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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅ�ՆԸ 
ԸՍՏ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄՈՏԵՑ�ՄՆԵՐԻ
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ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՀԱՎԱԿՆ�ԹՅ�Ն

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎԵՐԱՓՈԽ�ՄՆԵՐ

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ՄԻՏ�Մ

«ԿԵՆԴԱՆԻ» ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

ԲԱՐԵՓՈԽ�ՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈԽԱԿԵՐՊ�ՄՆԵՐ

Ոչ թե կանխատեսելի պարտավոր�թյ�ն և պլան

Ոչ թե միայն փոփոխ�թյ�ններ պետական 

կառավարման համակարգ�մ

Ոչ թե միայն բնականոն, իներցիոն լավարկ�մ

Ոչ թե ստատիկ փաստաթ�ղթ

Ոչ թե միայն բարեփոխ�մներ



ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ ԿԱՌ�ՑՎԱԾՔԸ
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ԳԱՂԱՓԱՐ ՏԵՍԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ�ԹՅ�Ն

2030 | 2040 | 2050 2020 - 2030



ԳԱՂԱՓԱՐ

4

Մեր ազգային արժեքները

Մեր ազգային նպատակները

Հանրային պահանջարկը

Զանգվածային վերափոխման իմաստը



ԳԱՂԱՓԱՐ

4

Մեր ազգային արժեքները

Մեր ազգային նպատակները

Հանրային պահանջարկը

Զանգվածային վերափոխման իմաստը



ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ
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 Հայ ժողովրդի պատմ�թյ�նը, բանահյ�ս�թյ�նը. էպոսը, հավատալիքները, լեգենդները, առասպելները: 

 Համահայկական ներ�ժը, հայկական սփյ�ռքը: 

Հայ Առաքելական Ս�րբ Եկեղեցին, Հայ կաթողիկե եկեղեցին, Հայ ավետարանական եկեղեցին. քրիստոնե�թյ�նը:

Հայրենի բնաշխարհը` իր կենսաբազմազան�թյամբ:

Հայկական խոհանոցը, նյ�թական և ոչ նյ�թական ժառանգ�թյան բոլոր այն նմ�շները, որոնք արտահայտ�մ, պատկեր�մ,  
նկարագր�մ կամ խորհրդանշ�մ են հայ ժողովրդի՝ վերը նկարագրված ազգային արժեքները:

2
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Հայոց պետական�թյ�նը, Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�նը, հայոց բանակը:

Հայոց լեզ�ն և գրերը, հայ գրական�թյ�նը, ներառյալ թարգմանական գրական�թյ�նը, գիտելիքը, գիտ�թյ�նը: 

Հայրենիքը, ընտանիքը, անհատը:

Հայ աշ�ղական, գ�սանական, ժողովրդական, դասական, հեղինակային և էստրադային երաժշտ�թյ�նը, հայկական 
պարարվեստը, հայկական կերպարվեստը, հայկական բեմարվեստը, հայկական ճարտարապետ�թյ�նը:  

Առաջադիմ�թյ�նը, ազատասիր�թյ�նը, ինքնասիր�թյ�նը, հյ�րասիր�թյ�նը, կրթասիր�թյ�նը, աշխատասիր�թյ�նը,  
օրինապահ�թյ�նը, հարգանքը և հանդ�րժողական�թյ�նը �րիշ մարդկանց, ժողով�րդների, կրոնների նկատմամբ: 
Եղբայրական զգացմ�նքները և հարաբեր�թյ�նները Հայաստան�մ և Արցախ�մ ապրող ազգային փոքրամասն�թյ�նների 
նկատմամբ և անքակտելի մի�թյ�նը նրանց հետ՝ արտահայտված Հայաստանի Հանրապետ�թյան և Արցախի 
քաղաքացի�թյամբ:
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ՀԱՅՈՑ  
ՊԵՏԱԿԱՆ�ԹՅ�Ն

Միակ գործիքը, որ մեզ հնարավոր�թյ�ն է 

տալիս մեր ճակատագրի վերաբերյալ 

կայացնել որոշ�մներ։

ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ



ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ
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ԿՐԹ�ԹՅ�Ն

