⁄16։ 3.75 տպագրական մամ� լ։ Տպաքանակը՝ 400:

 
Տպագրված է «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն ՓԲԸ-ում


