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Ա ռԱ ջԱ բԱն

2015 թվա կա նին Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան ան դամ ե րկր ներն ամ փո փե ցին Հա զա րա-
մյա կի զար գաց ման նպա տակ նե րը, ո րոնք ո ւղղ ված են աշ խար հում մարդ կանց կյան քի ո րա կի և կեն սա- 
ա պա հով ման պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը: 
Չ նա յած 2009 թվա կա նի հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մին, ո րը զգա լի ազ դե ցու թյուն ու նե-
ցավ Հա յաս տա նի տն տե սու թյան վրա, ՀՀ կա ռա վա րու թյունն առ կա սահ մա նա փակ մի ջոց նե րով կա-
րո ղա ցավ շո շա փե լի ար դյունք նե րի հաս նել Հա զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ նե րի ի րա գործ ման 
ա ռու մով:
 Հան րու թյան ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց վող « Հա զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ նե րի ա ռա ջըն թա ցի 
զե կույ ցը» ցույց է տա լիս, որ մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված չա փո րո շիչ նե րի հա մա ձայն՝ ո րոշ նպա տակ նե-
րի մա սով` ման կա կան և մայ րա կան մա հա ցու թյուն, կր թու թյան մատ չե լի ու թյուն և մա քուր ջրի աղ բյուր-
նե րին հա սա նե լի ու թյուն, Հա յաս տա նում ար ձա նագր վել է է ա կան ա ռա ջըն թաց: ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 
նաև մաս նա կի ո րեն ի րա գոր ծել է մյուս նպա տակ նե րը, այդ թվում՝ աղ քա տու թյան կր ճա տումն ու բնա-
պահ պա նու թյան կա յու նու թյու նը:
 Ներ կա յաց ված ար դյունք նե րը խթա նում են ՀՀ կա ռա վա րու թյան ջան քե րը, ո րոնք ո ւղղ ված են առ կա 
մի ջոց նե րի ա ռա վել ար դյու նա վետ օգ տա գործ մա նը, այս ան գամ ար դեն` « Վե րա փո խենք մեր աշ խար հը. 
օ րա կարգ 2030» ՄԱԿ-ի նոր օ րա կար գում ը նդ գրկ ված 17 նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծում: 
 Մենք հետ ևո ղա կան քայ լեր կձեռ նար կենք նոր օ րա կար գի նպա տակ ներն ազ գայ նաց նե լու և լի ար ժե-
քո րեն ի րա կա նաց նե լու հա մար՝ դրա նով ի սկ մեր ներդ րու մը բե րե լով ե րկ րագն դի և դրա բնակ չու թյան 
կա յուն զար գաց ման հա մընդ հա նուր ա ռա ջըն թա ցում:

 Հո վիկ Աբ րա հա մյան
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա պետ
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 ՀԱ պԱ վում նե րի ցԱնկ
ԱԱԻ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ
ԱԵԿԱ Ար ևե լյան Եվ րո պա և Կենտ րո նա կան Ա սի ա
ԱՀԿ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյուն
ԱՄՀ Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմն ադ րամ 
ԱՄՆ դո լար Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի դո լար
ԱՊՀ Ան կախ պե տու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյուն
ԲԱՌԽ Բ նակ չու թյան ա ռա վել ռիս կային խմ բեր
ԳՀ Գ նո ղու նա կու թյան հա մար ժե քու թյուն
ԵՄ Եվ րո պա կան մի ու թյուն
ԵՏՄ Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյուն 
Է քյու Եվ րո պա կան ար ժու թային մի ա վոր
ԺԱՀ Ժո ղովր դագ րա կան և ա ռող ջա պա հու թյան հար ցե րի հե տա զո տու թյուն 
ԿԶՆ Կա յուն զար գաց ման նպա տակ
ԿԿԽ Կարմ րուկ, կարմ րախտ, խո զուկ
ՀԱԸ ԴԸԹ Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման դեպ քե րի ը նդ հա նուր թիվ
ՀԶՆ Հա զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ
ՀՀ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն
ՀՀ ԱՆ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն

ՀՀ ԱՎԾ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային վի ճա կագ րա կան  
ծա ռա յու թյուն

ՀՀ դրամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դրամ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյուն
ՀՄՄ Հեռահաղորդակցության միջազգային միություն
Հ ՆԱ Հա մա խառն ներ քին ար դյունք
ՁԻ ԱՀ Ձեռք բե րո վի ի մու նային ան բա վա րա րու թյան հա մախ տա նիշ 
ՄԱԲՀ ՄԱԿ-ի բնակ չու թյան հիմն ադ րամ
ՄԵՓԿ Մո րից ե րե խային փո խանց ման կան խար գե լում
ՄԻ ԱՎ Մար դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վի րուս 

ՇՄՊ ԳԱԾ Շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի  
ազ գային ծրա գիր 

ՍՃՓՎ Սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող վա րակ
Ս ՎԱ Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյուն
Վ ԶԵԲ Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման եվ րո պա կան բանկ
ՏԲ Տու բեր կուլո զ
ՏՀԶԿ Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն
ՏՀՏ Տեղեկատվության և հաղորդակցման տեխնոլոգիաները
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Շ նոր հա կա լա կան խոսք
 Հա զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ նե րի Ա ռա ջըն թա ցի ազ գային զե կույ ցը պատ րաստ վել է «Ի-Վի Քոն-
սալ թինգ» ըն կե րու թյան կող մից՝ Հա յաս տա նում Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան գրա սե նյա կի 
ո ւղ ղորդ մամբ:
 Սույն զե կույ ցը պատ րաս տած խորհր դա տու նե րի թի մում ը նդ գրկ ված են ե ղել փոր ձա գետ ներ Գա գիկ Գաբ-
րի ե լյա նը (տն տե սա կան հարցերով փոր ձա գետ, թի մի ղե կա վար), Սևակ Հով հան նի սյա նը (տն տե սա կան 
հարցերով փոր ձա գետ, ծրագ րի հա մա կար գող), Ա լեն Ա միր խա նյա նը (շր ջա կա մի ջա վայ րի հարցերով փոր-
ձա գետ, Հա յաս տա նի ա մե րի կյան հա մալ սա րա նի Հա կո բեան բնա պահ պա նա կան կենտ րոնի տնօրեն), 
Հաս միկ Ղու կա սյա նը (սո ցի ա լա կան հարցերով փոր ձա գետ) և Լա լա Մար գա րյան ցը (ա ռող ջա պա հու թյան 
հարցերով փոր ձա գետ):
«Ի-Վի Քոն սալ թինգ» ըն կե րու թյու նը և հե ղի նակ նե րի թի մն ի րենց ե րախ տա գի տու թյունն են հայտ նում Մի-
ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան հա յաս տա նյան թի մի ան դամն ե րին ի րենց տրամադրված ո ւղ ղորդ-
ման, նյու թե րի, ի նչ պեu նաև ար ժե քա վոր մեկ նա բա նու թյուն նե րի ու ա ռա ջար կու թյուն նե րի հա մար, մաս նա-
վո րա պես՝ Վա րյա Մե րու ժա նյա նին (Մշ տա կան հա մա կար գո ղի գրա սե նյա կի պաշտոնակատար) և Գարիկ 
Հայ րա պե տյա նին (ՄԱԿ-ի բնակ չու թյան հիմն ադ րա մի գոր ծա դիր ներ կա յա ցու ցիչ): 
«Ի-Վի Քոն սալ թինգ» ըն կե րու թյու նը և հե ղի նակ նե րի թի մը շնոր հա կա լու թյուն են հայտ նում նաև բո լոր այն 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին և ան հատ նե րին, ո րոնք մեծ պատ րաս տա կա մու թյամբ տրա մադ րե ցին ի րենց 
ժա մա նա կը, փորձն ու գի տե լիք նե րը՝ նշա նա կա լի ներդ րում ու նե նա լով այս նա խագ ծում, մաս նա վո րա պես՝ 
ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյա նը, ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյա նը, ՀՀ աշ խա տան-
քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյա նը, ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյա նը, Հի վան դու-
թյուն նե րի վե րահսկ ման և կան խար գել ման ազ գային կենտ րո նին, Տու բեր կու լո զի դեմ պայ քա րի ազ գային 
կենտ րո նին, ի նչ պեu նաև Կա յուն զար գաց ման ազ գային խորհր դի քար տու ղա րու թյա նը: 

Ն շում տվյալ նե րի մա սին 

 Գի տակ ցե լով Հա զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ նե րի (ՀԶՆ-ներ) կեն սա գործ ման հա մար հու սա լի 
տվյալ նե րի կար ևո րու թյու նը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյու նը 
(ՀՀ Ա ՎԾ), Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան (ՀՀ կա ռա վա րու թյուն) կող մից ՀԶՆ-նե րի 
շր ջա նակ նե րի և ՀԶՆ-նե րի ազ գայ նաց ման հաս տա տու մից ան մի ջա պես հե տո,  մեկ նարկ տվեց ՀԶՆ-նե րի 
ցու ցա նիշ նե րի հա վա քագր մա նը՝ սկ սած 2004 թվա կա նից: 
Այս պի սով, 2004 թվա կա նից սկ սած տվյալ ներն ա մե նից ոչ հա կա սա կան պաշ տո նա կան տվյալ ներն են, 
ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել ՀԶՆ-նե րի կեն սա գործ ման ա ռա ջըն թա ցը ու դրանց ներ քո սահ ման ված 
թի րախ նե րի կա տա րու մը ճշգ րիտ կեր պով ար տա ցո լե լու հա մար: ՀԶՆ-նե րի մի շարք ցու ցա նիշ նե րի՝ 1990-
ից 2003 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի պատ մա կան տվյալ նե րը կա րող են ան հայտ լի նել, 
կամ հնա րա վոր է, որ դրանք հա վա քագր ված կամ հաշ վարկ ված լի նեն այլ մե թո դա բա նու թյամբ: Ո րոշ դեպ-
քե րում այս հան գա ման քը կա րող է ան դրա դառ նալ մինչև 2004 թվա կա նը և դրա նից հե տո հա վա քագր ված 
տվյալ նե րի հա մադ րե լի ու թյան վրա: Հա մա լիր մո տե ցում ցու ցա բե րե լու նկա տա ռումն ե րով և այն քա նով, 
որ քա նով դա հնա րա վոր է ե ղել առ կա տվյալ նե րի պայ ման նե րում՝ զե կույ ցում կա տար վել է հա մե մա տու-
թյուն 2004 թվա կա նին նա խոր դող տա րի նե րի հետ (տ վյալ նե րի հա մադ րե լի ու թյան մա սին հա մա պա տաս-
խան նշումն ե րով):
 Հարկ է ա ռան ձին նշում կատարել աղ քա տու թյան մա կար դա կի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի առնչությամբ: Հա-
յաս տա նում Տնային տն տե սու թյուն նե րի կեն սա մա կար դա կի ամ բող ջաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի (ՏՏ-
ԿԱՀ) մի ջո ցով աղ քա տու թյան մա կար դա կը ո րո շե լիս օգ տա գործ վել է Հա մաշ խար հային բան կի մե թո դա-
բա նու թյու նը: 1996 թվա կա նից ի վեր կի րառ վող մե թո դա բա նու թյու նը փո փո խու թյան է են թարկ վել ե րեք 
ան գամ` 1998/99, 2004 և 2009 թվա կան նե րին: Պատ մա կան տվյալ նե րի հա մադ րե լի ու թյունն ա պա հո վե լու 
հա մար ՀՀ Ա ՎԾ-ն կր կին ան ցկաց րեց աղ քա տու թյան մա կար դա կի հե տա դարձ և ա ռա ջա դարձ վե րագ-
նա հա տում` հիմն վե լով այս մե թո դա բա նու թյուն նե րի վրա: Այ դու հան դերձ, վե րագ նա հա տու մը չի ե ղել հա-
մընդգր կուն: 1998-1999 և 2004-2012 թվա կան նե րի աղ քա տու թյան մա կար դա կի տվյալ նե րն ամփոփվել են 
2004 թվա կա նի մե թո դա բա նու թյամբ, մինչ դեռ 2009 թվա կա նի մե թո դա բա նու թյամբ ամփոփվել են մի այն 
2004-2013 թվա կան նե րի տվյալ նե րը: 
Սույն զե կույ ցում օգ տա գործ վել են 2004 թվա կա նի մե թո դա բա նու թյամբ 1998-1999 և 2004-2012 թվա կան նե-
րի հա մար ամփոփված տվյալ ներ, ի նչ պեu նաև 2009 թվա կա նի մե թո դա բա նու թյամբ 2004-2013 թվա կան-
նե րի հա մար ամփոփված տվյալ ներ: 
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1. Ամ ՓոՓ Ակ նԱրկ
 Վեր ջին տաս նա մյա կում Հա յաս տա նը նա խա ձեռ նել է ի նս տի տու ցի ո նալ, տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան 
բա րե փո խումն ե րի լայն շր ջա նակ, ո րն ո ւղղ ված է ե ղել Հա զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ նե րի (ՀԶՆ-
ներ) կեն սա գործ մա նը: Ը նդ հա նուր առ մամբ ՀԶՆ-նե րի ներ քո Հա յաս տա նը սահ մա նել և ստանձ նել է 16 
ազ գային թի րախ: ՀԶՆ-նե րի ազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում թի րախ նե րի կեն սա գործ-
ման կամ ի րա կա նաց ման ըն թաց քը չա փագ րե լու նպա տա կով սահ ման վել է 65 ցու ցա նիշ: Ո րոշ ազ գային 
թի րախ ներ և ցու ցա նիշ ներ տար բեր վում են հա մաշ խար հային մա կար դա կով ըն դուն ված թի րախ նե րից և 
ցու ցա նիշ նե րից, սա կայն հա մա պա տաս խա նում են դրանց պա հանջ նե րին` մի ա ժա մա նակ ար տա ցո լե լով 
ե րկ րում ձևա վոր ված ի րո ղու թյուն նե րը:
Սահ ման ված 65 ցու ցա նի շից Հա յաս տա նում ար ձա նագր վել է 22 ցու ցա նի շի կա տա րում: Այ դու հան դերձ, 
չկա տար ված ցու ցա նիշ նե րից 10-ի ո ւղ ղու թյամբ ար ձա նագր վել է դրա կան ա ռա ջըն թաց: Ազ գային ցու-
ցա նիշ նե րի գրե թե կե սը̀  65 ցու ցա նի շից 30-ը, Հա յաս տա նում չի կա տար վել: Ե րեք ցու ցա նի շի ճշգ րիտ 
չա փու մը դժ վար է, քա նի որ հա մա պա տաս խան տվյալ նե րը կամ սահ ման ված հաշ վե լի չա փա նիշ նե րը 
բա ցա կա յում են: 
Սույն բաժ նի վեր ջում (էջ 14) մեկ է ջի վրա բեր ված է ՀԶՆ-նե րի կա տար ման մի ա վոր նե րի հաշ վար կը, 
որ տեղ ամ փոփ ներ կա յաց վում են ՀԶՆ-նե րի գծով Հա յաս տա նի նվա ճումն ե րը և հա մա պա տաս խան ցու-
ցա նիշ նե րը: 
Կար ևոր է նշել, որ ստանձ նած պար տա կա նու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ՀԶՆ-նե րի ի րա կա նաց ման 
բնագավառում ե րկ րի նվա ճումն ե րի գնա հա տու մը կա տար վել է ոչ թե ը նդ հան րաց ված ե ղա նա կով, այլ՝ 
յու րա քան չյուր թի րա խի ներ քո Հա յաս տա նի ստանձ նած ա ռան ձին ազ գային ցու ցա նիշ նե րի ի րա կա նաց-
ման տե սան կյու նից:

Պարզ չէ, 5%

Կատարված, 
34%

Չկատարված, 46%

Չկատարված,  
բայց լավ առաջընթաց, 15%

Հայաստան, ՀԶՆ-ների արդյունքներ
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ՀԶՆ 1. ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԱՂ ՔԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈ ՎԻ ՎԵ ՐԱ ՑՈՒՄ
 Ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան և սո վի վե րաց ման ո ւղ ղու թյամբ Հա յաս տա նը կա տա րել է 1-ին ՀԶՆ-ի ներ քո 
սահ ման ված ցու ցա նիշ նե րի կե սը, մինչ դեռ մյուս կե սը դեռևս են թա կա է կա տար ման:
 Վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե րում ար ձա նագր վել է ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան և սո վի զգա լի կր ճա տում, 
այ դու հան դերձ, ե րկ րում պահ պան վում է աղ քա տու թյան բարձր մա կար դակ: 2004 թվա կա նից ի վեր 
թերսն ված (ծայ րա հեղ աղ քատ) ան ձանց թի վը նվա զել է 1,6 ան գամ և 2013 թվա կա նին կազ մել է 2,7%: 
Բայց և այն պես, բնակ չու թյան գրե թե մեկ եր րոր դը շա րու նա կում է մնալ աղ քատ: Դրա մա կան ար ժե քով 
հաշ վարկ ված՝ 2013 թվա կա նին աղ քատ նե րի շարքին են դաս վել օ րա կան 3,2 Ա ՄՆ դո լա րից պա կաս 
սպա ռում ու նե ցող նե րը, ի սկ ծայ րա հեղ աղ քատ են հա մար վել օ րա կան 1,9 Ա ՄՆ դո լա րից պա կաս սպա-
ռում ու նե ցող նե րը: Ան հանգս տաց նող և ա հա զան գող նշան է դար ձել այն ի րո ղու թյու նը, որ 2000 թվա կա-
նից ի վեր ար ձա նագր վել է թերսն ված և թե րաճ մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի տո կո սի կա յուն աճ: 
2010 թվա կա նին ե րե խա նե րի գրե թե 5%-ի մոտ ար ձա նագր վել է թեր քա շու թյուն, ը նդ ո րում՝ ե րե խա նե րի 
19%-ը եղել է թե րաճ: Աղ քա տու թյան մա կար դա կը ե րե խա նե րի շր ջա նում ա վե լի բարձր է և գե րա զան ցում 
է ազ գային մի ջին ցու ցա նի շը 5,3 տո կո սային կե տով` 2008 թվա կա նի հա մե մատ ա ճե լով 25%-ով:
 Բո լո րի, այդ թվում` կա նանց և ե րի տա սարդ նե րի հա մար ար դյու նա վետ զբաղ վա ծու թյան և պատ շաճ աշ-
խա տան քի ա պա հով ման գծով Հա յաս տա նում ար ձա նագր վել են տար բեր ար դյունք ներ: 
2005-ից 2014 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ը նդ հա նուր գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը 
31,2%-ից նվա զել է մինչև 17,6%, սա կայն ե րկ րի աշ խա տան քային ռե սուրս նե րի գրե թե 40%-ը շա րու նա կում 
է մնալ տն տե սա պես ոչ ակ տիվ: Բա ցի այդ, 25-ից 29 տա րե կան ե րի տա սարդ կա նանց և տղա մարդ կանց 
40,4%-ը, ի սկ 15-ից 24 տա րե կան նե րի 37,2%-ը չի սո վո րում դպ րո ցում կամ ու սումն ա կան հաս տա տու թյու-
նում և ոչ էլ աշ խա տանք ու նի:1 Ա վե լին, Հա յաս տա նում զբաղ ված բնակ չու թյան ա վե լի քան մեկ քա ռոր դը 
դեռևս աղ քատ է, ի սկ մի ջին խա վին պատ կա նող՝ օ րա կան 4 Ա ՄՆ դո լա րից ա վելի սպա ռում ու նե ցող 
աշ խա տող նե րի մաս նա բա ժի նը կազ մում է բնակ չու թյան մի այն մեկ եր րոր դը, ին չը վկա յում է այն մա սին, 
որ տն տե սու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը գտն վում է ցածր մա կար դա կի վրա: 

1 ՀՀ ԱՎԾ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014թ. http://www.armstat.am/
am/?nid=82&id=1625: ՀՀ ԱՎԾ-ի մեթոդաբանության համաձայն` բնակչության աշխատանքային ռեսուրսները 
կազմում են 15-ից 75 տարեկան անձինք:

 

Աղքատներ և ծայրահեղ 
աղքատներ/թերսնվածներ, %

Աղքատների մասնաբաժին, %
Ծայրահեղ աղքատների/
թերսնվածների մասնաբաժին, %

Մինչև հինգ տարեկան
 թերքաշ երեխաներ, % 

(2 ՍՇ պակաս)

Օրական 4,3 ԱՄՆ դոլարից
 ավելի եկամ�տ �նեցողներ, %
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ՀԶՆ 2. ՀԱ ՄԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ Ա ՊԱ ՀՈ ՎՈՒՄ
 Հա մընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյան ա պա հով ման գծով Հա յաս տա նը կա տա րել է սահ ման ված հինգ 
ցու ցա նի շներից մե կը: Ը նդ հա նուր առ մամբ, Հա յաս տա նում կր թա կան հա մա կար գում ը նդ գրկ վա ծու թյան 
մաս նա բա ժի նը բարձր է, ը նդ ո րում՝ գրե թե ամ բողջ բնակ չու թյու նը գրա գետ է և ստա ցել է ո րո շա կի մա-
կար դա կի կր թու թյուն: Կր թու թյու նը հա վա սա րա պես հա սա նե լի է ի նչ պես տղա նե րի, այն պես էլ աղ ջիկ-
նե րի հա մար, թեև ա վագ դպ րո ցում և բու հե րում սո վո րող աղ ջիկ նե րի տո կոսն ա վե լի բարձր է: Վեր ջին 
տաս նա մյա կում նվա զել է բու հե րում հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյան ցու ցա նի շի տար բե րու թյունն աղ-
քատ նե րի և ոչ աղ քատ նե րի միջև: 2005-ից 2013 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում աղ քատ-
նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյունը՝ ար տա հայտ ված որ պես ոչ աղ քատ բնակ չու թյան տո կոս, 26%-ից ա ճել է մինչև 
51%: 
 Բայց և այն պես, Հա յաս տա նին չհա ջող վեց կա տա րել ՀԶՆ-ի ներ քո ստանձ նած բարձր թի րախ նե րը, 
մաս նա վո րա պես՝ տար րա կան և ա վագ դպ րոց նե րում ը նդ գրկ վա ծու թյան մաս նա բաժ նի և պե տա կան 
բյու ջե ից հա մա պա տաս խան հատ կա ցումն ե րի մա սով: 2014 թվա կա նին պե տա կան ֆի նան սա վոր ման մա-
կար դա կը̀  ար տա հայտ ված որ պես ՀՆԱ-ի մաս նա բա ժին, կազ մեց 2,4%, ո րը զգա լի ո րեն զի ջում է 2000 
թվա կա նին ար ձա նագր ված ցու ցա նի շին: Որ պես մտա հո գիչ մի տում կա րե լի է ար ձա նագ րել դպ րոց նե-
րում և հատ կա պես ա վագ դպ րոց նե րում ը նդ գրկ վա ծու թյան նվա զու մը և դուրս մնա ցած ա շա կերտ նե րի 
տո կո սի ա ճը: 2010-2013 թվա կան նե րին ա վագ դպ րոց նե րում ը նդ գրկ վա ծու թյան մա կար դա կը 84,4%-ից 
ի ջել է մինչև 72,4%: 

ՀԶՆ 3. ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱ ՆՈՒՄ ԵՎ  
ԿԱ ՆԱՆՑ ԼԻ Ա ԶՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Ը ՆԴ ԼԱՅ ՆՈՒՄ
 Գեն դե րային հա վա սա րու թյան խթան ման և կա նանց լի ա զո րու թյուն նե րի ը նդ լայն ման գծով Հա յաս տանն 
իր ա ռջև դր ված թի րախ նե րը չի կա տա րել: Թեև տղա մար դիկ և կա նայք ու նեն կր թու թյուն ստա նա լու հա-
վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ (ը նդ ո րում՝ բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տում ը նդ գրկ ված կա նանց թիվն 
ա վե լի բարձր է), կա նայք դժ վա րու թյուն նե րի են բախ վում բարձր վար ձատր վող աշ խա տա տե ղեր գտ նե-
լու հար ցում, հատ կա պես` ոչ գյու ղատն տե սա կան ո լոր տում: 2013 թվա կա նին կա նանց զբաղ վա ծու թյան 
մա կար դա կը կազ մել է 46%, ի սկ տղա մարդ կան ցը՝ 62%: 
Ինչ պես վկա յում են տվյալ նե րը, Հա յաս տա նում կա նայք շատ ա վե լի քիչ են ներգ րավ ված ո րո շումն ե րի 
կա յա ցում են թադ րող պաշ տոն նե րում` ե րկ րի տն տե սա կան, գոր ծա րար և քա ղա քա կան կյան քում: Թեև 
կին խորհր դա րա նա կան նե րի թի վը ե ռա պատկ վել է, այն դեռևս գտն վում է շատ ցածր մա կար դա կի վրա 
(խորհր դա րա նա կան տե ղե րի 11%), ը նդ ո րում՝ կա նանց ը նդ գրկ վա ծու թյու նը տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րում սահ մա նա փակ է (2,1%), ի սկ քա ղա քային հա մայնք նե րի և տա րա ծաշր ջա նային կա-
ռա վար ման մար մին նե րում կա նանց ը նդ գրկ վա ծու թյու նը գործ նա կա նում բա ցա կա յում է:

Համախառն ընդգրկվածություն 
դպրոցներում%

Գենդերային հավասարություն՝ աղջիկների 
համախառն ընդգրկվածություն տղաների 

համեմատ, 2014թ.
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ՀԶՆ 4. Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՀԱ ՑՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱ ԶԵ ՑՈՒՄ
Ե րե խա նե րի մա հա ցու թյան նվա զեց ման գծով Հա յաս տա նը մո տե նում է իր ա ռջև դր ված թի րախ նե րի 
կա տար մա նը (թի րախ նե րից մե կը կա տար վել է, ի սկ մյուս եր կու թի րա խով ար ձա նագր վել է զգա լի ա ռա-
ջըն թաց): Պատ վաս տումն ե րի և ման կա կան ա ռող ջա պա հու թյան ազ գային ծրագ րե րը նպաս տել են ե րե-
խա նե րի և մանկական մա հա ցու թյան նվա զեց մա նը: 2010 թվա կա նից Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի՝ ԿԿԽ 
պատ վաս տումն ե րի մաս նա բա ժի նը կազ մել է 97% և պահ պան վել նույն մա կար դա կի վրա:

ՀԶՆ 5. ՄԱՅ ՐԱ ԿԱՆ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅԱՆ ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎՈՒՄ
Մայ րա կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման մա սով Հա յաս տա նը կա տա րել է սահ ման ված վեց ցու ցա նի շից 
չոր սը: Այս ո ւղ ղու թյամբ ար ձա նագր վել են լավ ար դյունք ներ այն ի մաս տով, որ հա մա պա տաս խան ո րա-
կա վո րում ու նե ցող բու ժանձ նա կազ մի կող մից ըն դուն ված ծնունդ նե րի մաս նա բա ժի նը կազ մել է 100%, 
ի նչ պեu նաև բա րե լավ վել է նա խածնն դյան բու ժօգ նու թյան տրամադրումը: 
2004-ից 2014 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ար ձա նագր վել է 100.000 կենդանածնի հաշ-
վով մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի շի նվա զե ցում` 26,7-ից մինչև 18,6 դեպք, բայց և այն պես, նշ ված 
ցու ցա նի շը դեռևս չորս ան գամ գե րա զան ցում է Եվ րո պա կան Մի ու թյան մի ջին ցու ցա նի շը: 
Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ո լոր տում դեռևս պա հանջ վում են զգա լի բա րե լա վումն եր: Հղի ու թյան ար-
հես տա կան ը նդ հատ ման դեպ քե րի հա ճա խա կա նու թյու նը նվա զել է, սա կայն դեռևս շա րու նա կում է մնալ 
բարձր, ին չը բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում պտ ղա բե րու թյան ցու ցա նի շի վրա:
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ՀԶՆ 6. ՊԱՅ ՔԱՐ ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-Ի, ՄԱ ԼԱ ՐԻ ԱՅԻ ԵՎ  
ԱՅԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԴԵՄ
 ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի, մա լա րի այի և այլ հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի գծով Հա յաս տա նը կա տա րել է 
սահ ման ված վեց ցու ցա նի շից ե րե քը, ի սկ մնա ցած ցու ցա նիշ նե րի մա սով գրանց վել է ա ռա ջըն թաց: Այս 
ո ւղ ղու թյամբ ձեռ նարկ ված գոր ծո ղու թյուն ներն ար դյու նա վետ են ե ղել այն ի մաս տով, որ 2007 թվա կա նից 
ի վեր բո լոր գրանց ված ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր նե րն ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հնա րա վո րու թյուն են ու-
նե ցել օգ տա գոր ծել հա կա ռետ րո վի րու սային դե ղեր, ի սկ տու բեր կու լո զի հայտ նա բեր ված բո լոր դեպ քե-
րը բուժ վել են ան մի ջա կան հս կո ղու թյամբ ի րա կա նաց վող կար ճատև բուժ ման կուր սի շր ջա նակ նե րում: 
Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան կող մից Հա յաս տանը հա վաս տագր վել է որ-
պես մա լա րի այից զերծ տա րածք, ը նդ ո րում՝ 2006 թվա կա նից ի վեր տե ղա կան մա կար դա կով չի ար ձա-
նագր վել մա լա րի այի ոչ մի նոր դեպք:
 Բայց և այն պես, տու բեր կու լո զի դեպ քե րի մա սով հա մա պա տաս խան թի րա խը չի կա տար վել: Բա ցի այդ, 
ան հանգս տու թյան տե ղիք է տա լիս ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր նե րի թվի կա յուն ա ճը, ի նչ պես նաև այն հան գա-
ման քը, որ 15-ից 24 տարեկան տա րի քային խում բը ներ կա յաց նող բնակ չու թյան շր ջա նում ՄԻ ԱՎ/  
ՁԻ ԱՀ-ի վե րա բերյալ գի տե լիք նե րի մա կար դա կը ցածր է: 2014 թվա կա նին նման գի տե լիք ներ ու ներ 
բնակ չու թյան ըն դա մե նը 22,4%-ը: 

ՀԶՆ 7. ՇՐ ՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒՄ 
Շր ջա կա մի ջա վայ րի կա յուն պահ պան ման գծով Հա յաս տա նը կա տա րել է սահ ման ված տասն վեց ցու ցա-
նի շից յո թը, ի սկ ևս եր կու ցու ցա նի շի մա սով գրանց վել է ա ռա ջըն թաց: Այս ո ւղ ղու թյամբ ձեռ նարկ ված մի-
ջո ցա ռումն ե րը լավ ար դյունք ներ են տվել հետ ևյալ ո լորտ նե րում՝ (i) հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի 
մա կե րե սի աճ (մինչև ը նդ հա նուր տա րած քի 13%-ը), (ii) Սևա նա լճի մա կար դա կի բարձ րա ցում ա վե լի քան 
չորս մետ րով և լճի ջրային ռե սուրս նե րի մաք րու թյան բա րե լա վում, (iii) կեղ տաջ րե րի մաքր ման կա յան-
նե րի կա ռու ցում. 2012-2015 թվա կան նե րին կա ռուց վել է վեց կա յան, (iv) քա ղա քային և գյու ղա կան շր ջան-
նե րի բնակ չու թյան ջրա մա տա կա րար ման բա րե լա վում. 17-ժա մյա ջրա մա տա կա րա րում Եր ևա նից դուրս  
գտն վող քա ղա քային և գյու ղա կան շր ջան նե րի տնային տն տե սու թյուն նե րի հա մար (2005 թվա կա նին այդ 
ցու ցա նի շը կազ մել է 7,4 ժամ):
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Այ դու հան դերձ, 2005-ից 2013 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, այն է` ըն դա մե նը 8 տա-
րում, Հա յաս տա նի ան տա ռային ծած կույ թը նվա զել է՝ ե րկ րի մա կե րե սի 11,2%-ից հաս նե լով 9,7%-ի: Այս 
մի տումն ան հանգս տու թյան տե ղիք է տա լիս, ի սկ դրա հա կա դարձ ման հա մար պա հանջ վում են ա րագ և 
վճ ռա կան քայ լեր: Թեև կոշտ վա ռե լիք (ա ղբ և ա թար) օգ տա գոր ծող բնակ չու թյան տո կո սը 2013 թվա կա-
նին կազ մել է 1996 թվա կա նի ցու ցա նի շի մո տա վո րա պես կե սը, բայց և այն պես, այն հե ռու է ՀԶՆ-նե րի 
ազ գային գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում հա մա պա տաս խան թի րա խի ներ քո սահ ման ված 5%-ից: Ա վե լին, 
2007 թվա կա նից ի վեր գրանց վել է այդ թվի աճ: Վթա րային կա ցա րան նե րում ապ րող քա ղա քաբ նակ 
տնային տն տե սու թյուն նե րի նվա զեց ման, ի նչ պես նաև կո յու ղու ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան 
բա րե լավ ման գծով սահ ման ված թի րախ նե րը նույն պես չեն կա տար վել: Վեր ջին տաս նա մյա կում ար ձա-
նագր վել է կո յու ղու հա սա նե լի ու թյան չա փա վոր աճ. բնակ չու թյան 32%-ը դեռևս չու նի բա րե կարգ ված կո-
յու ղուց օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն: 

ՀԶՆ 8. ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՆՊԱ ՏԱ ԿՈՎ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ  
ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒՄ 
Հա մաշ խար հային հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևա վոր ման գծով Հա յաս տա նը կա տա րել է սահ ման ված տաս-
ներ կու ցու ցա նի շից եր կու սը, ի սկ ևս եր կու ցու ցա նի շի մա սով գրանց վել է զգա լի ա ռա ջըն թաց: Հա յաս-
տա նը կա տա րել է իր ա ռջև դր ված թի րախ նե րը̀  ա պա հո վե լով տե ղե կատ վու թյան և հա ղոր դակց ման 
տեխ նո լո գի ա նե րի հա սա նե լի ու թյու նը հա մա կար գիչ նե րի օգ տա գործ ման, բջ ջային հե ռա խոս նե րի ծա-
ռա յու թյուն նե րին բա ժա նոր դագ րու թյան և hա մա ցան ցի օգ տա գործ ման մա սով: 

Այ դու հան դերձ, Հա յաս տա նին չի հա ջող վել կա տա րել իր ա ռջև դր ված ցու ցա նիշ նե րից ու թը, ո րոնք վե-
րա բե րում են մա մու լի ա զա տու թյա նը, կա ռա վա րու թյան ար դյու նա վե տու թյանն ու հաշ վետ վո ղա կա նու-
թյա նը, կար գա վոր ման ո րա կին և օ րեն քի գե րա կա յու թյա նը, կո ռուպ ցի այի վե րահս կո ղու թյանն ու ըն կալ-
մա նը: Բո լոր նշ ված ցու ցա նիշ նե րով գրանց վել է դան դաղ ա ռա ջըն թաց, չնա յած այն ի նս տի տու ցի ո նալ 
և ի րա վա կան բա րե փո խումն ե րին, ո րոնք Կա ռա վա րու թյու նը ձեռ նար կել է վեր ջին տաս նա մյա կում, և 
ո րոնք ո ւղղ ված են ե ղել կա ռա վար ման, քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի և պա տաս խա նատ վու թյան, ի նչ-
պեu նաև մար դու ի րա վունք նե րի այն պի սի մա կար դա կի ա պա հով մա նը, ո րը կն պաս տի ե րկ րի կա յուն 
զար գաց մա նը: 

ՏՀՏ օգտագործ�մ, 100 բնակչի հաշվով     

Բջջային կապի բաժանորդներ Անձնական համակարգիչների օգտատերեր Համացանցի օգտատերեր
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 ՀԱ ԶԱ ՐԱՄՅԱ ԿԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԻՑ ԴԵ ՊԻ ԿԱՅՈՒՆ 
ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵՐ
2015 թվա կա նը Հա զա րա մյա կի զար գաց ման օ րա կար գի եզ րա փա կիչ տա րին է: Նպա տակ ու նե նա լով 
խթա նել ՀԶՆ-նե րի ի րա կա նա ցու մը և ա պա հո վել զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ ամբողջ աշ խար հում ձեռ-
նարկ վող ջան քե րի շա րու նա կա կա նու թյունն ու կա յու նու թյու նը̀  Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան 
ան դամ պե տու թյուն նե րը 2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 25-ից 27-ը Նյու Յոր քի ՄԱԿ-ի գլ խա վոր գրա սե-
նյա կում ըն դունեցին հռ չա կա գիր, ո րով սահ ման վեց նոր օ րա կարգ` Կա յուն զար գաց ման 2030 թվա կա նի 
օ րա կար գը: Հռ չա կագ րում ամ րագր ված է տասնյոթ Կա յուն զար գաց ման նպա տակ (ԿԶՆ), ո րոնք կոչ ված 
են փո խա րի նել ո ւթ ՀԶՆ-նե րին և հան դես գալ որ պես վեր ջին նե րիս շա րու նա կու թյուն: 
« Հետ-2015» զար գաց ման օ րա կար գի ձևա վոր ման հա մա տեքս տում 2013 թվա կա նին ՄԱԿ-ի հա յաս- 
 տա նյան թի մը, հա մա գոր ծակ ցե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան հետ, ձևա վո րեց « Հետ-2015» զար գաց ման հար-
ցե րով հանձ նա խում բ, ո րի հա մա նա խա գահ ներ նշա նակ վե ցին ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման ա ռա-
ջին փոխ նա խա րա րը և ՄԱԲՀ-ի ներ կա յա ցուց չի տե ղա կա լը: Հանձ նա խում բը նպա տակ ու ներ սահ մա նել 
ա ռա ջի կա հա մաշ խար հային կա յուն զար գաց ման օ րա կար գի ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը: Ա ռաջ նա հեր-
թու թյուն նե րի սահ ման ման հա մար օգ տա գործ վող մաս նակ ցային գոր ծըն թա ցը, ո րը են թադ րում է հան-
րային քն նար կումն ե րի ան ցկա ցում, է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի ԿԶՆ-նե րի և դրանց կեն սա գործ ման 
մե խա նիզմն ե րի վե րա բե րյալ բո լոր շա հա ռու նե րի տե սան կյունն ար տա ցո լե լու և հա սա րա կու թյան մեջ 
հա մընդ հա նուր հա մա ձայ նու թյան գա լու ա ռու մով: Բա ցի այդ, Կա յուն զար գաց ման ազ գային խոր հուր-
դը, հա մա գոր ծակ ցե լով մի ջազ գային և ազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ, պատ րաս տել է « Ռի ո+ 
20» Ազ գային գնա հատ ման զե կույ ցը (2012թ.) և « Ռի ո+20» Ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը (2015թ.), ո րոն ցում 
ա ռա ջարկ վում են հայե ցա կար գեր և միջոցառումների ծրագ րեր կա յուն զար գաց ման հիմն ա կան ո ւղ ղու-
թյուն նե րով: Նման մաս նակ ցային գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով վեր հան ված մար տահ րա վեր նե րից շա տե րը 
հա մա պա տաս խա նում են ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014-2025 թվա կան նե րի հա մար նա խա տես ված Հե ռան-
կա րային զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րին:
 Սույն զե կույ ցում ներ կա յաց վում են նախ նա կան ա ռա ջար կու թյուն ներ ԿԶՆ-նե րի ա ռաջ նա հեր թու թյուն-
նե րի սահ ման ման վե րա բե րյալ̀  հիմք ըն դու նե լով շա հա ռու նե րի քն նար կումն ե րը, ՀԶՆ-նե րի մա սով ար-
ձա նագր ված ա ռա ջըն թա ցի վեր լու ծու թյու նը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թե րում 
սահ ման ված ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը, ի նչ պեu նաև Հա յաս տա նում տի րող սո ցի ա լա կան և տն տե սա-
կան ի րա կա նու թյու նը:
 Ներ կա յաց ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի մշակ ման հա մար սույն զե կույ ցում օգ տա գործ վում է հետ ևյալ մո-
տե ցու մը. (i) հրա տապ սո ցի ա լա կան, բնա պահ պա նա կան և այլ հար ցե րին ան դրա դառ նա լուն զու գա հեռ՝ 
խիստ կար ևոր է պայ քա րել նման խն դիր նե րի բուն պատ ճառ նե րի դեմ, (ii) ե րկ րի կա րո ղու թյուն նե րն 
ամրապնդելու և դր ված նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը նպաս տե լու հա մար խիստ կար ևոր է ի հայտ բե-
րել ա ռանց քային խո չըն դոտ նե րը և հաղ թա հա րել դրանք: Հա յաս տա նի հա մար ա ռանց քային խո չըն-
դոտներ են հան դի սա նում տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան ծրագ րե րի հա մար հատ կաց վող ֆի նան սա վոր-
ման մա կար դա կը, կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյունն ու կա րո ղու թյուն նե րը, մարդկային կապիտալի 
կարողությունը, ի նչ պեu նաև բնակ չու թյան շր ջա նում տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան գա ղա փար նե-
րի և նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կեն սա գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը:  
Տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան ծրագ րե րի հա մար ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ա պա հով ման հարցում է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նի հզոր տն տե սու թյան առ կա յու թյու նը: Կա ռա վա րու թյան և լայն հան րու թյան ա ռջև 
ծա ռա ցած մար տահ րա վերն է կա ռու ցել հզոր և դի մա կա յուն տն տե սու թյուն` մի ա ժա մա նակ շա րու նա կե-
լով քա ղա քա կան և ի նս տի տու ցի ո նալ այն բա րե փո խումն ե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են վե րա կանգն ման և 
եր կա րա ժամ ետ զար գաց ման հա մար: 
Ա ռա ջարկ վող ա ռաջ նա հերթ ո լորտ նե րից են՝