Միակ գործիքը, որ հնարավոր�թյ�ն է 

տալիս ճանաչել մեր խնդիրները և գտնել 

դրանց լ�ծ�մները։



ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ
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ԱՆՀԱՏ

Միակ ս�բյեկտը, ով ձևավոր�մ է 

ընտանիք, հանր�թյ�ն, ժողով�րդ, 
պետ�թյ�ն:



ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ
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ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Միակ գործիքը, որ հնարավոր�թյ�ն է 

տալիս իրացնել կ�տակված ստեղծարար 

ներ�ժը։



ԳԱՂԱՓԱՐ

4

Մեր ազգային արժեքները

Մեր ազգային նպատակները

Հանրային պահանջարկը

Զանգվածային վերափոխման իմաստը



ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 Արցախի ինքնորոշման իրավ�նքի միջազգային ճանաչ�մը՝ առանց որևէ սահմանափակման:

 Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիների անվտանգ�թյան, բարեկեց�թյան, ազատ�թյան և երջանկ�թյան,  
ինչպես նաև հանրահռչակ մյ�ս իրավ�նքների ապահով�մը և պաշտպան�թյ�նը:

Հայ ժողովրդի ազգային-պետական ինքն�թյան, ինքն�ր�յն�թյան և ինքնիշխան�թյան պահպան�մը և զարգաց�մը,  
ներառյալ ազգային ինքն�թյան վերականգն�մը և զարգաց�մը ազգային ինքնագիտակց�թյ�նից հեռացած և հեռացող 
հայ�թյան շրջան�մ, և ընդհանրապես՝ հայ�թյան շրջան�մ հայոց լեզվի իմաց�թյան մակարդակի և Հայաստանի 
Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�ն �նեցողների թիվը էականորեն մեծացնել� միջոցով:

Համահայկական ներ�ժի համախմբ�մը ազգային նպատակների իրագործման շ�րջ՝ հան�ն ազգային 
արժեքների պահպանման և զարգացման:
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Հայոց ցեղասպան�թյան միջազգային ճանաչ�մը, հետևանքների հաղթահար�մը և վերաց�մը:

Օրենքի առաջ բոլորի հավասար�թյ�նը, կանանց և տղամարդկանց իրավահավասար�թյ�նը, հանրային, պետական, 
տնտեսական կյանք�մ ներգրավել� կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավոր�թյ�նների ապահով�մը, 
իրավ�նքների պաշտպան�թյան և պարտական�թյ�նների կատարման վրա հիմնված ազգային միասն�թյան 
հաստատ�մը:

1

3

5

Հայկական պետ�թյան հավիտեն�թյան համար անհրաժեշտ գաղափարական, անվտանգային, հանրային, քաղաքական, 
իրավական, տնտեսական, ժողովրդագրական, միջազգային, կրթական, ինտելեկտ�ալ, մշակ�թային՝ ինստիտ�ցիոնալ 
պայմանների ապահով�մը:

13
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ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Հայկական պետ�թյան 

հավիտենական�թյան 

համար անհրաժեշտ գաղափարական, 
անվտանգային, հանրային, քաղաքական, 
իրավական, տնտեսական, 
ժողովրդագրական, միջազգային, 
կրթական, ինտելեկտ�ալ, մշակ�թային՝ 

ինստիտ�ցիոնալ պայմանների 

ապահով�մը:

ՊԵՏ�ԹՅԱՆ 
ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆ�ԹՅ�Ն
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ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետ�թյան 

քաղաքացիների անվտանգ�թյան, 
բարեկեց�թյան, ազատ�թյան 

և երջանկ�թյան ապահով�մը և 

պաշտպան�թյ�նը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  
ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻ�ԹՅԱՆ  
ԱՐԺԵՎՈՐ�Մ



ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

16

ԱՄ�Ր 
ԻՆՔՆ�ԹՅ�Ն

Հայ ժողովրդի ազգային-պետական ինքն�թյան, 

ինքն�ր�յն�թյան և ինքնիշխան�թյան 

պահպան�մը և զարգաց�մը, ներառյալ ազգային 

ինքն�թյան վերականգն�մը և զարգաց�մը 

ազգային ինքնագիտակց�թյ�նից հեռացած և 

հեռացող հայ�թյան շրջան�մ, հայ�թյան 

շրջան�մ հայոց լեզվի իմաց�թյան մակարդակի և 

Հայաստանի Հանրապետ�թյան 

քաղաքացի�թյ�ն �նեցողների թիվը էականորեն 

մեծացնել� միջոցով:



ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
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ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ�ԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՑՔ

Համահայկական ներ�ժի համախմբ�մը 

ազգային նպատակների իրագործման շ�րջ՝ 

հան�ն ազգային արժեքների պահպանման և 

զարգացման: Օրենքի և իրավ�նքի վրա 

հիմնված ազգային համերաշխ�թյան 

հաստատ�մը:



ԳԱՂԱՓԱՐ

4

Մեր ազգային արժեքները

Մեր ազգային նպատակները

Հանրային պահանջարկը

Զանգվածային վերափոխման իմաստը



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԸ
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ՄԵՆՔ �զ�մ ենք ապրել ԵՐՋԱՆԻԿ 

մեր կենսական շահերի կենտրոն 

Հայաստան�մ, որը կլինի...

ԱՆՎՏԱՆԳ 

ԱՐԴԱՐ 

ԱԶԱՏ 

ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ 

ԱՌԱՋԱԴԵՄ
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ԱՆՎՏԱՆԳ
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ԱՐԴԱՐ
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ԱԶԱՏ
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ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ
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ԱՌԱՋԱԴԵՄ

24



ԳԱՂԱՓԱՐ

4

Մեր ազգային արժեքները

Մեր ազգային նպատակները

Հանրային պահանջարկը

Զանգվածային վերափոխման 
իմաստը



2126

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ԻՄԱՍՏԸ

ՎԵՐԱՓՈԽԵՆՔ ՄԻԼԻՈՆԱՎՈՐ 
ԱՆՀԱՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄ�ՆՔԸ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԴԵՊ
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ՎԵՐԱՓՈԽԵՆՔ ՄԵՐ ՄԻԼԻՈՆԱՎՈՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՄ�ՆՔԸ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԴԵՊ

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ԻՄԱՍՏԸ

ՈՐՊԵՍ ՍԵՓԱԿԱՆ 
ՊԵՏ�ԹՅ�Ն

ՈՐՊԵՍ ՑԱՆԿԱԼԻ 
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

ՈՐՊԵՍ ԳՐԱՎԻՉ 
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐ

ՈՐՊԵՍ ՄԱՔ�Ր 
ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐ
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ՎԵՐԱՓՈԽԵՆՔ ՀԱՐՅ�Ր ՄԻԼԻՈՆԱՎՈՐ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄ�ՆՔԸ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԴԵՊ

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ԻՄԱՍՏԸ

ՈՐՊԵՍ ԳՐԱՎԻՉ 
ՆԵՐԴՐ�ՄՆԵՐԻ 

ՎԱՅՐ

ՈՐՊԵՍ ՑԱՆԿԱԼԻ 
ԶԲՈՍԱՇՐՋ�ԹՅԱՆ 

ՎԱՅՐ

ՈՐՊԵՍ 
ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ
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Կառ�ցենք  
Հայաստանը 

Նորովի



31

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՊԱԳԱՆ 
ԿԱԽՎԱԾ Է ՄԵԿ ՄԱՐԴ�Ց

... ԵՎ ԱՅԴ ՄԵԿ ՄԱՐԴԸ 
     Դ�՛ ԵՍ



ՏԵՍԼԱԿԱՆ

4

2030 2040 2050



4

Հայաստանի բնակչ�թյ�նը  

հասցնենք  

առնվազն 5 միլիոնի

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

33



4

Ստեղծենք 1 500 000 

աշխատատեղ

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

34



4

Հաղթահարենք 

աղքատ�թյ�նը 

աշխատանքով

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

35



4

20-ապատկենք Հայաստանի 

համախառն ներքին 

արդյ�նքը

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

36



4

Յոթնապատկենք միջին 

աշխատավարձը

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

37



4

Առողջ ապրելակերպը 

դարձնենք ազգային 

հատկանիշ, կյանքի 

սպասվող տևող�թյ�նը 

հասցնենք 90 տարվա

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

38



4

1 շնչի հաշվով �նենանք 

աշխարհի 

ամենամարտ�նակ 

բանակը

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

39



4

Ունենանք աշխարհի 10 

ամենաարդյ�նավետ 

հետախ�զական 

ծառայ�թյ�ններից մեկը

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

40



4

Սովորելը դարձնենք 

ազգային կենսակերպ

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

41



4

Բ�հերի միջազգային 

վարկանիշի առաջին  

200-յակ�մ �նենանք 

առնվազն 3 բ�հ

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

42



4

Հայաստանը դարձնենք 

բարձր տեխնոլոգիական 

արդյ�նաբերական երկիր

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

43



4

Ունենանք $10 մլրդ և ավելի 

արժեքով առնվազն 5 

տեխնոլոգիական 

ընկեր�թյ�ն և առնվազն 

10 հազար աշխատող 

ստարտափ

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

44



4

Ունենանք առողջ շրջակա 

միջավայրով, 
կլիմայադիմակայ�ն և 

էներգաարդյ�նավետ 

Հայաստան

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

45



4

Կրկնապատկենք 

Հայաստանի 

անտառածածկ 

տարածքները

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

46



4

Նվաճենք 25 օլիմպիական 

ոսկե մեդալ

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

47



4

Ֆ�տբոլի ազգային 

հավաքականը դարձնենք 

Եվրոպայի և/կամ 

աշխարհի առաջն�թյան 

մեդալակիր

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

48



4

Նվաճենք շախմատի 

աշխարհի անհատական 

չեմպիոնի կոչ�մը

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

49



4

Հայաստան այցելող 

զբոսաշրջիկների թիվը 

հասցնենք տարեկան  

15 միլիոնի

ՄԻՆՉԵՎ 2050 ԹՎԱԿԱՆԸ

50



ԳՈՐԾՈՂ�ԹՅ�Ն

4

2020 2025 2030



2152

ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

16 մեգանպատակները՝ առաջիկա 10 տարվա ընթացք�մ իրականացվելիք 

կարևորագ�յն համազգային գործերն են, որոնք �նեն.

ԳԱՂԱՓԱՐ

ԹԻՐԱԽՆԵՐ

2025 և 2030 թվականների  

համար նախատեսված  

հավակնոտ չափելի 

թիրախներ

Լ�Ծ�ՄՆԵՐԽՆԴԻՐՆԵՐ



2153

ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

16 մեգանպատակները՝ առաջիկա 10 տարվա ընթացք�մ իրականացվելիք 

կարևորագ�յն համազգային գործերն են, որոնք �նեն.

Լ�Ծ�ՄՆԵՐ

ՏԵՍԼԱԿԱՆ

2030 | 2040 | 2050

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Կարևորագ�յն խնդիրներ, 

որոնք անհրաժեշտ է 

հաղթահարել 

թիրախներին հասնել� 

համար

ԹԻՐԱԽՆԵՐ
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ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

16 մեգանպատակները՝ առաջիկա 10 տարվա ընթացք�մ իրականացվելիք 

կարևորագ�յն համազգային գործերն են, որոնք �նեն.

ԹԻՐԱԽՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂ�ԹՅ�Ն

2020 - 2030

Լ�Ծ�ՄՆԵՐԽՆԴԻՐՆԵՐ

Ռազմավարական 

խնդիրների հաղթահարմանն 

�ղղված կարևորագ�յն 

նախագծեր, ծրագրեր, 

քաղաքական�թյ�ններ և 

ինստիտ�ցիոնալ 

լ�ծ�մներ
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ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

ԿԻՐԹ ԵՎ 

ԿԱՐՈՂ�ՆԱԿ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻ, 
ԺՈՂՈՎ�ՐԴ

   

    

    

 

    

   

     

   

 

պատասխանատ�ն:
բարեկեց�թյան և առող ջ�թյան

առաջին հերթին իրեն է համար�մ սեփական 

պարտավոր�թյ�նների կատար�մը, ով

կարևոր է, որքան պարտական�թյ�նների �

համար իրավ �նքների իրաց�մը ն�յնքան 

կարող �նակ �  մրց�նակ քաղաքացի, �մ 

քաղաքակիրթ,  ստեղծագործ, նախաձեռնող, 
զարգացման և յ�րացման միջոցով �նենանք 

նորարարական և հանրամատչել ի 

հմտ�թյ�նների  համատարած, ներառական, 
Գիտել իքի, մշակույթի, գիտակց�թյան, 

01
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ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