1. աճող տնտեսության ապահովումը կամ աճի միտված տնտեսության ապահովումը,
2.  մարդ կային կա պի տա լի զար գա ցու մը,
3.  կա ռա վար ման բա րե լա վու մը (կա ռա վար ման հա մա կար գի ի նս տի տու ցի ո նալ ար դի ա կա նա ցում),
4.  գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը ,
5. ա ռող ջա պա հու թյու նը,
6. կա յուն զար գա ցու մը (շր ջա կա մի ջա վայ րի ա վե լի լավ պաշտ պա նու թյուն):
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ՊԱՅՄ.
ՆՇԱՆ

Կատարված
թիրախ

Չկատարված
թիրախ

 
 

ՀԶՆ-ՆԵՐԻ Ա ՌԱ ՋԸՆ ԹԱ ՑԻ ՄԻ Ա ՎՈՐ ՆԵ ՐԻ ՀԱՇ ՎԱՐԿ 
(վան դակ նե րը ցույց են տա լիս ցու ցա նիշ նե րի թի վը՝ 1 վան դակ = մեկ ցու ցա նիշ)
ՀԶՆ 1. ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԱՂ ՔԱ  ԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈ ՎԻ ՎԵ ՐԱ 

Թի րախ 1. Մինչև 2015 նվա զեց նել աղ քա տու թյան մա կար դա-
կը̀  ի ջեց նե լով այն 1990 թվա կա նին ար ձա նագր վա ծից ցածր  
մա կար դա կի

ՀԶՆ 2. ՀԱ ՄԸՆԴ ՀԱ  ՐԱ ԿԱՆ ԿՐ  ԹՅԱՆ 
Ա ՊԱ ՀՈ 

Թի րախ 3. Ա պա հո վել, որ մինչև 2015 թվա կա նը յու րա քան չյուր 
ե րե խա հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ստա նալ լի ար ժեք ո րա կյալ միջ-
նա կարգ կր թու թյուն

ՀԶՆ 3. ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ՀԱ ՎԱ ՍԱ  ԹՅԱՆ ԽԹԱ 
ԵՎ ԿԱ ՆԱՆՑ ԼԻ Ա ԶՈ   ՆԵ ՐԻ Ը ՆԴ ԼԱՅ 

Թի րախ 4. Մինչև 2015 թվա կա նը բարձ րաց նել քա ղա քա կան ո րո-
շումն ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում կա նանց մաս նակ ցու թյու նը

ՀԶՆ 4. Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՀԱ  ԹՅԱՆ ՆՎԱ ԶԵ 

ՀԶՆ 5. ՄԱՅ ՐԱ ԿԱՆ Ա ՌՈՂ  ԹՅԱՆ ԲԱ ՐԵ ԼԱ 

Թի րախ 6.բ. Մինչև 2015 թվա կանն ա պա հո վել վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջու թյան հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյուն

ՀԶՆ 6. ՊԱՅ ՔԱՐ ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-Ի, ՄԱ ԼԱ ՐԻ ԱՅԻ ԵՎ ԱՅԼ 
ՀԻ ՎԱՆ   ՆԵ ՐԻ ԴԵՄ

Թի րախ 7.ա. Մինչև 2015 թվա կա նն ար գե լա կել և սկ սել հա կա դար-
ձել ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի տա րած ման ըն թաց քը
Թի րախ 7.բ. Մինչև 2010 թվա կանն ա պա հո վել ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի 
բուժ ման հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյու նը դրա կա րիքն ու նե ցող 
բո լոր ան ձանց հա մար
Թի րախ 8. Մինչև 2015 թվա կա նն ար գե լա կել և սկ սել հա կա դար-
ձել մա լա րի այի և հիմն ա կան այլ հի վան դու թյուն նե րի տա րած ման 
ըն թաց քը

ՀԶՆ 7. ՇՐ ՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ  
Ա ՊԱ ՀՈ 

Թի րախ 9. Ներդ նել կա յուն զար գաց ման սկզ բունք նե րը ե րկ րի քա-
ղա քա կա նու թյուն նե րում և ծրագ րե րում և հա կա դար ձել շր ջա կա 
մի ջա վայ րի ռե սուրս նե րի կո րուս տը

Թի րախ 11. Մինչև 2015 թվա կա նը բա րե լա վել բնա կա րա նային 
պայ ման նե րը

ՀԶՆ 8. ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՆՊԱ ՏԱ ԿՈՎ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ 
ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ  ԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐ�Մ  

Թի րախ 12. Ա պա հո վել կա ռա վար ման, քա ղա քա կան ի րա վունք-
նե րի և պա տաս խա նատ վու թյան, ի նչ պեu նաև մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյան այն պի սի մա կար դակ, ո րը կն պաս տի Հա-
յաս տա նի կա յուն զար գաց մա նը
Թի րախ 13. Հա մա գոր ծակ ցե լով մաս նա վոր հատ վա ծի հետ` մինչև 
2015 թվա կա նը մատ չե լի դարձ նել տեխ նո լո գի ա կան նո րա րա րու-
թյուն նե րի օ գուտ նե րը, մաս նա վո րա պես` տե ղե կատ վու թյան և հա-
ղոր դակց ման ո լորտ նե րում

Լավ առաջխաղացում, այն է` թիրախը չի 
իրականացվել, սակայն դրա գծով արձանա-
գրվել է լավ առաջխաղացում, և այն իրատե-

սաբար կարելի է կատարել 1-ից 2 տարում

? տվյալները բացակայում 
են կամ հետևողական չեն, 
կամ էլ համապատասխան 
ցուցանիշը չի սահմանվել

Թիրախ 2. 1990-ից 2015 թվականներն ընկած ժամանակահատ-
վածում կիսով չափ կրճատել սովից տառապող մարդկանց թիվը
Թիրախ 2.ա. Բոլորի, այդ թվում` կանանց և երիտասարդների 
համար ապահովել լիարժեք ու արդյունավետ զբաղվածություն և 
պատշաճ աշխատանք

Թիրախ 5. 1990-ից 2015 թվականներն ընկած ժամանակահատ-
վածում երկու երրորդով կրճատել մինչև հինգ տարեկան 
երեխաների մահացությունը

Թիրախ 6.ա. 1990-ից 2015 թվականն ընկած ժամանակահատ-
վածում երեք քառորդով կրճատել մայրական մահացությունը

Թիրախ 10. Բարձրացնել անվտանգ խմելու ջրի հասանելիությունը 
գյուղական շրջաններում
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2. Տն Տե ՍԱ կԱն ՀԱ մԱ ՏեՔՍ Տի 
Ամ ՓոՓ բնու թԱ Գիր
 Վեր ջին տաս նա մյա կում Հա յաս տա նի տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան կյան քի վրա մեծ ազ դե ցու թյուն են 
գոր ծել ե րեք ար տա քին գոր ծոն ներ և ի րա դար ձու թյուն ներ. դրանք են`

 ¾ 2008 թվա կա նի հա մաշ խար հային ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մը,
 ¾  Հա յաս տա նի հիմն ա կան ա ռևտ րային գոր ծըն կեր և ար տագ նա աշ խա տան քի հիմն ա կան ո ւղ ղու-

թյուն հան դի սա ցող Ռու սաս տա նի դեմ տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց նե րը և դրանց հա ջոր դած տն-
տե սա կան ան կու մը,

 ¾  Հա յաս տա նի ան դա մակ ցու մը Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյա նը (Ե ՏՄ), ո րը կոչ ված է նոր 
հե ռան կար ներ ստեղ ծել ա ռևտ րային և տն տե սա կան զար գաց ման հա մար: 

2008 թվա կա նի հա մաշ խար հային ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մը զգա լի հետ ևանք ներ թո ղեց Հա յաս-
տա նի տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան կյան քի վրա: Ճգ նա ժա մից ա ռաջ յոթ տա րի ա նընդ մեջ ար ձա - 
նագր ված ե րկ նիշ տն տե սա կան ա ճին հա ջոր դեց 2008 թվա կա նի 6,9% տն տե սա կան ա ճը և 2009 թվա կա-
նի տն տե սա կան ան կու մը, ո րը կազ մեց 14,1%: Եր կի րը հայտն վեց մի ա ժա մա նակ վրա հա սած երեք ցնցող 
հարվածների տակ` ար տա հան ման պա հան ջար կի կր ճա տում, ար տա հան վող ապ րան ք նե րի գնե րի ան-
կում, տրանս ֆերտ նե րի և կա պի տա լի մաս նա վոր հոս քե րի կտ րուկ նվա զում: 
Ար տա հան ման ու տն տե սա կան ա ճի ան կումը սկս վեց 2008 թվա կա նի վեր ջին ե ռամ սյա կում: 2009 թվա-
կա նին գրանց վեց ՀՆԱ-ի կր ճա տում 14%-ով, ին չը տն տե սու թյու նում ա ռա ջաց րեց զգա լի ան կում: Ար դյուն-
քում, 2009 թվա կա նին կր ճատ վե ցին բյու ջե տային ե կա մուտ նե րը, ի սկ աղ քա տու թյունն ու սո ցի ա լա կան 
խո ցե լի ու թյու նը կտ րուկ ա ճե ցին: Ար տագ նա աշ խա տող նե րի (հիմն ա կա նում Ռու սաս տա նից) մաս նա վոր 
տրանս ֆերտ նե րը, ո րոնք կար ևոր դեր են խա ղում Հա յաս տա նի տն տե սու թյան հա մար, հան դես գա լով 
որ պես ե կամ տի խո շոր աղ բյուր և սպառ ման խթան, 2009 թվա կա նին կր ճատ վե ցին շուրջ 25%-ով: Ֆի-
նան սա կան ճգ նա ժա մը մե ծա պես ան դրա դար ձավ գյու ղա կան և քա ղա քային շր ջան նե րում գրանց ված 
աղ քա տու թյան մա կար դա կի վրա: 
2013 և 2014 թվա կան նե րին ար ձա նագր ված 3,3% և 3,5% ա ճի բա վա կա նին հա մեստ ցու ցա նիշ նե րից հե-
տո 2015 թվա կա նին ա կն կալ վում է հե տա գա, թե պետև չա փա վոր, աճ` հաշ վի առ նե լով շի նա րա րու թյան 
ո լոր տում վեր ջին 6 տա րի նե րին ար ձա նագր ված ան կու մը (2015 թվա կա նի ա ռա ջին կի սա մյա կի վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րով շի նա րա րու թյան ո լոր տում դիտ վում է կա յու նաց ման մի տում), լայն սպառ ման 
ապ րանք նե րի գնե րի նվա զու մը և Ռու սաս տա նում տն տե սա կան ա ճի դան դա ղե ցու մը: Պե տա կան բյու-
ջե ի ձևա վոր ման շր ջա նակ նե րում Կա ռա վա րու թյան՝ 2015 թվա կա նի տն տե սա կան ա ճի կան խա տե սու մը 
կազ մում է 4,1%,2 թեև մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կան խա տե սումն երն ա վե լի զուսպ են: Ը ստ 
Հա մաշ խար հային բան կի կան խա տե սումն ե րի՝ 2015 թվա կա նին տն տե սա կան ա ճը Հա յաս տա նում կկազ-
մի 0,8%,3 Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմն ադ րա մի կան խա տե սումն ե րով՝ գրանց վե լու է կա՛մ զրո յա կան, կա՛մ 
շատ չա փա վոր4 աճ, մինչ դեռ «Economist Intelligence Unit» կազ մա կեր պու թյան կան խա տե սումն ե րով՝ 
ա ճը կազ մե լու է 1,5%:5

2013 թվա կա նին ա ռևտ րային շր ջա նա ռու թյու նը Հա յաս տա նի և իր ա ռա ջա տար ա ռևտ րային և տն տե սա-
կան գոր ծըն կեր Ռու սաս տա նի միջև ը նդ հա նուր առ մամբ հա սավ 1 մի լի արդ 445,3 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լա րի, 
ին չը կազ մում էր 8,1% աճ: Հա յաս տա նի ար տա հա նու մը Ռու սաս տան ա ճեց 20%-ով: 2014 և 2015 թվա կան-
նե րին հայ-ռու սա կան ա ռևտ րային և տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը զար գա նում է ին Ռու սաս տա նի 
դեմ ո ւղղ ված պատ ժա մի ջոց նե րի, ի նչ պես նաև ռու սա կան ռուբ լու ար ժեզրկ ման պայ ման նե րում: Այ դու-
հան դերձ, Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյու նը, ո րը սկ սեց գոր ծել 2015 թվա կա նի հուն վա րից (Ե ՏՄ-ի 
պայ մա նագ րի հա մա ձայն) կոչ ված է վե րաց նել ար գելք նե րը՝ նպաս տե լով ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև 
փոխ շա հա վետ տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյա նը, այդ թվում՝ հայ-ռու սա կան ա ռևտ րային և տն տե-

2 Աղբյուր՝ ՀՀ կառավարության 2015թ. բյուջետային ուղերձ, այստեղ՝ http://www.minfin.am/index.php?cat=72&lang=1
3 http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/Global-Economic-Prospects-June-

2015-Europe-and-Central-Asia-analysis#2
4 Հայաստան կատարած այցելության ավարտին ԱՄՀ-ի տնօրեն Մասուդ Ահմեդի հայտարարությունը, հունիսի 30, 

2015թ.: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15311.htm
5 http://country.eiu.com/armenia
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սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սով: 
Այս պի սով, 2015 թվա կա նի հուն վար և հու լիս ա միս նե րին ար տա քին ա ռևտ րի ծա վալ նե րը կր ճատ վե-
ցին 19,9%-ով, ի սկ ներ մուծ ման կր ճատ ման պատ ճա ռով ա ռևտ րային հաշ վեկ շի ռը բա րե լավ վեց 26,7%-
ով, ը նդ ո րում՝ ար տա հան ման մա կար դա կը 2014 թվա կա նի հա մե մատ մնաց ան փո փոխ, ին չի հիմ քում 
ըն կած էր Ռու սաս տա նում և Եվ րո պա կան մի ու թյու նում պա հան ջար կի նվազ ման հան գա ման քը: Եվ-
րո պա կան մի ու թյուն ար տա հան ման մա կար դա կը նվա զեց 3,2%-ով, ի սկ այն տե ղից ներ մուծ ման մա-
կար դա կը կր ճատ վեց 35,4%-ով:6 Տն տե սա կան ա ճի դան դա ղող ըն թաց քը և Ռու սաս տա նից դրա մա կան 
փո խան ցումն ե րի նվա զե ցու մը սահ մա նա փա կե ցին ներ մուծ վող ապ րանք նե րի նկատ մամբ պա հան ջար-
կը: 2015 թվա կա նի հուն վա րից հու նիս ա միս ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Ռու սաս տա նի հետ  
ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյու նը նվա զեց մոտ 15%-ով, ին չը պայ մա նա վոր ված էր 35%-ով ար տա հան ման և 
12,6%-ով ներ մուծ ման կր ճատ մամբ: 2015 թվա կա նի ա ռա ջին կի սա մյա կում 35,7%-ով նվա զեց զուտ մաս-
նա վոր տրանս ֆերտ նե րի ծա վա լը (տա րե կան կտր ված քով), ին չը պայ մա նա վոր ված էր Ռու սաս տա նից 
դրա մա կան փո խան ցումն ե րի կր ճատ մամբ: 
Այս պի սի տն տե սա կան հա մա տեքս տում Կա ռա վա րու թյունն ի րա կանաց րել է հա սա րա կու թյան բա րե կե-
ցու թյանն ու շր ջա կա մի ջա վայ րի բա րե լավ մանն ո ւղղ ված լայնածավալ հա մա լիր սո ցի ա լա կան և բնա-
պահ պա նա կան ծրագ րե ր: Հա յաս տա նի սո ցի ա լա կան և բնա պահ պա նա կան կյան քի տար բեր բնա գա-
վառ նե րը քն նարկ վում են 3-րդ բաժ նում՝ նե րա ռե լով հետ ևյալ հիմն ա կան ո լորտ նե րը՝ 

 ¾ սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ցան ցի զար գա ցու մը, 
 ¾ պայ քարն աղ քա տու թյան դեմ, 
 ¾ ա ռող ջա պա հու թյու նը (այդ թվում` մոր և ման կան ա ռող ջու թյուն, ի նչ պեu նաև պայ քար ՄԻ ԱՎ/ 

ՁԻ ԱՀ-ի, տու բեր կու լո զի և այլ հի վան դու թյուն նե րի դեմ), 
 ¾ կր թու թյու նը (այդ թվում` ե ռաս տի ճան 12-ա մյա հանրակրթական հա մա կար գը, ի նչ պեu նաև մաս-

նակ ցու թյու նը Բո լո նյան գոր ծըն թա ցին),
 ¾ շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյու նը (այդ թվում` Սևա նա լճի պաշտ պա նու թյու նը, պահ պան-

ված տա րածք նե րի ը նդ լայ նու մը), 
 ¾ կեն սա պայ ման նե րի բա րե լա վու մը և այն պի սի կո մու նալ ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը, 

ի նչ պի սիք են` ջրա մա տա կա րա րու մը, կո յու ղին և գա զա մա տա կա րա րու մը,
 ¾  գեն դե րային հա վա սա րու թյան խթա նու մը,
 ¾  մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նը:

2008 և 2014 թվա կան նե րի տն տե սա կան ան կու մը մե ծա պես ան դրա դար ձել է ե րկ րի սո ցի ա լա կան կյան-
քի, ի նչ պեu նաև սո ցի ա լա կան ծրագ րե րի հա մար հատ կաց վող մի ջոց նե րի ծա վալ նե րի վրա: Օ րի նակ՝ 
աղ քա տու թյան մա կար դա կը, ո րը կա յուն կեր պով նվա զում էր ճգ նա ժա մից ա ռաջ, 2008 թվա կա նից հե տո 
վատ թա րա ցավ, ի սկ 2013-ին ա ճեց 28%-ից մինչև 32%: Նմա նա պես, գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը, ո րը 
կա յուն նվա զում էր, 2008 թվա կա նից ի վեր սկ սել է տա տան վել̀  մերթ բարձ րա նա լով, մերթ նվա զե լով: 
2014 թվա կա նին գրանց վել է գոր ծազր կու թյան ա վե լի բարձր մա կար դակ, քան 2008 թվա կա նին (17,6%` 
16,4%-ի փո խա րեն): 
Միջ նա ժամ ետ հե ռան կա րում Կա ռա վա րու թյան ա ռջև ծա ռա ցած հիմն ա կան մար տահ րա վե րը տն տե-
սու թյան ամ րապն դումն է, ար տա քին ցն ցումն ե րի նկատ մամբ դրա դի մա կա յու նու թյան բարձ րա ցու մը, 
ի նչ պեu նաև զար գաց ման նոր հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը: Հզոր տն տե սու թյուն կա ռու ցե լու հա-
մար խիստ կար ևոր է, որ տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն ն ու ծրագ րերն ու ղեկց վեն այն պի սի բա-
րե փո խումն ե րով, ո րոնք կոչ ված կլի նեն ա պա հո վել̀  շու կա յում ար դար մր ցակ ցու թյուն, գոր ծա րար 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ձևա վոր ման և բիզ նե սի զար գաց ման խթան ներ, սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն, մարդ կային կա պի տա լի զարգացում, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան ամ րապն դում, կար գա վոր ման ո րա կի բա րե լա վում, ի նչ պեu նաև օ րեն քի գե րա կա յու թյուն և կո-
ռուպ ցի այի նվա զե ցում:

6 ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը, հունվար-հուլիս 2015թ., http://www.
armstat.am/file/article/sv_07_15a_411.pdf
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Տն տե սա կան հա մա տեքս տի ամ փոփ բնու թա գիր

17

Աղ բյուր ներ՝ Հա մաշ խար հային զար գաց ման ցու ցա նիշ ներ, Հա մաշ խար հային բանկ և ՀՀ Ա ՎԾ, Տնային  
տն տե սու թյուն նե րի կեն սա մա կար դա կի ամ բող ջաց ված հե տա զո տու թյուն 2008-2013 թթ., Աշ խա տու ժի 
հետազոտություն 2014թ.:
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3. ՀԱյԱՍ ՏԱ նում ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ 
Ա ռԱ ջԸն թԱ ցի մԱն րԱ մԱՍ ներ
 Սույն բաժ նում ներ կա յաց ված է Հա յաս տա նում ՀԶՆ-նե րի ի րա գործ ման ո ւղ ղու թյամբ ար ձա նագր ված 
ա ռա ջըն թա ցի ման րա մասն քն նար կու մը: Ու սումն ա սիր ված և գնա հատ ված է ազ գային թի րախ նե րի և 
հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րի կա տա րո ղա կա նը: Ներ կա յաց ված են ՀԶՆ-նե րը, յու րա քան չյուր 
ՀԶՆ-ի ներ քո սահ ման ված թի րախ նե րը և հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րը̀  ի նչ պեu հա մաշ խար հային, 
այն պես էլ ազ գային մա կար դա կով: Յու րա քան չյուր ցու ցա նի շի կա տար ման հա մար մի ա վոր նե րի հաշ-
վարկ ման հետ մեկ տեղ̀  բաժ նում ը նդ գրկ ված է կարճ քն նար կում ՀԶՆ-նե րի կեն սա գործ ման վրա ան-
դրա դար ձող հիմն ա կան գոր ծոն նե րի, ի նչ պես նաև այն մար տահ րա վեր նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնց ան-
հրա ժեշտ կլի նի ան դրա դառ նալ ա պա գա յում: 
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Ն ՊԱ ՏԱԿ 1. ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԱՂ ՔԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  
ՍՈ ՎԻ ՎԵ ՐԱ ՑՈՒՄ
ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 1.Ա. 1990-ից 2015 թվա-
կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում կի սով չափ նվա զեց նել 
օ րա կան 1 Ա ՄՆ դո լա րից պա կաս 
ե կա մուտ ու նե ցող մարդ կանց թվա-
քա նա կը

1.1 Օ րա կան 1 Ա ՄՆ դո լա րից (գ նո ղու նա կու թյան հա մար ժե քու-
թյամբ) պա կաս ե կա մուտ ու նե ցող բնակ չու թյան մաս նա բա-
ժի նը

1.2 Աղ քա տու թյան խո րու թյան գոր ծա կից
1.3 Բնակ չու թյան ա մե նաաղ քատ քվին տի լային խմ բի մաս նա բա-

ժինն ազ գային սպառ ման մեջ

Թի րախ 1.Բ. Բո լո րի, այդ թվում` 
կա նանց և ե րի տա սարդ նե րի հա-
մար ա պա հո վել լի ար ժեք ու ար-
դյու նա վետ զբաղ վա ծու թյուն և 
պատ շաճ աշ խա տանք

1.4 ՀՆԱ-ի ա ճի մա կար դա կը մեկ աշ խա տո ղի հաշ վով
1.5 Բնակ չու թյան զբաղ վա ծու թյան մա կար դա կը
1.6 Օ րա կան 1 Ա ՄՆ դո լա րից (գ նո ղու նա կու թյան հա մար ժե քու-

թյամբ) պա կաս ե կա մուտ ու նե ցող զբաղ ված ան ձանց մաս նա-
բա ժի նը

1.7 Զբաղ ված ան ձանց ը նդ հա նուր թվա քա նա կում ի նք նազ բաղ-
ված նե րի և սե փա կան տն տե սու թյու նում աշ խա տող ըն տա նի-
քի ան դամն ե րի մաս նա բա ժի նը

Թի րախ 1.Գ. 1990-ից 2015 թվա-
կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում կի սով չափ պա կա սեց նել 
սո վից տա ռա պող ան ձանց մաս նա-
բա ժի նը

1.8 Թեր քաշ ե րե խա նե րի մաս նա բա ժի նը մինչև հինգ տա րե կան 
ե րե խա նե րի թվա քա նա կում

1.9 Կեն սաա պա հով ման նվա զա գույն է ներ գե տիկ ար ժե քից ցածր 
սպա ռում ու նե ցող բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը

ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 1. Մինչև 2015 թվականը 
նվա զեց նել աղ քա տու թյան մա կար-
դա կը̀  ի ջեց նե լով այն 1990 թվա կա-
նին ար ձա նագր վա ծից ցածր մա-
կար դա կի

1.  Օ րա կան 4,30 Ա ՄՆ դո լա րից պա կաս (ճշգրտ ված գնո ղու նա-
կու թյան հա մար ժե քու թյամբ) ե կա մուտ ու նե ցող բնակ չու թյան 
մաս նա բա ժի նը,%

2.  Բնակ չու թյան մեկ շն չի հաշ վով ՀՆԱ-ի մա կար դա կը՝ Եվ րո-
պա կան Մի ու թյան ե րկր նե րի մեկ շն չի հաշ վով մի ջին ՀՆԱ-ի 
հա մե մատ,%

3.  Ըն տա նե կան նպաստ նե րի գծով բյու ջե տային ծախ սե րի հա-
րա բե րակ ցու թյունն աղ քա տու թյան խո րու թյան գոր ծակ ցին,%

4.   Ա մե նաաղ քատ քվին տի լային խմ բի դրա մա կան ե կա մուտ-
նե րի հա րա բե րակ ցու թյունն ա մե նա հա րուստ քվին տի լային  
խմ բի ե կա մուտ նե րին

5.   Մայ րա քա ղա քից դուրս աղ քա տու թյան մա կար դա կի հա րա-
բե րակ ցու թյու նը մայ րա քա ղա քում աղ քա տու թյան մա կար դա-
կին

Թի րախ 2. 1990-ից 2015 թվա-
կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում կի սով չափ պա կա սեց նել 
սո վից տա ռա պող մարդ կանց մաս-
նա բա ժի նը

1.   Թեր քաշ ե րե խա նե րի մաս նա բա ժի նը մինչև հինգ տա րե կան 
ե րե խա նե րի թվա քա նա կում,% 

2.   Կենսաապահովման նվազագույն էներգետիկ արժեքից ցածր 
սպառում ունեցող բնակչության մասնաբաժինը,%

Թի րախ 2.Ա. Բո լո րի, այդ թվում` 
կա նանց և ե րի տա սարդ նե րի հա-
մար ա պա հո վել լի ար ժեք ու ար-
դյու նա վետ զբաղ վա ծու թյուն և 
պատ շաճ աշ խա տանք

1.   ՀՆԱ-ն մեկ աշ խա տո ղի հաշ վով, 2005թ. 1.000 Ա ՄՆ դո լար, 
հաս տա տուն, գնո ղու նա կու թյան հա մար ժե քու թյամբ

2.   Զբաղ ված բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը 15 տա րե կա նից 
բարձր ան ձանց թվա քա նա կում (ըն դա մե նը, տղա մար դիկ և 
կա նայք),%

3.   Աղ քա տու թյան պայ ման նե րում ապ րող զբաղ ված բնակ-
չու թյան մաս նա բա ժի նը (աղ քա տու թյան ազ գային շեմի 
նկատմամբ),%

4.   Ոչ գյու ղատն տե սա կան ո լոր տում զբաղ ված նե րի ը նդ հա նուր 
թվա քա նա կում ոչ ֆորմալ զբաղվածություն ունեցողների  
մասնաբաժինը,%
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ՀԶՆ 1. Մի ա վոր նե րի հաշ վարկ

ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ 1999 2005 2008 2010 2012 2013 2015 
թիրախ

ԹԻ ՐԱԽ 1. ՄԻՆՉԵՎ 2015 ԹՎԱ ԿԱ ՆԸ ՆՎԱ ԶԵՑ ՆԵԼ ԱՂ ՔԱ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԸ`  
Ի ՋԵՑ ՆԵ ԼՈՎ ԱՅՆ 1990 ԹՎԱ ԿԱ ՆԻՆ ԱՐ ՁԱ ՆԱԳՐ ՎԱ ԾԻՑ ՑԱԾՐ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԻ

1. Օ րա կան 4,30 Ա ՄՆ դո լա րից պա-
կաս (ճշգրտ ված գնո ղու նա կու թյան 
հա մար ժե քու թյամբ) ե կա մուտ ստա-
ցող բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը,% 

80,0 62,6 67,2 76,6 63,3 63,6 <20 Չ կա տար ված 
թի րախ

2. Բ նակ չու թյան մեկ շն չի հաշ վով 
ՀՆԱ-ի մա կար դա կը  Եվ րո պա կան 
մի ու թյան ե րկր նե րի մեկ շն չի հաշ-
վով մի ջին ՀՆԱ-ի հա մե մատ,%

… 14,7 21,0 16,9 19,9 21,6 >30 Չ կա տար ված 
թի րախ

3. Ըն տա նե կան նպաստ նե րի գծով 
բյու ջե տային ծախ սե րի հա րա բե-
րակ ցու թյունն աղ քա տու թյան խո-
րու թյան գոր ծակ ցին,%

33,0 24,5 41,2 29,3 49,3 41,2 >50 Լավ  
ա ռա ջըն թաց

4. Ա մե նաաղ քատ քվին տի լային 
խմ բի դրա մա կան ե կա մուտ նե րի 
հա րա բե րակ ցու թյունն ա մե նա հա-
րուստ քվին տի լային խմ բի ե կա-
մուտ նե րին

0,03 0,41 0,48 0,36 0,37 0,37 >0,2 Կա տար ված 
թի րախ

5. Մայ րա քա ղա քից դուրս աղ քա-
տու թյան մա կար դա կի հա րա բե-
րակ ցու թյու նը մայ րա քա ղա քում 
աղ քա տու թյան մա կար դա կին

1,1 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 <1,2 Չ կա տար ված 
թի րախ

ԹԻ ՐԱԽ 2. 1990-ԻՑ 2015 ԹՎԱ ԿԱՆՆԵՐՆ ԸՆ ԿԱԾ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՀԱՏ ՎԱ ԾՈՒՄ ԿԻ ՍՈՎ ՉԱՓ 
ԿՐ ՃԱ ՏԵԼ ՍՈ ՎԻՑ ՏԱ ՌԱ ՊՈՂ ԱՆ ՁԱՆՑ ՄԱՍ ՆԱ ԲԱ ԺԻ ՆԸ

1. Թեր քաշ ե րե խա նե րի մաս նա բա-
ժի նը մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա-
նե րի թ վա քա նա կում,%

2,6 
(2000 

թ.)
4 4,7 <1,4 Չ կա տար ված 

թի րախ

2. Կենսաապահովման նվազագույն 
էներգետիկ արժեքից ցածր 
սպառում ունեցող բնակչության 
մասնաբաժինը,%

21 4,6 1,6 3,0 2,8 2,7 <2 Չ կա տար ված 
թի րախ

ԹԻ ՐԱԽ 2.Ա. ԲՈ ԼՈ ՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ԿԱ ՆԱՆՑ ԵՎ Ե ՐԻ ՏԱ ՍԱՐԴ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ Ա ՊԱ ՀՈ ՎԵԼ  
ԼԻ ԱՐ ԺԵՔ ՈՒ ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ԶԲԱՂ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏ ՇԱՃ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

1. Հ ՆԱ մեկ աշ խա տո ղի հաշ վով, 
2005թ. 1.000 Ա ՄՆ դո լար, հաս տա-
տուն, գնո ղու նա կու թյան հա մար ժե-
քու թյամբ 

5,21 11,4 16,4 16,7 19,6 20,9 >31 Չ կա տար ված 
թի րախ

2. Զ բաղ ված բնակ չու թյան մաս-
նա բա ժի նը 15 տա րե կա նից բարձր 
ան ձանց թվա քա նա կում,% 

51,5 44,2 42 49,6 51,9 53,2 >50 Կա տար ված 
թի րախ

2.ա. Զ բաղ ված բնակ չու թյան մաս-
նա բա ժի նը,  կա նայք,% 45 39,5 39,2 41,1 45,2 45,8 >45 Կա տար ված 

թի րախ

2.բ. Զ բաղ ված բնակ չու թյան մաս-
նա բա ժի նը, տ ղա մար դիկ,% 59,4 46,1 45,6 59,9 60,2 62,3 >56 Կա տար ված 

թի րախ
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ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ 1999 2005 2008 2010 2012 2013 2015 
թիրախ

2.գ. Ե րի տա սարդ նե րի (15-24 տա-
րե կան)  գոր ծազր կու թյան մա կար-
դակ,%

65,6 
(2001 

թ.)
54,6 53,4 38,9 35,4 36,1 <30 Չ կա տար ված 

թի րախ

3. Աղ քա տու թյան պայ ման նե րում 
ապ րող զբաղ ված բնակ չու թյան 
մաս նա բա ժի նը (աղ քա տու թյան ազ-
գային շեմի նկատմամբ),%

48,6 30,1 22,2 29,6 26,1 25,6 <5 Չ կա տար ված 
թի րախ

4. Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում 
զբաղվածների ընդհանուր թվաքա- 
նակում ոչ ֆորմալ զբաղվածութ- 
յուն ունեցողների մասնաբաժինը,% 

26,7 
(2002 

թ.)
22,9 22,6 20,7 19,3 19,6 <16 Լավ  

ա ռա ջըն թաց

Աղ բյուր նե րը բեր ված են ստորև` ցու ցա նիշ նե րի քն նարկ մա նը նվիր ված մա սում:
* Մինչև 2008 թվա կանն աղ քա տու թյան թվե րը հիմն ված են Հա մաշ խար հային բան կի 2004 թվա կա նի մե-
թո դա բա նու թյան վրա, ի սկ 2008 թվա կա նից ի վեր̀  Հա մաշ խար հային բան կի 2009 թվա կա նի նոր մե թո դա-
բա նու թյան վրա (նե րա ռյալ̀  2008 թվա կա նը): 

 Հա մա տեքստ
Ընդ հա նուր առ մամբ, վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե րում աղ քա տու թյան կր ճատ ման ո ւղ ղու թյամբ Հա-
յաս տա նում ար ձա նագր վել է զգա լի ա ռա ջըն թաց: Աղ քա տու թյան կր ճատ ման գոր ծըն թա ցի հիմն ա կան 
շար ժիչ ու ժը տն տե սա կան զար գա ցումն էր: Մինչև 2008 թվա կա նը մեկ տաս նա մյա կից ա վելի տևած շա-
րու նա կա կան տն տե սա կան ա ճի պայ ման նե րում ձևա վոր վել է ին նպաս տա վոր պայ ման ներ աշ խա տա տե-
ղե րի ստեղծ ման և ե կա մուտ նե րի գո յաց ման հա մար, ի նչն էլ իր հեր թին նպաս տեց աղ քա տու թյան նվա-
զեց մա նը: Սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան և սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան մե խա նիզմն ե րը, այդ թվում` 
կենսաթո շակ ներն ու ըն տա նե կան նպաստ նե րը մե ծա պես ան դրա դար ձել են աղ քա տու թյան կր ճատ ման 
վրա, հատ կա պես` թերսն ված կամ ծայ րա հեղ աղ քատ (կեն սաա պա հով ման նվա զա գույ նից ցածր սպա-
ռում ու նե ցող) ան ձանց թի վը նվա զեց նե լու ա ռու մով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ը նդ հա նուր աղ քա տու թյան դեմ 
պայ քա րում Հա յաս տանն ի րեն պա կաս ար դյու նա վետ է դրս ևո րել: 2013 թվա կա նին բնակ չու թյան 2,7%-ը 
թերսն ված էր, ի սկ ե րկ րի բնակ չու թյան մեկ եր րորդն ապ րում էր աղ քա տու թյան պայ ման նե րում:
Եր կու ար տա քին գոր ծոն վտան գում են Հա յաս տա նի ա պա գա վե րա կանգ նու մը̀  դրա նով ի սկ լուրջ բա ցա-
սա կան հետ ևանք ներ թող նե լով աղ քա տու թյան կր ճատ ման ո ւղ ղու թյամբ ար ձա նագր ված ա ռա ջըն թա-
ցի վրա: Սա հատ կա պես վերաբերում է 2008 թվա կա նի հա մաշ խար հային ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մին, 
ի նչ պեu նաև Հա յաս տա նի խո շոր տն տե սա կան և ա ռևտ րային գոր ծըն կեր հան դի սա ցող Ռու սաս տա նի 
դեմ ո ւղղ ված տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց նե րին և դրանց հա ջոր դած տն տե սա կան ան կմանը: Ի նչ պես 
եր ևում է գծա պատ կե ր 1-ից` 2008-2013 թվա կան նե րին ա ճել է աղ քատ նե րի և ծայ րա հեղ աղ քատ նե րի 
մաս նա բա ժի նը: 
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Գծապատկեր 1. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված 
հետազոտություն (1999թ.) և ՀՀ ԱՎԾ ՀԶՆ տվյալների շտեմարան

Տա րա ծաշր ջա նում ներգաղթած փախս տա կան նե րի ներ հոս քի ա ճը, ո րը պայ մա նա վոր ված է ե ղել տա-
րա ծաշր ջա նում վատ թա րա ցող աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կով, ևս մեկ կար ևոր գոր ծոն էր, ո րն 
ան դրա դար ձավ Հա յաս տա նի սո ցի ա լա կան վի ճա կի վրա: Աղ քա տու թյան կր ճատ ման ո ւղ ղու թյամբ ձեռ-
նարկ վող մի ջո ցա ռումն ե րի տե սան կյու նից՝ լրա ցու ցիչ մար տահ րա վեր է դար ձել Սի րի ա յում ըն թա ցող 
հա կա մար տու թյան հետ ևան քով տե ղա հան ված և Հա յաս տա նում պաշտ պա նու թյուն հայ ցող 17.000 ան-
ձանց ներ հոս քը, ի նչ պեu նաև ա վե լի փոք րա թիվ ներ հոսքն Ո ւկ րաի նայից, ը նդ ո րում՝ ժա մա նած նե րից 
շա տե րը գտն վում են խիստ ա նա պա հով վի ճա կում:
« Ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան և սո վի վե րա ցում» 1-ին ՀԶՆ-ի ներ քո ստաց ված ար դյունք նե րը քն նար կե լիս 
հարկ է նկա տի առ նել «աղ քա տու թյան» սահ ման ման հա մար Հա յաս տա նում և մի ջազ գայ նո րեն կի րառ-
վող մո տե ցումն ե րի տար բե րու թյու նը։ Հա յաս տա նում տրված սահմանմամբ բնակ չու թյան կեն սա մա կար-
դա կը գնա հա տե լու հա մար տա րան ջատ վում է եր կու խումբ՝ աղ քատ ներ և ծայ րա հեղ աղ քատ ներ. այդ 
եզրույթների հա մար կի րառ վող շե մը տար բեր վում է մի ջազ գայ նո րեն կի րառ վող շե մից: Սահ ման վում է 
աղ քա տու թյան եր կու հիմն ա կան մա կար դակ.

 ¾ «Աղ քատ» են գնա հատ վում այն ան ձինք, ո ւմ օ րա կան սպա ռու մը 3,2 Ա ՄՆ դո լա րից պա կաս է, 
այսինքն` նրանք, ով քեր գտն վում են աղ քա տու թյան ազ գային շե մից ներքև: ՀՀ Ա ՎԾ-ի կող մից 
ի րա կա նաց վող Տնային տն տե սու թյուն նե րի կեն սա մա կար դա կի ամ բող ջաց ված հե տա զո տու-
թյուն նե րի (ՏՏ ԿԱՀ) մի ջո ցով աղ քա տու թյան ազ գային ը նդ հա նուր շե մը սահ ման վում է որ պես 
ե րկ րում կեն սաա պա հով ման հա մար ան հրա ժեշտ նվա զա գույն մա կար դակ: Այն ը նդ գր կում է 
հիմն ա կան կա րիք նե րի բա վա րար ման հա մար ան հրա ժեշտ պա րե նային և ոչ պա րե նային ապ-
րան քա տե սակ նե րի ար ժե քը: 2013 թվա կա նի դրու թյամբ՝ յու րա քան չյուր չա փա հաս ան ձի հաշ վով 
ը նդ հա նուր աղ քա տու թյան շե մը սահ ման վել է ամ սա կան 39.193 ՀՀ դրամ: 2013 թվա կա նին ՀՀ 
դրա մի մի ջին տա րե կան փո խար ժե քը կազ մել է 409,6 ՀՀ դրամ մեկ Ա ՄՆ դո լա րի հա մար: Նման 
փո խար ժե քը են թադ րում է օ րա կան 3,2 Ա ՄՆ դո լար (39.193/409,6)/30,3 օր):

 ¾ « Ծայ րա հեղ աղ քատ» են գնա հատ վում այն ան ձինք, ո ւմ օ րա կան սպա ռու մը կազ մում է 1,9 Ա ՄՆ 
դո լա րից պա կաս գու մար: Նրանք փաս տո րեն թերսն ված ան ձինք են, քա նի որ նրանց սպա ռու-
մը ցածր է կեն սաա պա հով ման նվա զա գույն պա րե նային զամ բյու ղից։ 2013 թվա կա նին կեն սա- 
ա պա հով ման նվա զա գույն պա րե նային զամ բյու ղը դրա մա կան ար տա հայտ մամբ կազ մել է 22,993 
ՀՀ դրամ կամ 1,9 Ա ՄՆ դո լար: Կար ևոր է նշել, որ կեն սաա պա հով ման նվա զա գույն զամ բյու ղը̀  
դրա մա կան ար տա հայտ մամբ, գե րա զան ցում է օ րա կան 1,25 Ա ՄՆ դո լա րի շե մը, ո րը ՀԶՆ-նե րի 
շր ջա նակ նե րում ըն դուն ված է ամ բողջ աշ խար հում: Հետ ևա բար, սո վից տա ռա պող ան ձանց մաս-
նա բաժ նի նվա զե ցու մը տար բեր վում է` կախ ված գնա հատ ման հա մար օգ տա գործ վող շե մից: 

1999 թվա կա նի հա մե մատ` թերսն ված ան ձանց թի վը կր ճատ վել է ա վե լի քան յոթ ան գամ:7

7 Տե՛ս տվյալների համադրելիության վերաբերյալ 6-րդ էջում բերված նշումը: 1999 և 2004 թթ. պարագայում աղքա- 
տության մակարդակը որոշվել է 2004թ. մեթոդաբանությամբ, իսկ 2008, 2010 և 2013 թթ. պարագայում կիրառվել է  
2009թ. մեթոդաբանությունը: Տվյալների համադրելիությունը տուժում է նման մեթոդաբանական փոփոխություննե- 
րից, թեև ՀՀ ԱՎԾ-ն նախատեսել է որոշակի շտկումներ տվյալների հետևողականությունն ու համադրելիությունն 
ապահովելու նկատառումով: Այդուհանդերձ, սույն զեկույցում նշված թվերը ներկայացվում են հնարավորինս լայն 
ժամանակահատվածում (ՀԶՆ-ների տեսանկյունից) դիտվող միտումներն արտացոլելու նպատակով: 

 

Աղքատներ և ծայրահեղ աղքատներ/թերսնվածներ  

Աղքատների մասնաբաժին, % Ծայրահեղ աղքատների մասնաբաժին (թերսնվածներ), %
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 Թի րախ 1. Մինչև 2015 թվա կա նը նվա զեց նել աղ քա տու թյան  
մա կար դա կը̀  ի ջեց նե լով այն 1990 թվա կա նին ար ձա նագր վա ծից  
ցածր մա կար դա կի

Աղ քա տու թյան ազ գային շե մից ցածր ապ րող ան ձինք։ Աղ քա տու թյան ազ գային շե մից ցածր ապ րող, 
այն է` 3,2 Ա ՄՆ դո լա րից պա կաս օ րա կան սպա ռում ու նե ցող բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը 1999-ից 2013 
թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 56,1%-ից կր ճատ վեց մինչև 32%: Այ դու հան դերձ, Հա յաս-
տա նի բնակ չու թյան գրե թե մեկ եր րոր դը (այն է՝ 967 հա զար բնա կիչ) 2013 թվա կա նի դրու թյամբ դեռևս 
հա մար վում էր աղ քատ: Ա վե լին, 2013 թվա կա նին գրանց ված ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան մա կար դա կը 1,7 
ան գամ ա վե լի բարձր էր, քան 2008 թվա կա նի ցու ցա նի շը: 
Օ րա կան 4,3 Ա ՄՆ դո լա րից պա կաս եկամուտ ունեցողներ։ Նմա նա տիպ մի տում է դիտ վել մի ջին 
աշ խա տող խա վի զար գաց ման ա ռն չու թյամբ, ը նդ ո րում՝ ը ստ ՀԶՆ-նե րի սահ ման ման՝ դրան են պատ-
կա նում օ րա կան 4,3 Ա ՄՆ դո լա րից (ի սկ սկ սած 2008 թվա կա նից՝ 5 Ա ՄՆ դո լա րից) ա վելի եկամուտ 
ունեցողները: 2010-ից 2013 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում տն տե սու թյան վե րա կանգ նու-
մը նպաս տեց օ րա կան ա վե լի քան 4 Ա ՄՆ դո լար ե կա մուտ ստա ցող ան ձանց մաս նա բա ժ նի մինչև 36% 
ա ճին:
 Բայց և այն պես, այս ցու ցա նի շով Հա յաս տա նում ար ձա նագր ված ար դյունք նե րը հետ են մնում հա մաշ-
խար հային մա կար դա կով գրանց ված ար դյունք նե րից: 1991-ից 2015 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում աշ խար հում մի ջին աշ խա տող խա վին պատ կա նող՝ օ րա կան ա վե լի քան 4 Ա ՄՆ դո լա րով 
ապ րող ան ձանց թի վը գրե թե ե ռա պատկ վել է:
Աղ քա տու թյու նը մայ րա քա ղա քում և դրա նից դուրս։ Ծայ րա հեղ աղ քատ (թերսն ված) ան ձանց մե-
ծա մաս նու թյու նը բնակ վում է Եր ևա նից դուրս գտն վող փոքր քա ղա քային բնա կա վայ րե րում: ՏՏ ԿԱՀ-ի 
տվյալ նե րով՝ 2008-2013 թվա կան նե րին աղ քա տու թյան մա կար դա կը քա ղա քային հա մայնք նե րում ա ճել 
է ա վե լի շատ, քան գյու ղա կան հա մայնք նե րում (4,6 տո կո սային կետ՝ 4,2 տո կո սային կե տի հա մե մատ), 
մինչ դեռ աղ քա տու թյան մա կար դա կը Եր ևա նում ա ճել է ա վե լի շատ, քան այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե-
րում (5,4 տո կո սային կետ՝ 3,5 տո կո սային կե տի հա մե մատ): 
Աղ քա տու թյան խո րու թյուն և ամենաաղքատ քվինտիլային խումբ։ Աղ քա տու թյան խո րու թյան գոր-
ծա կի ցը դեռևս շատ բարձր է, թե պետ 2010-2013 թվականների ընթացքում այն նվա զել է: Սո ցի ա լա կան 
ա ջակ ցու թյան համար հատ կաց վող մի ջոց նե րը բա վա րար չեն աղ քա տու թյան խո րու թյու նը հաղ թա հա-
րե լու հա մար: Ը ստ գնա հա տա կան նե րի՝ 2013 թվա կա նին աղ քա տու թյան խո րու թյան հաղ թա հար ման 
հա մար ան հրա ժեշտ լրա ցու ցիչ ռե սուրս նե րը հա վա սար են ՀՆԱ-ի 2%-ին՝ այն պայ մա նով, որ նման ռե-

Ծայրահեղ աղքատ�թյան
 մակարդակի փոփոխ�թյ�ն, %

Օրական ավելի քան 
4,3 ԱՄՆ դոլար եկամ�տ �նեցողներ, %     

Գծապատկեր 2. Աղբյ�ր՝ ՀՀ ԱՎԾ, 
ՀԶՆ տվյալների շտեմարան

Գծապատկեր 3. Աղբյ�ր՝ ՀՀ ԱՎԾ * 2008 թվականին 
համաշխարհային շեմը 4,3 ԱՄՆ դոլարից փոխվեց 5 ԱՄՆ 
դոլարի: Այս փոփոխ�թյ�նների հետևանքները մեղմել� 
նպատակով 2008 թվականի համար հեղինակներն 
օգտագործել են ըստ երկ� շեմերի հաշվարկված թվերի 
միջինը:  
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սուրս նե րը կատարելապես հասցեագրված բաշխվեն: Միջազգային փորձը վկայում է, որ արդյունավետ 
հասցեականություն ապահովելը բավականին դժվար է, ին չը են թադ րում է, որ աղ քա տու թյան խո րու-
թյան հաղ թա հար ման հա մար կպա հանջ վեն զգա լի ո րեն ա վե լի մեծ ռե սուրս ներ: 
Հա յաս տա նում ստեղծ ված ի րա վի ճա կի կար ևոր հատ կա նիշ է այն հան գա ման քը, որ ե կամ տի հի ման վրա 
(ը ստ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի) հաշ վարկ ված ծայ րա հեղ աղ քա տու թյու նը չորս ան գամ ա վե լի բարձր է, 
քան սպառ ման հի ման վրա հաշ վարկ ված ծայ րա հեղ աղ քա տու թյու նը: Նման ի րո ղու թյան հա մար գո յու-
թյուն ու նեն տար բեր պատ ճառ ներ, այդ թվում՝

 ¾ ե կա մուտ նե րի ա վե լի մեծ ան հա վա սա րու թյուն՝ սպառ ման բաշխ ման հա մե մատ, 
 ¾ ե կա մուտ նե րի ոչ լի ար ժեք հայ տա րա րագ րում, ի նչ պեu նաև ե կամ տի մա սին ճշգ րիտ տվյալ նե րի 

բա ցա կա յու թյուն,
 ¾ տն տե սու թյու նում ոչ ֆորմալ աշ խա տա տե ղե րի բարձր մաս նա բա ժին, 
 ¾ որ պես ե կամ տի աղ բյուր մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի բարձր մաս նա բա ժին (2014 թվա կա նին 

մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րը կազ մել են ՀՆԱ-ի մոտ 20%-ը): 

Գծապատկեր 4. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ

Ա մե նաաղ քատ քվին տի լային խմ բի մաս նա բա ժի նն ազ գային սպառ ման մեջ նույն պես զգա լի ո րեն նվա-
զել է 2008-ից 2013 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ին չը վկա յում է բնակ չու թյան տար բեր  
խմ բե րի միջև տն տե սա կան ա ճի ան հա վա սար բաշխ վածության մա սին: 

 Թի րախ 2. 1990-ից 2015 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում  
կի սով չափ պա կա սեց նել սո վից տա ռա պող ան ձանց թի վը
Թերսն ված ներ։ Ի նչ պես վե րը նշ վեց, ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան կամ թերս ված նե րի մաս նա բաժ նի գնա-
հատ ման հա մար կի րառ վող ազ գային շե մը՝ դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ (օ րա կան մեկ շն չի հաշ վով 
1.9 Ա ՄՆ դո լա ր), ա վե լի բարձր է քան ՀԶՆ-ե րի շր ջա նա կում մի ջազ գայ նո րեն կի րառ վող օ րա կան մեկ 
շն չի հաշ վով 1.25 Ա ՄՆ դո լա րի շե մը: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում գրանց վել է թերսն ված նե րի տե սա կա րար 
կշ ռի զգա լի նվա զում: 
2004 թվա կա նից ի վեր 28%-ով նվա զել է 2,5 Ա ՄՆ դո լա րից պա կաս ե կա մուտ ու նե ցող բնակ չու թյան 
մաս նա բա ժի նը: 2013 թվա կա նին 2,5 Ա ՄՆ դո լա րից պա կաս ե կա մուտ ստա ցող ան ձանց մաս նա բա ժի նը 
կազ մել է 12,6%: ՀԶՆ-նե րի շր ջա նակ նե րում 2,5 Ա ՄՆ դո լա րի շեմն օգ տա գործ վել է որ պես աղ քա տու-
թյան հա մաշ խար հային շեմ: 
1,25 ԱՄՆ դոլարից պակաս եկամուտ ունեցողների մասնաբաժինը Հայաստանում կազմել է 
երկրի ընդհանուր բնակչության ընդամենը 0,4%-ը։ 2013 թվա կա նին այս գոր ծա կի ցը կազ մել է  
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0,3%,8 այսինքն՝ 2004 թվա կա նի հա մե մատ ար ձա նագր վել է նվա զե ցում 25%-ով: 
Նյու թա կան աղ քա տու թյան ա ռու մով ա ռա վել խո ցե լի է զրոյից հինգ տա րե կան տա րի քային խում բը: 
Բա ցի այդ, Հա յաս տա նում աղ քա տու թյունն ա վե լի մեծ չա փով սպառ նում է ե րեք կամ ա վե լի ե րե խա ու նե-
ցող տնային տն տե սու թյուն նե րին: Չնա յած աղ քա տու թյան ը նդ հա նուր մա կար դա կի կր ճատ մա նը՝ 2012 
թվա կա նի հա մե մատ 2013 թվա կա նին ա ճել է ման կա կան աղ քա տու թյան մա կար դա կը:9 
Այս ո ւղ ղու թյամբ 2000 թվա կա նից ի վեր գրանց վել է ան հա պաղ ու շադ րու թյուն և հրա տապ գոր ծո ղու-
թյուն ներ պա հան ջող մտա հո գիչ մի տում, այն է՝ մինչև հինգ տա րե կան թեր քաշ ե րե խա նե րի մաս նա բաժ-
նի կա յուն աճ, ին չի մա սին վկա յում են ժո ղովր դագ րու թյան և ա ռող ջու թյան հար ցե րի հե տա զո տու թյուն-
նե րը: Ա վե լին՝ ը ստ վե րոն շյալ հե տա զո տու թյուն նե րի՝ Հա յաս տա նում բնակ վող ե րե խա նե րի սնու ցու մը 
վատ թա րա ցել է 2005-ից 2010 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Սնն դի հետ կապ ված հիմ-
նա կան խն դի րը թե րաճն ու քրո նիկ թերս նումն է: 2005 թվա կա նին Հա յաս տա նում բնակ վող ե րե խա նե րի 
13%-ը թե րաճ էր, ի սկ 2010 թվա կա նին այս ցու ցա նիշն ա ճեց մինչև 18%: Սնուց ման ի րա վի ճա կի վատ թա-
րաց ման հիմ քում ըն կած հնա րա վոր պատ ճառ նե րից ե ն՝ հա վե լյալ սնն դի ոչ ժա մա նա կին տրա մադ րու մը 
ե րե խա նե րին և սնն դամ թեր քի բազ մա զա նու թյան բա ցա կա յու թյու նը, սնուց ման վե րա բե րյալ ծնող նե րի 
ան բա վա րար գի տե լիք նե րը, ի նչ պեu նաև բուժ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի կող մից տր ված խորհըր-
դատ վու թյան ցածր ո րա կը: Չնա յած գո յու թյուն ու նեն ո րո շա կի սահ ման ված ըն թա ցա կար գեր, ոչ բո լոր 
ա ռաջ նային բուժ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող հաս տա տու թյուն ներն են ը ստ հար կի ստու գում ե րե խա նե-
րի քաշն ու հա սա կը պար բե րա կան այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ, ը նդ ո րում՝ հա մա պա տաս խան տվյալ-
նե րը չեն գրանց վում ա ճի ժամ ե տա ցան կե րում:10

Գծապատկեր 5. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ,  Գծապատկեր 6. Աղբյուր՝ Հայաստանի ժողովրդագրության 
ՀԶՆ տվյալների շտեմարան և առողջության հարցերի հետազոտություն 

 Թի րախ 2.Ա. Բո լո րի, այդ թվում` կա նանց և ե րի տա սարդ նե րի  
հա մար ա պա հո վել լի ար ժեք ու ար դյու նա վետ զբաղ վա ծու թյուն  
և պատ շաճ աշ խա տանք
Զ բաղ վա ծու թյան հնա րա վո րու թյուն ներ։ 2001 թվա կա նին ար ձա նագր ված 38% ցու ցա նի շից գոր- 
 ծազր կու թյան մա կար դա կը զգա լի ո րեն կր ճատ վել է՝ 2014 թվա կա նին հաս նե լով շուրջ 18%-ի: Այ դու հան-
դերձ, բո լո րի, այդ թվում` կա նանց և ե րի տա սարդ նե րի հա մար լի ար ժեք ու ար դյու նա վետ զբաղ վա ծու-
թյուն և պատ շաճ աշ խա տանք ա պա հո վե լու Հա յաս տա նի կա րո ղու թյու նը դեռևս բա վա կա նին թույլ է: 
8 ՀՀ ԱՎԾ, ՀԶՆ տվյալների շտեմարան
9 2013թ.՝ նախորդ տարվա համեմատ, 1,1 տոկոսային կետով աճեց մանկական աղքատության մակարդակը, իսկ 

երեխաների շրջանում ծայրահեղ աղքատության մակարդակը մնաց անփոփոխ՝ կազմելով 3,3%: Միաժամանակ՝ 
երկրում աղքատության ընդհանուր մակարդակը նվազեց՝ 0,4, իսկ ծայրահեղ աղքատության մակարդակը 0,1 
տոկոսային կետով:

10 ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, Տարեկան զեկույց Հայաստանի վերաբերյալ, ԱՊՀ և Կենտրոնական և Արևելյան 
Եվրոպայի տարածաշրջանի երկրներ:
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Ի րա կա նում, 2008-2014 թվա կան նե րին գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը չի բա րե լավ վել, այլ տա տան վել է 
16,5-19%-ի սահ ման նե րում: 
Հա յաս տա նը կա տա րել է ՀԶՆ-նե րի ներ քո սահ ման ված թի րա խը, այն է` աշ խա տան քային տա րի քի 
բնակ չու թյան ա վե լի քան կե սի հա մար ա պա հո վել է զբաղ վա ծու թյուն: Բայց և այն պես, աշ խա տան քային 
տա րի քի ան ձանց և հատ կա պես ե րի տա սարդ նե րի հետ կապ ված ի րա վի ճա կը մտա հո գիչ է: 2013 թվա-
կա նին ե րկ րի բո լոր աշ խա տան քային ռե սուրս նե րի մոտ 40%-ը ե ղել է տն տե սա պես ոչ ակ տիվ (54%՝ աշ-
խա տան քային տա րի քի ան ձինք, 19%՝ ու սա նող ներ, ի սկ 25%՝ կենսաթո շա կա ռու ներ): Ե րի տա սարդ նե րի 
շր ջա նում՝ 25-ից 29 տա րե կան ե րի տա սարդ կա նանց և տղա մարդ կանց 40,4%-ը, ի նչ պեu նաև 15-ից 24 
տա րե կան նե րի 37,2%-ը դպ րո ցում կամ համալսարանում չի սո վո րում և որևէ աշ խա տանք չու նի11:
 Հա յաս տա նը չի կա տա րել իր ա ռջև դր ված թի րա խը ե րի տա սարդ նե րի 70%-ի հա մար աշ խա տա տե ղեր 
ա պա հո վե լու մա սով: Ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում գոր ծազր կու թյան մա կար դակն ա վե լի քան եր կու ան-
գամ գե րա զան ցում է ը նդ հա նուր գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը (36%` 17,6%-ի հա մե մատ): 
Ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծու թյուն։ Հա յաս տա նը չի կա տա րել իր ա ռջև դր ված թի րա խը ոչ ֆոր մալ զբաղ վա-
ծու թյան մա կար դա կի կր ճատ ման ո ւղ ղու թյամբ, մաս նա վո րա պես՝ տն տե սու թյան ոչ գյու ղատն տե սա կան 
ո լորտ նե րում: Վեր ջին տաս նա մյա կում ոչ գյու ղատն տե սա կան ո լորտ նե րում ար ձա նագր վել է ոչ ֆորմալ 
զբաղ վա ծու թյան շատ փոքր նվա զե ցում (2005-ից 2013 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
նվա զե ցու մը կազ մել է 14%)12: 
Ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծու թյան բարձր գոր ծա կի ցը են թադ րում է՝ (ա) պա կաս հս տա կու թյուն և ա պա հո վու-
թյուն աշ խա տա կից նե րի հա մար, ի նչ պեu նաև (բ) պե տա կան բյու ջե ի հա մար չս տաց ված հար կային ե կա-
մուտ ներ: Ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծու թյունն աղ ճա տում և ա ղա վա ղում է բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րի և, հետ-
ևա բար, ե րկ րում աղ քա տու թյան ի րա կան պատ կե րը: 

Գծապատկեր 7. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի սոցիալական պատկերը

Զ բաղ վա ծու թյուն և աղ քա տու թյուն։ Հա յաս տա նը չի կա տա րել իր ա ռջև դր ված թի րա խը զբաղ ված աղ-
քատ նե րի թի վը մինչև 5% նվա զեց նե լու մա սով: Հա յաս տա նի աշ խա տա շու կա յում և ե րկ րում աշ խա տան-
քի ար տադ րո ղա կա նու թյան գծով դիտ վող մտա հո գիչ նշան նե րից է այն փաս տը, որ զբաղ ված ան ձանց 
ա վե լի քան մեկ քա ռոր դը դեռևս աղ քատ է, չնա յած այն հան գա ման քին, որ վեր ջին տաս նա մյա կում՝  
2004 թվա կա նից ի վեր, ի րա կան աշ խա տա վարձ երն ա ճել են ա վե լի քան հինգ ան գամ (տե՛ս գծա պատ-
կեր 7): Օ րա կան 4 Ա ՄՆ դոլար եկամուտ ունեցող մի ջին խա վի մաս նա բա ժի նը կազ մում է բնակ չու թյան 
մի այն մեկ եր րոր դը: 
11 ՀՀ ԱՎԾ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014թ., http://www.armstat.am/am/?nid= 

82&id=1625: ՀՀ ԱՎԾ մեթոդաբանության համաձայն՝ աշխատանքային ռեսուրսների թվաքանակը նույնական է 15-
75 տարեկան բնակչության թվաքանակին:

12 Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղվածությունը մեծամասամբ չի համապատասխանում ֆորմալ 
զբաղվածության սահմանմանը և հիմնական բնութագրերին:

Գործազրկ�թյ�ն, իրական աշխատավարձեր և մասնավոր տրանսֆերտներ
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Աշ խա տու ժի ար տադ րո ղա կա նու թյուն։ Աշ խա տու ժի ար տադ րո ղա կա նու թյունն՝ ար տա հայտ ված որ-
պես 1 աշ խա տո ղի հաշ վով ՀՆԱ, գրե թե կրկ նա պատկ վել է վեր ջին տաս նա մյա կում (2004-2014 թթ.), սա-
կայն դեռևս բա վա կա նին հե ռու է 31.000 Ա ՄՆ դո լա րի չա փով սահ ման ված թի րա խից: Հա յաս տանն ի 
վի ճա կի չի լի նի կա տա րել այս թի րա խը: 

 Գծապատկեր 8. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ, ՀԶՆ տվյալների շտեմարան

Մար տահ րա վեր ներ և հե ռան կար ներ
Ար տա քին ցն ցում ե րի մար տահ րա վեր։ Հա յաս տա նում աղ քա տու թյան դեմ պայ քարը մե ծա պես տու-
ժել է ար տա քին տն տե սա կան ցն ցումն ե րից: Կա ռա վա րու թյան ա ռջև ծա ռա ցած հիմն ա կան միջ նա ժամ-
կետ մար տահ րա վերն ար տա քին ցն ցումն ե րի՝ հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մի և Ռու սաս-
տա նում տն տե սա կան ան կման, տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան հետ ևանք նե րը մեղ մե լն է՝ մի ա ժա մա նակ 
շա րու նա կե լով քա ղա քա կան և ի նս տի տու ցի ո նալ այն բա րե փո խումն ե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են վե րա-
կանգն ման և եր կա րա ժամ ետ զար գաց ման հա մար: Այս ի մաս տով կար ևոր ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից 
ե ն ար տա քին ցն ցումն ե րի նկատ մամբ տն տե սու թյան  դիմակայունության բարձ րա ցու մը և զար գաց ման 
նոր հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը: 
Աղ քատ նե րի շա հե րին ծա ռայող տն տե սա կան ա ճի մար տահ րա վեր։ Ան ցյալ տաս նա մյա կի տն տե սա-
կան ա ճը 2009-ից 2013 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում չի ծա ռայել աղ քատ նե րի շա հե րին. 

 ¾ երկ րի բնակ չու թյան ա վե լի քան մեկ եր րոր դը դեռևս աղ քատ է:
 ¾ ՏՏ ԿԱՀ-ի փոր ձով հաս տատ ված (էմ պի րիկ) տվյալ նե րից կա րել է են թադ րել, որ, չնա յած այն հան-

գա ման քին, որ բնակ չու թյան ը նդ հա նուր սպա ռումն ա ճել է 0,9%-ով, աղ քատ նե րի սպա ռու մը նվա-
զել է 0,5%-ով:

 ¾ Զ բաղ վա ծու թյան մա կար դակն ա վե լի ցածր է աղ քատ նե րի շր ջա նում:
 ¾ 2008-ից 2013 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում զգա լի ո րեն նվա զել է նաև բնակ չու թյան 

ա մե նաաղ քատ քվին տի լային խմ բի մաս նա բա ժի նն ազ գային սպառ ման մեջ, ին չը վկա յում է 
բնակ չու թյան խմ բե րի միջև տն տե սա կան ա ճի ան հա վա սար բաշխ ման մա սին:

 ¾ Տն տե սա կան դժ վա րու թյուն նե րի պատ ճա ռով կր թա կան հա մա կար գում աղ քատ նե րի ը նդ գրկ վա-
ծու թյան մա կար դակն ա վե լի ցածր է:

 Սո ցի ա լա կան ծրագ րե րը զգա լի ո րեն նպաս տել են աղ քա տու թյան և հատ կա պես ծայ րա հեղ աղ քա տու-
թյան դեմ ո ւղղ ված պայ քա րին, սա կայն դրանք բա վա րար չեն ե ղել աղ քա տու թյան կր ճատ ման կա յուն 
ըն թացքն ա պա հո վե լու հա մար: Ա պա գայի մար տահ րա վերն է ա պա հո վել այն պի սի տն տե սա կան աճ, 
ո րը կծա ռայի աղ քատ նե րի շա հե րին:
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 Թերսն ված և թե րաճ ե րե խա նե րի մար տահ րա վեր։ Ան հանգս տաց նող և ա հա զան գող նշան է դար ձել 
այն ի րո ղու թյու նը, որ 2000 թվա կա նից ի վեր ար ձա նագր վել է թերսն ված և թե րաճ մինչև հինգ տա րե-
կան ե րե խա նե րի մաս նա բաժ նի աճ: Մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րը կազ մում են հա սա րա կու թյան 
ա ռա վել ա նա պա հով և խո ցե լի խմ բե րից մե կը, ի սկ նրանց հետ կապ ված խն դիր նե րը պետք է ա ռաջ-
նա հեր թու թյուն ստա նան աղ քա տու թյան կր ճատ մանն ո ւղղ ված պայ քա րում: Բացի այդ, կարևոր է, որ 
Հայաստանում առաջնահերթությունը տրվի պարենային ապահովությանը և ապահովվի բոլորի համար 
սննդի հասանելիությունը:  
Աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման և տն տե սու թյան ար տադ րո ղա կա նու թյան մար տահ րա վեր։ Հա յաս-
տա նի հա մար աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծու մը ե ղել է և կլի նի մար տահ րա վեր: Ե րկ րի աշ խա տան քային 
ռե սուրս նե րի գրե թե 40%-ը տն տե սա պես ոչ ակ տիվ է, ի սկ ե րի տա սարդ տղա մարդ կանց և կա նանց մեկ 
եր րոր դը չի սո վո րում և որևէ աշ խա տանք չու նի: Ա վե լին՝ Հա յաս տա նը ստիպ ված կլի նի ան դրա դառ նալ 
տն տե սու թյան ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման մար տահ րա վե րին, որ պես զի զբաղ ված ան ձանց 
զերծ պա հի աղ քա տու թյու նից և նրանց հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի պատ շաճ ապ րուստ վաս տա կել: Նման 
մար տահ րա վե րը կա րե լի է ար դյու նա վետ կեր պով հաղ թա հա րել մի այն պե տա կան և մաս նա վոր հատ-
ված նե րի ե րկ խո սու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով: 
Ֆի նան սա վոր ման մար տահ րա վեր։ Սո ցի ա լա կան բնույ թի, այդ թվում՝ աղ քա տու թյան կր ճատ ման,  
կր թու թյան, ա ռող ջա պա հու թյան, ի նչ պես նաև գեն դե րային և սո ցի ա լա կան հա վա սա րու թյան ո լորտ նե-
րում ի րա գործ վող բո լոր ծրագ րե րի հա մար բա վա րար ֆի նան սա վոր ման ա պա հո վու մը միշտ ա ռանց-
քային գոր ծոն է ե ղել ձեռք բեր ված ար դյունք նե րի ար դյու նա վետ կեն սա գործ ման և պահ պան ման հա-
մար: Այս ի րո ղու թյու նը ե ղել է և մշ տա պես մար տահ րա վեր կլինի ցան կա ցած ե րկ րի հա մար: 
Ինչ պես եր ևում է ՀԶՆ-նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցից, տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի ան կու մը 
բե րել է պե տա կան ե կա մուտ նե րի նվա զեց մա նը և, հետ ևա բար, սո ցի ա լա կան ծրագ րե րի հա մար նա-
խա տես ված հան րային մի ջոց նե րի կր ճատ մա նը: Այս ի րո ղու թյունն իր հեր թին ան դրա դառ նում է ար-
դյունք նե րի վրա ոչ մի այն աղ քա տու թյան ցու ցա նի շի, այլև գրե թե բո լոր սո ցի ա լա կան ցու ցա նիշ նե րի 
մա սով: Հան րային ֆի նան սա վոր ման ո լոր տում ա ռանց քային և բո լոր ո լորտ նե րի վրա տա րած վող այս  
մար տահ րա վե րը հնա րա վոր է հաղ թա հա րել տն տե սա կան ա ճի և զար գաց ման հա մար լրա ցու ցիչ  
հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղծ մամբ: 
Այս մար տահ րա վե րը հա վա սա րա պես տա րած վում է ստորև քն նարկ ված մյուս նպա տակ նե րի վրա:
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Ն ՊԱ ՏԱԿ 2. ՀԱ ՄԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ  
ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ Ա ՊԱ ՀՈ ՎՈՒՄ
*Ազ գայ նաց ված նպա տակ՝ « Հա մընդ հա նուր բարձ րո րակ միջ նա կարգ կր թու թյան ա պա հո վում»

ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 2.Ա. Մինչև 2015 թվա կանն 
ա մե նու րեք ա պա հո վել բո լոր ե րե-
խա նե րի՝ հա վա սա րա պես տղա նե րի 
և աղ ջիկ նե րի հա մար լի ար ժեք տար-
րա կան ը նդ հա նուր կր թու թյուն

2.1.  Զուտ ը նդ գրկ վա ծու թյուն տար րա կան դպ րո ցում
2.2. 1-ին դա սա րան ըն դուն ված ա շա կերտ նե րի հա րա բե րակ ցու-

թյու նը տար րա կան դպ րո ցի վեր ջին դա սա րան հա սած ա շա-
կերտ նե րին

2.3. 15-ից 24 տա րե կան նե րի գրա գի տու թյուն, կա նայք և տղա-
մար դիկ

ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 3. Ա պա հո վել, որ մինչև 
2015 թվա կա նը յու րա քան չյուր 
ե րե խա հնա րա վո րու թյուն ու նե-
նա ստա նալ լի ար ժեք ո րա կյալ 
միջ նա կարգ կր թու թյուն

1. Հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյուն տար րա կան դպ րո ցում,%
2.  Հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյուն միջ նա կարգ դպ րո ցի բարձր 

դա սա րան նե րում,%
3. Կրթության գծով պետական բյուջեի տարեկան ծախսերը  

ՀՆԱ-ի նկատմամբ,%
4. Կր թու թյան ո րա կի գնա հատ ման ազ գային և մի ջազ գային հա-

մա կար գե րով սահ ման ված չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս-
խա ն գի տե լիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի և ու սա նող նե րի 
մաս նա բա ժի նը,% 

5. Աղ քատ բնակ չու թյան հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյան հա րա-
բե րակ ցու թյու նը մաս նա գի տա կան կր թու թյան ծրագ րե րում 
ը նդ գրկ ված ոչ աղ քատ բնակ չու թյա նը

ՀԶՆ 2. Մի ա վոր նե րի հաշ վարկ

ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ
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Ա ՊԱ ՀՈ ՎԵԼ, ՈՐ ՄԻՆՉԵՎ 2015 ԹՎԱ ԿԱ ՆԸ ՅՈՒ ՐԱ ՔԱՆ ՉՅՈՒՐ Ե ՐԵ ԽԱ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ 
ՈՒ ՆԵ ՆԱ ՍՏԱ ՆԱԼ ԼԻԱՐԺԵՔ Ո ՐԱ ԿՅԱԼ ՄԻՋ ՆԱ ԿԱՐԳ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅՈՒՆ
1. Հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյուն 
տար րա կան դպ րո ցում,% 92,8 93,6 93,5 91,6 94,8 92,6 92,0 >99 Չ կա տար-

ված թի րախ
2. Հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյուն 
միջ նա կարգ դպ րո ցի բարձր դա սա-
րան նե րում,%

80,0 80,0 81,9 84,4 74,1 74,0 72,4 >95 Չ կա տար-
ված թի րախ

3. Կրթության գծով պետական 
բյուջեի տարեկան ծախսերը  
ՀՆԱ-ի նկատմամբ,%

2,2 
(2000 

թ.)
2.7* 2,9 2,8 2,4** 2,3** 2,4** >4,5 Չ կա տար-

ված թի րախ

4. Կր թու թյան ո րա կի գնա հատ ման 
ազ գային և մի ջազ գային հա մա-
կար գե րով սահ ման ված չա փո րո-
շիչ նե րին հա մա պա տաս խա ն գի տե-
լիք ներ ու նե ցող ա շա կերտ նե րի և 
ու սա նող նե րի մաս նա բա ժի նը,%

… … … … … … … … Չ կան  
թի րախ ներ

5. Աղ քատ բնակ չու թյան հա մա-
խառն ը նդ գրկ վա ծու թյան հա րա-
բե րակ ցու թյու նը մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան ծրագ րե րում ը նդ գրկ-
ված ոչ աղ քատ բնակ չու թյա նը

 0,26    0,57 0,51  >0,3 Կա տար ված 
թի րախ

Աղ բյուր՝ ՀՀ Ա ՎԾ, Հա յաս տա նի սո ցի ա լա կան պատ կերը և աղ քա տու թյունը, ՀՀ Ա ՎԾ, 2014թ.
* Կր թու թյուն և գի տու թյուն
** 2012-2013 թթ. ՀՆԱ-ն վե րա նայ վել է՝ ը ստ Ազ գային հա շիվ ե րի հա մա կար գի 2008թ. մի ջազ գային չա փա նի շի:
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 Հա մա տեքստ
« Հա մընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյան ա պա հո վում» 2-րդ ՀԶՆ-ի ներ քո սահ ման ված մի ջազ գային թի-
րախ նե րը չեն վե րա բե րել Հա յաս տա նին, քա նի որ տար րա կան դպ րոց նե րում հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու-
թյու նը՝ ի նչ պեu տղա նե րի, այն պես էլ աղ ջիկ նե րի պա րա գա յում, կազ մել է գրե թե 99%: Դրա պատ ճա ռով 
ազ գայ նաց ված 2-րդ ՀԶՆ-ի ներ քո սահ ման վել ե ն հա մընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյուն ա պա հո վե լու, 
կր թու թյան գծով հան րային ծախ սե րը մե ծաց նե լու, մաս նա գի տա կան կր թու թյան ո լոր տում աղ քատ նե րի 
մաս նակ ցու թյու նը բարձ րաց նե լու և կր թու թյան ո րա կը չա փող թի րախ ներ: 
Հա յաս տա նը պար տա վոր վել է ի րա կա նաց նել բա րե փո խումն եր կր թա կան հա մա կար գում՝ հասց նե լով 
այն մի ջազ գային ըն դուն ված չա փա նիշ նե րին: ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ձեռ նար կել է մի շարք լայ նա մասշ-
տաբ բա րե փո խումն եր, ո րոնք ո ւղղ ված են ե ղել կր թու թյան ո րա կի և կր թու թյան հա սա նե լի ու թյան բարձ-
րաց մա նը: Ստորև հա կիրճ ներ կա յաց վում են այն հիմն ա կան զար գա ցումն ե րը և բա րե փո խումն ե րի ո ւղ-
ղու թյամբ գոր ծադր ված ջան քե րը, ո րոնք ձևա վո րել են ներ կայիս ի րա վի ճա կը և զգա լի ո րեն նպաս տել են 
կր թա կան հա մա կար գի բա րե լավ մա նը.

 ¾ ան դա մակ ցու մը Բո լո նյան գոր ծըն թա ցին,13 ին չի շնոր հիվ ա վե լի լայն նա խա պայ ման ներ ստեղծ-
վե ցին բարձ րա գույն կր թու թյան ո րա կի և Եվ րո պա կան կր թա կան հա մա կար գում դրա ճա նաչ ման 
հա մար: 2005 թվա կա նին Հա յաս տա նը դար ձավ Բո լո նյան գոր ծըն թա ցի լի ի րավ ան դամ:

 ¾ 2011 թվա կա նին 10-ա մյա կր թա կան ծրագ րի փո խա րեն ներ մուծ վեց 12-ա մյա ե ռաս տի ճան միջ-
նա կարգ դպ րո ցա կան հա մա կար գը: Հիմն ա կան կր թու թյու նը սահ ման վեց որ պես պար տա դիր և 
մնաց ան վճար: 2017 թվա կա նի հու նի սից ը նդ հա նուր լրիվ միջ նա կարգ կր թու թյան ո ղջ հա մա կար-
գը դառ նում է պար տա դիր և ան վճար:14

 ¾  Հա տուկ կր թա կան հա մա կար գի վե րա կազ մա վո րում և նե րա ռա կան կր թու թյան ը նդ լայ նում 
(ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմն ադ րա մի և այլ նվի րա տու կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյամբ), այն 
է` նե րա ռա կան կր թու թյան ը նդ գր կում հան րակր թա կան հա մա կար գում 2005 թվա կա նից:15

 ¾  Հա սա րա կու թյան և տն տե սու թյան կա րիք նե րի ար դյու նա վետ բա վա րար ման նպատակով՝ (ա) 
հա տուկ մաս նա գի տա կան կր թու թյան և ու սուց ման հա մա կար գի խթա նում, ի նչ պեu նաև դրա 
հա մա պա տաս խա նե ցում եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին՝ Եվ րո պա կան մի ու թյան և ՄԱԶԾ-ի 
ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում, (բ) հա մալ սա րան նե րի և ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև 
հա մա գոր ծակ ցու թյան խթա նում: 

 ¾ Ու սա նող նե րի ա ջակ ցու թյան հիմն ադ րամն ե րի ստեղ ծում կա րի քա վոր ու սա նող նե րին ֆի նան սա-
կան ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու հա մար:

 ¾  Հան րակր թա կան դպ րոց նե րում, մաս նա գի տա կան կր թու թյան կենտ րոն նե րում և բու հե րում տե-
ղե կատ վա կան և հա ղոր դակ ցու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի ա վե լի լայն օգ տա գոր ծում կր թու թյան և 
կա ռա վար ման հա մա կար գե րի հա մար:

 ¾ Նա խա տես ված բա րե փո խումն ե րի ի րա գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ ի նս տի տու ցի ո նալ զար-
գա ցում, այդ թվում՝ այն պի սի կա ռույց նե րի հիմն ում և գոր ծար կում, ի նչ պի սիք ե ն Գնա հատ ման 
և թես տա վոր ման ազ գային կենտ րո նը, Մաս նա գի տա կան կր թու թյան և ու սուց ման զար գաց-
ման ազ գային կենտ րո նը, Մաս նա գի տա կան կր թու թյան ո րա կի ա պա հով ման ազ գային կենտ-
րո նը, Ա կա դե մի ա կան փոխ ճա նաչ ման և շար ժու նու թյան ազ գային տե ղե կատ վա կան կենտ րո նը,  
Բժշ կա հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գնա հատ ման կենտ րո նը, Ու սուց ման ազ գային հիմն ադ րա-
մը, ի նչ պես նաև տար բեր այլ կր թա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն ներ, ո րոնք կոչ ված են ա պա հո վել 
և պաշտ պա նել ո րա կյալ կր թու թյուն ստա նա լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի 
ի րա վուն քը:

 ¾  Հա մաշ խար հային բան կի կող մից ֆի նան սա վոր վող «Կր թու թյան ո րակ և հա մա պա տաս խա-
նու թյուն» ծրա գի րը, ո րը մեծ ա ջակ ցու թյուն տրամադրեց ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ու սու ցիչ նե րի  

13 Բոլոնյան գործընթացն իրենից ներկայացնում է 1999թ. մեկնարկած նախարարական հանդիպումների և եվրոպա-
կան երկրների միջև կնքված համաձայնագրերի շարք, որը կոչված է ապահովել բարձրագույն կրթության 
որակավորման և համակարգերի համադրելիությունը, համատեղելիությունը և հետևողականությունը: Բոլոնյան 
գործընթացի շնորհիվ 2010թ. ստեղծվեց Բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքը (ԲԿԵՏ): 2005 թվականին 
Հայաստանը դարձավ Բոլոնյան գործընթացի լիիրավ անդամ: http://www.ehea.info/country-details.aspx?countryId=4

14 Մինչև 2011թ. միջնակարգ կրթությունը ներառում էր տարրական դպրոց՝ 1-3-րդ դասարաններ, հիմնական 
դպրոց՝ 1-8-րդ դասարաններ և ընդհանուր միջնակարգ դպրոց՝ 9-10-րդ դասարաններ: 2011թ. կրթական բարե- 
փոխումներից հետո դպրոցական աստիճանները սահմանվեցին հետևյալ կերպ՝ տարրական դպրոց` 1-4-րդ 
դասարաններ, հիմնական դպրոց՝ 1-9-րդ դասարաններ և ավագ դպրոց՝ 10-12 դասարաններ:

15 Բարեփոխումների հիմնական սկզբունքներն ամրագրված էին 2005թ. «Կրթության առանձնահատուկ պայման- 
ների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին» ՀՀ օրենքում: Բացի այդ 2014թ. դեկտեմբերին ընդունված 
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի համաձայն՝ 
հատուկ դպրոցները վերածվում են տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների:
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հմ տու թյուն նե րի և ա տես տա վոր ման կա նոն նե րի կա տա րե լա գործ ման, ա վագ դպ րոց նե րի կա-
հա վոր ման և տեխ նի կա կան հա գեց ման, ի նչ պեu նաև նա խադպ րո ցա կան կր թու թյան խթան ման 
նպատակով, ո րոնք դի տարկ վում են որ պես տար րա կան դպ րո ցի մա կար դա կով կր թու թյան ո րա-
կի բա րե լավ ման և բո լոր ե րե խա նե րի հա մար հա վա սար մեկ նար կային պայ ման նե րի ա պա հով-
ման նա խա պայ ման: Ծրա գի րը նպաս տել է նաև ու սումն ա կան ծրագ րե րի վե րա նայ մա նը, ի նչ պես 
նաև խո ցե լի ըն տա նիք նե րից ե րե խա նե րին ան վճար բա ժան վող նոր դա սագր քե րի մշակ մանն ու 
տպագր մա նը:16

 ¾  Մի շարք մաս նա վոր նա խա ձեռ նու թյուն ներ, ո րոնց աջակցում է ՀՀ կա ռա վա րու թյունը, ի նչ պի սիք 
ե ն՝ ԹՈՒ ՄՈ ստեղ ծա րար տեխ նո լո գի ա նե րի կենտ րո նը, «ԱՅԲ» դպրո ցը, «Աշ խար հի մի ա ցյալ քո-
լեջ ներ» ցան ցի մաս կազ մող Դի լի ջա նի մի ջազ գային դպ րո ցը: 

Այս բա րե փո խումն ե րից շա տե րը դեռևս ըն թաց քում են, ի սկ դրան ցից ա կն կալ վող հիմն ա կան բա րե լա-
վումն երն ու ար դյունք նե րը դեռևս ի րա կա նու թյուն չեն դար ձել: Կր թու թյան ո րա կը կարիք ունի լուրջ բա-
րե լա վումն երի: Մի շարք (ՀԶՆ-նե րի հետ կապ ված) ցու ցա նիշ ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ հան րակր թա կան դպ-
րոց նե րից դուրս մնա ցած ա շա կերտ նե րի թվա քա նա կի ա ճը, ի նչ պեu նաև բարձ րա գույն կր թու թյան 
հա մա կար գում աղ քատ նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյան ցածր մա կար դա կը, վկա յում են հա մա կար գի թե րու-
թյուն նե րի մա սին: Բա ցի այդ, կր թու թյան գծով հատ կաց վող հան րային ֆի նան սա վոր ման նվա զե ցու մը 
վեր ջին չորս տա րի նե րին կա րող է վտան գել բա րե փո խումն ե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Գծապատկեր 9. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի սոցիալական վիճակը, 2015թ.