02
ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Ապահովենք անհրաժեշտ և բավարար 

պայմաններ՝ Հայաստանի կենսական շահերի 

պաշտպան�թյան, արտաքին �ժերի 

ռազմական, տեղեկատվական և կիբեր 

հարձակ�մների, ինչպես նաև բնածին, 
տեխնածին և մարդածին աղետների ռիսկերը 

կանխարգելել�, պատճառած կոր�ստները 

նվազեցնել� և արագ վերականգնվել� համար։
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ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

03
ԱՐԴՅ�ՆԱՎԵՏ ԵՎ 

ՀԱՇՎԵՏ� 

ԿԱՌԱՎԱՐ�Մ

Պետական մարմինների գործ�նե�թյ�նը 

դարձնենք թափանցիկ, հանրամատչելի, 
արդյ�նավետ, վերահսկելի և մասնակցային, 
ինչպես նաև կերտենք նոր ժամանակների՝ 

նախաձեռնող, արդյ�նքին միտված, 
բարեվարք�թյան բարձրագ�յն նորմերին 

համապատասխանող, պատասխանատ� և 

արհեստավարժ հանրային ծառայողներ։
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ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

04
ԱՌՈՂՋ ԵՎ 

ԱՊԱՀՈՎ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻ, 
ԺՈՂՈՎ�ՐԴ

Ստեղծենք անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն 

առողջ ապրելակերպի, առողջ�թյան 

պահպանման, վերականգնման և արդյ�նավետ 

աշխատանքային գործ�նե�թյան համար, 
ինչպես նաև ապահովենք պետական 

ամբողջական և լիարժեք հոգած�թյ�ն 

երեխաների և անաշխատ�նակ խմբերի 

նկատմամբ:
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ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

05
ԲԱԶՄԱԶԱՎԱԿ ԵՎ 

ԲԱՐԵԿԵՑԻԿ 

ԸՆՏԱՆԻՔ

Երեք և ավելի զավակ �նեցող ընտանիքները 

դարձնենք համատարած՝ ապահովելով 

երեխաների բազմակողմանի զարգացման 

համար անհրաժեշտ պայմաններ, ինչպես նաև 

բազմազավակ կանանց և տղամարդկանց 

աշխատել� և զարգանալ� համար հավասար 

նպաստավոր պայմաններ։
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ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

06
ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

  

 

  

 

   

  

վրա։

համընդհան�ր ընկալման և գործածման 

պարտական�թյ�նների կատարման 

իրավ ունքների պաշտպան�թյան և 

բոլորի հավասար�թյ�նը` հիմնված 

իրավ �նքի գերակայ�թյ�նը և օրենքի առաջ 

վստահել ի�թյ�նը, ժողովրդավարությունը, 
գործ�նե�թյ�նը և համընդհան�ր

ինստիտ�տների հավասարակշռված 

Ապահովենք սահմանադրական 
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ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

07
ՄՇԱԿՎԱԾ 

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ 

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ 

ԱՐՏԱՀԱՆ�Մ

Կայացնենք բարձր ավելացված արժեքով,  
մրց�նակ վերջնական արտադրանք  և 

զանգվածային նոր աշխատատեղեր  

ստեղծող, արտաքին շ�կաներ�մ ընդլայնվող 

և այդ շ�կաների փոփոխվող պահանջներին  

արձագանքող մշակող արդյ�նաբեր�թյ�ն:
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ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

08
ՄԱՔ�Ր ԵՎ ԿԱՆԱՉ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Ապահովենք շրջակա միջավայրի համատարած 

պահպան�թյ�նն � զանգվածային 

առողջաց�մը, բնական պաշարների 

սահմանափակ և պատասխանատ� 

օգտագործ�մն � ամբար�մը՝ ի շահ ներկա և 

ապագա սեր�նդների։
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ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