Ընդգրկ վա ծու թյուն տար րա կան դպ րո ցում և միջ նա կարգ դպ րո ցի բարձր դա սա րան նե րում։ Ը նդ-
հա նուր առ մամբ, ը նդ գրկ վա ծու թյան հա մա խառն գոր ծա կի ցը Հա յաս տա նում բարձր է՝ աղ ջիկ նե րի և 
տղա նե րի գրե թե հա վա սար հա րա բե րակ ցու թյամբ: Հա յաս տա նի գրե թե ո ղջ բնակ չու թյու նը գրա գետ է. 
բնակ չու թյան ըն դա մե նը 0,3%-ը որ ևէ կր թու թյուն չի ստա ցել: Այ դու հան դերձ, մի ջին և ա վագ դպ րոց նե-
րում հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյան բարձր ազ գային թի րախ նե րը դեռևս չեն կա տար վել, ի սկ ներ կայիս 
մի տումն ե րի պահ պան ման դեպ քում հնա րա վոր է, որ հա մա պա տաս խա նա բար 99%-ի և 95%-ի չա փով 
սահ ման ված թի րախ նե րը չկա տար վեն: 
Տար րա կան դպ րոցն ա վար տած (հինգերորդ դասարան հասած) ա շա կերտ նե րի թվա քա նա կը շա րու նա-
կա բար ա ճել է 2000-2014 թվա կան նե րին: Բայց և այն պես, 2005 թվա կա նից ի վեր գրանց վել է հա կա ռակ 
մի տում, ի սկ Հա յաս տա նում տար րա կան դպ րո ցից դուրս մնա ցած նե րի 6% կազ մող ցու ցա նիշն ան հանգս-
տու թյան տե ղիք է տա լիս:17

 Հա յաս տա նում հիմն ա կան կր թու թյու նը (1-9 դա սա րաններ) պար տա դիր է: Հիմն ա կան կր թու թյունն 

16 Երեխաներ՝ ըստ ունեցած միջոցների ընտանեկան նպաստի ծրագրում ընդգրկված ընտանիքներից:
17 ՀՀ ԱՎԾ, ՀԶՆ տվյալների շտեմարան
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ա վար տե լուց հե տո 15-ից 17 տա րե կան նե րի շուրջ 14%-ը18 չի շա րու նա կում կր թու թյու նը19: Ա վագ դպ րո ցում 
ը նդ գրկ վա ծու թյան և ու սումն ա կան ա ռա ջըն թա ցի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցը ե ղել է ան կա յուն և պա կաս 
ար դյու նա վետ: Մինչև 2010 թվա կա նը գրանց վել էր զգա լի ա ռա ջըն թաց, ե րբ միջ նա կարգ դպ րո ցի ա վագ 
դա սա րան նե րում ը նդ գրկ վա ծու թյու նը կազ մում էր 84,4%, սա կայն ի րա վի ճա կը վատ թա րա ցավ, և 2013 
թվա կա նին այդ ցու ցա նիշն ի ջավ մինչև 72,4%:
 Դուրս մնա ցած նե րի նման թի վը մտա հո գիչ է, քա նի որ միջ նա ժամ ետ և եր կա րա ժամ ետ հե ռան կա րում 
այս ի րո ղու թյու նը կա րող է թու լաց նել ե րկ րի կր թա կան մա կար դա կը՝ դրա նից բխող հե տա գա սո ցի ա լա-
կան և տն տե սա կան հետ ևանք նե րով: Ա վագ դպ րո ցից դուրս մնա ցած նե րի թվի նման ա ճի հնա րա վոր 
պատ ճառ նե րից են՝

 ¾ դժ վա րու թյուն ները՝ կապ ված այն հան գա ման քի հետ, որ 12-ա մյա նոր հան րակր թա կան հա մա-
կար գին ան ցնե լուց հե տո (2010-2011 թվականներ), ա վագ դպ րոց նե րը պար տա դիր չեն հա մար վում, 
ի սկ ո րոշ դեպքերում գո յու թյուն ու նեն դպ րոց նե րի հա սա նե լի ու թյան հետ կապ ված բար դու թյուն-
ներ. 2017 թվա կա նից 12-ամյա կրթությունը դառ նում է պար տա դիր և ան վճար: Այս փո փո խու-
թյու նը կա րող է ան դրա դառ նալ ա վագ դպ րոց նե րում ը նդ գրկ վա ծու թյան վրա, այսինքն՝ կա րող է 
նպաս տել հանրակրթությունից դուրս մնա ցած նե րի թվի նվա զեց մա նը.

 ¾  գյու ղաբ նակ աղ քատ նե րի մոտ ա վագ դպ րո ցում կր թու թյու նը շա րու նա կե լու շա հագրգռ վա ծու-
թյան ցածր ցու ցա նիշը՝ պայ մա նա վոր ված աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ մա նա փա կու-
թյամբ.

 ¾ հաշ վար կային հիմ քում կա րող են տեղ գտ նել ո րոշ շե ղումն եր, քա նի որ այս տա րի քային խմ բում 
դիտ վում է չար ձա նագր ված ար տա գաղթ, ի սկ հաշ վարկ նե րը սո վո րա բար հիմն ված են մշ տա կան, 
այլ ոչ թե փաստացի բնակ չու թյան թվի վրա, և (կամ) ո րոշ ա շա կերտ ներ դուրս են մնում ար հես-
տա գոր ծա կան կամ մաս նա գի տա կան դպ րո ցում, այլ ոչ թե ա վագ դպ րո ցում ը նդ գրկ վե լու նպա-
տա կով.

 ¾ աղ քատ ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րը կր թու թյու նը շա րու նա կե լու ա ռու մով գտն վում են ոչ նպաս-
տա վոր դիր քում և փոր ձում են վաղ տա րի քից աշ խա տանք գտ նել և գու մար վաս տա կել:

Կր թու թյան ո լոր տի կար ևոր թե րու թյուն նե րից է ուսումնական հաստատություններում  բնակ չու թյան աղ-
քատ խմ բե րի ը նդ գրկ վա ծու թյան ցածր մա կար դա կը: 2013 թվա կա նին հիմն ա կան կր թու թյան հա մա կար-
գում ե րե խա նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյան գոր ծա կի ցը կազ մում էր ոչ աղ քատ տնային տնտեսություններում 
93%, աղ քատ (բա ցա ռու թյամբ ծայ րա հեղ աղ քատ) տնային տնտեսություններում՝ 89%, ի սկ ծայ րա հեղ 
աղ քատ տնային տնտեսություններում՝ 87%:20 Դպրոցից դուրս մնա ցած նե րի թի վը կազ մում էր ա շա-
կերտ նե րի ը նդ հա նուր թվի 0,1%-ը, ը նդ ո րում՝ դուրս մնա ցած նե րի շուրջ կե սը որ պես պատ ճառ բե րում 
էր ըն տա նի քի վատ կեն սա պայ ման նե րը:

 Գծապատկեր 10. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014թ.

18 Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գնահատականների` հիմնական կրթության 
շրջանավարտների 4%-ը չի շարունակում կրթությունը: Սակայն, զեկույցում օգտագործվել է պաշտոնական 
վիճակագրությունը` 14%: Այս անհամապատասխանությունը ցույց է տալիս, որ հնարավոր է՝ կարիք լինի 
վերանայելու կրթական ընդգրկվածության տվյալները կազմելու և վերլուծելու մեթոդաբանական մոտեցումները և 
ընթացակարգերը:

19 Համաձայն 2013թ. Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության` հարցվածների 
միայն 1,5%-ն է նշել, որ չի ցանկանում շարունակել ուսումը, 1,7%-ը վատ առողջական վիճակը նշել է որպես կրթությունը 
չշարունակելու պատճառ, 1,7%-ը նշել է , որ ուսումը շարունակելու համար կրթական ծառայությունները շատ թանկ 
են: 

20 Հանրակրթական դպրոցում համախառն ընդգրկվածությունն բնակչության ամենաաղքատ քվինտիլային խմբում 
կազմում էր՝ 86%, իսկ ամենահարուստ քվինտիլային խմբում՝ 91%: Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, 2014թ.

 
Տարրական դպրոց Միջին դպրոց Ավագ դպրոց

Գենդերային հավասար�թյ�ն՝ աղջիկների համախառն 
ընդգրկված�թյ�ն տղաների համեմատ, 2014 թ,
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Գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը կր թու թյան ո լոր տում։ Հան րակր թու թյու նը հա վա սա րա պես հա սա-
նե լի է ի նչ պես տղա նե րի, այն պես էլ աղ ջիկ նե րի հա մար՝ ան հա վա սա րու թյան ան նշան դրս ևո րումն ե րով 
(գ ծա պատ կեր 10): 
Ա վագ դպ րո ցի մա կար դա կով դիտ վում է աղ ջիկ նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյան զգա լի ո րեն բարձր ցու ցա նիշ: 
Այս ի րո ղու թյան հնա րա վոր պատ ճառ նե րից կա րող են լի նել հետ ևյալ հան գա մանք նե րը.

 ¾ տ ղա նե րը սկ սում են ըն տա նի քի հա մար ե կա մուտ վաս տա կել,
 ¾ տ ղա նե րի շր ջա նում դիտ վում է կր թու թյու նը շա րու նա կե լու ցածր շա հագրգռ վա ծու թյուն,
 ¾  վաղ ար տա գաղթ տղա նե րի շր ջա նում: 

Ա շա կերտ նե րի և ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րի մա կար դակ։ Կր թու թյան ո րա կի գնա հատ ման ազ գային 
և մի ջազ գային հա մա կար գե րով սահ ման ված չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խա նող գի տե լիք ներ ու նե-
ցող ա շա կերտ նե րի և ու սա նող նե րի մաս նա բա ժի նը չի չա փվում, քա նի որ չի սահ ման վել որ ևէ թի րախ, 
ի սկ հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն ներ չեն հա վա քագր վում: 
Ըստ ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմն ադ րա մի տվյալ նե րի՝21 ե րկ տա րե ցի ա շա կերտ նե րի մաս նա բա ժի նը ցածր 
է. հիմ ա կան դպ րո ցում այն կազ մում է 0,3% (ո րից 59%-ն աղ ջիկ ներ են), ի սկ տար րա կան դպ րո-
ցում՝ 0,2%:22

Գծապատկեր 11. Աղբյուր՝ Փոխակերպային մշտադիտարկում հավասարության խթանման համար (Trans-
MonEE), 2015թ. տվյալների շտեմարան, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի՝ ԱՊՀ -ի և Կենտրոնական ու 
Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանի երկրների գրասենյակ (թողարկվել է 2015թ. հունիսին)
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Գծապատկեր 12. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ սոցիալական վիճակը

21 «Երկտարեցի» են համարվում այն աշակերտներն ու ուսանողները, ովքեր վատ առաջադիմության պատճառով 
երկու տարի մնում են նույն դասարանում:

22 Փոխակերպային մշտադիտարկում հավասարության խթանման համար (TransMonEE), 2015թ. տվյալների 
շտեմարան, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի՝ ԱՊՀ-ի և Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանի 
երկրների գրասենյակ (թողարկվել է՝ 2015թ. հունիսին):
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Աղ քատ բնակ չու թյան հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյուն բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գում։ 
Ը նդ հա նուր առ մամբ, 2010 թվա կա նից հե տո մաս նա գի տա կան և բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար-
գում ը նդ գրկ վա ծու թյան աս տի ճա նը բարձ րա ցել է, ի նչն ար տա ցո լում է այս հատ վա ծում գրանց ված դրա-
կան մի տումն ե րը: 2004-2014 թվա կան նե րին բու հա կան ու սումն ա կան ծրագ րե րում ը նդ գրկ վա ծու թյունն 
ա ճել է գրե թե 4 ան գամ:23 
Ար ձա նագր վել է աղ քա տու թյան լուրջ ազ դե ցու թյուն կր թա կան հա մա կար գում ը նդ գրկ վա ծու թյան 
վրա: Բնակ չու թյան ա մե նա հա րուստ քվին տի լային խմ բում բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գում  
ը նդ գրկ վա ծու թյան ցու ցա նի շը ե րեք ան գամ գե րա զան ցում է նույն ցու ցա նիշն ա մե նաաղ քատ քվին տի-
լային խմ բում:24

Վերջին տասնամյակում նվազել է տարբերությունը բուհերում աղքատների և ոչ աղքատների ընդգրկվա- 
ծության համախառն մասնաբաժիններում։ 2005-ից 2013 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում 
աղքատների ընդգրկվածության հարաբերակցությունը  ոչ աղքատների ընդգրկվածությանը բարելավվել 
է 26%-ից կազմելով 51%: Այսպիսով, համապատասխան ՀԶՆ-ի ներքո սահմանված 30% թիրախը 
կատարվել է:
Կր թու թյան գծով պե տա կան ծախ սեր։ Կր թու թյան հա սա նե լի ու թյան և ո րա կի բարձ րաց ման հա մար 
ե րկ րի նա խաճգ նա ժա մային զար գաց ման ծրագ րե րով նա խա տես վում էր կր թու թյանը հատ կաց վող պե-
տա կան ծախ սե րի աճ: Ա կն կալ վում էր, որ կր թու թյան ոլորտին պե տա կան հատ կա ցումն ե րի մաս նա բա-
ժի նը կկա յու նա նա ՀՆԱ-ի ա ճի պայ ման նե րում՝ մինչև 2015 թվա կա նը հաս նե լով 4,5% հե նա նի շին: Այ-
դու հան դերձ, տն տե սա կան ան կու մը թե լադ րեց սո ցի ա լա կան գծով պե տա կան ծախ սե րի կր ճա տում, 
մաս նա վո րա պես՝ կր թու թյան ո լոր տում, ի նչն իր հեր թին խո չըն դո տեց բա րե փո խումն ե րի պատ շաճ 
ի րա գոր ծու մը և թի րախ նե րի կա տա րու մը: Չնա յած պե տա կան ծախ սե րի ան վա նա կան ա ճին՝ 2008-2014 
թվա կան նե րին նվա զել է դրանց հա րա բե րակ ցու թյու նը ՀՆԱ-ին:
Եվ րո պա կան մի ու թյան և Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյան ան-
դամ պե տու թյուն նե րի հա մե մատ՝ կր թու թյան գծով պե տա կան ծախ սե րը շա րու նա կում են մնալ ցածր 
մա կար դա կի վրա. 2013 թվա կա նի դրու թյամբ ծախ սե րը 1,7 ան գամ զի ջել են Կենտ րո նա կան Ա սի այի և 
Ար ևե լյան Եվ րո պայի ցու ցա նիշ նե րին և գրե թե 2 ան գամ պա կաս են ե ղել Եվ րո պա կան մի ու թյան ե րկր-
նե րից:25

Կր թու թյան գծով պե տա կան ծախ սե րի ա ռա վե լա գույն մաս նա բա ժի նը կազ մել են հատ կա ցումն ե րը միջ-
նա կարգ կր թու թյան գծով: Տար րա կան կր թու թյան հետ մեկ տեղ՝ դրանք կազ մել են կր թու թյան գծով 
պե տա կան հատ կա ցումն ե րի գրե թե 65%-ը: Մաս նա գի տա կան կր թու թյու նը̀  ար հես տա գոր ծա կան ու սու-
ցու մը և բարձ րա գույն կր թու թյու նը մի ա սին՝ գրե թե հա վա սար մաս նա բա ժին նե րով, կազ մել է հատ կա-
ցումն ե րի ըն դա մե նը 18%-ը: 
 

Գծապատկեր 13. Աղբյուր՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, Պետական բյուջե

23 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014թ.
24 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014թ.
25 Հայաստանի Հանրապետության հեռանկարային զարգացման ծրագիր, 2014-2025 թթ.
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Ա ղյու սակ 1. Պե տա կան բյու ջե ի հոդ ված ներ՝  ը ստ գոր ծառ նա կան դա սա կարգ ման, 2013-2015 թթ.26

 
2013,  

փաս տա ցի
2014,  

փաս տա ցի
2015, պլա նա-

վոր ված
2013 2014 2015

Կր թու թյան գծով, ըն դա մե նը 
մի լի արդ ՀՀ դրամ 103,1  115,8 125,5 100,0% 100,0% 100,0%

Նա խադպ րո ցա կան 0,276  0,481 0,596 0,3% 0,4% 0,5%
Տար րա կան դպ րոց 23,4  23,6 27,5 22,8%  20,4% 21,9%
Ընդ հա նուր միջ նա կարգ  
կր թու թյուն 48,2  53,0 54,2 46,8%  45,8% 43,2%

Հիմն ա կան դպ րոց 30,6  30,5 36,3 29,7%  26,3% 28,9%
Ա վագ դպ րոց 17,6  22,5 17,9 17,1%  19,4% 14,2%

Մ ԿՈՒ 6,2  7,5 11,4 6,0%  6,5% 9,1%
Բարձ րա գույն կր թու թյուն 7,9  8,7 11,4 7,7%  7,5% 9,1%
Հետ բու հա կան կր թու թյուն 0,687  0,8 0,841 0,7%  0,7% 0,7%
Ար տադպ րո ցա կան կր թու թյուն 2,8 3,6 4,7 2,7%  3,1% 3,8%

Մար տահ րա վեր ներ և հե ռան կար ներ27

Ընդգրկ վա ծու թյան մար տահ րա վեր։ Ի նչ պես հիմն ա կան, այն պես էլ ա վագ դպ րոց նե րից դուրս մնա-
ցած նե րի թվի ա ճն ան հանգս տու թյան տե ղիք է տա լիս: 
Այս մար տահ րա վե րի հաղ թա հար ման հա մար հիմն ա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից մե կը պետք է լի նի 
բա վա րար ֆի նան սա վո րու մը և 12-ա մյա հան րակր թա կան հա մա կար գի ան ցնե լու հետ կապ ված ռիս կե րի 
ար դյու նա վետ չե զո քա ցու մը, հատ կա պես՝ բո լո րի հա մար ա վագ դպ րո ցի հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վու մը: 
Կր թու թյան ո րա կի մար տահ րա վեր։ Միջ նա կարգ դպ րոց նե րում կր թու թյան ցածր ո րա կի պատ ճա ռով 
ա շա կերտ նե րի մեծ մա սը բու հա կան ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն նե րը հանձ նե լու հա մար բա վա րար գի-
տե լիք ներ ստա նա լու նպա տա կով դի մում է կրկ նու սույց նե րի ծա ռա յու թյա նը: Նման ի րա վի ճակն ու նի մի 
շարք բա ցա սա կան հետ ևանք ներ՝

 ¾ այն զր կում է ա շա կերտ նե րին դպ րոց հա ճա խե լու շար ժա ռիթ նե րից, քա նի որ դպ րոց հա ճա խե լու 
փո խա րեն ա շա կերտ նե րը նա խընտ րում են պա րա պել կրկ նու սույց նե րի մոտ.

 ¾ կր թու թյան ո լոր տում ա ճում է ան հա վա սա րու թյու նը, քա նի որ աղ քատ ըն տա նիք նե րը չեն կա րող 
ի րենց թույլ տալ վճա րել կրկ նու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար, ի սկ աղ քատ ըն տա նիք-
նե րից ե րե խա նե րը հայտն վում են ոչ նպաս տա վոր դիր քում և պա կաս մր ցու նակ են կր թու թյան 
բարձր մա կար դակ նե րում, ո րով հետև նրանց հա սա նե լի են մի այն դպ րո ցա կան հա մե մա տա բար 
ցած րո րակ դա սե րը: 

Ան հա վա սա րու թյան մար տահ րա վեր։ Մաս նա գի տա կան, այդ թվում՝ ար հես տա գոր ծա կան և բարձ րա-
գույն կր թու թյան հա մա կար գում աղ քատ և ոչ աղ քատ բնակ չու թյան խմ բե րի ը նդ գրկ վա ծու թյան հար ցում 
ներ կա յումս դիտ վում է ան հա վա սա րու թյուն: Բնակ չու թյան ա մե նա հա րուստ քվին տի լային խմ բի ը նդ-
գրկ վա ծու թյան ցու ցա նի շը ե րեք ան գամ գե րա զան ցում է նույն ցու ցա նիշն ա մե նաաղ քատ քվին տի լային 
խմ բում: Դիտ վում է նաև դպ րոց նե րից դուրս մնա ցած նե րի թվի աճ, հատ կա պես՝ աղ քատ նե րի շր ջա-
նում: Բա ցի աղ քա տու թյան կր ճա տու մից հար կա վոր է մշա կել և ի րա կանա ցնել թի րա խային հան րային 
մի ջո ցա ռումն եր, ո րոնք ո ւղղ ված կլի նեն կր թա կան հա մա կար գի բո լոր մա կար դակ նե րում բո լո րի ը նդ-
գրկ վա ծու թյան խրա խուս մանն ու խթան մա նը: Օ րի նակ՝ մաս նա կի լու ծում կա րող է դառ նալ պե տա կան 
սուբ սի դա վո րու մը՝ խո ցե լի խմ բե րից ու սա նող նե րին կր թա թո շակ նե րի, ու սա նո ղա կան վար կե րի և դրա-
մաշ նորհ նե րի հատ կաց ման տես քով:
 Կա րե լի է դի տար կել 12-ամյա հանրակրթությունը պար տա դիր դարձ նե լու հնա րա վո րու թյու նը, ը նդ 
ո րում՝ նման պա րա գա յում հարկ է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել գյու ղա կան շր ջան նե րում դպ րոց նե րի 
հա սա նե լի ու թյան ա պա հով ման խնդ րին: 

26 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, Պետական բյուջե 2013-2015 թթ.
27 Բոլոր ոլորտների վրա տարածվող պետական ֆինանսավորման մարտահրավերները քննարկվում են ՀԶՆ 1-ի հետ 

կապված դժվարություններին նվիրված բաժնում:



38

Հայաս տա նում ՀԶՆ-նե րի ա ռա ջըն թա ցի ման րա մաս ներԱռաջընթացի ազգային զեկույց | Հայաստան 2015



39

Հայաս տա նում ՀԶՆ-նե րի ա ռա ջըն թա ցի ման րա մաս ներ Առաջընթացի ազգային զեկույց | Հայաստան 2015

Ն ՊԱ ՏԱԿ 3. ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱ ՆՈՒՄ 
ԵՎ ԿԱ ՆԱՆՑ ԼԻ Ա ԶՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Ը ՆԴ ԼԱՅ ՆՈՒՄ

ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 3.Ա. Մինչև 2005 թվա կա նը 
վե րաց նել գեն դե րային ան հա վա սա-
րու թյու նը տար րա կան և միջ նա կարգ 
կր թու թյան մա կար դակ նե րում, ի սկ 
մինչև 2015 թվա կա նը̀  կր թու թյան բո-
լոր մա կար դակ նե րում

3.1 Աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի թվա քա նակ նե րի հա րա բե րակ ցու-
թյու նը տար րա կան, միջ նա կարգ և բարձ րա գույն կր թու թյան 
հա մա կար գե րում

3.2 Վար ձու աշ խա տան քով զբաղ ված կա նանց մաս նա բա ժի նը 
ոչ գյու ղատն տե սա կան հատ վա ծում

3.3 Կա նանց մաս նա բա ժի նը ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա-
վոր նե րի թվա քա նա կում

ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 4. Մինչև 2015 թվա-
կա նը բարձ րաց նել քա ղա քա կան 
ո րո շումն ե րի կա յաց ման  
գոր ծըն թա ցում կա նանց  
մաս նակ ցու թյու նը

1. Կա նանց մաս նա բա ժինն Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր-
նե րի, նա խա րար նե րի, մարզ պետ նե րի և փոխ նա խա րար նե-
րի թվա քա նա կում,%

2. Կա նանց մաս նա բա ժի նը հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի ը նդ-
հա նուր թվա քա նա կում,%

3. Կա նանց շր ջա նում գոր ծազր կու թյան մա կար դա կի հա րա-
բե րակ ցու թյու նը տղա մարդ կանց շր ջա նում գոր ծազր կու-
թյան մա կար դա կին

ՀԶՆ 3. Մի ա վոր նե րի հաշ վարկ 

ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ 1999/2000 2005 2008 2010 2012 2013 2014 2015 
թիրախ

ԹԻ ՐԱԽ 4. ՄԻՆՉԵՎ 2015 ԹՎԱ ԿԱ ՆԸ ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՆԵԼ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ Ո ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵ ՐԻ  
ԿԱ ՅԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ ԿԱ ՆԱՆՑ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆԸ
1. Կա նանց մաս նա բա ժինն 
Ազ գային ժո ղո վի պատ գա-
մա վոր նե րի, նա խա րար-
նե րի, մարզ պետ նե րի և 
փոխ նա խա րար նե րի թվա-
քա նա կում,% 
Աղ բյուր՝ Կա նայք և տղա-
մար դիկ Հա յաս տա նում

  6,7 9 11 11 10,7 >25
Չ կա-

տար ված 
թի րախ

2. Կա նանց մաս նա բա ժի նը 
հա մայնք նե րի ղե կա վար նե-
րի ը նդ հա նուր թվա քա նա-
կում,% 
 Աղ բյուր՝ Կա նայք և տղա-
մար դիկ Հա յաս տա նում

   2,6  2,1  >10
Չ կա-

տար ված 
թի րախ

3. Կա նանց շր ջա նում գոր-
ծազր կու թյան մա կար դա-
կի հա րա բե րակ ցու թյու նը 
տղա մարդ կանց շր ջա նում 
գոր ծազր կու թյան մա կար-
դա կին 
Աղ բյուր՝ Աշ խա տան քի  
շու կան Հայաստանում

1,09 1,44 0,77 1,25 1,10 1,26 1,23 <1,3
Կա տար-

ված  
թի րախ
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 Հա մա տեքստ
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը ե րաշ խա վո րում է մար դու հիմն ա րար ի րա վունք նե րը:28 « Կա նանց և տղա մարդ-
կանց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, 
ո րն ըն դուն վել է 2013 թվա կա նի մայի սի 20-ին ամ րագր վում են ե րաշ խիք ներ և կար գա վոր վում են կա նանց 
և տղա մարդ կանց հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներն ու ի րա վունք նե րը քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան, տն-
տե սա կան, մշա կու թային և հան րային կյան քի այլ ո լորտ նե րում: 1993 թվա կա նին Հա յաս տա նը վա վե-
րաց րեց Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ան (ԿՆԽՎԿ): 
Հա յաս տա նը վա վե րաց րել է ա վե լի քան 50 կոն վեն ցի ա ներ և այլ մի ջազ գային փաս տաթղ թեր, ո րոնք 
կոչ ված են վե րաց նել խտ րա կա նու թյու նը (այդ թվում՝ կա նանց նկատ մամբ) և հաս նել ժո ղովր դա վա րա-
կան կա ռա վար ման, գեն դե րային հա վա սա րու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի ա վե լի բարձր մա կար դա կի: 
Քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մա կար դա կով ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 2004-2010 և 2011-2015 թվա կան նե րին 
ի րա կա նաց րել է գեն դե րային հա վա սա րու թյան խթան մանն ո ւղղ ված Ազ գային մի ջո ցա ռումն ե րի ծրագ-
րեր, 2010 թվա կա նին ըն դու նել է Գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյան հայե ցա կար գը, ի սկ 2013 թվա կա նին՝ 
« Կա նանց և տղա մարդ կանց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը: 
Հա յաս տանն ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագ րել կր թա կան և հատ կա պես բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար-
գում, ի նչ պեu նաև ո րո շումն ե րի կա յա ցում են թադ րող պաշ տոն նե րում կա նանց մաս նակ ցու թյան ա ճի 
ո ւղ ղու թյամբ: Այ դու հան դերձ, գեն դե րային ան հա վա սա րու թյու նը շա րու նա կում է լուրջ մար տահ րա վեր 
ներ կա յաց նել: Կա նայք ի վի ճա կի չեն ի րաց նել օ րեն քով ե րաշ խա վոր ված հնարավորությունները, քա նի 
որ աշ խա տա տե ղե րը և հատ կա պես քա ղա քա կան և ղե կա վար պաշ տոն նե րը դեռևս սահ մա նա փակ են 
կա նանց հա մար, ին չը մե ծաց նում է գոր ծազր կու թյան և աղ քա տու թյան վտան գը: 
Մի շարք ու սումն ա սի րու թյուն ներ հաս տա տում են այն հան գա ման քը, որ ան հա վա սա րու թյու նը շա րու նա-
կում է մար տահ րա վեր լինել հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյու նում: « Գեն դե րային բա րո մետր» հե տա զո-
տու թյան շր ջա նակ նե րում հարց ված նե րի գրե թե եր կու եր րոր դը հա մա ձայն է, որ հա յաս տա նյան հա սա-
րա կու թյու նում տղա մարդ կանց և կա նանց միջև առ կա է ան հա վա սա րու թյուն, ը նդ ո րում՝ նման պնդ ման 
հետ հա մա միտ չէ հարց ված նե րի մի այն 8%-ը:29 Բա ցի այդ, հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյու նը հա մա-
րում է, որ կա նանց ի րա վունք նե րը խախտ վում են բո լոր ո լորտ նե րում՝ ըն տա նի քում, քա ղա քա կա նու թյու-
նում, աշ խա տա վայ րում և այ լուր: Բարձ րաս տի ճան ղե կա վար նե րի շր ջա նում ա վե լի մեծ թիվ են կազ մում 
տղա մար դիկ, մինչդեռ կանայք ավելի հաճախ զբաղեցնում են ցածրաստիճան պաշտոններ: Կա նայք 
ա վե լի հա ճախ են զբաղ վում այն պի սի աշ խա տան քով, ո րը քիչ է հա մա պա տաս խա նում նրանց մաս-
նա գի տա կան ո րա կա վո րումն ե րին և գի տե լիք նե րին: Տղա մարդ կանց հա մե մատ կա նայք նաև պա կաս 
բա վա րար ված են ի րենց աշ խա տա վար ձով և մաս նա գի տա կան զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րով: 
Գենդերային հիմքով բռնությունը նաև պայամանավորված է հասարակությունում կանանց զբաղեցրած 
ցածր դիրքով, ինչպես նաև նրանց տնտեսական կախվածությամբ:30

 Նո րա ծին նե րի սե ռե րի միջև ան հա վա սա րակշ ռու թյան մա կար դա կին նվիր ված ՄԱԿ-ի բնակ չու թյան 
հիմն ադ րա մի վեր ջերս ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը վկա յում են, որ ան կա խու թյու նից 
ի վեր Հա յաս տա նում ա ճել է նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա վա սա րու թյու նը, ո րն ը ստ գնա հա տա կան նե րի 
2011 թվա կա նին կազ մում է ծն ված 100 ա ղջ կա հաշ վով 114 տղայի ծնունդ:31

Կարծիք կա, որ  Հա յաս տա նում գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան հիմն ա կան պատ ճառ ներն ար մա տա-
ցած են մշա կույ թում32 և պայ մա նա վոր ված են կա նանց և տղա մարդ կանց ա վան դա կա նո րեն վե րագր վող 
դե րե րի ըն կալ մամբ և ըն դուն մամբ ըն տա նի քում, աշ խա տա վայ րում, ազ գա կան նե րի նեղ հա մայն քում 
կամ հան րու թյան լայն շր ջա նակ նե րում: 
28 Հոդված 14.1 «Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև: Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույ- 

նից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, 
քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, 
ծննդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, 
արգելվում է»:

29 «Գենդերային բարոմետր» հետազոտություն, որն իրականացվել է Գենդերային հետազոտությունների և առաջնոր- 
դության ԵՊՀ կենտրոնի կողմից ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ֆինանսավորմամբ 2014 թվականի դեկտեմբերին: 

30 Հայաստանում ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասում» 
ծրագիր (ՄԱԲՀ ԸԳԲ), 2011 թ, http://unfpa.am/sites/default/files/DV_survey_eng.pdf:

31 «Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում. ժողովրդագրական տվյալներ և վերլուծություն», 
2013թ.http://unfpa.am/sites/default/files/Sex_Imbalance_report_Eng_final-with%20cover-final.pdf

32 Աղասի Թադևոսյան, «Գենդերային անհավասարություն և առօրյա պրակտիկաներ. հիմնախնդիրներ և մարտահ- 
րավերներ», Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն, 2015թ.
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 Թի րախ 4. Մինչև 2015 թվա կա նը բարձ րաց նել քա ղա քա կան ո րո շում-
նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում կա նանց մաս նակ ցու թյու նը
Կր թու թյուն։ Կր թու թյան հա մա կար գում ը նդ գրկ վա ծու թյան ա ռու մով դիտ վում է գեն դե րային հա վա սա-
րու թյուն: Կր թու թյու նը հա սա նե լի է բո լո րի հա մար՝ ան կախ գեն դե րային պատ կա նե լու թյու նից: Ա վե լին, 
որ քան ա վե լի բարձր է ա կա դե մի ա կան մա կար դա կը, այն քան ա վե լի բարձր է աղ ջիկ նե րի թվա քա նա կը 
տղա նե րի հա մե մատ: 
Որ քան ա վե լի բարձր է կր թա կան մա կար դա կը, այն քան ա վե լի բարձր է աշ խա տանք գտ նե լու հա վա նա-
կա նու թյու նը: Բայց և այն պես, նույ նիսկ լավ կր թու թյամբ կա նայք բախ վում են դժ վա րու թյուն նե րի լավ 
վար ձատր վող աշ խա տանք գտ նե լու կամ ո րո շումն ե րի կա յաց ման հետ կապ ված բարձ րաս տի ճան ղե կա-
վար պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու հար ցում ի նչ պեu մաս նա վոր, այն պես էլ պե տա կան հատ վա ծում: 

Գծապատկեր 14. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ Գծապատկեր 15. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ

Զ բաղ վա ծու թյուն։ Կա նանց տն տե սա կան ակ տի վու թյան ցու ցա նի շը տղա մարդ կանց հա մե մատ ա վե լի 
ցածր է և կազ մում է 55%՝ 72%-ի հա մե մատ, ը նդ ո րում այս գոր ծա կի ցը վեր ջին տաս նա մյա կում մնա ցել է 
գրե թե ան փո փոխ: Ի րա կան գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը ե րի տա սար դու թյան շր ջա նում ե ղել է հատ-
կա պես բարձր. այն գե րա զան ցում է գոր ծազր կու թյան մի ջին ազ գային ցու ցա նի շը շուրջ 2,5 ան գամ (35%՝ 
16%-ի հա մե մատ): Գնա լով ա ճում է տղա նե րի հա մե մատ այն աղ ջիկ նե րի թի վը, ով քեր չեն սո վո րում և 
չունեն աշ խա տանք: 2013 թվա կա նին, ի նչ պեu և ան ցած տաս նա մյա կի ո ղջ ըն թաց քում, 15-ից 24 տա-
րե կան նե րի գրե թե 37%-ը, ի սկ 25-ից 29 տա րե կան նե րի 40%-ը չէր սո վո րում, չու ներ որ ևէ աշ խա տանք: 
Նույն ցու ցա նիշ նե րը ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րի պա րա գա յում կազ մում է ին հա մա պա տաս խա նա բար 40% 
և 59%: Բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող կա նանց շր ջա նում դիտ վում է գոր ծազր կու թյան ա վե լի բարձր 
մա կար դակ, քան նույ նան ման կր թա կան մա կար դակ ու նե ցող տղա մարդ կանց պա րա գա յում (2013 թվա-
կա նին՝ հա մա պա տաս խա նա բար 20% և 13%):33 
Մի ա ժա մա նակ հարկ է նշել, որ կա նանց մաս նակ ցու թյու նը պե տու թյան ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց-
վող աշ խա տա շու կայի ակ տիվ ծրագ րե րում եր կու ան գամ ա վե լի բարձր է տղա մարդ կանց մաս նակ ցու-
թյու նից: 
Կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսություններն ավելի մեծ հավանականություն ունեն հայտնվելու 
աղքատության մեջ, քան տղամարդու: 2013 թվա կա նի ՏՏ ԿԱՀ-ի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ կնոջ 
գլխավորությամբ տնային տն տե սու թյուն նե րի 36,4%-ն ապ րում էր աղ քա տու թյան մեջ, ը նդ ո րում՝ աղ-
քա տու թյուն մա կար դա կը նրանց շր ջա նում 2008 թվա կա նի հա մե մատ ա ճել էր 6 տո կո սային կե տով: 
Կա նանց կող մից ղե կա վար վող և ե րե խա ներ ու նե ցող տնային տն տե սու թյուն նե րում աղ քատ լի նե լու հա-
վա նա կա նու թյու նը 14 տո կո սային կե տով ա վե լի բարձր է: Մի ա ժա մա նակ կա նանց և տղա մարդ կանց 
միջև աղ քա տու թյան մա կար դա կի մա սով տար բե րու թյուն ներ չեն դիտ վում:

33 2014 թվականին գործազրկության նպաստների վերացումից հետո ՀՀ կառավարությունն իր 2014 թվականի 
որոշմամբ նախաձեռնել է զբաղվածությունը և աշխատաշուկայում մրցունակությունը խթանող 12 տեսակի ծրագրեր:
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Գծապատկեր 16. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ

Չ նա յած 2000 թվա կա նից ի վեր ար ձա նագր վել է աշ խա տա վար ձե րի ան հա վա սա րու թյան զգա լի նվա զե-
ցում, 2013 թվա կա նի դրու թյամբ կա նայք, ը նդ հա նուր առ մամբ, վաս տա կում է ին շուրջ 34%-ով ա վե լի քիչ, 
քան՝ տղա մար դիկ: Աշ խա տա վար ձե րի ան հա վա սա րու թյու նը հա սել է ա ռա վե լա գույն մա կար դա կի հան-
քար դյու նա բե րա կան ո լոր տում և կազ մել է 50%,34 ի սկ ար վես տի, ժա ման ցի, հանգս տի, հան րային սնն դի, 
հյու րա նո ցային և գյու ղատն տե սա կան ոլորտներում աշ խա տա վար ձե րի տար բե րու թյունն ա մե նա փոքրն 
է: Աշ խա տա վար ձե րի տար բե րու թյունն ար տադ րու թյան, ֆի նանս նե րի և ա պա հո վագ րու թյան ո լորտ նե-
րում կազ մել է 40%, մինչ դեռ հան րային կա ռա վար ման, պաշտ պա նու թյան և ա ռող ջա պա հու թյան ո լորտ-
նե րում՝ 30%:
 Կա նայք քա ղա քա կան և կա ռա վա րա կան պաշ տոն նե րում։ Վեր ջին տաս նա մյա կում ար ձա նագր վել է 
պե տա կան և մաս նա վոր հատ վա ծում կա նանց զբա ղեց րած բարձր վար ձատր վող ղե կա վար պաշ տոն նե-
րի մաս նա բաժ նի աճ, սա կայն դրանց թի վը դեռևս շատ փոքր է (Ա ղյու սակ 2): Գեն դե րային հա վա սա րու-
թյան ո ւղ ղու թյամբ սահ ման ված թի րա խի գծով՝ Հա յաս տա նը հետ է մնում իր ցու ցա նիշ նե րի կա տա րու-
մից: Ա մե նա թույլ ար դյունք նե րը գրանց վել են հենց այս ցու ցա նի շի ո ւղ ղու թյամբ: 

Ա ղյու սակ 2. Քա ղա քա կան և կա ռա վա րա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող կա նանց մաս նա բա ժին (%)

2004 2008 2010 2012 2014

ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր ներ 4 6,7 9 11 10,7

Նա խա րար ներ և փոխ նա խա րար ներ 10 11 11

Նախագահի աշխատակազմ 39,2 36,6 37,6

Կառավարության աշխատակազմ 39 46 46,1

Համայնքների ղեկավարներ 1.8 2,7 2,6 2,2 2,1

Դատավորներ և իրավաբաններ 22 35 38 34

Աղ բյուր՝ ՀՀ Ա ՎԾ, Կա նայք և տղա մար դիկ Հա յաս տա նում, 2014թ.

34 Հարկ է նշել, որ աշխատավարձերի տարբերությունները հիմնականում պայմանավորված են հանքարդյունա- 
բերության հատվածի առանձնահատկություններով, որոնք օբյեկտիվորեն և ավանդաբար եղել են տղամարդկանց, 
այլ ոչ թե կանանց բնորոշ ոլորտներ:

Կանանց միջին աշխատավարձի հարաբերակց�թյ�նը տղամարդկանց միջին աշխատավարձին 
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 Քա ղա քա կան և կա ռա վա րա կան պաշ տոն նե րում կա նանց մաս նակ ցու թյու նը շա րու նա կում է լի նել շատ 
ցածր: Կա նանց մաս նակ ցու թյունն ա ճել է Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նում, ՀՀ կա ռա վա րու թյան աշ-
խա տա կազ մում, ի նչ պեu նաև խորհր դա րա նում, սա կայն մաս նակ ցու թյու նը շատ ցածր է տա րած քային 
կա ռա վար ման մար մին նե րի և հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի մա կար դա կով: Հա յաս տա նի տն տե սու թյան 
ո լոր տում, գոր ծա րար աշ խար հում, ի նչ պեu նաև քա ղա քա կան կյան քում կա նայք զրկ ված են ո րո շումն ե-
րի կա յաց ման հետ կապ ված պաշ տոն նե րում ներգ րավ ված լի նե լու լայն հնա րա վո րու թյու նից: Թեև կին 
խորհր դա րա նա կան նե րի թի վը ե ռա պատկ վել է, այն դեռևս շատ փոքր է (խորհր դա րա նա կան տե ղե-
րի 11%): Կա նայք ու նեն հա մայն քային կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու սահ մա նակ հնա րա վո րու թյուն ներ 
(կա նայք կազ մում են հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի ըն դա մե նը 2,1%-ը), ը նդ ո րում՝ կա նայք գործ նա կա-
նում ներգ րավ ված չեն տա րած քային կա ռա վար ման մար մին նե րի և քա ղա քա պե տա րան նե րի ղեկավար 
աշխատանքում: 
Աս վա ծը վկա յում է այն մա սին, որ չնա յած կա նանց ի րա վունք նե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի խթան-
ման ո ւղ ղու թյամբ ար ձա նագր ված զգա լի դրա կան փո փո խու թյուն նե րին և ա ռա ջըն թա ցին՝ Հա յաս տա-
նը դեռևս հետ է մնում քա ղա քա կան և կա ռա վա րա կան պաշ տոն նե րում գեն դե րային հա վա սա րու թյան 
ա պա հով ման գծով իր ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մից: 

 Մար տահ րա վեր ներ և հե ռան կար ներ35

 Գեն դե րային հա վա սա րու թյուն։ Գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան կյան-
քի բո լոր ո լորտ նե րում ե րաշ խա վոր վում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենսդ րու թյամբ: Այ դու հան դերձ, 
կա նայք Հա յաս տա նում դեռևս չեն օ գտ վում հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րից և գտն վում են ոչ նպաս-
տա վոր դիր քում: Ե րկ րի քա ղա քա կան, տն տե սա կան և գոր ծա րար ո լոր տում կա նանց ըն ձեռ ված են ո րո-
շումն եր կա յաց նե լու սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ: 
Հա յաս տա նում գեն դե րային ան հա վա սա րու թյու նը շա րու նա կում է լուրջ մար տահ րա վեր լի նել ա պա գայի 
հա մար: 
Հարկ է նշել, որ այս ի րա վի ճակն ու նի պատ մա կան և խո րա պես ար մա տա ցած մշա կու թային պատ ճառ-
ներ, ո ւս տի դրա փո փո խու թյան հա մար կպա հանջ վի ժա մա նակ, ի նչ պեu նաև Կա ռա վա րու թյան, քա ղա-
քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի և լայն հան րու թյան հետ ևո ղա կան ջան քերն ու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 
ՀԶՆ-նե րի ցու ցա նիշ նե րում ար տա ցոլ ված չեն գեն դե րային հա վա սա րու թյան հետ կապ ված մի շարք այլ 
մար տահ րա վեր ներ, ո րոնք, սա կայն, շատ կար ևոր են և պա հան ջում են ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն։ 
Դրանց թվում են՝

 ¾  նո րա ծին նե րի շր ջա նում սե ռե րի մեծ ան հա մա մաս նու թյու նը. « Հա յաս տա նում նո րա ծին նե րի սե ռե-
րի ան հա վա սա րու թյան աճ է գրանց վել ան կա խու թյան ձեռք բե րու մից ի վեր և, ը ստ առ կա գնա-
հա տումն ե րի, 2011 թվականին կազ մում էր 114 տղա նո րա ծին՝ յու րա քան չյուր 100 աղ ջիկ նո րած-
նի հաշ վով։ Հա յաս տա նում ակ ներև է նա խածնն դյան փու լում սե ռի ը նտ րու թյան հետ ևյալ ե րեք 
նա խա պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը՝ հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան հայ րիշ խա նա կան կա ռուց-
ված քը, ո րը միտ ված է տղա նե րին գե րա դա սե լու աղ ջիկ նե րից, նա խածնն դյան տեխ նո լո գի ա նե րի 
հա սա նե լի ու թյու նը, ո րը հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման հնա րա վո րու թյան հետ մի ա սին 
ա պա գա ծնող նե րին թույլ է տա լիս խու սա փել ոչ ցան կա լի աղ ջիկ ու նե նա լուց և ծնե լի ու թյան ցածր 
մա կար դա կով պայ մա նա վոր ված՝ զույ գե րի վե րար տադ րո ղա կան նպա տակ նե րի փո փո խու մը»։36

 ¾ Գենդերային հիմքով բռնությունը նաև պայամանավորված է հասարակությունում կանանց 
զբաղեցրած ցածր դիրքով, ինչպես նաև նրանց տնտեսական կախվածությամբ: Հա յաս տա նում 
ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան բռ նու թյան, վե րահս կո ղա կան վար քի և հա վա նա բար նաև սե ռա-
կան բռ նու թյան ա մե նա մեծ մա սը բա ժին է ը նկ նում ին տիմ զու գըն կե րո ջը։37

35 Բոլոր ոլորտների վրա տարածվող պետական ֆինանսավորման մարտահրավերները քննարկվում են ՀԶՆ 1-ի հետ 
կապված դժվարություններին նվիրված բաժնում:

36 «Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում. ժողովրդագրական տվյալներ և վերլուծություն», 
2013թ.http://unfpa.am/sites/default/files/Sex_Imbalance_report_Eng_final-with%20cover-final.pdf

37 Հայաստանում ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասում» 
ծրագիր(ՄԱԲՀ ԸԳԲ), 2011թ. http://unfpa.am/sites/default/files/DV_survey_eng.pdf
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Ն ՊԱ ՏԱԿ 4. Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՀԱ ՑՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱ ԶԵ ՑՈՒՄ
ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 4.Ա. 1990-2015 
թվականներն ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում եր կու եր րոր դով կր ճա-
տել մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա-
նե րի մա հա ցու թյու նը

4.1 Մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի մա հա ցու թյուն
4.2 Մանկական մա հա ցու թյուն
4.3 Կարմ րու կի դեմ պատ վաստ ված մինչև մեկ տա րե կան ե րե-

խա նե րի մաս նա բա ժի նը

ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 5.38 1990-ից 2015 թվա-
կաններն ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում եր կու եր րոր դով 
կր ճա տել մինչև հինգ տա րե կան 
ե րե խա նե րի մա հա ցու թյու նը

1.  Մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի մա հա ցու թյուն,  
1.000 կեն դա նի ծն վա ծի հաշ վով

2.  Ման կա կան մա հա ցու թյուն, 1.000 կեն դա նի ծն վա ծի հաշ վով
3.  Կարմ րու կի դեմ պատ վաստ ված մինչև երկու տա րե կան 

ե րե խա նե րի մաս նա բա ժի նը

ՀԶՆ 4. Մի ա վոր նե րի հաշ վարկ
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ԹԻՐԱԽ 5. 1990-ԻՑ 2015 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐՆ ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԵՐԿՈՒ 
ԵՐՐՈՐԴՈՎ ԿՐՃԱՏԵԼ ՄԻՆՉԵՎ ՀԻՆԳ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
1. Մինչև հինգ տա րե-
կան նե րի մա հա ցու-
թյուն, 1.000 կեն դա նի 
ծն վա ծի հաշ վով

23,8 19,3 13,0 12,3 12,1 11,9 13,4 13,7 12,1 11 10,3 <10
Լավ  

ա ռա ջ- 
ըն թաց

2. Ման կա կան մա հա-
ցու թյուն, 1.000 կեն - 
դա նի ծն վա ծի հաշ վով

18,5 15,4 11,6 10,9 10,8 10,4 11,4 11,6 10,8 9,7 8,8 <8
Լավ  

ա ռա ջ- 
ըն թաց

3. Կարմ րու կի դեմ 
պատ վաստ ված մինչև 
երկու տա րե կան ե րե-
խա նե րի մաս նա բա ժի-
նը (ԿԿԽ1) 

95,2 91,1 91,5 92,0 94,5 95 97 97 97 97 97 >96
Կա-

տար-
ված  

թի րախ

 Հա մա տեքստ
 Հա յաս տա նը դաս վում է ե րե խա նե րի մա հա ցու թյան մի ջին մա կար դակ ու նե ցող ե րկր նե րի շար քին և, 
ը ստ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան դա սա կարգ ման, գրանցվել է զգա լի ո-
րեն ա վե լի ցածր մա հա ցու թյան ցուցանիշ, քան Ա ՊՀ-ի և Կենտ րո նա կան ու Ար ևե լյան Եվ րո պայի տա-
րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րի մի ջին մա կար դա կը, սա կայն զգա լի ո րեն ա վե լի բարձր մա հա ցու թյան ցու ցա նիշ, 

38 5-րդ թիրախը (ՀԶՆ-ների  ցուցանիշների համաշխարհային ցանկում համապատասխանում է 4.Ա թիրախին) 
վերաբերում է Հայաստանին, հետևաբար այն փոփոխության չի ենթարկվել ազգայնացման գործընթացի 
շրջանակներում: Միակ փոփոխությունը վերաբերում է պատվաստումների մակարդակի ցուցանիշին, որը 
փոփոխության է ենթարկվել կարմրուկից բացի այլ հիմնական հիվանդություններն ընդգրկելու համար (նշվում է 
ՀԶՆ-ների ցուցանիշների համաշխարհային ցանկում):



46

Հայաս տա նում ՀԶՆ-նե րի ա ռա ջըն թա ցի ման րա մաս ներԱռաջընթացի ազգային զեկույց | Հայաստան 2015

քան Եվ րո պա կան մի ու թյու նը:39 
Ըստ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի՝ 1990-ից 2014 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում դիտ վել է մանկական մա հա ցու թյան նվա զեց ման կա յուն մի տում՝ ի նչ պեu մինչև հինգ տա րե կան 
ե րե խա նե րի, այն պես էլ ման կա կան մա հա ցու թյան գծով: Վեր ջին տաս նա մյա կում ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
կող մից ման կա կան առողջության բա րե լավ ման ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վող ազ գային ծրագ րե րը շատ 
կար ևոր դեր են խա ղա ցել ե րկ րում ե րե խա նե րի մա հա ցու թյան կր ճատ ման գոր ծում:40 Աս վա ծը, մաս նա-
վո րա պես, վե րա բե րում է այն պի սի ը նդ հա նուր ծրագ րե րին և ռազ մա վա րու թյուն նե րին, ի նչ պի սիք են.

 ¾  Մոր և ման կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման 2003-2015 թվա կան նե րի ռազ մա վա րու թյուն (շա րու-
նա կե լի է 2016-2020 թվականներին), 

 ¾ Ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի ա ռող ջու թյան ու զար գաց ման 2010-2015 թվա կան նե րի ազ գային 
ռազ մա վա րու թյան ծրա գիրը (շա րու նա կե լի է 2016-2020 թվականներին)՝ հա մա պա տաս խան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րով, և 

 ¾ 2010-2015 թվա կան նե րի Ի մու նա կան խար գել ման ազ գային ծրա գիրը (շա րու նա կե լի է 2016-2020 
թվականներին): 

Այս ծրագ րե րի ի րա գործ մա նը նպաս տել են մի շարք այլ բա րե փո խումն եր, ի նչ պի սիք ե ն՝ բա ցա ռա պես 
կրծ քով կե րակ րե լու խրա խու սու մը, Ման կա կան հի վան դու թյուն նե րի ին տեգ րաց ված վա րու մը (Մ ՀԻՎ), 
2010-2015 թվա կան նե րի ի մու նա կան խար գել ման ազ գային ծրա գի րը, ե րե խայի ա ռող ջու թյան պե տա կան 
հա վաս տագ րի ծրագ րի ներդնումը, ե րե խա նե րի վե րա կեն դա նաց ման կենտ րոն նե րի հա գե ցու մը սար քա-
վո րումն ե րով, ի նչ պես նաև բու ժաշ խա տող նե րի կա րո ղու թյուն նե րի բարձ րա ցու մը: Ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյունն ըն դու նել է ԱՀԿ-ի ե րե խա նե րի պատ վաս տումն ե րի վե րա բե րյալ ու ղե ցույ ցը: Ազ գային 
ու ղե ցույ ցը պա հան ջում է, որ բո լոր ե րե խա ները ստա նան պատ վաս տումն եր 12 հա կա մար մին նե րի դեմ՝ 
օ գտ վե լով պլա նային ի նը պատ վաս տային բա նաձ ևե րից: Պատ վաս տումն երն ի րա կանց վում են հետ ևյալ 
հի վան դու թյուն նե րի դեմ՝ տու բեր կու լոզ, հե պա տիտ Բ, դիֆ թե րի ա, փայ տա ցում, կա պույտ հազ, հե մո ֆի-
լու սային Բ տե սա կի վա րակ, պո լի ո մի ե լիտ, կարմ րուկ, կարմ րախտ, խո զուկ, ռո տա վի րու սային վա րակ, 
պնև մա կո կային վա րակ: 
Ար դյու նա վետ պատ վաս տումն ե րի հետ մեկ տեղ՝ նշ ված ազ գային ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց-
վող ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի բա րե փո խումն ե րին ո ւղղ ված մի ջո ցա ռումն ե րի լայն շր ջա նակն 
է ա պես նպաս տել է՝ (ա) ե րե խա նե րի հա մար ա ռաջ նային և հի վան դա նո ցային խնամ քի բա րե լավ մա նը, 
(բ) կան խար գե լել հի վան դու թյուն նե րից պաշտ պան վե լու հա մար ե րե խա նե րի պատ վաս տումն ե րի թվի 
ա ճին, (գ) նա խածնն դյան և ման կա բու ժա կան վե րա կեն դա նաց ման ծա ռա յու թյուն նե րի զար գաց մա նը 
տա րա ծաշր ջան նե րում (այդ թվում՝ ան հրա ժեշտ սար քա վո րումն ե րի և գոր ծիք նե րի մա տա կա րար մա նը), 
ի նչ պեu նաև (դ) մաս նա գետ նե րի գի տե լիք նե րի և շա րու նա կա կան կա տա րե լա գործ մա նը՝ միջազգային 
լավագույն ընթացակարգերին համապատասխան:
 Կա ռա վա րու թյու նը մտա դիր է շա րու նա կել և բազ մա պատ կել բա րե փո խումն ե րի ո ւղ ղու թյամբ գոր - 
ծադր վող իր ջան քե րը՝ նպա տակ ու նե նա լով բա րե լա վել մոր և ման կան ա ռող ջու թյու նը Հա յաս տա նում41, 
ի նչ պեu նաև նվա զեց նել ման կա կան մա հա ցու թյու նը: Ա պա գա յում ջան քեր են գոր ծադր վե լու հետ ևյալ 
ո ւղ ղու թյուն նե րով՝

 ¾  բա ցա ռա պես կրծ քով կե րակ րե լու խթա նում և միկ րո տար րե րի պա կա սի կան խար գե լում,.
 ¾ նա խածնն դյան և ման կա կան հս կո ղու թյան հա մա պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում՝ նյու թա-

փո խա նա կային բնա ծին հի վան դու թյուն նե րի և այլ խան գա րումն ե րի հայտ նա բեր ման նպա տա-
կով.

39 2013թ. մանկական մահացության ցուցանիշը Եվրոպական միության 28 անդամ պետություններում կազմել 
է 3,7 մահվան դեպք 1.000 կենդանի ծնվածի հաշվով, իսկ ԱՊՀ և Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի 
տարածաշրջանի երկրներում այդ ցուցանիշը կազմել է 17 մահվան դեպք: 2013թ. զարգացած տարածաշրջաններում 
մինչև հինգ տարեկան երեխաների մահացությունը (ըստ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի դասակարգման) 
կազմել է վեց մահվան դեպք 1.000 կենդանի ծնվածի հաշվով, իսկ ԱՊՀ և Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի 
տարածաշրջանի երկրներում մահացության ցուցանիշը կազմել է 20 մահվան դեպք 1.000 կենդանի ծնվածի հաշվով: 
Աղբյուրներ՝ Եվրոպական միության վիճակագրական ծառայություն՝ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Mortality_and_life_expectancy_statistics և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, «Մանկական մահացության 
մակարդակներ և միտումներ», 2014թ. http://www.unicef.org/media/files/Levels_and_Trends_in_Child_Mortality_2014.
pdf, բովանդակությունը ներկայացված է 2015թ. սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ:

40 Մանկական առողջության բարելավումը սահմանվել է որպես առաջնահերթություն և արտացոլվել է ազգային 
մակարդակով ընդունված այնպիսի ռազմավարական փաստաթղթերում, ինչպիսիք են՝ Աղքատության 
հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը, Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, ինչպես 
նաև առանձին ոլորտներին անդրադարձող հատուկ ռազմավարական ծրագրերում:

41 Հայաստանի Հանրապետության հեռանկարային զարգացման ծրագիր, 2014-15 թթ.
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 ¾ պատ վաս տումն ե րում ե րե խա նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյան ը նդ լայ նում՝ պատ վաս տումն ե րում ը նդ-
գրկ վա ծու թյան ներ կայիս տա րա ծաշր ջա նային տար բե րու թյուն նե րի վե րաց ման և նո րա ծին նե րի 
ա ռող ջա պա հու թյան ո րա կյալ ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցով:

Գծապատկեր 17. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ, 2014թ.

 Մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի մա հա ցու թյուն։ Հա յաս տա նում գրանց վել է զգա լի ա ռա ջըն թաց 
մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի և նո րա ծին նե րի մա հա ցու թյան նվա զեց ման ո ւղ ղու թյամբ, թեև դեռևս 
չի կա տար վել 1.000 կեն դա նի ծն ված նե րի հաշ վով 10 մահ վան դեպ քը չգե րա զան ցե լու թի րա խը, ո րը սահ-
ման վել էր հա մա պա տաս խան ՀԶՆ-ի ներ քո: 1990 թվա կա նից ի վեր ման կա կան մա հա ցու թյու նը նվա զել 
է ա վե լի քան եր կու ան գամ՝ 1990-ից 2013 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 1.000 կեն դա նի 
ծն ված նե րի հաշ վով 24-ից հաս նե լով 11 դեպ քի: 2013 թվա կա նին մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի մա-
հա ցու թյու նը տղա նե րի շր ջա նում ա վե լի բարձր է ր՝ աղ ջիկ նե րի հա մե մատ և կազ մում էր 1.000 կեն դա նի 
ծն վա ծի հաշ վով հա մա պա տաս խա նա բար 12 և 10 մահ վան դեպք: 
Ման կա կան մա հա ցու թյուն։ Մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի մա հա ցու թյան օ րի նա կով՝ ը ստ պաշ-
տո նա կան տվյալ նե րի ման կա կան մա հա ցու թյունն ա վե լի քան կի սով չափ նվա զել է՝ 1990-ից 2013 թվա-
կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 1.000 կեն դա նի ծն վա ծի հաշ վով 18,5-ից հաս նե լով 9,7 մահ վան 
դեպ քի: Բայց և այն պես, Հա յաս տա նը չի կա տա րել 1.000 կեն դա նի ծն վա ծի հաշ վով ութ մահ վան դեպքը 
չգե րա զան ցե լու թի րա խը, ո րը սահ ման վել էր հա մա պա տաu խան ՀԶՆ-ի ներ քո: 
Հարկ է նշել, որ 2009-2011 թվա կան նե րի տվյալ նե րը վկա յում են ման կա կան մա հա ցու թյան ա ճի մա սին: 
Ար ձա նագր ված ա ճը կապ ված է վար չա կան գրանց ման պա հանջ նե րի 2010 թվա կա նին մտց ված փո փո-
խու թյուն նե րի հետ, ո րոնք ո ւղղ ված են ե ղել բուժ հաս տա տու թյուն նե րում և քա ղա քա ցի ա կան ակ տե րի 
գրանց ման հա մա կար գում նո րա ծին նե րի մահ վան դեպ քե րի ար ձա նագր ման և գրանց ման ըն թա ցա-
կարգ նե րի կա տա րե լա գործ մա նը:
 Ման կա կան մա հա ցու թյան նվա զեց ման մա սին վկա յում են նաև 2000, 2005 և 2010 թվա կան նե րին Հա-
յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան և ա ռող ջու թյան հար ցե րի հե տա զո տու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում ստաց-
ված տվյալ նե րը, թե պետ դրանց հա մա ձայն՝ մանկական և մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի մա հա ցու-
թյու նը ե ղել է պաշ տո նա կան տվյալ նե րից ա վե լի բարձր:
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վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն
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Կարմ րու կի դեմ պատ վաստ ված եր կու տա րե կան ե րե խա նե րի մաս նա բա ժին։ Հա յաս տա նի ե րե խա-
նե րի 97%-ը պատ վաս տում են ստա նում կարմ րու կի դեմ (ԿԿԽ1 և ԿԿԽ2): 2010 թվա կա նից ի վեր պատ-
վաս տումն ե րի մա կար դա կը ե ղել է կա յուն և մնա ցել ան փո փոխ: Պատ վաս տումն ե րի ազ գային օ րա ցույ ցի 
շր ջա նակ նե րում մտց վեց եր կու չա փա բա ժին նե րով ԿԿԽ պատ վաս տումն ե րի ծրա գի րը՝ 12 ամ սա կան և 
վեց տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար: Պատ վաս տումն ե րի մա կար դա կի շնոր հիվ բա րե լավ վեց ման կա կան 
ա ռող ջու թյու նը և կր ճատ վեց մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի մա հա ցու թյու նը:

Գծապատկեր 20. Աղբյուր՝ ՀՀ առողջապահության նախարարություն, պատվաստումների ծածկույթ

 Մար տահ րա վեր ներ և հե ռան կար ներ42

 Նո րա ծին նե րի և ե րե խա նե րի մա հա ցու թյան մա կար դա կը դեռևս բարձր է: Ման կա կան ա ռող ջա-
պա հա կան ազ գային ծրագ րե րի բա րե փո խու մը և պատ վաս տումն ե րը նպաս տել են ե րե խա նե րի մա-
հա ցու թյան զգա լի նվա զեց մա նը, թե պետ Եվ րո պա կան մի ու թյան հա մե մատ մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը 
դեռևս բարձր է: Ազ գային ՀԶՆ-նե րի ի րա կա նաց ման ո ւղ ղու թյամբ գրանց վել է լավ ա ռա ջըն թաց, սա կայն 
դրանք չեն կա տար վել:
 Պատ վաս տում եր և բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի հետ ևո ղա կա նու թյուն։ Նա խա տես ված պատ վաս տում-
նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա ցույ ցում դիտ վում է ը նդ մի ջումն ե րի, բաց թո ղումն ե րի կամ ու շա ցումն ե-
րի բարձր տո կոս, ին չը նվա զեց նում է պատ վաս տումն ե րի դրա կան ար դյունք նե րը: Ծա ռա յու թյան ո րա-
կի բա րե լա վու մը, բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի և ծնող նե րի միջև հա ղոր դակց ության մե ծա ցու մը, ի նչ պեu նաև 
(հատ կա պես հե ռա վոր գյու ղա կան շր ջան նե րում) ծնող նե րի կր թումն ու ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րա ցու-
մը կա րող է օգ նել այս մար տահ րա վե րի հաղ թա հար մա նը: 
Պատ վաս տումն ե րի հետ մեկ տեղ՝ խիստ կար ևոր է նաև պատ շաճ ու շադ րու թյուն դարձ նել դրանց  
ա ռնչ վող այլ աս պեկտ նե րին, ի նչ պի սիք են.

 ¾  նա խածնն դյան բուժ ծա ռա յու թյուն նե րը,
 ¾  վաղ տա րի քում ե րե խայի սնու ցու մը,
 ¾  հի վան դու թյուն նե րի հայտ նա բե րու մը և կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռումն ե րը,
 ¾  դե ռա հաս նե րի շր ջա նում առ կա ո րոշ խն դիր նե րը:

 Մե թո դա բա նու թյան հետ կապ ված մար տահ րա վեր: Ման կա կան մա հա ցու թյան ցու ցիչ ներն ու նեն 
լուրջ կա տա րե լա գործ ման կա րիք, հատ կա պես՝ ման կա կան մա հա ցու թյան սահ ման ման մի ջազ գային 
չա փա նիշ նե րի գրանց ման և կեն սա գործ ման ա ռու մով:

42 Բոլոր ոլորտների վրա տարածվող պետական ֆինանսավորման մարտահրավերները քննարկվում են ՀԶՆ 1-ի հետ 
կապված դժվարություններին նվիրված բաժնում:

Պատվաստ�մների ծածկ�յթը, %
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Ն ՊԱ ՏԱԿ 5. ՄԱՅ ՐԱ ԿԱՆ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅԱՆ ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎՈՒՄ
ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 5.Ա 1990-ից 2015 թվա-
կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ե րեք քա ռոր դով կր ճա տել 
մայ րա կան մա հա ցու թյու նը

5.1 Մայ րա կան մա հա ցու թյուն
5.2 Ո րա կյալ բժշ կա կան մի ջամ տու թյամբ ըն թա ցած ծնունդ ներ

Թի րախ 5.Բ. Մինչև 2015 թվա-
կանն ա պա հո վել վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջու թյան հա մընդ հա նուր 
հա սա նե լի ու թյու նը

5.3 Հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց նե րի տա րած վա ծու թյուն
5.4 Դե ռա հաս նե րի ծնելիություն
5.5 Նա խածնն դյան խնամ քի ծած կույթ (ա ռն վազն մեկ այ ցե լու-

թյուն և առն վազն չորս այ ցե լու թյուն)
5.6 Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման չբա վա րար ված կա րիք ներ,  

ըն դա մե նը%

ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 6.Ա. 1990-ից 2015 թվա-
կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-
ծում ե րեք քա ռոր դով կր ճա տել 
մայ րա կան մա հա ցու թյու նը

1.  Մայ րա կան մա հա ցու թյուն 100.000 կենդանածնի հաշ վով  
(3 տար վա մի ջին ցու ցա նիշ)

2.  Ո րա կյալ բժշ կա կան մի ջամ տու թյամբ ըն թա ցած  
ծնունդ ներ,%

Թի րախ 6.Բ. Մինչև 2015 
թվա կանն ա պա հո վել վե րար-
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու-
թյու նը

1.  Դեռահասների ծնելիության ցուցանիշ՝ 15-19 տարեկան 
կենդանածին կանանց հարաբերակցությունը 15-19 տարեկան 
տարիքային խմբում  1.000  կնոջ նկատմամբ

2.  Նա խածնն դյան խնամ քի ծած կույթ (ա ռն վազն մեկ այ ցե լու-
թյուն) 

3.  Նա խածնն դյան խնամ քի ծած կույթ (ա ռն վազն չորս այ ցե լու-
թյուն) 

4.  Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման չբա վա րար ված կա րիք ներ,  
ըն դա մե նը%

ՀԶՆ 5. Մի ա վոր նե րի հաշ վարկ
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ԹԻ ՐԱԽ 6.Ա. 1990-ԻՑ 2015 ԹՎԱ ԿԱՆՆԵՐՆ ԸՆ ԿԱԾ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՀԱՏ ՎԱ ԾՈՒՄ Ե ՐԵՔ  
ՔԱ ՌՈՐ ԴՈՎ ԿՐ ՃԱ ՏԵԼ ՄԱՅ ՐԱ ԿԱՆ ՄԱ ՀԱ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
1. Մայ րա կան 
մա հա ցու-
թյուն 100.000 
կենդանածնի 
հաշ վով 

40,0 33,0 27,0 19,0 15,0 39,0 27,0 9,0 14,0 19,0 22,0 18,6 <10

Չ կա-
տար-
ված 

թի րախ

2. Ո րա կյալ  
բժշ կա կան մի-
ջամ տու թյամբ 
ըն թա ցած 
ծնունդ ներ,%

98,6 96,8 99,5 97,8 99,7 99,9 99,9 100 100 100 100 100 >99,5

Կա-
տար-
ված 

թի րախ
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ԹԻ ՐԱԽ 6.Բ. ՄԻՆՉԵՎ 2015 ԹՎԱ ԿԱՆՆ Ա ՊԱ ՀՈ ՎԵԼ ՎԵ ՐԱՐ ՏԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ Ա ՌՈՂ ՋՈՒ ԹՅԱՆ 
ՀԱ ՄԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
1. Դեռահասների 
ծնելիության ցու- 
ցանիշ՝ 15-19  տա- 
րեկան կենդա-
նածին կանանց 
հարաբերակ-
ցությունը 15-19  
տարեկան տարի- 
քային խմբում 
1.000 կնոջ 
նկատմամբ

69,1 34,6 29,8 26,8 25,5 25,7 27,6 28,3 26,4 26,0 22,7 23,4 <30

Կա-
տար-
ված 

թի րախ

2. Նախածննդա-
յին խնամ քի ծած-
կույթ (ա ռն վազն 
մեկ այ ցե լու թյուն), 

92,3 93,6 96 >98

Կա-
տար-
ված 

թի րախ
3. Նախածննդա- 
յին խնամ քի ծած-
կույթ (ա ռն վազն 
չորս այ ցե լու թյուն)

64,7 70,9 91 >80

Կա-
տար-
ված 

թի րախ
4. Ըն տա նի քի 
պլա նա վոր ման 
չբա վա րար ված 
կա րիք ներ,  
ըն դա մե նը

11,8 13,3 21 <7

Չ կա-
տար-
ված 

թի րախ

Աղ բյուր՝ թի րախ 6.Ա՝ ՀՀ Ա ՎԾ, թի րախ 6.Բ՝ ՀՀ ԱՆ և ՀՀ Ա ՎԾ Ժո ղովր դագ րա կան և ա ռող ջա պա հու թյան 
հար ցե րի հե տա զո տու թյուն 

Հա մա տեքստ
 Մայ րե րի մահ վան դեպ քե րի մեծ մա սից կա րե լի է խու սա փել, քա նի որ բար դա ցումն ե րի կան խար գել-
ման կամ կա ռա վար ման բժշ կա կան լու ծումն ե րը լավ հայտ նի են: Հղի ու թյան ըն թաց քում նա խածնն դյան 
խնամ քի հա սա նե լի ու թյան բարձ րա ցու մը, ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ հմուտ խնամ քի տրամադրումը, 
ի նչ պեu նաև ծնն դա բե րու թյա նը հա ջոր դող շա բաթ նե րում խնամ քի ու ա ջակ ցու թյան ա պա հո վու մը կա-
րող են զգա լի ո րեն նվա զեց նել մայ րա կան մա հա ցու թյու նը:
 Մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը հա մար վում է մայ րա կան ա ռող ջու թյան կար գա վի ճակն ար տա ցո-
լող հիմն ա կան փո փո խա կա նը: 1989 թվա կա նից Հա յաս տա նում կի րառ վում է Ա ՀԿ-ի կող մից ըն դուն ված 
մայ րա կան մա հա ցու թյան սահ մա նու մը:43

 Մայ րա կան ա ռող ջու թյու նը ա ռաջ նա հերթություն է Կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի օ րա-
կար գում: Մայ րա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում Հա յաս տա նի քա ղա քա կա նու թյուն ներն ու ծրագ րերն ի րա-
կա նաց վում են ման կա կան ա ռող ջու թյան ծրագ րե րի հետ մի ա սին՝ ի նչ պեu ներ կա յաց ված է նա խորդ 
բաժ նում: Ազ գային ծրագ րերն ո ւղղ ված են նա խածնն դյան, հետծնն դյան և շուրջծնն դյան (պե րի նա տալ) 
փու լում ո րա կյալ բժշ կա կան խնամ քի ա պա հով մա նը, ի նչ պեu նաև կա նանց հա մար մեծ վտանգ ներ-
կա յաց նող հի վան դու թյուն նե րի վա ղա ժամ հայտ նա բեր մանն ու կան խար գել մա նը: Բա ցի այդ, Վե րար-
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման 2007-2015 թվականների ազ գային ծրագ րում (շա րու նա կե լի 
է 2016-2020 թվականների) և դրան կից գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րում ան դրա դարձ է կա տար վում մոր և 
ման կան ա ռող ջու թյան խն դիր նե րի հետ փոխ կա պակց ված այն պի սի ո լորտ նե րի հետ, ի նչ պի սիք ե ն՝ ըն-
տա նի քի պլա նա վո րու մը, հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը, հղի ու թյան ար հես տա կան ան-
վտանգ ը նդ հա տու մը, ան պտ ղա բե րու թյու նը, ի նչ պես նաև վե րար տադ րո ղա կան օր գան նե րի քաղց կե ղը: 

43 ԱՀԿ-ն մայրական մահացությունը սահմանում է որպես՝ հղի, ծննդաբերող կամ ծննդաբերած կանանց մահվան դեպք 
100.000 կենդանածնի հաշվով՝ հղիության առաջին օրվանից մինչև հետծննդաբերական ժամանակահատվածի 42-
րդ օրը ներառյալ:



52

Հայաս տա նում ՀԶՆ-նե րի ա ռա ջըն թա ցի ման րա մաս ներԱռաջընթացի ազգային զեկույց | Հայաստան 2015

Ի րա կա նաց վել են մայ րա կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ մանն ո ւղղ ված թի րա խային քա ղա քա կա նու թյուն-
ներ, ո րոնք ա պա հո վում են բո լոր ծնունդ նե րի ըն դու նու մը հմուտ բու ժանձ նա կազ մի միջ նոր դու թյամբ, 
այդ թվում՝ (ա) այս պես կոչ ված «ծնն դյան հա վաս տագ րե րի» ծրա գի րը («Ե րե խայի ա ռող ջու թյան պե-
տա կան հա վաս տագ րի ծրա գիր»), ո րով ներդրվեցին պար տա դիր խորհր դակ ցու թյուն ներ, ի նչ պեu նաև 
ան վճար և մատ չե լի ման կա բար ձա կան ծա ռա յու թյուն ներ, (բ) շտապ օգ նու թյան ծա ռա յու թյան ներդ նումը 
և զար գա ցումը (գ) հե ռա վոր գյու ղա կան շր ջան նե րում ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյանն ո ւղղ ված 
շար ժա կան բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի ներդ նումը: 
Կա ռա վա րու թյան կող մից գոր ծադր վող ջան քե րը թույլ տվե ցին ա պա հո վել ո րա կյալ, հու սա լի և ան-
վտանգ հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց նե րի հա սա նե լի ու թյունն ու օգ տա գոր ծու մը, ա ռաջ նային բուժ ծա-
ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի ներգ րա վումն ըն տա նի քի պլա նա վոր ման, խորհր դատ վու թյուն նե րի  
ան ցկաց ման և հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց նե րի նշա նակ ման գոր ծում՝ դրա նով ի սկ նվա զեց նե լով 
հղիության արհեստական ընդհատման՝ որ պես ծնե լի ու թյան հս կո ղու թյան մի ջո ցի դե րը և պա կա սեց - 
նե լով հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տումն ե րի քա նա կը: Վե րար տադ րո ղա կան բուժ ծա ռա յու թյուն-
նե րի հա սա նե լի ու թյանն ո ւղղ ված բա րե փո խումն ե րի շր ջա նակ նե րում գոր ծադր վող ջան քե րից ե ն՝ (ա) 
դե ղե րի մի ջո ցով հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու մը, (բ) ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ա վե լի քան վեց 
տաս նյակ գրա սե նյակ նե րի ստեղ ծու մը, ի նչ պեu նաև (գ) սկ սած 2015 թվա կա նից՝ պե տա կան բյու ջե ից հա-
կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց նե րի ձեռք բեր ման հա մար հատ կա ցումն երը:44

Նշ ված մի ջո ցա ռումն երն է ա պես նպաս տել են Հա յաս տա նում հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման 
դեպ քե րի նվա զեց մա նը՝ յու րա քան չյուր կնոջ հաշ վով 2005 թվա կա նին ար ձա նագր ված 1,8 ցու ցա նի շից 
2010 թվա կա նին նվազելով մինչև 0,8: Այս ցու ցա նի շը շատ ա վե լի ցածր է, քան 2000 թվա կա նին ար ձա-
նագր ված 2,6 ցու ցա նի շը: Ա մուս նա ցած կա նայք ա վե լի ու ավելի հա ճախ են հայտ նում այն մասին, որ 
դի մում են ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րին:45 Օ րի նակ՝ տղա մարդ կանց հա մար 
նա խա տես ված պահ պա նակ նե րի օգ տա գոր ծումն ա մուս նա ցած կա նանց կող մից վեր ջին 10 տա րի նե րում 
կրկ նա պատկ վել է (2010-ին այդ ցու ցա նի շը կազ մել է 15%՝ 2005-ի ն՝ 8%, իսկ 2000-ի ն՝ 7%):46

Չ նա յած այս նվա ճումն ե րին՝ մայ րա կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նում դեռևս 
զգա լի բա րե լավ ման կա րիք ու նի: Մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը Հա յաս տա նում մի քա նի ան գամ 
գե րա զան ցում է Եվ րո պա կան Մի ու թյու նում ար ձա նագր ված ցու ցա նի շը: Թեև հղի ու թյան ար հես տա կան 
ը նդ հա տումն ե րի ը նդ հա նուր թի վը նվա զում է, սա կայն այն դեռևս բարձր է, ը նդ ո րում՝ հղի ու թյան ար-
հես տա կան ը նդ հա տու մը հա ճախ օգ տա գործ վում է որ պես ըն տա նի քի պլա նա վոր ման հիմն ա կան մի ջոց:

 Թի րախ 6.Ա. 1990-ից 2015 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-
ծում ե րեք քա ռոր դով կր ճա տել մայ րա կան մա հա ցու թյու նը
Ա ՀԿ-ի առաջարկությանը համապատասխան՝ մայ րա կան մա հա ցու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րը հա վա-
քագր վում են ե ռա մյա սկզ բուն քով: Ե թե ե րկ րի բնակ չու թյու նը չի գե րա զան ցում 5 մի լի ո նը, ա պա մայ րա-
կան մա հա ցու թյու նը գնա հատ վում է ե ռա մյա մի ջին տվյալ նե րի հի ման վրա: 

Գծապատկեր 21. Աղբյուր՝ ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Վեր ջին տա րի նե րին մայ րա կան մա հա ցու թյան ե ռա մյա մի ջին ցու ցա նի շում դիտ վում է կա յուն նվա զե-

44  Ամրագրվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի թիվ 40 արձանագրային որոշմամբ:
45 2010թ. 27%՝ 2005թ. 20%-ի համեմատ: 
46 Ժողովրդագրական և առողջապահության հարցերի հետազոտություն:
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ցում: 2011-2013 թվա կան նե րին այս ցու ցա նի շը 1,5 ան գամ պա կաս է ե ղել Ա ՊՀ ե րկր նե րի մի ջին ցու ցա նի-
շից, սա կայն գրե թե 3,7 ան գամ գե րա զան ցել է Եվ րո պա կան մի ու թյան ցու ցա նի շը: 
Հա յաս տա նը հե ռու է ՀԶՆ-ի ներ քո սահ ման ված թի րա խի կա տա րու մից, ը ստ ո րի՝ մայ րա կան մա- 
 հա ցու թյու նը չպետք է գե րա զան ցի 100.000 կենդանածնի հաշ վով 10 մահ վան դեպ քը: 

 Թի րախ 6.Բ. Մինչև 2015 թվա կանն ա պա հո վել վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյու նը
 Հա յաս տա նը կա տա րել է իր ա ռջև դր ված թի րա խը հա մա պա տաս խան ո րա կա վո րում ու նե ցող բու ժանձ-
նա կազ մի կող մից ըն դուն ված ծնունդ նե րի մաս նա բաժ նի գծով: 2008 թվա կա նից, ե րբ ներդր վեց ման կա-
բար ձա կան խնամ քի հա վաս տագ րե րի ծրա գի րը, հա մա պա տաս խան ո րա կա վո րում ու նե ցող բու ժանձ-
նա կազ մի կող մից ըն դուն ված ծնունդ նե րի մաս նա բա ժի նը կազ մում է 100%:
 Դե ռա հաս նե րի ծնե լիու թյան ցու ցա նի շի (կեն դա նի ծն ված ներ՝ 15-19 տա րե կան 1.000 կնոջ հաշ վով) մա-
սով ար ձա նագր վել է զգա լի նվա զե ցում՝ 1990 թվա կա նին գրանց ված 69,1-ից մինչև 23,4՝ 2014 թվա կա նին, 
հետ ևա բար Հա յաս տա նը կա տա րել է իր թի րախն այս ցու ցա նի շով: 
Եր կու այլ ցու ցա նիշ նե րի օգ նու թյամբ չափ վում է նա խածնն դյան բու ժօգ նու թյան հա սա նե լի ու թյան աս-
տի ճա նը: 1996-ից մինչև 2010 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում այս եր կու ցու ցա նիշ նե րի 
գծով ար ձա նագր վել է ո րո շա կի բա րե լա վում: Հա յաս տա նի 2010 թվականի ԺԱՀ-ի հե տա զո տու թյուն նե-
րի հա մա ձայն՝ նա խածնն դյան բու ժօգ նու թյան ծած կույ թը (ա ռն վազն չորս այ ցե լու թյուն) 2000 թվա կա նին 
ար ձա նագր ված 65%-ից ա ճել է մինչև 91% 2010 թվա կա նին, մինչ դեռ նա խածնն դյան խնամ քի ծած կույ թը 
(ա ռն վազն մեկ այ ցե լու թյուն) կազ մել է 96%: Հա յաս տա նը մաս նա կի ո րեն կա տա րել իր ա ռջև դր ված թի-
րա խը, և ի րա տե սա կան է, որ կար ճա ժամ ետ հե ռան կա րում այս թի րախն ամ բող ջու թյամբ կկա տար վի:

 Մար տահ րա վեր ներ և հե ռան կար ներ47

 Մայ րա կան մա հա ցու թյան մա կար դա կը դեռևս բարձր է։ 2004-ից 2014 թվա կան նե րն ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծում ար ձա նագր վել է 100.000 կեն դա նի ծն վա ծի հաշ վով մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի-
շի նվա զե ցում` 26,7-ից մինչև 18,6 դեպք, սա կայն նշ ված ցու ցա նի շը դեռևս չորս ան գամ գե րա զան ցում է 
Եվ րո պա կան մի ու թյան մի ջին ցու ցա նի շը: Ըն թա ցող բա րե փո խումն ե րի ար դյունք նե րի հետ ևո ղա կա նու-
թյան ու շա րու նա կա կա նու թյան ա պա հո վու մը խիստ կար ևոր է լի նե լու մայ րա կան ա ռող ջու թյան հե տա-
գա բա րե լավ ման և մայ րա կան մա հա ցու թյան նվա զեց ման հա մար: Այս մար տահ րա վե րի հաղ թա հար-
ման հա մար կպա հանջ վի ծա ռա յու թյան բարձր մա կար դակ, բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի և ծնող նե րի միջև 
հա ղոր դակց ման մե ծա ցում, ի նչ պեu նաև ծնող նե րի կր թում և ի րա զե կու թյան բարձ րա ցում (հատ կա պես՝ 
հե ռա վոր գյու ղա կան շր ջան նե րում): 
Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման հետ կապ ված մար տահ րա վեր ներ։ Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ո լոր տում 
դեռևս պա հանջ վում են զգա լի բա րե լա վումն եր: Հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման և սե ռա կան ճա-
նա պար հով փո խանց վող վա րակ նե րի (ՍՃՓՎ-ներ) թվի նվա զեց ման հա մար հար կա վոր է բարձ րաց նել 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան (Ս ՎԱ) հար ցե րի շուրջ ու նե ցած գի տե լիք նե րի մա կար-
դա կը, հատ կա պես՝ ե րի տա սարդ նե րի և դե ռա հաս նե րի շր ջա նում: Հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ-
ման դեպ քե րը և ՍՃՓՎ-նե րով հիվանդության բարձր մակարդակը բա ցա սա բար են ան դրա դառ նում 
Հա յաս տա նում պտ ղա բե րու թյան ցու ցա նիշ նե րի վրա: 48

Այս մար տահ րա վե րի հաղ թա հար ման հա մար կպա հանջ վեն ժա մա նա կա կից ար դյու նա վետ հա կա բեղմ-
նա վո րիչ մե թոդ ներ, վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի բարելավված հա սա-
նե լի ու թյուն, մատ չե լի ու թյուն և ո րակ, բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի և ծնող նե րի միջև հա ղոր դակց ման ամ - 
րապն դում, ի նչ պեu նաև ծնող նե րի կր թում և ի րա զե կու թյան բարձ րա ցում: 

47 Բոլոր ոլորտների վրա տարածվող պետական ֆինանսավորման մարտահրավերները քննարկվում են 1-ին ՀԶՆ-ի 
հետ կապված դժվարություններին նվիրված բաժնում:

48 Անպտուղ ամուսնության տարածվածության և պատճառագիտության կլինիկահամաճարակաբանական ուսումնա- 
սիրություն, 2009թ. (http://unfpa.am/en/infertility-survey)
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Ն ՊԱ ՏԱԿ 6. ՊԱՅ ՔԱՐ ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-Ի, ՄԱ ԼԱ ՐԻ ԱՅԻ ԵՎ  
ԱՅԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԴԵՄ
ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 6.Ա. Մինչև 2015 թվականն 
ար գե լա կել և սկ սել հա կա դար ձել 
ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի տա րած ման  
ըն թաց քը

6.1  ՄԻ ԱՎ-ի տա րա ծում 15-ից 24 տա րե կան բնակ չու թյան  
շր ջա նում

6.2  Պահ պա նա կի օգ տա գոր ծում վեր ջին բարձր ռիս կայ նու թյուն 
ու նե ցող սե ռա կան հա րա բե րու թյան ժա մա նակ

6.3  ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի վե րա բե րյալ հա մա պար փակ ճիշտ գի տե-
լիք ներ ու նե ցող նե րի մաս նա բա ժի նը 15-ից 24 տա րե կան 
բնակ չու թյան շր ջա նում

6.4  10-ից 14 տա րե կան ծնո ղա զուրկ ե րե խա նե րի՝ դպ րոց հա-
ճա խե լի ու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը ծնող ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի՝ դպ րոց հա ճա խե լի ու թյա նը

Թի րախ 6.Բ. Մինչև 2010 թվա կանն 
ա պա հո վել ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի բուժ ման 
հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյու նը 
դրա կա րիքն ու նե ցող նե րի հա մար

6.5  ՄԻ ԱՎ-ի խո րա ցած փու լում գտն վող բնակ չու թյան մաս նա-
բա ժին, ո րն ու նի հա կա ռետ րո վի րու սային դե ղեր ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյուն

Թի րախ 6.Գ. Մինչև 2015 թվա կա նը 
ար գե լա կել և սկ սել հա կա դար ձել 
մա լա րի այի և այլ հի վան դու թյուն նե-
րի տա րած ման ըն թաց քը

6.6  Մա լա րի ա և դրա նով պայ մա նա վոր ված մա հա ցու թյուն
6.7  Հա կա մի ջա տային ան կող նային ցան ցի տակ քնող մինչև 

հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի մաս նա բա ժի նը
6.8  Տենդ ու նե ցող և մա լա րի այի դեմ պատ շաճ դե ղեր ստա ցող 

մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի մաս նա բա ժի նը
6.9 Տու բեր կու լո զի տա րա ծում և դրա նով պայ մա նա վոր ված մա-

հա ցու թյուն
6.10  Տու բեր կուլո զի ան մի ջա կան հս կո ղու թյամբ բուժ ման կար-

ճատև կուր սի ըն թաց քում ախ տո րոշ ված և բու ժում ստա ցած 
դեպ քե րի մաս նա բա ժի նը

ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 7.Ա. Մինչև 2015 
թվականն ար գե լա կել և սկ սել 
հա կա դար ձել ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի տա-
րած ման ըն թաց քը

1.  ՄԻ ԱՎ ու նե ցող 15-ից 49 տա րե կան ան ձինք, տո կոս
2.  ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի վե րա բե րյալ հա մա պար փակ գի տե լիք ներ ու-

նե ցող նե րի մաս նա բա ժի նը 15-ից 24 տա րե կան բնակ չու թյան 
շր ջա նում

Թի րախ 7.Բ. Մինչև 2010 թվա-
կանն ա պա հո վել ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի 
բուժ ման հա մընդ հա նուր հա սա նե-
լի ու թյու նը դրա կա րիքն ու նե ցող-
նե րի հա մար

1.  ՄԻ ԱՎ-ի խո րա ցած փու լում գտն վող բնակ չու թյան մաս նա-
բա ժի նը, ո րն ու նի հա կա ռետ րո վի րու սային դե ղեր ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյուն

Թի րախ 8. Մինչև 2015 թվա կա-
նն ար գե լա կել և սկ սել հա կա-
դար ձել մա լա րի այի և հիմն ա կան 
այլ հի վան դու թյուն նե րի տա րած-
ման ըն թաց քը

1.  Մա լա րի այի նոր դեպ քե րի թիվ
2.   Բնակ չու թյան հի վան դա ցու թյու նը տու բեր կու լո զով, դեպ քե րի 

թի վը 100.000 բնակ չի հաշ վով
3.   Տու բեր կու լո զի ախ տո րոշ ված և ան մի ջա կան հս կո ղու թյամբ 

բուժ ման կար ճատև կուր սի ըն թաց քում բու ժում ստա ցած 
դեպ քե րի մաս նա բա ժի նը
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ՀԶՆ 6. Մի ա վոր նե րի հաշ վարկ
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ԹԻ ՐԱԽ 7.Ա. ՄԻՆՉԵՎ 2015 ԹՎԱ ԿԱ ՆԸ ԱՐ ԳԵ ԼԱ ԿԵԼ ԵՎ ՍԿ ՍԵԼ ՀԱ ԿԱ ԴԱՐ ՁԵԼ  
ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-Ի ՏԱ ՐԱԾ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ

1. ՄԻ ԱՎ ու նե ցող 
15-ից 49 տա րե կան 
ան ձինք, տո կոս* 

<0,01 <0,02 <0,02 <0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 <0,04
Չ կա-

տար ված 
թի րախ

2. ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ- 
ի վե րա բե րյալ 
հա մա պար փակ 
ճիշտ գի տե լիք-
ներ ու նե ցող նե րի 
մաս նա բա ժի նը 
15-ից 24 տա րե կան 
բնակ չու թյան 
շր ջա նում**

… … … 20,4 18,7 22,4 >80%
Չ կա-

տար ված 
թի րախ

ԹԻ ՐԱԽ 7.Բ. ՄԻՆՉԵՎ 2010 ԹՎԱ ԿԱՆՆ Ա ՊԱ ՀՈ ՎԵԼ ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-Ի ԲՈՒԺ ՄԱՆ ՀԱ ՄԸՆԴ- 
 ՀԱ ՆՈՒՐ ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԴՐԱ ԿԱ ՐԻՔՆ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ ԲՈ ԼՈՐ ԱՆ ՁԱՆՑ ՀԱ ՄԱՐ

1. ՄԻ ԱՎ-ի խո րա-
ցած փու լում  
գտն վող բնակ-
չու թյան մաս նա-
բա ժի նը, ո րն ու նի 
հա կա ռետ րո վի-
րու սային դե ղեր 
ստա նա լու հնա րա-
վո րու թյուն

100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Կա տար-

ված  
թի րախ

ԹԻ ՐԱԽ 8. ՄԻՆՉԵՎ 2015 ԹՎԱ ԿԱ ՆԸ ԱՐ ԳԵ ԼԱ ԿԵԼ ԵՎ ՍԿ ՍԵԼ ՀԱ ԿԱ ԴԱՐ ՁԵԼ ՄԱ ԼԱ ՐԻ ԱՅԻ 
ԵՎ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԱՅԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՏԱ ՐԱԾ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ49

1. Մա լա րի այի նոր 
տե ղա կան դեպ քե-
րի թիվ

0 329 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Կա-

տար-
ված  

թի րախ

2. Բ նակ չու թյան 
հի վան դա ցու թյու նը 
տու բեր կու լո զով, 
դեպ քե րի թի վը 
100.000 բնակ չի 
հաշ վով (աղ բյուր՝ 
ԱՀ, 2014թ.)

16,6 44,4 48,5 47,0 45,9 44,1 40,6 36,3 37,4 34,6 34,7 <30
Լավ 

ա ռա ջ- 
ըն թաց

49 Այս թիրախի ներքո 2000 և 2005 թթ. վերաբերյալ բերված թվերը համապատասխանում են 1999 և 2004 թթ.:
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3. Տու բեր կու լո զի 
ան մի ջա կան  
հս կո ղու թյամբ 
բուժ ման կար-
ճատև կուր սի 
ըն թաց քում ախ տո-
րոշ ված և բու ժում 
ստա ցած դեպ քե րի 
մաս նա բա ժի նը, 
տո կոս

18,5 
(1995) 83,0 99,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Կա տար-
ված  

թի րախ

Ն շում՝ 2010 թվա կա նին նա խոր դող տա րի նե րի հա մար բեր ված թվե րը կազմ վել են այլ ձևա չա փով. 2000 
թվականին՝ 7% ի գա կան սե ռի, 8% ա րա կան սե ռի, 2005 թվականին՝ 15,8% ի գա կան սե ռի, 8,9% ա րա կան սե-
ռի, 2010 թվականին՝ 15,8% ի գա կան սե ռի, 8,9% ա րա կան սե ռի (աղ բյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ, ԺԱՀՀ)
 Աղ բյուր՝ * ՁԻ ԱՀ-ի կան խար գել ման հան րա պե տա կան կենտ րոն, ՄԻ ԱՎ-ի հաշ վառ ման մա տյան, 
** Վար քագ ծի վե րահս կո ղու թյուն ե րի տա սար դու թյան շր ջա նում 2010 թվականին, 2012 թվականին, 2014 
թվականին:

 Հա մա տեքստ
 Հա յաս տա նում ՄԻ ԱՎ-ի դեպ քե րի հաշ վա ռու մը մեկ նար կեց 1988 թվա կա նին, ի սկ ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի հա-
կազդ ման ազ գային ծրա գիրն ըն դուն վել է 2002-2006 թվա կան նե րի հա մար: 2015 թվականի օ գոս տո սի 
1-ի դրու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի շր ջա նում գրանց վել է ՄԻ ԱՎ-ի 2.118 դեպք, ը նդ ո րում այս թի վը 
կա յուն ա ճել է վեր ջին եր կու տաս նա մյա կում: 2014 թվա կա նին գրանց վել է ՄԻ ԱՎ-ի 334 նոր դեպք, ին-
չը գե րա զան ցում է նա խորդ տա րի նե րին գրանց ված ՄԻ ԱՎ-ի դեպ քե րի տա րե կան թի վը: ՄԻ ԱՎ-ի փո-
խանց ման հիմն ա կան ճա նա պարհ ներն են հե տե րո սեք սո ւալ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րը (64,2%) և 
թմ րա մի ջոց նե րի ներերակային օգ տա գոր ծու մը (26,4%): Բա ցի այդ, գրանց վել են դեպ քեր, ե րբ փո խան-
ցու մը տե ղի է ու նե ցել մի ա սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մի ջո ցով, ՄԻ ԱՎ-ն ան ցել է մո րից ե րե խային, 
ի նչ պեu նաև՝ ե րբ վա րակն ան ցել է ա րյան մի ջո ցով:
 ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի կան խար գել ման շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող ազ գային ծրագ րե րը50, ո րոնք կոչ ված 
են ե ղել նվա զեց նել ՄԻ ԱՎ-ի փո խան ցու մը և կա սեց նել ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի տա րա ծու մը, չեն կա րո ղա ցել 
կա սեց նել ՄԻ ԱՎ-ի դեպ քե րի թվի ա ճը: Այս ի րա վի ճա կում ա ռանց քային գոր ծոն է ե ղել այն հան գա ման-
քը, որ Հա յաս տա նում աշ խա տան քային միգ րա ցի ան ե ղել է ՄԻ ԱՎ-ի հիմն ա կան աղ բյու րը, այն է` ՄԻ-
ԱՎ-ի գրանց ված դեպ քե րի 73%-ը կապ ված է միգ րա ցի այի հետ: Բա ցի այդ, մինչև 2000-ա կան նե րի վեր ջը 
ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի հա կազդ ման ռազ մա վա րու թյուն նե րը բա վա րար չա փով չեն ան դրա դար ձել միգ րա ցի այի 
գոր ծո նին: 
ՄԻ ԱՎ-ի վե րահս կո ղու թյու նը ե րկ րում բա րե լավ վել է: Ե րկ րի 100 քա ղաք նե րում և գյու ղա կան հա մայնք-
նե րում ի րա կանց վում են ՄԻ ԱՎ-ի կան խար գե լիչ ծրագ րեր ՄԻ ԱՎ-ի նկատ մամբ ա ռա վե լա պես խո ցե լի 
բնակ չու թյան խմ բե րի` միգ րանտ աշ խա տող նե րի և նրանց ըն տա նի քի ան դամն ե րի շր ջա նում: Գոր ծում է 
շար ժա կան բժշ կա կան թիմ, ի նչ պեu նաև շար ժա կան բժշ կա կան և ախ տո րո շիչ կլի նի կա, ո րը մա տու ցում 
է ՄԻ ԱՎ-ի հետ կապ ված ծա ռա յու թյուն ներ, այդ թվում՝ տե ղում ՄԻ ԱՎ-ի հայտ նա բեր մանն ո ւղղ ված հե-
տա զո տու թյուն: Հա յաս տա նում գոր ծում է ՄԻ ԱՎ-ի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյան և հե տա զո տու թյան 
հա մա կարգ, ո րը հիմն ա կա նում ին տեգր ված է ներ կայիս ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում: Բուժ ծա ռա-
յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ՝ ՄԻ ԱՎ-ի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյու նը և հե տա զո-
տու թյուն նե րը հա մա տա րած ը նդ գրկ ված են ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րում: 

50 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ազգային ծրագրեր (առաջին ծրագիրը եղել է 2002-2006 թթ. համար). ներկայումս 
իրականացվում է ՁԻԱՀ կանխարգելման ազգային ծրագիրը 2013-2016 թթ. համար:
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 Տու բեր կու լո զի դեմ պայ քա րի 2007-2015 թվականների ազ գային ծրա գիրն (շա րու նա կե լի է 2016-2020 
թվականներին) ո ւղղ ված է տու բեր կու լո զով հի վան դա ցու թյան և դրա նից մա հա ցու թյան նվա զեց մա նը, 
ի նչ պեu նաև Հա յաս տա նում բազ մա դե ղա կա յուն տու բեր կու լո զի տա րած ման կա սեց մա նը: Տու բեր կու լո զի 
հս կո ղու թյան ազ գային ծրագ րով ամ րապնդ վել են Ա ՀԲԿԿ-ի (Ան մի ջա կան հս կո ղու թյամբ բուժ ման կար-
ճատև կուրս) ռազ մա վա րու թյան հիմն ա կան տար րե րը, ո րոնք կոչ ված են կան խել բազ մա դե ղա կա յուն 
տու բեր կու լո զը, բարձ րաց նել դե ղա մի ջոց նե րի նկատ մամբ կա յու նու թյան տնօ րին ման կա րո ղու թյուն նե-
րը, ա պա հո վել տու բեր կու լո զի դեպ քե րի հայտ նա բեր ման ա ճը, տրամադրել հա մա լիր սո ցի ա լա կան և 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն հի վանդ նե րին, մա տու ցել ախ տո րոշ ման և մի ջան կյալ խնամ քի ծա ռա յու-
թյուն ներ սե զո նային միգ րանտ նե րին՝ դրա նով ի սկ մե ծաց նե լով հա մա պա տաս խան դեպ քե րում տնային 
պայ ման նե րում բու ժում ա պա հո վե լու և ա ռաջ նային ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գ ներգ րա վե լու կա րո-
ղու թյուն նե րը: 
 Մա լա րի այի ներ բե րու մը և ար մա տա վո րու մը կան խար գե լե լու նպա տա կով ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ըն-
դու նել է ո րո շում « Մա լա րի այի ներ բե րու մը և ար մա տա վո րու մը կան խար գե լե լու 2011-2015 թվա կան նե րի 
պե տա կան ծրա գի րը51 հաս տա տե լու մա սին»՝ նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վել ներ կայիս հա մա ճա րա կա-
բա նա կան ի րա վի ճա կը հետ ևյալ քայ լե րի մի ջո ցով.

 ¾ մա լա րի այի ներ բեր ման և արմատավորման կան խար գե լիչ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա ռա վար ման 
հա մա կար գի ամ րապն դում,

 ¾ ան դր սահ մա նային և մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան  բա րե լա վում,
 ¾ ե րկ րում մա լա րի այի հա մա ճա րա կա բա նա կան հս կո ղու թյան հա մա կար գի  բա րե լա վում,
 ¾  գոր ծո ղու թյուն ների իրականացում ա ռան ձին ո ւղ ղու թյուն նե րով՝ ել նե լով բնա պահ պա նա կան, հա-

մա ճա րա կա բա նա կան և սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կից,
 ¾  կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռումն ե րի ձեռ նար կում բարձր ռիս կայ նու թյուն ներ կա յաց նող բնակ չու թյան 

շր ջա նում (զ բո սաշր ջիկ ներ, միգ րանտ ներ, ար տա սահ մա նյան ու սա նող ներ),
 ¾ բ նակ չու թյան ի րա զե կում մա լա րի այի կան խար գել ման մի ջո ցա ռումն ե րի վե րա բե րյալ,
 ¾  մա լա րի այի հս կո ղու թյան հա մար ան հրա ժեշտ մաս նա գետ նե րի հա վա քագ րում և նրանց հե տա գա 

պատ րաս տում: 
Ել նե լով պե տա կան ծրագ րի հա մա լիր կան խար գե լիչ և հա կա հա մա ճա րա կա բա նա կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
բնույ թից՝ մա լա րի այի ի նք նա ծին դեպ քեր մինչ օ րս չեն գրանց վել: Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի վե րաց-
ման ո ւղ ղու թյամբ հե տա գա քայ լե րից է Կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն ված՝ վա րա կիչ հի վան դու թյուն-
նե րի ո ւղ ղու թյուն նե րի հս կո ղու թյան ծրա գի րը:

 Թի րախ 7.Ա. Մինչև 2015 թվականն ար գե լա կել և սկ սել հա կա դար ձել  
ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի տա րած ման ըն թաց քը
2015 թվականի օ գոս տո սի 1-ի դրու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի շր ջա նում գրանց վել է ՄԻ ԱՎ-ի 2.118 դեպք, 
այդ թվում՝ ՄԻ ԱՎ-ով վա րակ վե լու 40 դեպք՝ ե րե խա նե րի շր ջա նում: ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր նե րի մե ծա մաս-
նությունը՝ 1.463 դեպք (69%) կազ մում են տղա մար դիկ: ՄԻ ԱՎ-ի 655 դեպք է գրանց վել կա նանց և ե րե խա-
նե րի շր ջա նում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 31% և 1,9% հա մա մաս նու թյամբ: ՄԻ ԱՎ-ի ախ տո րոշ ման պա-
հին վա րա կա կիր նե րի 53%-ը պատ կա նում էր 25-ից 39 տա րե կան տա րի քային խմ բին: 
Ըստ գնա հա տա կան նե րի՝ մինչև 2014 թվա կա նի ա վար տը ե րկ րում ՄԻ ԱՎ-ով ապ րող ան ձանց թի վը կազ-
մել է շուրջ 3.800 մարդ: 2012-2014 թվա կան նե րին ՄԻ ԱՎ-ի դեպ քե րի շուրջ 59%-ը բա ժին էր ը նկ նում ար-
տա սահ մա նում վա րակ ված միգ րանտ աշ խա տող նե րին, ով քեր այ նու հետև վա րա կել է ին ի րենց սե ռա-
կան զու գըն կեր նե րին (ով քեր կազ մում են ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր նե րի 14%-ը): 
Գ րանց ված դեպ քե րի թի վը տա րեց տա րի ա ճում է: ՁԻ ԱՀ-ի կան խար գել ման հան րա պե տա կան կենտ րո-
նի տվյալ նե րով՝ 15-ից 49 տա րե կան ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր նե րի մաս նա բա ժի նը 2014 թվա կա նին 0,01%-ից 
(2000 թվականն) ա ճել է՝ հաս նե լով 0,08%-ի:

51 Նախատեսված է շարունակել 2016-2018 թթ. ծրագրով:
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Գծապատկեր 22. Աղբյուր՝ «Առողջություն և առողջապահություն» վիճակագրական տարեգիրք, ԱԱԻ, 2014թ.

Ե րի տա սար դու թյան շր ջա նում վար քագ ծային հս կո ղու թյան տվյալ նե րով՝ 2010, 2012 և 2014 թվա կան նե-
րին հա մա պար փակ ճիշտ գի տե լիք նե րը ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի վե րա բե րյալ բնակ չու թյան 15-ից 24 տա րե կան 
տա րի քային խմ բում դեռևս գտն վում է ին ցածր մա կար դա կի վրա, թե պետև 2010 թվա կա նի հա մե մատ՝ 
2014-ին ար ձա նագր վել է 2 տո կո սա նոց աճ: 

 Թի րախ 7.Բ. Մինչև 2010 թվա կանն ա պա հո վել ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի  
բուժ ման հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյու նը դրա կա րիքն ու նե ցող բո-
լոր ան ձանց հա մար
Սկ սած 2007 թվա կա նից՝ ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ով հի վանդ նե րի հա մար ա պա հով վել է հա կա ռետ րո վի րու սային 
դե ղե րի հա սա նե լի ու թյու նը 100%-ով: Հա կա ռետ րո վի րու սային դե ղե րը հա սա նե լի են սահ ման ված նա-
խա պայ ման նե րը բա վա րա րող բո լոր գրանց ված հի վանդ նե րին, ով քեր տվել են դրանք ստա նա լու ի րենց 
հա մա ձայ նու թյու նը: 
Ար դյուն քում, ը նդ լայն վել է ՄԻ ԱՎ-ի հայտ նա բեր ման նպա տա կով ան ցկաց վող հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա սա նե լի ու թյու նը, ի սկ ՄԻ ԱՎ-ի հայտ նա բեր ման հա վա նա կա նու թյու նը բարձ րա ցել է. ը նդ գրկ վել է հղի 
կա նանց 95%-ը, մինչ դեռ տու բեր կու լոզ ու նե ցող բո լոր հի վանդ նե րը նույն պես ան ցնում են հե տա զո տու-
թյուն ՄԻ ԱՎ-ի հայտ նա բեր ման նպա տա կով:

 Թի րախ 8. Մինչև 2015 թվա կանն ար գե լա կել և սկ սել հա կա դար ձել 
մա լա րի այի և հիմ ա կան այլ հի վան դու թյուն նե րի տա րած ման  
ըն թաց քը
Վեր ջին տա րի նե րին Տու բեր կու լո զի դեմ պայ քա րի 2007 - 2015 թվականների ազ գային ծրագ րի շր ջա-
նակ նե րում ձեռ նարկ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում հա մա ճա րա կա բա նա կան ի րա վի ճա կը բա րե-
լա վվել է:
2007 թվա կա նից ի վեր 100.000 բնակ չի հաշ վով տու բեր կու լո զով հի վան դա ցու թյան ցու ցա նի շում ար ձա-
նագր վեց կա յուն նվա զե ցում. այն 47,4-ից մինչև 2014 թվա կա նին հասավ 34,7-ի: Թեև հի վան դա ցու թյան 
մա կար դակն ի ջել է, այն գե րա զան ցում է 1990 թվա կա նին ար ձա նագր ված 16,6 ցու ցա նի շը: Նման ա ճը 
կա րե լի է մա սամբ վե րագ րել սո ցի ալ-տն տե սա կան պայ ման նե րի վատ թա րաց մա նը, ի նչ պես նաև միգ-
րա ցի ոն հոս քե րի ա րա գաց մա նը: Միգ րանտ նե րի շր ջա նում դիտ վում է ի րա զե կու թյան և գի տե լիք նե րի 
պա կաս: 
2013 թվա կա նին ա ռա վել շատ վա րա կա կիր ներ են գրանց վել 25-ից 34 և 45-ից 54 տա րե կան տա րի քային  
խմ բե րում: 
Ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի բա րե լավ ման շնոր հիվ 2007-ից 2014 թվա կաններն ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծում մահ վան դեպ քե րը զգա լի ո րեն նվա զել ե ն՝ 175-ից հաս նե լով 46-ի (Տու բեր կու լո զի դեմ 
պայ քա րի ազ գային կենտ րոն, ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն):

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի գրանցված դեպքեր 100.000 բնակչի հաշվով
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Գծապատկեր 23. Աղբյուր՝ Տուբերկուլոզի դեմ  Գծապատկեր 24. Աղբյուր՝  Տուբերկուլոզի դեմ 
պայքարի ազգային կենտրոն պայքարի ազգային կենտրոն

2007 թվա կա նից ի վեր ան մի ջա կան հս կո ղու թյամբ բուժ ման կար ճատև կուր սի ըն թաց քում ախ տո րոշ-
ված և բու ժում ստա ցած տու բեր կու լո զի դեպ քե րի մաս նա բա ժի նը շա րու նա կա բար կազ մել է 100%:
2006 թվա կա նից ի վեր Հա յաս տա նում չի գրանց վել մա լա րի այի ի նք նա ծին ոչ մի դեպք: 2011 թվա կա նին 
Հա յաս տա նը Ա ՀԿ-ի կող մից հա վաս տագր վել է որ պես մա լա րի այից զերծ եր կիր: Պե տա կան ծրագ րի 
հա մա լիր կան խար գե լիչ և հա կա հա մա ճարա կա բա նա կան մի ջո ցա ռումն ե րի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նում 
մա լա րի այի ի նք նա ծին ոչ մի դեպք մինչ օ րս չի գրանց վել: Այդ ժամանակվանից ի վեր գրանց վել է Աֆ րի-
կայից ներ բեր ված մա լա րի այի յոթ դեպք: 

 Մար տահ րա վեր ներ և հե ռան կար ներ52

 ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի թվե րի ա ճ։ Մտա հո գիչ է ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր նե րի թվի կա յուն ա ճը, ի նչ պեu նաև այն 
հան գա ման քը, որ բնակ չու թյան 15-ից 24 տա րե կան տա րի քային խմ բում ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի վե րա բե րյալ 
գի տե լիք նե րի մա կար դա կը ցածր է: 2014 թվա կա նին նման գի տե լիք ներ ու ներ բնակ չու թյան ըն դա մե նը 
22,4%-ը: 2004-2014 թվա կան նե րին ՄԻ ԱՎ-ի դեպ քե րի 67,3%-ը գրանց վել է բնակ չու թյան ա ռա վել ռիս-
կային խմ բե րի շր ջա նակ նե րից դուրս: 
Թեև վեր ջին տաս նա մյա կում ՁԻ ԱՀ-ի և տու բեր կու լո զի հա կազդ ման ո ւղ ղու թյամբ Հա յաս տա նում ար ձա-
նագր վել է զգա լի ա ռա ջըն թաց, այն է` հա մա պա տաս խան բուժ ման հնա րա վո րու թյուն է ստա ցել ՄԻ ԱՎ 
վա րա կա կիր հան դի սա ցող և բուժ ման կա րիք ու նե ցող յու րա քան չյուր ան ձ, ե րկ րի ա ռջև ծա ռա ցած է 
մեծ մար տահ րա վեր ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ին կա յուն ար ձա գան քե լու հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծե լու ա ռու մով: 
Ե թե Հա մաշ խար հային հիմն ադ րա մի հա վա նու թյանն ար ժա նա նա ՄԻ ԱՎ-ի գծով հա ջորդ դրա մաշ նոր-
հը, ա պա նույ նիսկ այդ պա րա գա յում կդիտ վի ծախ սե րի նվա զե ցում 50%-ով՝ նա խորդ տա րի նե րի հա մե-
մատ, ը նդ ո րում՝ եր կի րը պետք է տրա մադ րի հա մա ֆի նան սա վոր ման 40%-ը և գնի պա հանջ վող դե ղե-
րի զգա լի բա ժի նը: Այս ո լոր տում ներ կա յումս առ կա բա ցե րը և Հա մաշ խար հային հիմն ադ րա մի կող մից 
տրա մադր վող դրա մաշ նորհ նե րի ը նդ հա տու մը՝ ի հայտ բեր ված ՄԻ ԱՎ-ի դեպ քե րի ա ճի հետ մեկ տեղ և 
վեր ջին եր կու տա րի նե րին տն տե սա կան ը նդ հա նուր ա ճի դան դա ղեց ման պայ ման նե րում, մտա հո գու-
թյան տե ղիք են տա լիս: Հա յաս տա նում հա կազդ ման ո ւղ ղու թյամբ ար ձա նագր ված նվա ճումն ե րը հար ցա-
կա նի տակ կառն վեն, ե թե չա պա հով վի ան ցում նվի րա տու կազ մա կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սա վո րու մից 
պե տա կան ֆի նան սա վո րման՝ ա ռն վազն հա կա ռետ րո վի րու սային դե ղե րի և հնարավորության դեպքում 
նաև մե թա դո նային փո խա րի նող բուժման ֆի նան սա վոր ման ո ւղ ղու թյամբ:
 Միգ րանտ աշ խա տող նե րն այս հի վան դու թյան հիմն ա կան ներ բե րող ներն են (2012-2014 թվա կան նե-
րին գրանց ված ՄԻ ԱՎ-ի դեպ քե րի 73%-ը կապ ված են ե ղել միգ րա ցի այի հետ), ի սկ վեր ջին տա րի նե րին 
նրանց թիվն ա ճել է: Աշ խա տան քային միգ րա ցի այի մա կար դակն ա պա գա յում չի նվա զե լու, և, հետ ևա-
բար, ՄԻ ԱՎ վա րա կի նվա զե ցում ար ձա նագ րե լու հա մար կար ևոր է ա պա հո վել վա ղա ժամ ախ տո րո շում, 
52 Բոլոր ոլորտների վրա տարածվող պետական ֆինանսավորման մարտահրավերները քննարկվում են 1-ին ՀԶՆ-ի 

հետ կապված դժվարություններին նվիրված բաժնում:
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ի րա զեկ վա ծու թյան և գի տե լիք նե րի բարձ րա ցում ոչ մի այն ա ռա վել ռիս կային, այլև բնակ չու թյան այլ խմ-
բե րում, ի նչ պեu նաև հա ճա խոր դի նա խա ձեռ նու թյամբ ՄԻ ԱՎ-ի հայտ նա բեր մանն ո ւղղ ված հե տա զո տու-
թյուն նե րի և խորհր դատ վու թյուն նե րի խթա նում: Այս մար տահ րա վե րի հաղ թա հար ման հա մար կա րող 
են օգ տա կար լի նել բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի բարձր մա կար դա կը և բնակչության հետ հաղորդակցության 
բարելավումը, ի նչ պեu նաև ծնող նե րի կր թումն ու ի րա զե կու թյան բարձ րա ցու մը:
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Ն ՊԱ ՏԱԿ 7. ՇՐ ՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒՄ

ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 7.Ա. Ներդ նել կա յուն զար-
գաց ման սկզ բունք նե րը ե րկ րի քա-
ղա քա կա նու թյան ու ծրագ րե րի մեջ և 
հա կա դար ձել բնա կան ռե սուրս նե րի 
կորս տի գոր ծըն թա ցը

7.1  Ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի մաս նա բա ժի նը ե րկ րի ը նդ-
հա նուր տա րած քում

7.2   Ած խած նի եր կօք սի դի ար տա նե տումն ե րը՝ ը նդ հա նուր, 1 
շն չին ը նկ նող և ը ստ ՀՆԱ-ի 1 Ա ՄՆ դո լա րի (գ նո ղու նա կու-
թյան հա մար ժե քու թյամբ)

7.3   Օ զո նա քայ քայիչ նյու թե րի սպա ռում
7.4   Ձկ նային պա շար նե րի մաս նա բա ժինն ա պա հով կեն սա-

բա նա կան սահ ման նե րում
7.5   Ը նդ հա նուր օգ տա գործ ված ջրային ռե սուրս նե րի մաս նա-

բա ժի նը

Թի րախ 7.Բ. Նվա զեց նել կեն սա բա-
նա կան բազ մա զա նու թյան կո րուս տը՝ 
մինչև 2010 թվա կանն ա պա հո վե լով 
կո րուստ նե րի միտ ման զգա լի կր ճա-
տում

7.6   Պաշտ պան վող հո ղային և ծո վային տա րածք նե րի մաս նա-
բա ժի նը

7.7   Ան հե տաց ման եզ րին գտն վող տե սակ նե րի մաս նա բա ժի-
նը

Թի րախ 7.Գ. Մինչև 2015 թվա կա նը 
կրկ նա կի նվա զեց նել ան վտանգ խմե-
լու ջրին և կո յու ղուն մշ տա պես հա-
սա նե լի ու թյուն չու նե ցող բնակ չու թյան 
մաս նա բա ժի նը

7.8   Բա րե լավ ված խմե լու ջրի աղ բյուր նե րից օ գտ վող բնակ չու-
թյան մաս նա բա ժի նը

7.9   Բա րե լավ ված կո յու ղուց օ գտ վող բնակ չու թյան մաս նա բա-
ժի նը

Թի րախ 7.Դ. Մինչև 2020 թվա կա նը 
հաս նել վթա րային կա ցա րան նե րի 
ա ռն վազն 100 մլն բնա կիչ նե րի բնա կու-
թյան պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը

7.10  Վթա րային կա ցա րան նե րում բնակ վող քա ղա քային բնակ-
չու թյան մաս նա բա ժի նը

ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 9. Ներդ նել կա յուն զար գաց-
ման սկզ բունք նե րը ե րկ րի քա ղա քա-
կա նու թյան ու ծրագ րե րի մեջ և հա կա-
դար ձել բնա կան ռե սուրս նե րի կորս տի 
գոր ծըն թա ցը

1. [1.000 Ա ՄՆ դո լար ՀՆԱ-ի (ԳՀ) ստեղծ ման հա մար  
է ներ գի այի ծախ սը (կգ նավ թային հա մար ժեք)]*

2. Ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի մաս նա բա ժի նը ե րկ րի ը նդ-
հա նուր տա րած քում,%

3. Կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյու նը պահ պա նե լու նպա-
տա կով առ կա հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի մաս-
նա բա ժի նը ե րկ րի ը նդ հա նուր տա րած քում,%

4. Ած խած նի եր կօք սի դի ար տա նե տումն ե րը (1 շն չի հաշ վով,  
տոն նա)

5. O զո նա քայ քայիչ քլորֆ տո րած խաջ րա ծին նե րի սպա ռու մը  
[և քլոր դիֆ տոր մե թան]** (օ զո նա քայ քայիչ նե րուժ, տոն նա)

6. Կոշտ վա ռե լիք օգ տա գոր ծող բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը
7. Ծո վի մա կար դա կից Սևա նա լճի հայե լու մա կար դա կի 

բարձ րու թյու նը, մետր
8. Սևա նա լճի ջրի մի ջին թա փան ցե լի ու թյու նը
9. Սևա նա լճի ջրում լուծ ված թթ ված նի մի ջին կոն ցենտ րա ցի-

ան, (մգ/լ)
10. Կեղ տաջ րե րի մաքր ման կա յան նե րի կող մից սպա սարկ վող 

քա ղաք նե րի թի վը
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ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 10. Բարձ րաց նել ան վտանգ 
խմե լու ջրի հա սա նե լի ու թյու նը

1.  Կենտ րո նաց ված ջրա մա տա կա րար ման մի ջին օ րա կան 
տևո ղու թյու նը քա ղա քային [և գյու ղա կան]** (Եր ևա նից 
դուրս) տնային տն տե սու թյուն նե րում, ժամ

2.  Գյու ղա կան շր ջան նե րում խմե լու ջրի հա սա նե լի ու թյուն չու-
նե ցող նե րի մաս նա բա ժի նը գյու ղա կան շր ջան նե րում բնակ-
վող նե րի նկատ մամբ,%

3.  Գյու ղա կան շր ջան նե րում տե ղա փոխ ված ջուր օգ տա գոր-
ծող բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը գյու ղա կան շր ջան նե րում 
ջուր օգ տա գոր ծող նե րի ը նդ հա նուր թվի նկատ մամբ,%

Թի րախ 11. Մինչև 2015 թվա կանն 
ա պա հո վել բնա կա րա նային պայ ման-
նե րի բա րե լա վում

1.  Քա ղա քային վթա րային կա ցա րան նե րում բնակ վող 
տնային տն տե սու թյուն նե րի մաս նա բա ժի նը (ոչ սո վո րա-
կան կա ցա րան նե րում բնակ վող քա ղա քային տնային տն-
տե սու թյուն ներ), 1.000 տնային տն տե սու թյան հաշ վով

2.  Բա րե լավ ված կո յու ղու հա մա կար գին հա սա նե լի ու թյուն ու-
նե ցող բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը,%

3.  Հու սա լի գա զա մա տա կա րա րում ու նե ցող հա մայնք նե րի 
մաս նա բա ժի նը, ո րոնք ու նեն 300-ից ա վե լի տնային տն տե-
սու թյուն, [ գա զա մա տա կա րա րում ու նե ցող կա ցա րան նե րի 
մաս նա բա ժին,%]*

(*) Այս ցու ցա նիշն ը նդ գրկ վել էր ազ գային ցու ցա նիշ նե րի սկզբ նա կան ցան կում, սա կայն հան վել էր 2010 
թվա կա նի ա ռա ջըն թա ցի զե կույ ցից: 2015 թվա կա նի զե կույ ցում այն կր կին ը նդ գրկ վել է:
(**) Ցու ցա նի շի ա ռան ձին տար րեր կամ ցու ցա նիշն ամ բող ջու թյամբ փոխ վել են 2015 թվա կա նի ա ռա ջըն թա-
ցի զե կույ ցում, քա նի որ ի սկզ բա նե հայ տա րար ված ցու ցա նիշն առ կա չէ:

ՀԶՆ 7. Մի ա վոր նե րի հաշ վարկ*

ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ
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ԹԻ ՐԱԽ 9. ՆԵՐԴՆԵԼ ԿԱ ՅՈՒՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ Ե ՐԿ ՐԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՈՒ 
ԾՐԱԳ ՐԵ ՐԻ ՄԵՋ ԵՎ ՀԱ ԿԱ ԴԱՐ ՁԵԼ ԲՆԱ ԿԱՆ ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵ ՐԻ ԿՈՐՍ ՏԻ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ
1. 1.000 Ա ՄՆ դո - 
լար ՀՆԱ-ի (ԳՀ) 
ստեղծ ման հա մար 
է ներ գի այի ծախ-
սը (կգ նավ թային  
հա մար ժեք)53

295 207 177,2 137,8 134,2 127,7 129,2 130,5 131,2 295
Տ վյալ-

ներ 
չկան

Տ վյալ-
ներ 
չկան

2. Ան տա ռածածկ 
տա րածքնե րի 
մաս նա բաժի նը 
ե րկ րի ը նդ հա նուր 
տա րած քում,%

-- 11,2 11,2 10,3 10,3 10,3 10,3 10,0 9,7 9,7 -- ≥11
Չ կա-

տար ված 
թի րախ

53 Տվյալները վերցված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության ՀԶՆ տվյալների շտեմարանից: Տվյալների 
շտեմարանում չի նշվում այն տարին,  որում արձանագրված ինֆլյացիան արտացոլելու համար կատարվել է 
համապատասխան շտկում: Հեղինակները կարծում են, որ բացթողում է չհիշատակել ըստ ինֆլյացիայի կատարված 
շտկումը, ընդ որում՝ ՀՆԱ-ի թվերը փաստորեն շտկված են՝ ըստ ժամանակի ընթացքում արձանագրված 
ինֆլյացիայի,  այլ ոչ թե՝ միայն գնողունակության համարժեքության համաձայն:
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3. Կեն սա բանա-
կան բազ մա զա- 
նու թյու նը պահ - 
պանե լու նպա տա-  
կով առ կա հա-
տուկ պահ պան-
վող տա րածքնե րի 
մաս նա բաժի նը 
ե րկ րի ը նդ հա նուր 
տա րած քում,%

-- 10 11 10 10 13 12 12 12 13 -- ≥13
Կա տար-

ված  
թի րախ

4. Ած խած նի եր-
կօք սի դի ար տա-
նե տումն ե րը 1 շն չի 
հաշ վով, տոն նա

7,04 1,79 2,26 2,38 2,74 2,43 2,48 2,82 3,08 -- -- <3,5
Լավ 

ա ռա-
ջըն թաց

5. Օ զո նա քայքայիչ 
քլորֆ տոր-ած-
խաջ րածին նե րի 
[և քլոր դիֆ տոր մե-
թա նի] սպա ռու մը 
(օ զո նա քայ քայիչ 
նե րուժ, տոն նա)

-- 25,7 87,0 29,4 18,4 24,9 7,1 7,5 5,7 4,5 3,2 0
Լավ 

ա ռա-
ջըն թաց

6. Կոշտ վա ռե-
լիք օգ տա գոր ծող 
բնակ չու թյան մաս-
նա բա ժի նը

59,9 36,5 25,6 21,7 23,2 30,5 36 33,4 34,5 -- <5
Չ կա-

տար ված 
թի րախ

7. Ծո վի մա կար-
դա կից Սևա նա լճի 
հայե լու մա կար դա-
կի բարձ րու թյու նը, 
մետր

1897,81 1896,51 1897,66 1898,25 1898,85 1899,23 1899,23 1899,91 1900,13 1900,11 1900,16 ≥1903
Չ կա-

տար ված 
թի րախ

8. Սևա նա լճի ջրի 
մի ջին թա փան ցե-
լի ու թյու նը, մետր

-- 5,6 -- -- -- -- -- -- 8,5 11,5 11 ≥9
Կա տար-

ված  
թի րախ

9. Սևա նա լճի 
ջրում լուծ ված 
թթ ված նի մի ջին 
կոն ցենտ րա ցի ան, 
(մգ/լ)

-- -- 5,8 8,1 7,1 7,2 8,8 -- 10,1 10,6 9,8 >8
Կա տար-

ված 
թի րախ

10. Կեղ տաջ րե րի 
մաքր ման կա յան-
նե րի կող մից սպա-
սարկ վող քա ղաք-
նե րի թի վը

21 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 
(2 

կա յան 
2015թ.-ի 
սկզ բին)

5
Կա տար-

ված  
թի րախ

ԹԻ ՐԱԽ 10. ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՆԵԼ ԱՆ ՎՏԱՆԳ ԽՄԵ ԼՈՒ ՋՐԻ ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
1. Կենտ րո նաց ված 
ջրա մա տա կա-
րար ման մի ջին 
օ րա կան տևո ղու-
թյու նը քա ղա քային 
[և գյու ղա կան]** 
(Եր ևա նից դուրս) 
տնային տն տե սու-
թյուն նե րում, ժամ

7,39 10,98 12,1 13,01 14,03 15,02 16 16,61 17,02 >16
Կա տար-

ված  
թի րախ
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2. Գյու ղա կան 
շր ջան նե րում 
խմե լու ջրի հա-
սա նե լի ու թյուն 
չու նե ցող նե րի մաս-
նա բա ժի նը գյու ղա-
կան շր ջան նե րում 
բնակ վող նե րի 
նկատ մամբ,%

35,6 27,2 15,2 7,6 6,4 6,5 6,3 9,2 3,7 -- <5
Կա տար-

ված  
թի րախ

3. Գյու ղա կան 
շր ջան նե րում 
տե ղա փոխ ված 
ջուր օգ տա գոր ծող 
բնակ չու թյան մաս-
նա բա ժի նը գյու ղա-
կան շր ջան նե րում 
ջուր օգ տա գոր ծող-
նե րի ը նդ հա նուր 
թվի նկատ մամբ,%

--

17,8 
(1998 
/99 
թթ.)

10,6 4,1 3 0,6 0,4 0 0,2 0 -- <1
Կա տար-

ված 
 թի րախ

ԹԻ ՐԱԽ 11. ՄԻՆՉև 2015 ԹՎԱ ԿԱ ՆԸ ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎԵԼ ԲՆԱ ԿԱ ՐԱ ՆԱՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ 
1. Քա ղա քային 
վթա րային կա-
ցա րան նե րում 
բնակ վող տնային 
տն տե սու թյուն նե-
րի մաս նա բա ժի նը 
(ոչ սո վո րա կան 
կա ցա րան նե րում 
բնակ վող քա ղա-
քային տնային 
տն տե սու թյուն-
ներ), 1.000 տնային 
տն տե սու թյան 
հաշ վով

-- -- --
35,2 
(2006 

թ.)
-- -- -- -- -- -- 28* <5

Չ կա-
տար ված 
թի րախ

2. Բա րե լավ ված 
կո յու ղու հա մա-
կար գե րին հա սա-
նե լի ու թյուն ու նե-
ցող բնակ չու թյան 
մաս նա բա ժի նը,%

-- 57,9** 65,1 67,0 66,7 69,1 69,2 69,6 68,0 69,7 -- >85
Չ կա-

տար ված 
թի րախ

3. Գա զա մա տա-
կա րա րում ու նե ցող 
կա ցա րան նե րի 
մաս նա բա ժինը,%

-- -- 47 -- -- -- 73 -- -- -- 77
Տ վյալ-

ներ 
չկան

Տ վյալ-
ներ 
չկան

Աղ բյուր ներ՝ Վերց ված է տար բեր աղ բյուր նե րից, յու րա քան չյուր աղ բյու րի վե րա բե րյալ տե՛ս դրան վե րա բե-
րող քն նարկ ման բա ժի նը:
Ն շում՝ (*) Հնա րա վոր է, որ տար բեր տա րի նե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը հա մե մա տե լի չլի նեն, քա նի որ 
սահ մա նումն ե րը կա րող են փոխ ված լի նել:
** Վե րա բե րում է 1999 թվա կա նին՝ ՀԶՆ-նե րի 2005-2009 թթ. ա ռա ջըն թա ցի զե կույ ցի հա մա ձայն:
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 Հա մա տեքստ 
 Մինչ 2015 թվականը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը վա վե րաց րել է շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա-
նու թյան մա սին 22 մի ջազ գային հա մա ձայ նա գիր: Վեր ջին 15 տար վա ըն թաց քում այդ մի ջազ գային բնա-
պահ պա նա կան հա մա ձայ նագ րե րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն օգ տա գոր ծել է Գլո բալ է կո լո գի ա կան հիմն ադ րա մի կող մից հատ կաց-
ված մի ջոց նե րը:
2002 թվա կա նի հու լի սին հան րա պե տու թյու նում ՀՀ վար չա պե տի նա խա գա հու թյամբ ստեղծ վեց Կա յուն 
զար գաց ման ազ գային խոր հուրդ, ո րում ը նդ գրկ վե ցին Կա ռա վա րու թյան, մասնավոր ոլորտի, ա կա դե մի-
այի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Կա յուն զար գաց ման ազ գային խոր հուր-
դը, հա մա գոր ծակ ցե լով մի ջազ գային և ազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ, պատ րաս տեց « Ռի ո+20» 
Ազ գային գնա հատ ման զե կույ ցը (2012 թվական), ի նչ պես նաև « Ռի ո+20» Ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը 
(2015 թվական): Այս վեր ջին փաս տա թուղ թը ներ կա յում քն նարկ վում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից: 
« Ռի ո+20» Ռազ մա վա րա կան ծրագ րում ա ռա ջարկ վում են հայե ցա կար գեր և գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ-
րեր կա յուն զար գաց ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 11 հիմն ա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով, այդ 
թվում՝ է ներ գաար դյու նա վե տու թյուն, վե րա կանգն վող է ներ գե տի կա, հան քար դյու նա բե րու թյուն, կա նաչ 
տն տե սու թյուն, կա նաչ քա ղաք ներ, պինդ թա փոն ներ, կր թու թյուն և այլն: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը մշա կել և ըն դու նել է Ազ գային բնա պահ պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի (Ա ԲԳԾ) եր կու ծրա գիր, քա ղա քա կան և ծրագ րային շր ջա նա կային փաս տաթղ թեր, ի նչ պեu նաև մի 
շարք այլ փաս տաթղ թեր, ո րոն ցում ամ րագր ված են ազ գային և գյու ղատն տե սա կան զար գաց ման ա ռաջ-
նա հեր թու թյուն նե րը՝ մի ա ժա մա նակ ա պա հո վե լով շր ջա կա մի ջա վայ րի կա յուն պահ պա նու մը:54 Հա յաս-
տա նում « Կա յուն զար գա ցում» ա ռար կան ը նդ գրկ վել է պե տա կան բու հա կան ծրագ րում, և այս թե մայով 
հրա պա րակ վել են մի շարք դա սագր քեր:55

Բ նա պահ պա նու թյան հա մար մեկ ու կես տաս նա մյակ տևած օ րենսդ րա կան բա րե լա վումն ե րի և մի ջազ-
գային ա ջակ ցու թյան կար ևոր, դրա կան և շո շա փե լի ար դյունք դար ձավ ե րկ րում հա տուկ պահ պան վող 
տա րածք նե րի ը նդ լայ նու մը: Այժմ Հա յաս տա նում ազ գային պար կե րի թիվն ա վե լա ցել է եր կու սով, ի սկ 
պե տա կան ար գե լա վայ րե րի թի վը՝ չոր սով: Բա ցի այդ, 2014 թվա կա նին Հա յաս տա նը հաս տա տեց մի շարք 
մար զե րում գտն վող 232 բնու թյան հու շար ձան նե րի ցան կը: Այս ա ռաջ խա ղա ցումն ե րը տե ղի են ու նե նում 
Կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի շր ջա նակ նե րում: Հա յաս տա նը մտա դիր է 
մինչև 2016 թվա կա նը շա րու նա կել բնու թյան հու շար ձան նե րի ցան կի ըն դու նու մը մյուս մար զե րի հա մար, 
ի սկ մինչև 2020 թվա կա նը մտա դիր է մշա կել Կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյան մշ տա դի տարկ ման և 
ան շարժ գույ քի կա դաստ րի մի աս նա կան հա մա կարգ:56

Զ գա լի ա ռա ջըն թա ցի ևս մեկ օ րի նակ կա րող է ծա ռայել Սևա նա լճի ջրի մա կար դա կի բարձ րա ցու մը և 
բա րե լա վու մը եր կու ցու ցա նի շով՝ լուծ ված թթ ված նի մի ջին կոն ցենտ րա ցի ա և ջրի թա փան ցե լի ու թյուն: 
Այս բա րե լա վումն երն ար ձա նագր վել են 2008 թվա կա նին ՀՀ նա խա գա հի կար գադ րու թյամբ՝ Սևա նա լճի 
հիմն ա հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծու մից հե տո: Հանձ նա ժո ղովն ու նի տա րե կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ծրա գիր, և մի ջազ գային ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րից ստաց ված մի ջոց ներն ո ւղ ղում է լճի ա վա զա նի 
հա րա կից խո շոր հա մայնք նե րի կեղ տաջ րե րի մաքր ման կա յան նե րի կա ռուց մա նը: Մինչև 2012 թվա կա-
նը կեղ տաջ րե րի մաքր ման կա յան ներ են կա ռուց վել Գա վառ, Մար տու նի և Վար դե նիս քա ղաք նե րում, 
ո րոնց կեղ տաջ րե րը հո սում են Սևա նա լիճ: 
Կ լի մայի փո փո խու թյան եր րորդ ազ գային զե կույ ցի (2015 թվական) պատ րաստ ման շր ջա նակ նե րում Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը մշա կեց Ջեր մո ցային գա զե րի 2010 թվական կա դաստր, ո րում ներ կա յաց-
վում են ած խած նի եր կօք սի դի ար տա նե տումն ե րի թար մաց ված գնա հա տա կան նե րը՝ սկ սած 2000 թվա-
կա նից: Ա մե նա վեր ջին տվյալ ներն առ կա են 2012 թվա կա նի հա մար: Կա դաստ րը թար մաց վե լու է եր կու 
54 Դրանցից են՝ Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարության նախագիծը (2004թ.), Հայաստանի 

Հանրապետության պարենային անվտանգության ապահովման հայեցակարգը (2005թ.), ինչպեu նաև 
Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարության թարմացված տարբերակը (2006թ.): 2010թ. 
Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման 2010-2020 թթ. ռազմավարությունը հաստատվեց ՀՀ կառավարության 
կողմից:

55 Դրանցից մի քանիսն են՝ «Կայուն մարդկային զարգացման հայեցակարգ. տեսություն և պրակտիկա», նախատեսված 
է ԱՊՀ երկրների բուհերի համար, «Կայուն զարգացման համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը. կուտակված 
փորձը, մարտահրավերներն ու ձեռքբերումները»:

56 Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի ներքո պահպանվող տարածքներում աշխատանքների 
իրականացման գործողությունների ծրագիր (բեռնված է այստեղից՝ https://www.cbd.int/protected/implementation/
actionplans/ 2 սեպտեմբերի, 2015թ.): 
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Հայաս տա նում ՀԶՆ-նե րի ա ռա ջըն թա ցի ման րա մաս ներԱռաջընթացի ազգային զեկույց | Հայաստան 2015

տա րին մեկ: Ը ստ նոր կա դաստ րի՝ Հա յաս տա նում ա ճել են ած խած նի եր կօք սի դի ար տա նե տումն ե րը 
մեկ շն չի հաշ վով, սա կայն դրանք զգա լի ո րեն ցածր են ե ղել 2015 թվա կա նի հա մար մեկ ան ձի հաշ վով 3,5 
տոն նա ա ռա վե լա գույն թի րա խից, ո րը սահ ման վել էր ՀԶՆ-նե րի տե ղայ նաց ման շր ջա նա կում: 

Հայաստանում հատուկ պահպանվող տարածքների վիճակ, 2015 թվական

Ազգային պարկեր Պետական 
արգելոցներ

Պետական 
արգելավայրեր

Բնության հուշարձաններ և 
պահպանվող լանդշաֆտներ

2009 թվականին 
ավելացել է 2 պարկ

 ¾ Արփի լճի ազգային պարկ
 ¾ Արևիկ ազգային պարկ

Ընդամենը 4 պարկ 
 ¾ Դիլիջան ազգային պարկ
 ¾ Սևան ազգային պարկ

Այսօր՝ 3
 ¾ Էրեբունի 
 ¾ Խոսրովի 
անտառ 

 ¾ Շիկահող 

2007 թվականից 
ավելացել է 4

 ¾ Զանգեզուր 
 ¾ Խուստուփ
 ¾ Զիկատար
 ¾ Խոր Վիրապ

Այսօր՝  
ընդամենը 27

2014 թվականին հաստատված 
232 բնության հուշարձանների 
ցանկ:
2010 թվականին մեկնարկել 
են աշխատանքները Գնիշիկ 
պահպանվող լանդշաֆտի վրա: 
2013 թվականին հաստատվել 
է 2014-2018 թվականների 
կառավարման ծրագիրը:

Գծապատկեր 25. Աղբյուրը՝ Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2013 թվականին, ՀՀ ԱՎԾ (էջեր՝ 38-41), ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 
(www.mnp.am), հատուկ պահպանվող տարածքների հղումը բերված է նախարարության կայքէջի ներքևի 
հատվածում, ՄԱԶԾ (http://www.am.undp.org/content/armenia/en/home/operations/projects/environment_and_
energy/developing-the-protected-area-system-of-armenia.html)  

Հետ ևե լով Մոն րե ա լի ար ձա նագ րու թյան ներ քո ստանձ նած իր պար տա վո րու թյուն նե րին՝ Հա յաս տա նը 
գրե թե բա ցա ռել է օ զո նա քայ քայիչ նյու թե րի օգ տա գոր ծումն իր տա րած քում: Այն ամ բող ջու թյամբ բա-
ցա ռել է քլորֆ տո րած խաջ րա ծին նե րի սպա ռու մը՝ 1996 թվա կա նին ար ձա նագր ված 196,5 Օ ՔՆ տոն նայից 
սպա ռու մն ի ջեց նե լով մինչև զրո տոն նա 2010 թվա կա նին:57 Այժմ ե րկ րում ըն թա նում է քլոր դիֆ տոր մե-
թա նի բա ցառ ման գոր ծըն թա ցը: 2014 թվա կա նին ե րկ րում քլոր դիֆ տոր մե թա նի սպա ռու մը ի ջել է մինչև 
չն չին թիվ կազ մող՝ տա րե կան 3,15 Օ ՔՆ տոն նա: Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ մինչև 2015 թվա կա նը 
Հա յաս տա նը կհաս նի կամ շատ կմո տե նա օ զո նա քայ քայիչ նյու թե րի վե րաց ման թի րա խին: 
Բա ցի այդ, Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նը դար ձել է պա կաս է ներ գա տար: 1997 թվա կա նին ՀՆԱ-ի 1.000 
Ա ՄՆ դո լա րի գո յաց ման հա մար Հա յաս տանն օգ տա գոր ծում էր 295 կգ նավ թային հա մար ժեք: 2013 
թվա կա նին ՀՆԱ-ի նույն թվի գո յաց ման հա մար օգ տա գործ վել է 131 նավ թային հա մար ժեք (գ րե թե մեկ 
եր րոր դը): Նման միտ ման հա վա նա կան աղ բյուր նե րից են է ներ գաար դյու նա վետ ար տադ րու թյան ո լոր-
տում ար ված ներդ րումն ե րը և պա կաս է ներ գա տար տն տե սու թյան ոլորտների (այն է՝ ծա ռա յու թյուն նե րի 
և ՏՏ ո լորտ ներ) զար գա ցու մը Հա յաս տա նում: 
Ներ կա յումս Հա յաս տա նում ամ փոփ վում և ըն դուն վում է Է ներ գախ նայո ղու թյան և վե րա կանգն վող 
է ներ գե տի կայի 2-րդ ազ գային ծրա գի րը, որ տեղ ամ րագր ված են է ներ գաար դյու նա վետ ներդ րումն ե-
րի ա ռաջ նա հերթ ո լորտ նե րը: Բա ցի այդ, Հա յաս տա նը մաս նակ ցում է Եվ րո պա կան Մի ու թյան կող մից 
ա ռաջ նորդ վող քա ղա քա պե տե րի դաշ նագ րին, ո րի մի ջո ցով տե ղա կան իշ խա նու թյուն ներն ըն դու նում են 
է ներ գախ նայո ղու թյան և վե րա կանգն վող է ներ գե տի կայի քա ղա քա կա նու թյուն ներ և ծրագ րեր: Մինչ օ րս 
Հա յաս տա նի 10 հա մայնք նե րում ըն դուն վել են Կա յուն է ներ գի այի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րեր (ԿԷԳԾ-
ներ):58

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2014-2025 թվականների հե ռան կա րային զար գաց ման ռազ մա վա րա-
կան ծրագ րում նշ վում է, որ հար կա վոր է «տն տե սա կան ա ճի բարձր տեմ պե րին միտ ված Կա ռա վա րու-
թյան ջան քե րի հետ մի ա սին հնա րա վո րինս նվա զեց նել բնա պահ պա նա կան տե սան կյու նից ա ռա ջա ցող 
ռիս կե րը» (է ջ՝ 167): Ռազ մա վա րա կան ծրագ րում նշ ված 15 հիմն ա կան ա ռաջ նա հերթ ո ւղ ղու թյուն նե րից են 
օ րենսդ րա կան բա րե փո խումն ե րը, տնօ րին ման և կա ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե րի բարձ րա ցու մը (այդ 
թվում` հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի, ան տառ նե րի և ջրային ա վա զան նե րի հա մար), բնա պահ-

57 http://ozone.unep.org/en/data-reporting/data-centre, կայքէջի բովանդակությունը ներկայացված է 2015թ. սեպտեմբերի 
8-ի դրությամբ:

58 http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?country_search=am, կայքէջի բովանդակությունը ներկայացված է 
2015թ. սեպտեմբերի 6-ի դրությամբ, հարցազրույց փորձագետների հետ:



69

Հայաս տա նում ՀԶՆ-նե րի ա ռա ջըն թա ցի ման րա մաս ներ Առաջընթացի ազգային զեկույց | Հայաստան 2015

պա նա կան վճար նե րի դրույ քա չա փե րի բարձ րա ցու մը, Սևա նա լճում աշ խա տանք նե րի շա րու նա կու մը, 
« կա նաչ» նո րա րա րա կան մո տե ցումն ե րի խթան ման ի րա վա կան մե խա նիզմն ե րի ստեղ ծու մը, կր թու թյան 
և ի րա զե կու թյան բարձ րա ցու մը:

 Թի րախ 9. Ներդ նել կա յուն զար գաց ման սկզ բունք նե րը ե րկ րի  
քա ղա քա կա նու թյան ու ծրագ րե րի մեջ և հա կա դար ձել բնա կան  
ռե սուրս նե րի կորս տի գոր ծըն թա ցը

Գծապատկեր 26. Աղբյուր՝ Հայաստանի ՀԶՆ ցուցանիշների տվյալների շտեմարան, ՀՀ ազգային 
վիճակագրական ծառայություն:  
Բեռնվել է 2015թ. օգոստոսի 24-ի դրությամբ՝ հետևյալ աղբյուրից՝ http://armstat.am/en/?nid=180:

Պահ պան վող տա րածք նե րի մաս նա բա ժին։ Վեր ջին 15 տա րի նե րին Հա յաս տա նում ա ճել է հա տուկ 
պահ պան վող տա րածք նե րի թի վը՝ ա ռա ջին հեր թին կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյան պահ պան ման 
նպա տա կով: ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան Հա յաս տա նի ՀԶՆ ցու ցա նիշ նե րի տվյալ նե րի 
շտե մա րա նում նշ վում է, որ 2013 թվա կա նի դրու թյամբ ե րկ րի տա րած քի 13%-ը կազ մում են պահ պան վող 
տա րածք նե րը: Այս ցու ցա նի շը 2000-ա կան թվա կան նե րի սկզ բին կազ մում էր 10%59: 2009 թվա կա նին գո-
յու թյուն ու նե ցող (Ս ևան ազ գային պարկ և Դի լի ջա նի ազ գային պարկ) ազ գային պար կե րի թվին գու մար-
վեց ևս 2 ազ գային պարկ՝ Ար փի լճի ազ գային պար կը և Ար ևիկ ազ գային պար կը: Բա ցի այդ, չորս նոր 
պե տա կան ար գե լա վայ րե րի՝ « Խոր Վի րապ», « Զան գե զուր», « Զի կա տար» և « Խուս տուփ» ար գե լա վայ-
րե րի ա վե լա ցու մից հե տո պե տա կան ար գե լա վայ րե րի ը նդ հա նուր թի վը հա սավ 27-ի: Վեր ջա պես, 2014 
թվա կա նին Հա յաս տանն ըն դու նեց պահ պա նու թյան են թա կա 232 բնու թյան հու շար ձան նե րի ցան կը: Հա-
տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի ո ւղ ղու թյամբ Հա յաս տա նի ար ձա նագ րած ա ռա ջըն թա ցը խիստ գո վե լի 
59 Հա յաս տա նի պահ պան վող տա րածք նե րի մա սին վի ճա կագ րու թյու նը վերց ված է Հա յաս տա նի ՀԶՆ ցու ցա նիշ նե-

րի տվյալ նե րի շտե մա րա նից, ո րն առ կա է ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան (ՀՀ ԱՎԾ) կայ քում (http://
armstat.am/en/?nid=180, accessed August 25, 2015թ.): Սա կայն, պետք է նշել, որ կան ո րոշ ան հա մա պա տաս խա նու-
թյուն ներ. 

ա) այս տվյալ նե րի և Հա յաս տա նի վի ճա կագ րա կան տա րեգր քում ներ կա յաց ված (ՀՀ Ա ՎԾ) տվյալ նե րի միջև: 2014թ. 
վի ճա կագ րա կան տա րեգր քի 158-րդ ա ղյու սա կում (էջ 203) նշ ված « հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի» մաս նա բա-
ժի նն ա վե լի փոքր է, քան ՀԶՆ ցու ցա նիշ նե րի շտե մա րա նում նշ ված մաս նա բա ժի նը: Տա րե գր քում, օ րի նակ, նշվում 
է, որ 2013թ. Հա յաս տա նի պահ պան վող տա րածք նե րը կազ մել են 331.700 հա կամ Հա յաս տա նի հո ղային մա կե րե սի 
11,2%-ը: Մյուս կող մից, ՀԶՆ ցու ցա նիշ նե րի շտե մա րա նում հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րը կազ մում են ե րկ րի 
հո ղային մա կե րե սի 13%-ը: Տվյալ նե րի եր կու խմ բի միջև առ կա է ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ա ռն վազն 2009-13թթ. 
հա մար. այս տվյալ նե րը ստուգ վել են հե ղի նա կի կող մից: ՀՀ ԱՎԾ մաս նա գետ նե րը նշում են, որ վի ճա կագ րա կան 
տա րեգր քի տվյալ նե րը վերց ված են ՀՀ հո ղային կա դաստ րի տա րե կան հո ղային հաշ վեկշ ռից` http://cadaster.am:

բ) այս տվյալ նե րի և հո ղային հաշ վեկշ ռի տվյալ նե րի միջև (ՀՀ հո ղային կա դաստր` http://cadastre.am/page/land_balance, 
գնա հատ ված Օ գոս տո սի 27, 2015թ. դրու թյամբ): Հո ղային հաշ վեկշ ռի տվյալ նե րի հա մա ձայն` հա տուկ պահ պան վող 
տա րածք նե րի մաս նա բա ժինն ա վե լի փոքր է, քան ՀԶՆ ցու ցա նիշ նե րի շտե մա րա նում նշ ված մաս նա բա ժի նը: Ը նդ 
ո րում՝ հո ղային հաշ վեկ շ ռում նե րառ ված են ոչ մի այն ազ գային պար կե րը, պե տա կան ար գե լա վայ րերը, այլև հանգս-
տի և ա ռող ջա կան գո տի նե րը, պատ մա կան և մշա կու թային հո ղե րը:

գ) ՀՀ ԱՎԾ 2013թ. «Շր ջա կա մի ջա վայր և բնա կան պա շար ներ» հրա պա րակ ման ա ղյու սակ նե րի միջև: « Հա տուկ տա-
րածք նե րի վե րա բե րյալ հիմն ա կան ցու ցա նիշ ներ, 2013թ.» ա ղյու սա կում (էջ 34), պե տա կան ար գե լա վայ րե րի (սահ-
ման ված որ պես հա տուկ տա րածք նե րի տա րա տե սակ) ը նդ հա նուր մա կե րե սը կազ մում է 111,5 հա զար հա: Նույն հրա-
պա րակ ման 39-41 է ջե րում տր ված է ՀՀ պե տա կան ար գե լա վայ րե րի ցան կը` 117,6 հա զար ը նդ հա նուր մա կե րե սով: 

 Այս ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րը ճշգր տե լու հա մար ՀՀ Ա ՎԾ-ն պետք է աշ խա տի հա մա պա տաս խան կա ռույց-
նե րի հետ:    

Անտառածածկ տարածքներ, %       2015 թվականի թիրախ >11 %
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է: Բայց և այն պես, ծա նո թագ րու թյուն նե րի բաժ նում նկա րագր ված տվյալ նե րի ան համապատասխանու-
թյան պատ ճա ռով հե ղի նակ նե րը դժ վա րա նում են Հա յաս տա նի տա րած քի 13%-ը որ պես պահ պան վող 
տա րածք ներ հայ տա րա րել և 2015 թվա կա նի ՀԶՆ-ի ներ քո սահ ման ված թի րա խը հա մա րել կա տար ված: 
Ան տա ռա ծածկ տա րածք ներ։ ՀԶՆ ցու ցա նիշ նե րի տվյալ նե րի շտե մա րա նում բեր ված պաշ տո նա կան 
տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2005-2013 թվա կան նե րը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ա սել է թե` ըն դա մե նը 8 
տա րում, Հա յաս տա նի ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի մա կե րե սը 11,2%-ից հա սել է 9,7%-ի: Խոս քը 450 քա-
ռա կու սի կի լո մետր ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի կորս տի մա սին է, ին չը հա մար ժեք է Եր ևան քա ղա քի 
մա կե րե սի կրկ նա պա տի կին: Այ դու հան դերձ, ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի մա սով ու նե ցած վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րը լի են հա կա սու թյուն նե րով:60 Չնա յած հան րա մատ չե լի տվյալ նե րի հետ կապ ված խն-
դիր նե րին՝ բո լո րը, կար ծես, հա մա միտ են, որ Հա յաս տա նի ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի մա սով դիտ-
վում է նվա զեց ման մի տում: Այս մի տումն ան հանգս տու թյան տե ղիք է տա լիս, ի սկ այն հա կա դար ձե լու 
հա մար պա հանջ վում են ա րագ և վճ ռա կան քայ լեր: 
Կոշտ վա ռե լիք օգ տա գոր ծող բնակ չու թյան մաս նա բա ժին։ Տնային տն տե սու թյուն նե րի տա րե կան հե-
տա զո տու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նում գրե թե եր կու ան գամ կր ճատ վել է կոշտ վա ռե լիք (փայտ 
և ա թար) օգ տա գոր ծող բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը՝ 1996 թվա կա նին ար ձա նագր ված 62%-ից 2013 թվա-
կա նին իջ նե լով մինչև 35%: Թեև խոս քը կար ևոր ա ռա ջըն թա ցի մա սին է, սա կայն այն մե ծա պես տար-
բեր վում է 2015 թվա կա նի ՀԶՆ-ի ներ քո սահ ման ված թի րա խից, ը ստ ո րի՝ այդ ցու ցա նի շը չպետք է գե-
րա զան ցի ե րկ րի բնակ չու թյան 5%-ը: Քիչ հա վա նա կան է, որ Հա յաս տա նը կկա տա րի նշ ված թի րա խը: 
Այ դու հան դերձ, ա վե լի մեծ ան հանգս տու թյան տե ղիք է տա լիս այն հան գա ման քը, որ 2008 թվա կա նից 
ի վեր նշ ված մի տու մը հա կա դարձ վել է: Նախ կի նում ար ձա նագր վել էր շա րու նա կա կան կր ճա տում, ո րը 
2008 թվա կա նին հա սել էր 22%-ի, սա կայն մինչև 2013 թվա կա նը կոշտ վա ռե լի քի օգ տա գոր ծու մը բարձ-
րա ցավ մինչև 35%: 

60 Անտառածածկ տարածքների վերաբերյալ եղած վիճակագրական տվյալները լի են հակասություններով: Ստորև 
բերված են անտառածածկ տարածքներին վերաբերող թվերի հետ կապված որոշ ակներև բարդություններ. 