09
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԽԵԼԱՄԻՏ 

ԶԱՐԳԱՑ�Մ

Շար�նակաբար բարձրացնենք կյանքի որակի 

չափանիշները՝ յ�րաքանչյ�ր բնակավայրի  

համար ապահովելով «21-րդ դարի» 

կենսակերպի հնարավոր�թյ�ն՝ ելնելով այն  

կանխադր�յթից, որ գյ�ղը կամ քաղաքը ոչ թե 

կոնկրետ տեսակի գործ�նե�թյամբ զբաղվել� 

վայր է, այլ բնակավայր (օրինակ, քաղաք�մ 

բնակվողը կարող է զբաղվել  

գյ�ղատնտեսական գործ�նե�թյամբ, իսկ 

գյ�ղ�մ բնակվողը՝ գիտական):
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10
ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԵՎ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏ� 

ՖԵՐՄԵՐ�ԹՅ�Ն

Կայացնենք նորարարական, արդյ�նավետ, 
բարձր ավելացված արժեք ստեղծող, կայ�ն 

զարգացող, բնական պաշարների նկատմամբ 

հոգատար և շրջակա միջավայրի հետ 

ներդաշնակ, էկոլոգիապես մաք�ր 

արտադրանք ստեղծող ֆերմեր�թյ�ն։
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11
ՄԵԾ 
ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁ�ԹՅ�Ն  
ԵՎ ԻՆՏԵԳՐ�Մ

Ապահովենք ավելի � ավելի մեծ թվով հայերի 

կապված�թյ�նը Հայաստանի հետ, որը 

կարտահայտվի ՀՀ քաղաքացի�թյ�ն, 
Հայաստան�մ անշարժ գ�յք, բիզնես 

�նենալով, Հայաստան�մ կրթ�թյ�ն 

ստանալով։
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12
ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԵՏ 

ԿԱՊՎԱԾ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հայաստանը դարձնենք համաշխարհային 

�ղևորափոխադր�մների, 
բեռնափոխադր�մների, տվյալների 

կարևորագ�յն հանգ�յց, որն իրար հետ է 

կապ�մ հյ�սիսն � հարավը, արևելքն � 

արևմ�տքը, ինչպես նաև աշխարհի հայկական 

համայնքները։
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13
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ 

ԵՎ ՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ 

ԷՆԵՐԳԻԱ

Ապահովենք Հայաստանի էներգետիկ 

անվտանգ�թյ�նն � ինքնաբավ�թյ�նը, 
բնակչ�թյան և տնտես�թյան համար 

էներգիայի կայ�ն հասանելի�թյ�նն � 

մատչելի�թյ�նը, ինչպես նաև շրջակա 

միջավայրի համար անվնաս լինելը։
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14
ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԻՉ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հայաստանը դարձնենք տեղական և 

օտարերկրյա ներդրողների համար գրավիչ և 

հ�սալի, տնտեսական կյանքի մասնակիցների 

համար կանխատեսելի, խաղի հավասար 

պայմաններ երաշխավորող, տնտես�թյան 

կայ�ն զարգացման համար արդյ�նավետ 

կարգավոր�մներ և հասանելի որակյալ 

ծառայ�թյ�ններ (այդ թվ�մ՝ ֆինանսական) 
առաջարկող երկիր։
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15
ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Բազմապատկենք և հավասարակշռենք 

համաշխարհային պահանջարկ �նեցող 

ժամանակակից ապրանքների, 
ծառայ�թյ�նների և համակարգերի 

արտադր�թյան համար անհրաժեշտ բարձր 

տեխնոլոգիաների և նորարար�թյ�նների 

�ղղակի և ան�ղղակի առաջարկն � 

պահանջարկը։
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16
ՃԱՆԱՉՎԱԾ, 
ՀԱՐԳՎԱԾ ԵՎ 

ՀՅ�ՐԸՆԿԱԼ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Ստեղծենք աշխարհ�մ ճանաչված և հարգված 

հայաստանի գործ�ն կերպար, զանգվածային 

կերպով ներգրավենք թիրախային այցել�ների, 
հանրահռչակենք հայկական մշակ�յթը, 
գիտական միտքը և քաղաքակրթ�թյ�նը:



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ�ԹՅ�Ն
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