ա)  Հայաստանի ՀԶՆ ցուցանիշների տվյալների շտեմարանում անտառածածկ տարածքների վերաբերյալ 
օգտագործվող վիճակագրական տվյալները ներկայացված են որպես ՀՀ հողային կադաստրի հողային ֆոնդի 
հաշվետվության մեջ նշված՝ երկրի անտառային հողերի (անվանվում է նաև «անտառային ֆոնդ») տոկոս: Խնդիրը 
բխում է այն հանգամանքից, որ անտառներն ընդգրկված են նաև այլ կատեգորիաներում, ինչպիսիք են՝ հատուկ 
պահպանվող տարածքներն ու համայնքային բնակավայրերը: Այդուհանդերձ, ՀԶՆ ցուցանիշների տվյալների 
շտեմարանում այս իրողությունը հաշվի չի առնվում: Այս հանգամանքը կարող է շարունակաբար բերել երկրի 
անտառածածկ տարածքների թերի հաշվարկմանը: 

բ)  Անթույլատրելի է որպես անտառային հողեր նշված անտառածածկ տարածքների գերhաշվարկը: «Landsat» ծրագրի 
օգնությամբ Հայաստանի անտառածածկ տարածքների վերլուծությունը վկայում է այն մասին, որ 2001 թվականին 
Հայաստանի անտառածածկ տարածքները կազմում էին ոչ ավելի, քան երկրի մակերեսի 8,3%-ը (Տե՜ս Moreno-
Sanchez, R., Sayadyan, H., R. Streeter, և J. Rozelle. 2007թ., «The Armenian forests: threats to conservation and needs 
for sustainable management», այստեղ՝ «Ecosystems and Sustainable Development». հրատարակչություն՝ VI. WIT Press. 
Southampton, Միացյալ Թագավորություն, էջեր 113-122): Այս տվյալներն էապես հակասում են Հայաստանի ՀԶՆ 
ցուցանիշների տվյալների շտեմարանում բերված 11,2% ցուցանիշին: 

գ)  Գոյություն ունի նաև անհամապատասխանություն Հայաստանի ՀԶՆ ցուցանիշների տվյալների շտեմարանում 
բերված թվերի և ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից 
հրապարակված տվյալների շտեմարանում անտառածածկ տարածքների մասով բերված թվերի միջև 
(Համաշխարհային աղյուսակներ (անգլերեն տարբերակ) բեռնված է այստեղից՝ http://countrystat.org 2015թ. 
սեպտեմբերի 6-ի դրությամբ): «Armenia the Trends in Extent of Forests 1990-2010» խորագիրը կրող հրապարակման 
մեջ բերված վիճակագրական տվյալները վկայում են այն մասին, որ անտառածածկ տարածքները Հայաստանում 
կազմում են՝ 1990թ.-ին՝ 347 հազար հեկտար (Հայաստանի տարածքի 11,7%-ը), 2000թ.-ին` 304 հազար հեկտար 
(Հայաստանի տարածքի 10,2%-ը), 2005թ.-ին` 283 հազար հեկտար (Հայաստանի տարածքի 9,5%-ը), 2010թ.-ին՝ 262 
հազար հեկտար (Հայաստանի տարածքի 8,8%-ը): 

ՀՀ կառավարությունը և ՀՀ ԱՎԾ-ն պետք է աշխատանք տանեն համապատասխան գերատեսչությունների հետ՝ նշված 
անհամապատասխանությունները վերացնելու նպատակով: Կարևոր է նշել, որ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի 
հուլիսի 28-ի թիվ 1152-Ն որոշմամբ հիմնադրվեց «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպությունը: Նշված կենտրոնը ապահովվել է արբանյակային պատկերներ ստացող և 
հեռահար զոնդավորման կարողություններ ունեցող սարքավորումներով, որոնք ֆինանսավորվել են Գերմանիայի 
կառավարության կողմից: Դժվար է պատկերացնել, որ անտառածածկ տարածքների մակերեսի և որակի վերաբերյալ 
10 տարում հանրությանը չեն տրամադրվել հուսալի տվյալներ: 
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Գծապատկեր 27. Աղբյուր՝  Հայաստանի ՀԶՆ ցուցանիշների տվյալների շտեմարան, ՀՀ ազգային 
վիճակագրական ծառայություն: Բեռնվել է 2015թ. օգոստոսի 24-ի դրությամբ՝ հետևյալ աղբյուրից՝ 
http://armstat.am/en/?nid=180:  Տվյալների շտեմարանի մեջբերումը վկայում է այն մասին, որ  
համապատասխան տեղեկությունները վերցված են ՏՏԿԱՀ-ից:

Ած խած նի եր կօք սի դի ար տա նե տում եր։ Հա յաս տա նում ա ճել են ած խած նի եր կօք սի դի ար տա նե տում-
նե րը մեկ շն չի հաշ վով, սա կայն դրանք զգա լի ո րեն ցածր են մեկ շն չի հաշ վով 3,5 տոն նա ա ռա վե լա գույն 
թի րա խից: Կլի մայի փո փո խու թյան 3-րդ ազ գային զե կույ ցի պատ րաստ ման շր ջա նակ նե րում Հա յաս տա-
նը մշա կել է Ջեր մո ցային գա զե րի կա դաստր, ո րը թար մաց վե լու է եր կու տա րին մեկ: Կա դաստ րում առ-
կա ա մե նա թարմ տվյալ նե րը վե րա բե րում են 2010 թվա կա նին: Ա կն կալ վում է, որ 2012 թվա կա նի տվյալ-
նե րը կս տաց վեն հա ջորդ տա րի: 

Գծապատկեր 28. http://armstatbank.am, կայքէջի բովանդակությունը ներկայացված է 2015թ. սեպտեմբերի 
5-ի դրությամբ:

Է ներ գա տա րու թյուն։ Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նը դար ձել է պա կաս է ներ գա տար: 1997 թվա կա նին 
ՀՆԱ-ի 1.000 Ա ՄՆ դո լա րի գո յաց ման հա մար Հա յաս տանն օգ տա գոր ծում էր 295 կգ նավ թային հա մար-
ժեք:61 2013 թվա կա նին նույն տն տե սա կան ար դյուն քի գո յաց ման հա մար օգ տա գործ վել է 131 կգ նավ-
թային հա մար ժեք (գ րե թե մեկ եր րոր դը): Նման միտ ման հա վա նա կան աղ բյուր նե րից են է ներ գաար-
դյու նա վետ ար տադ րու թյան ո լոր տում ար ված ներդ րումն ե րը և պա կաս է ներ գա տար տն տե սու թյան 
հատ ված նե րի (այն է՝ ծա ռա յու թյուն ներ և ՏՏ ո լորտ) զար գա ցու մը Հա յաս տա նում: 
 Հա յաս տա նը գրե թե բա ցա ռել է օ զո նա քայ քայիչ նյու թե րի օգ տա գոր ծումն իր տա րած քում՝ դրանց մա-
կար դա կը 1996 թվա կա նին ար ձա նագր ված 197 տոն նայից ի ջեց նե լով մինչև 7,5 տոն նա 2013 թվա կա նին: 
Օ զո նա քայ քայիչ նյու թե րի առ կա յու թյունն ու օգ տա գոր ծու մը ո ղջ աշ խար հում նվա զում է: Հա յաս տա նը չի 

61 Տվյալները վերցված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության ՀԶՆ տվյալների շտեմարանից: Տվյալների 
շտեմարանում չի նշվում այն տարին, որում արձանագրված ինֆլյացիան արտացոլելու համար կատարվել է 
համապատասխան շտկում: Հեղինակները կարծում են, որ բացթողում է չհիշատակել ըստ գնաճի կատարված 
շտկումը, ընդ որում՝ ՀՆԱ-ի թվերը փաստորեն շտկված են՝ ըստ ժամանակի ընթացքում արձանագրված գնաճի, այլ 
ոչ թե միայն գնողունակության համարժեքության համաձայն:

Կոշտ վառելիք օգտագործող բնակչ�թյան մասնաբաժին,%
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Ածխածնի երկօքսիդի արտանետ�մներ, տոննա մեկ շնչի հաշվով,
 2015 թվականի թիրախ <3,5 տոննա ածխածնի երկօքսիդ մեկ շնչի հաշվով
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կա րող գնել դրանք մի ջազ գային շու կա յում, և մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րով պար տա վոր ված է զերծ 
մնալ դրանց ար տադ րու թյու նից: Հա վա նա կան է, որ Հա յաս տա նը մինչև 2015 թվա կա նը կկա տա րի քլորֆ-
տո րած խաջ րա ծին նե րի զրո յա կան սպա ռում ա պա հո վե լու իր ա ռջև դր ված թի րա խը: 

Գծապատկեր 29. Աղբյուր՝ Հայաստանի ՀԶՆ ցուցա-
նիշների տվյալների շտեմարան, ՀՀ ազգային 
վիճա-կագրական ծառայություն: Բեռնվել է 2015թ. 
օգոստոսի 24-ի դրությամբ՝ այստեղից՝ http://armstat.am/
en/?nid=180: 

Գծապատկեր 30. Աղբյուր՝ www.seis-sevan.am, 
կայքէջի բովանդակությունը ներկայացված է  
2015թ. օգոստոսի  31-ի դրությամբ:

Ս ևա նա լճի մա կար դակ։ Հա յաս տա նը բարձ րաց րել է Սևա նա լճի մա կար դա կը մոտ չորս մետ րով՝ 2002 
թվա կա նին ար ձա նագր ված ծո վի մա կար դա կից բարձր կազմող 1.896,32 մետ րից 2015 թվա կա նին 
հասնելով մինչև 1.900,12 մետրի: 2015 թվա կա նի ՀԶՆ-ների ներ քո Հա յաս տա նի ա ռջև դր ված է թի րախ՝ 
բարձ րաց նել լճի մա կար դա կը մինչև 1.903 մետր: Հա յաս տա նը չի ի րա կա նաց նի այս նպա տա կը, քա նի որ 
լճի մա կար դա կի հե տա գա բարձ րաց ման ար դյուն քում ո րոշ են թա կա ռուց ված քային և տն տե սա կան ակ-
տիվն եր կհայտն վեն ջրի տակ: ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը նման ծախ սեր կրե լու պատ րաս տա կա մու թյուն չի 
հայտ նել:62

Գծապատկեր 31. Աղբյուր՝ Հայաստանում մակերևութային ջրերի որակի տարեկան տեղեկագիր, Շրջակա 
միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, 
Երևան, 2004-2014 թթ.
62 2001 թվականի դեկտեմբերի 14-ին ընդունված «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, 

վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» 
օրենքով ամրագրված էր մեկ այլ թիրախ Սևանա լճի մակարդակի վերաբերյալ: Նշված օրենքի համաձայն՝ 2003-ից 
2030 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում Սևանա լճի մակարդակը պետք է բարձրացվեր տարեկան 21,6 
սանտիմետրով: Նշվում է, որ 2001 թվականի վերջի դրությամբ՝ լճի մակարդակը կազմել է 1.896,66 մետր: Ասվածը 
ենթադրում է, որ մինչև 2015 թվականը լճի մակարդակը պետք է հասներ 1.899,28 մետրի (=1.896,66 + [21.6*13 տարի]): 
Այս թիրախը չի կատարվել: Բայց և այնպես, սույն զեկույցում գնահատվում է ՀԶՆ-ների իրագործման ընթացքը, 
իսկ դրանց ներքո սահմանված թիրախը կազմում է 1.903 մետր: Նշված թիրախը չի կատարվել: 

Էներգիայի օգտագործ�մ (նավթային համարժեք, կգ) 
ՀՆԱ-ի 1.000 ԱՄՆ դոլարի հաշվով (ԳՀ)

Սևանա լճի մակարդակ, մետր
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Ս ևա նա լճի ջրի ո րա կը (լուծ ված թթ վա ծին և թա փան ցե լի ու թյուն)։ Ը ստ ստաց ված տվյալ նե րի՝ Սևա-
նա լճի մաք րու թյու նը (չափ վում է թա փան ցե լի ու թյամբ և լուծ ված թթ ված նի պա րու նա կու թյամբ) բա րե-
լավ վել է: Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ներ գոր ծու թյան մո նի տո րին գի կենտ րո նի տվյալ նե րով՝ երեք տա-
րում՝ 2012-2014 թվականներին, լուծ ված թթ ված նի մի ջին պա րու նա կու թյու նը կազ մել է 10,1, 10,6, 9,8 մգ/լ, 
ը նդ ո րում բո լոր ցու ցա նիշ նե րը գե րա զան ցում են 2015 թվա կա նի հա մար սահ ման ված 8 մգ/լ-ը: Ը ստ 
ու նե ցած տե ղե կատ վու թյան՝ Սևա նա լճի ջրի թա փան ցե լի ու թյու նը նույն պես բա րե լավ վել է: 2012-2014 
թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ջրի թա փան ցե լի ու թյու նը կազ մել է հա մա պա տաս խա-
նա բար 8,5, 11,5 և 11 մետր: Վեր ջին եր կու չա փագ րումն ե րը գե րա զան ցել են 2015 թվականի ՀԶՆ-ների 
ներ քո սահ ման ված թի րա խը, ո րը կազ մում է ինը մետր: Մինչև 2012 թվա կա նը կեղ տաջ րե րի մաքր ման 
կա յան ներ են կա ռուց վել Գա վառ, Մար տու նի և Վար դե նիս քա ղաք նե րում, ո րոնց կեղ տաջ րե րը հո սում 
են Սևա նա լիճ:
 Կեղ տաջ րե րի մաք րում։ Ներ կա յում Հա յաս տա նում գոր ծում է կո յու ղու կեղ տաջ րե րի մաքր ման վեց կա-
յան: Այս կա յան նե րից հին գում, ո րոնք են Վար դե նի սում, Մար տու նի ում և Գա վա ռում բաց ված (բո լո րը 
Սևա նա լճի բնա պահ պա նա կան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում) նոր կա յան նե րը, ի նչ պես նաև Դի լի ջա նում և 
Ջեր մու կում վե րա կա ռուց ված և վե րա գոր ծարկ ված կա յան նե րը ի րա կա նաց վում է մի այն մե խա նի կա կան 
մաք րում: Բա ցի այդ, Եր ևա նի մո տա կայ քում գտն վող Փա րա քար գյու ղում կա ար հես տա կան կեն սա բա-
նա կան լճակ: 2015 թվա կա նի ՀԶՆ-ների ներ քո սահ ման ված թի րա խի հա մա ձայն՝ ե րկ րում պետք է գոր ծի 
հինգ կա յան: Հա յաս տա նը գե րա զան ցել է իր ա ռջև դր ված նպա տակը, ը ստ ո րի՝ մինչև 2015 թվա կա նը 
պետք է գոր ծի հինգ մաքր ման կա յան: 

Ա ղյու սակ 3. Կեղ տաջ րե րի մաքր ման կա յան նե րի աշ խա տան քը Հա յաս տա նում

Վար չա կան 
շր ջան

Կեղ տաջ րե րի մաքր ման 
տե սակ և մա կար դակ

Գոր ծարկ ման 
տա րի Ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր ներ

Գա վառ* Նոր շի նու թյուն, սո վո րա-
կան, մի այն մե խա նի կա կան 2012թ. Վ ԶԵԲ, Սևա նա լիճ բնա պահ պա նա կան 

ծրա գիր, ՀՀ կա ռա վա րու թյուն

Մար տու նի* Նոր շի նու թյուն, սո վո րա-
կան, մի այն մե խա նի կա կան 2012թ. Վ ԶԵԲ, Սևա նա լիճ բնա պահ պա նա կան 

ծրա գիր, ՀՀ կա ռա վա րու թյուն

Վար դե նիս* Նոր շի նու թյուն, սո վո րա-
կան, մի այն մե խա նի կա կան 2012թ. Վ ԶԵԲ, Սևա նա լիճ բնա պահ պա նա կան 

ծրա գիր, ՀՀ կա ռա վա րու թյուն

Փա րա քար**
Նոր շի նու թյուն, ար հես տա-
կան լճակ՝ մե խա նի կա կան 
և կեն սա բա նա կան

2014թ.

ՄԱԶԾ-ԳԷՀ Փոքր դրա մաշ նորհ նե րի 
ծրա գիր, Հա յաս տան, Գլո բալ ջրային 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն Ծրա գիր «DFID 
WACDEP», Փա րա քար վար չա կան շր ջան, 
ՋԻՆՋ ՍՊԸ, Հա յաս տան

Դի լի ջան* Վե րա կա ռուց ված, սո վո րա-
կան, մի այն մե խա նի կա կան 2015թ.

Վ ԶԵԲ՝ Հա յաս տա նի փոքր քա ղաք նե-
րի ջրա մա տա կա րար ման ծրա գիր, Ե ՆԲ, 
ՀՆԳ, ՀՀ կա ռա վա րու թյուն

Ջեր մուկ* Վե րա կա ռուց ված, սո վո րա-
կան, մի այն մե խա նի կա կան 2015թ.

Վ ԶԵԲ՝ Հա յաս տա նի փոքր քա ղաք նե-
րի ջրա մա տա կա րար ման ծրա գիր, Ե ՆԲ, 
ՀՆԳ, ՀՀ Կա ռա վա րու թյուն

Աղ բյուր ներ՝ (*) www.armwater.am/en/current-activities.html, կայքէ ջի բո վան դա կու թյու նը ներ կա յաց ված է  
2015թ. սեպ տեմ բե րի 2-ի դրու թյամբ: 
(**) http://www.am.undp.org/content/armenia/en/home/ourwork/environmentandenergy/successstories/local-solu-
tions-to-wastewater-problems.html, կայքէ ջի բո վան դա կու թյու նը ներ կա յաց ված է 2015թ. օ գոս տո սի 31-ի 
դրու թյամբ: 

Թի րախ 10. Բարձ րաց նել ան վտանգ խմե լու ջրի հա սա նե լի ու թյու նը
 Վեր ջին 15 տա րի նե րում Հա յաս տա նում բարձ րա ցել է բնակ չու թյան հա մար ան վտանգ խմե լու ջրի հա-
սա նե լի ու թյու նը: Այս թի րա խը չափ վում է ե րեք ցու ցա նի շով: Դրանք ե ն՝ տնային տն տե սու թյուն նե րին 
ջրա մա տա կա րար ման օ րա կան տևո ղու թյու նը, գյու ղա կան շր ջան նե րում կենտ րո նաց ված ջրա մա տա կա-
րա րու մը, ի նչ պեu նաև փո խադր ված ջուր օգ տա գոր ծող գյու ղա կան բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը: Հա-
յաս տա նում այս բո լոր ցու ցա նիշ նե րի գծով ար ձա նագր վել է ա ռա ջըն թաց: 
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Ջ րա մա տա կա րար ման օ րա կան տևո ղու թյուն։ Ը ստ Եր ևա նից դուրս գտն վող հա մայնք նե րին ջրա մա-
տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն մա տու ցող ըն կե րու թյան տվյալ նե րի՝ խմե լու ջրի ջրա մա տա կա րար ման 
տևո ղու թյու նը Եր ևա նից դուրս գտն վող շր ջան նե րում կա յուն ա ճել է՝ հաս նե լով օ րա կան 17 ժա մի: Գո-
յու թյուն չու նի այս թվե րի ան կախ ստուգ ման որ ևէ հնա րա վո րու թյուն: 2015 թվա կա նի ՀԶՆ-ների ներ քո 
սահ ման ված թիրախը նա խա տե սում էր 16 ժամ խմե լու ջրի մա տա կա րա րում Եր ևա նից դուրս գտն վող 
հա մայնք նե րի հա մար: 
Անվ տանգ խմե լու ջրի հա սա նե լի ու թյու նը գյու ղա կան շր ջան նե րում։ Ը ստ տնային տն տե սու թյուն նե-
րի տա րե կան հե տա զո տու թյուն նե րի՝ Հա յաս տա նում գյու ղա կան շր ջան նե րում ար ձա նագր վել է ա ռա ջըն-
թաց բնակ չու թյան ա վե լի լայն մաս նա բաժ նին ան վտանգ խմե լու ջրի հա սա նե լի ու թյունն ա պա հո վե լու 
ո ւղ ղու թյամբ: 2000 թվա կա նին գյու ղա կան շր ջան նե րի բնակ չու թյան 36%-ը չի ու նե ցել ան վտանգ խմե լու 
ջրին հա սա նե լի ու թյուն, ա սել է թե՝ կենտ րո նաց ված ջրա մա տա կա րար ման հնա րա վո րու թյուն: 2013 թվա-
կա նին այդ ցու ցա նի շը կազ մել է 4%: Ը ստ 2015 թվա կա նի ՀԶՆ-ների ներ քո սահ ման ված թի րա խի՝ ան-
վտանգ խմե լու ջրին հա սա նե լի ու թյան հնա րա վո րու թյուն չու նե ցող բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը պետք է 
լի նի 5%-ից պա կաս: Ա ռա վել հա վա նա կան է, որ ջրա մա տա կա րար ման նույն մա կար դա կը կպահ պան վեր 
նաև 2014 և 2015 թվա կան նե րին:
 Փո խադր ված ջուր գյու ղա կան շր ջան նե րում։ Տնային տն տե սու թյուն նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը վկա-
յում են այն մա սին, որ այ սօր բնակ չու թյան ա վե լի փոքր մաս նա բա ժին է օ գտ վում փո խադր ված ջրից, 
քան 15 տա րի ա ռաջ: 1999 թվա կա նին գյու ղա կան շր ջան նե րի բնակ չու թյան 18%-ն օգ տա գոր ծում էր փո-
խադր ված ջուր: 2013 թվա կա նին գրե թե ոչ մի գյու ղա կան հա մայն քում ջրի նման աղ բյուր չէր օգ տա գործ-
վում:63 Ը ստ 2015 թվա կա նի ՀԶՆ-նե րի ներ քո սահ ման ված թիրախի՝ փո խադր ված ջուր օգ տա գոր ծող 
գյու ղա կան շր ջան նե րի բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը պետք է լի նի 1%-ից պա կաս: 

 Թի րախ 11. Բա րե լա վել բնա կա րա նային պայ ման նե րը 
7-րդ ՀԶՆ-ի ներ քո ը նդ գրկ ված է նաև բնա կա րա նային պայ ման նե րի բա րե լավ ման թի րա խը: Ը նտր վել են 
ե րեք ազ գային ցու ցա նիշ ներ՝ վթա րային կա ցա րան նե րում բնակ վող քա ղա քային տնային տն տե սու թյուն-
նե րի մաս նա բա ժի նը 1.000 տնային տն տե սու թյուն նե րի հաշ վով, ա վե լի լավ պայ ման նե րով հա գե ցած կո-
յու ղուն (հո սող ջրով զու գա րան ներ) հա սա նե լի ու թյուն ու նե ցող բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը և բնա կան 
գա զի հա սա նե լի ու թյու նը հա մայն քի հա մար: 
Վ թա րային կա ցա րան նե րում քա ղա քաբ նակ տնային տն տե սու թյուն ներ։ Վթա րային կա ցա րան նե-
րում բնակ վող (սահ ման վում են որ պես ոչ սո վո րա կան կա ցա րան նե րում բնակ վող) տնային տն տե սու-
թյուն նե րի մաս նա բա ժի նը կազ մում է 28 տնային տն տե սու թյուն՝ 1.000 քա ղա քաբ նակ տնային տն տե-
սու թյուն նե րի հաշ վով (կամ ա վե լի ճշգ րիտ՝ 511.065 քա ղա քային տնային տն տե սու թյուն նե րի ը նդ հա նուր 
թվա քա նա կից՝ 14.091 տնային տն տե սու թյուն): Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2011 թվա կա նի մար-
դա հա մա րի տվյալ նե րով (Բ նա կու թյան և բնա կա րա նային պայ ման նե րի գլուխ, 8.1 ա ղյու սակ),64 քա ղա- 
 քաբ նակ տնային տն տե սու թյուն նե րը բա ժան ված են եր կու տե սա կի՝ հիմն ա կան (բնա կե լի տներ կամ 
տան մա սեր, բնա կա րան ներ կամ բազ մաբ նա կա րա նային շեն քե րի մա սեր և այ գետ նակ ներ) և ժա մա-
նա կա վոր՝ տնակ ներ կամ ժա մա նա կա վոր կա ցա րան ներ, հան րա կա ցա րան ներ, այլ բնա կու թյան հա մար 
հար մա րեց ված կա ցա րան ներ: Նշված վեր ջին կա ցա րան նե րի երեք տե սակ նե րը մի ա սին ի րեն ցից ներ-
կա յաց նում են «ոչ սո վո րա կան», ա սել է թե՝ վթա րային կա ցա րան նե րը: Ամ բող ջո վին պարզ չէ, թե ի նչն 
էր նա խորդ ա ռա ջըն թա ցի զե կույց նե րում հա մար վում «ոչ սո վո րա կան» կա ցա րան: Ո ւս տի, դժ վար է հա-
մե մա տու թյուն ներ ան ցկաց նել:

63 Այդուհանդերձ, կան առանձին տեղեկություններ, ըստ որոնց՝ որոշ քաղաքային համայնքներում, հատկապես՝ 
Արմավիրի մարզում նախընտրում են գնել բեռնատարներով բերված խմելու ջուր: 

64 Տե՛ս 2011 թվականի մարդահամարի արդյունքներ, Բնակության և բնակարանային պայմաններ, 8.1 աղյուսակ, 
http://www.armstat.am/file/article/1.bajin_8-811-908.pdf
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Գծապատկեր 32. Կացարան, ռեսուրսներ և կոմունալ ծառայություններ, 2006, 2011 և 2015 թթ.
Ն շում. Այս մաս նա բա ժին նե րը վերց ված են տվյալ հրա պա րակ ման եր կու տար բեր գլուխ նե րում մեջ բեր վող 
ա ղյու սակ նե րից: Կա ցա րան նե րի ը նդ հա նուր թի վը (ո րն ը նդ գր կում է ի նչ պես բազ մաբ նա կա րա նային շեն քեր, 
այն պես էլ մեկ ըն տա նի քի հա մար նա խա տես ված ա ռանձ նատ ներ) բա ժան ված է՝ ը ստ գյու ղա կան և քա ղա-
քային շր ջան նե րի, և վերց ված է «Բ նա կա րա նային ֆոնդ» խո րա գի րը կրող գլ խից: 2006 և 2011 թվա կան նե րի 
հրա պա րա կումն ե րում ներ կա յաց վում է 2006 և 2010 թվա կան նե րի հուն վա րի 1-ի դրու թյամբ ար ձա նագր ված 
կա ցա րան նե րի թի վը: Վեր լու ծա կան նպա տակ նե րով մենք են թադ րում ե նք, որ տա րեսկզ բին ար ձա նագր-
ված թի վը նույնն է, ի նչ նա խոր դող տա րե վեր ջին ար ձա նագր ված թի վը: 2015 թվա կա նի հրա պա րակ ման մեջ 
կա ցա րան նե րի թվե րի մա սով ներ կա յաց վում են 2014 թվա կա նի տա րե վեր ջին ար ձա նագր ված տվյալ նե րը: 
Գա զա մա տա կա րա րում ու նե ցող կա ցարան նե րի թվի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը կա րե լի է գտ նել « Հա յաս տա-
նի բնա կա վայ րե րի գա զա ֆի կա ցում» խո րա գի րը կրող գլ խում: Յու րա քան չյուր տար վա հա մար օգ տա գործ-
վում են տա րե վեր ջի դրու թյամբ ու նե ցած տվյալ նե րը:

Բա րե լավ ված կո յու ղու հա սա նե լի ու թյուն։ ՀԶՆ ցու ցա նիշ նե րի տվյալ նե րի շտե մա րա նի և «armdevin-
fo.am»-ի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ բա րե լավ ված կո յու ղուն (հո սող ջրով զու գա րան ներ) հա սա նե լի ու թյուն 
ու նե ցող բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը չա փա վոր ա ճել է՝ 2000 թվա կա նին ար ձա նագր ված 60%-ից 2013 
թվա կա նին հասնելով 70%-ի:65 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ վեր ջին 13 տա րի նե րին Հա յաս տա-
նում ար ձա նագր վել է տա րե կան մի ջի նում 1% բա րե լա վում՝ 2015 թվա կա նի ՀԶՆ-ների ներ քո սահ ման ված 
թիրախը, ը ստ ո րի՝ բնակ չու թյան ա վե լի քան 85%-ը պետք է բա րե լավ ված կո յու ղու հա սա նե լի ու թյուն ու-
նե նա, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, չի կա տար վի:
 Գա զա ֆի կաց ված կա ցա րան ներ։ Ը ստ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բնա կա րա նային ֆոն դը և կո-
մու նալ տն տե սու թյու նը» խո րագ րով տա րե կան հրա պա րակ ման՝ 2014 թվա կա նի տա րե վեր ջի դրու թյամբ 
ե րկ րի կա ցա րան նե րի 77%-ը (նե րա ռյալ՝ բազ մաբ նա կա րա նային շեն քե րը և մեկ ըն տա նի քի հա մար նա-
խա տես ված ա ռանձ նատ նե րը) գա զա ֆի կաց վել է:66 Ար ձա նագր վել է ո րո շա կի ան հա վա սա րու թյուն քա-
ղա քային և գյու ղա կան շր ջան նե րի միջև, այն է՝ գա զա ֆի կաց վել է քա ղա քային կա ցա րան նե րի 87%-ը, ի սկ 
գյու ղա կան կա ցա րան նե րի՝ 56%-ը: 2005 թվա կա նի հա մե մատ՝ կա ցա րան նե րի գա զա ֆի կա ցումն ա ճել է 
ի նչ պես գյու ղա կան, այն պես էլ քա ղա քային շր ջան նե րում, թե պետ քա ղա քային շր ջա նում գրանց վել է 
ա ճի ա վե լի ա րագ տեմպ: 

65 Աղբյուր՝ Հայաստանի սոցիալական պատկեր և աղքատություն, ոչ նյութական աղքատություն, ՀՀ ԱՎԾ:
66 2005 և 2010 թթ. համար Հայաստանում արձանագրվել է հետևյալ ցուցանիշը՝ «Հուսալի գազամատակարարում 

ունեցող 300-ից ավելի տնային տնտեսություններ ունեցող համայնքների մասնաբաժինը,%»: Այդուհանդերձ, սույն 
զեկույցի հեղինակներին չի հաջողվել այս ցուցանիշի վերաբերյալ գտնել հանրամատչելի տվյալների աղբյուր: 
Որոշում կայացվեց գազաֆիկացված կացարանների թիվը ներկայացնել որպես երկրում գազամատակարարում 
ունեցող համայնքների թվի արտացոլում:
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 Մար տահ րա վեր ներ և հե ռան կար ներ
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2014-2025 թվականների հե ռան կա րային զար գաց ման ռազ մա վա րա-
կան ծրագ րում նշ վում է, որ հատ կա պես կար ևոր է, որ պես զի «տն տե սա կան ա ճի բարձր տեմ պե րին 
միտ ված ՀՀ կա ռա վա րու թյան ջան քե րի հետ մի ա սին հնա րա վո րինս նվա զեց վեն բնա պահ պա նա կան 
տե սան կյու նից ա ռա ջա ցող ռիս կե րը» (էջ 167): Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հե ռան կա րային զար-
գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րում բեր ված են նա խազ գու շա ցումն եր բնա պահ պա նա կան ռիս կե րի 
մա սին: Դրանք ե ն՝ 

 ¾ հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ը նդ լայ նու մը, 
 ¾ ա պօ րի նի ան տա ռա հա տումն ե րը,
 ¾ ջ րային ռե սուրս նե րի գեր շա հա գոր ծու մը՝ պայ մա նա վոր ված ստո րերկ րյա ջրային ռե սուրս ներ օգ-

տա գոր ծող են թա ճյու ղե րի ա րագ զար գաց մամբ և կլի մայի փո փո խու թյամբ, 
 ¾ ա նա պա տաց ման վտան գի ա ճը: 

Սա Հա յաս տա նի ա ռջև ծա ռա ցած բնա պահ պա նա կան վտանգ նե րի լավ մեկ նար կային ախ տո րո շում է: Այ-
նո ւա մե նայ նիվ, գո յու թյուն ու նեն շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար այլ խնդ րա հա րույց հար ցեր, ո րոնք պետք է 
ա վե լաց վեն բեր ված ցան կին: Այդ խն դիր նե րի շար քին են պատ կա նում ի թիվս այ լնի՝ Սևա նա լճի վի ճա կի 
կա ռա վա րու մը (այդ թվում՝ դրա բու սա կան ու կեն դա նա կան աշ խար հը և ջրի ո րա կը՝ լուծ ված թթ ված նի 
պա րու նա կու թյու նից զատ), ան տառ նե րի ար դյու նա վետ մո նի տո րինգն ու կա ռա վա րու մը, կեն սա բա նա-
կան բազ մա զա նու թյան մո նի տո րինգն ու կա ռա վա րու մը, հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի մո նի տո-
րինգն ու կա ռա վա րու մը, բնա պահ պա նա կան կա նոն նե րի մո նի տո րինգն ու կեն սա գոր ծու մը, ջրե րի և 
հո ղե րի մո նի տո րինգն ու մաք րու մը, հատ կա պես` հան քար դյու նա բե րա կան ո լոր տի ձեռ նար կու թյուն ներ 
ու նե ցող հա մայնք նե րում, ի նչ պեu նաև սխալ գյու ղատն տե սա կան մե թոդ նե րի ար դյուն քում վատ թա րա-
ցած հո ղակ տոր նե րում, ար դյու նա բե րա կան աղ տոտ վա ծու թյու նը ու կոշտ թա փոն նե րի կա ռա վա րու մը և 
մի ջա վայ րի վե րա բե րյալ կր թու թյան ու ի րա զե կու թյան բարձ րաց ման հա տուկ շեշ տադ րու մը: 
Հե ռան կա րային զար գաց ման ծրա գի րը նե րա ռում է նաև ա վե լի լայն նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար ցեր: 
Ռազ մա վա րա կան ծրագ րում նշ ված 15 հիմն ա կան ա ռաջ նա հերթ ո ւղ ղու թյուն նե րից ե ն՝ օ րենսդ րա կան 
բա րե փո խումն ե րը, տնօ րին ման և կա ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե րի բարձ րա ցու մը (այդ թվում` հա տուկ 
պահ պան վող տա րածք նե րի, ան տառ նե րի և ջրային ա վա զան նե րի պա րա գա յում), բնա պահ պա նա կան 
վճար նե րի դրույ քա չա փե րի բարձ րա ցու մը, Սևա նա լճում աշ խա տանք նե րի շա րու նա կու մը, « կա նաչ» նո-
րա րա րա կան մո տե ցումն ե րի խթան ման ի րա վա կան մե խա նիզմն ե րի ստեղ ծու մը, ի նչ պես նաև կր թու-
թյան և ի րա զե կու թյան բարձ րա ցու մը: 
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Ն ՊԱ ՏԱԿ 8. ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՆՊԱ ՏԱ ԿՈՎ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ 
ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒՄ
ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 8.Ա. Շա րու նա կել զար գաց նել 
բաց, կա նո նա կարգ ված, կան խա տե սե լի, 
ոչ խտ րա կան ա ռևտ րային և ֆի նան սա-
կան հա մա կարգ: 

Թի րախն ը նդ գր կում է ազ գային և մի-
ջազ գային մա կար դա կով պատ շաճ կա-
ռա վա րում, զար գա ցում և աղ քա տու թյան 
կր ճա տում ա պա հո վե լու պար տա վո րու-
թյուն:

 Թի րախ 8.Բ. Բա վա րա րել պա կաս զար-
գա ցած ե րկր նե րի հա տուկ կա րիք նե րը: 

Այս թի րախն ը նդ գր կում է՝ պա կաս զար-
գա ցած ե րկր նե րի հա մար ար տա հան ման 
սա կագ նե րի և ա զատ քվո տա նե րի հա-
սա նե լի ու թյուն, պարտ քի ծանր բեռ ու-
նե ցող աղ քատ ե րկր նե րի պարտ քի բե ռի 
թեթ ևաց ման ու ժե ղաց ված ծրագ րեր և 
պաշ տո նա կան ե րկ կող մա նի պարտ քե րի 
նե րում, ա ռա վել ա ռատ պաշ տո նա կան 
օգ նու թյան տրա մադ րում աղ քա տու թյան 
կր ճատ ման հա մար պատ րաս տա կամ 
ե րկր նե րին:

 Թի րախ 8.Գ. Բա վա րա րել դե պի ծով 
ե լք չու նե ցող ե րկր նե րի և զար գա ցող 
փոքր կղ զի-պե տու թյուն նե րի հա տուկ 
կա րիք նե րը (զար գա ցող փոքր կղ զի-
պե տու թյուն նե րի Կա յուն զար գաց ման 
հա մար Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի և 
Ընդհանուր Վեհաժողովի 22-րդ հա տուկ 
նս տաշր ջա նի ար դյունք նե րի շր ջա նակ նե-
րում):

 Թի րախ 8.Դ. Ազ գային և մի ջազ գային 
մի ջոց նե րով հա մա պար փակ լու ծել զար-
գա ցող ե րկր նե րի պարտ քի հիմն ա հար-
ցե րը̀  պարտ քը կա յուն դարձ նե լով եր կա-
րա ժամ ետ հե ռան կա րում:

Պա կաս զար գա ցած ե րկր նե րի, Աֆ րի կայի ե րկր նե րի, դե պի 
ծով ե լք չու նե ցող ե րկր նե րի և զար գա ցող փոքր կղ զի-պե-
տու թյուն նե րի մա սով ստորև բեր ված ցու ցա նիշ նե րից մի 
քա նի սը մշ տա դի տարկ վում են ա ռան ձին:
 Պաշ տո նա կան օգ նու թյուն զար գաց ման նպա տա կով 
(ՊՕԶ)
8.1  Զուտ ՊՕԶ-ը, ըն դա մե նը և պա կաս զար գա ցած պե տու-

թյուն նե րին, որ պես տո կոս Զար գաց ման նպա տա կով 
օգ նու թյան կո մի տե ի դո նոր նե րի հա մա խառն ազ գային 
ե կամ տից

8.2  Ը նդ հա նուր ե րկ կողմ, հատ ված նե րով բաշխ ված ՊՕԶ-ի 
մաս նա բա ժի նը հիմն ա կան սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն-
նե րի նկատ մամբ (հիմն ա կան կր թու թյուն, ա ռաջ նային 
ա ռող ջա պա հու թյուն, սնունդ, ան վտանգ ջուր և կո յու ղի)

8.3  Պայ ման նե րի հետ չկապ ված ե րկ կող մա նի ՊՕԶ-ի մաս-
նա բա ժի նը

8.4  Դե պի ծով ե լք չու նե ցող զար գա ցող ե րկր նե րի կող մից 
ստաց ված ՊՕԶ-ը՝ որ պես ի րենց հա մա խառն ազ գային 
ե կամ տի մաս նա բա ժին

8.5  Զար գա ցող փոքր կղ զի-պե տու թյուն նե րի կող մից 
ստաց ված ՊՕԶ-ը՝ որ պես ի րենց հա մա խառն ազ գային  
ե կամ տի մաս նա բա ժին

 Շու կային հա սա նե լի ու թյու նը
8.6 Զար գա ցած ե րկր նե րի ը նդ հա նուր ա ռանց մաք սա տուր-

քե րի ներ մուծ ման մաս նա բա ժի նը (ար ժե քային ար տա-
հայ տու թյամբ̀  բա ցա ռու թյամբ զեն քը) զար գա ցող և 
պա կաս զար գա ցած ե րկր նե րից

8.7 Զար գա ցող ե րկր նե րից գյու ղատն տե սա կան ար տադ-
րան քի, տեքս տիլ ար տադ րու թյան և հա գուս տի հա մար 
զար գա ցած ե րկր նե րի կող մից սահ ման ված մի ջին գի նը

8.8  Գյու ղատն տե սա կան ա ջակ ցու թյան գնա հա տա կա նը 
ՏՀԶԿ ե րկր նե րի հա մար որ պես տո կոս ի րենց ՀՆԱ-ի 
նկատ մամբ

8.9  ՊՕԶ-ի մաս նա բա ժի նը, ո րը տրա մադր ված է ա ռևտ-
րային նե րուժ ստեղ ծե լու հա մար

 Պարտ քի կա յու նու թյու նը
8.10 « Պարտ քի ծանր բեռ ու նե ցող աղ քատ ե րկր նե րի նա-

խա ձեռ նու թյուն» շր ջա նակ նե րում ո րո շումն եր կա յաց-
րած և դրանք ի րա կա նաց րած ե րկր նե րի ը նդ հա նուր 
քա նա կը (կու տա կային)

8.11 Պարտ քի բե ռի թեթ ևա ցում « Պարտ քի ծանր բեռ ու նե-
ցող աղ քատ ե րկր նե րի» և « Բազ մա կողմ պարտ քի բե ռի 
թեթ ևա ցում» նա խա ձեռ նու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում 

8.12 Ար տա քին պե տա կան պարտ քի սպա սար կու մը՝ որ պես 
տո կոս ար տա հան ված ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի նկատ մամբ

Թի րախ 8.Ե. Հա մա գոր ծակ ցե լով դե-
ղա գոր ծա կան ըն կե րու թյուն նե րի հետ՝ 
ա պա հո վել հիմն ա կան դե ղե րի մատ չե լի-
ու թյու նը զար գա ցող ե րկր նե րում:

8.13 Մատ չե լի հիմն ա կան դե ղա մի ջոց նե րից մշ տա պես օ գտ-
վե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե ցող բնակ չու թյան մաս նա-
բա ժի նը
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Թի րախ 8.Զ. Հա մա գոր ծակ ցե լով մաս- 
 նա վոր հատ վա ծի հետ` մինչև 2015 թվա-
կա նը մատ չե լի դարձ նել նո րա րար 
տեխ նո լո գի ա նե րի օ գուտ նե րը, մաս նա-
վո րա պես` տե ղե կատ վու թյան և հա ղոր-
դակց ման ո լորտ նե րում:

8.14 Հե ռա խո սային գծեր 100 բնակ չի հաշ վով
8.15 Բջ ջային կա պի բա ժա նորդ ներ 100 բնակ չի հաշ վով
8.16 Հա մա ցան ցից օ գտ վող նե րի թիվ 100 բնակ չի հաշ վով

ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԹԻ ՐԱԽ ՆԵՐ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

Թի րախ 12. Ա պա հո վել կա ռա վար ման, 
քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի և պա տաս-
խա նատ վու թյան, ի նչ պեu նաև մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան այն պի-
սի մա կար դակ, ո րը կն պաս տի Հա յաս-
տա նի կա յուն զար գաց մա նը:

1. Մա մու լի ա զա տու թյան հա մա թիվ, բա ցար ձակ մե ծու թյուն
2.  Ձայ նի ի րա վունք և hաշ վետ վո ղա կա նու թյուն, կա ռա վար-

ման մի ա վոր ներ
3.  Քա ղա քա կան կա յու նու թյուն, կա ռա վար ման մի ա վոր ներ
4.  Կա ռա վա րու թյան ար դյու նա վե տու թյուն, կա ռա վար ման 

մի ա վոր ներ
5. Կար գա վոր ման ո րակ, կա ռա վար ման մի ա վոր ներ
6.  Օ րեն քի գե րա կա յու թյան հա մա թիվ, կա ռա վար ման մի ա-

վոր ներ
7.  Կո ռուպ ցի այի հս կո ղու թյուն, կա ռա վար ման մի ա վոր ներ
8.  Կո ռուպ ցի այի ըն կալ ման հա մա թիվ, վար կա նիշ
9.  Հար կային ե կա մուտ նե րը ՀՆԱ-ի նկատ մամբ,%

Թի րախ 13. Հա մա գոր ծակ ցե լով մաս նա-
վոր հատ վա ծի հետ` մինչև 2015 թվա կա նը 
մատ չե լի դարձ նել տեխ նո լո գի ա կան նո-
րա րա րու թյուն նե րի օ գուտ նե րը, մաս նա-
վո րա պես` տե ղե կատ վու թյան և հա ղոր-
դակց ման ո լորտ նե րում

1.  Հե ռա խո սային գծեր և բջ ջային կա պի բա ժա նորդ ներ 100 
բնակ չի հաշ վով

2.  Ա նձ նա կան հա մա կար գիչ նե րից օ գտ վող նե րի թի վը 100 
բնակ չի հաշ վով

3.  Հա մա ցան ցից օ գտ վող նե րի թի վը 100 բնակ չի հաշ վով

ՀԶՆ 8. Մի ա վոր նե րի հաշ վարկ

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 2000 2004 2008 2013 2014 2015 
թիրախ

ԹԻ ՐԱԽ 12. Ա ՊԱ ՀՈ ՎԵԼ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ, ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԵՎ 
ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒ ԹՅԱՆ, Ի ՆՉ ՊԵU ՆԱԵՎ ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ԱՅՆ ՊԻ ՍԻ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ, Ո ՐԸ ԿՆ ՊԱՍ ՏԻ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԿԱ ՅՈՒՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱ ՆԸ

1. Մա մու լի ա զա տու թյան հա մա թիվ, 
բա ցար ձակ մե ծու թյուն 64 66 61 62 <+30 Չ կա տար ված 

թի րախ

2. Ձայ նի ի րա վունք և hաշ վետ վո ղա-
կա նու թյուն, կա ռա վար ման  
մի ա վոր ներ

-0,41 -0,57 -0,86 -0,60 -0,55 >+0,83 Չ կա տար ված 
թի րախ

3. Քա ղա քա կան կա յու նու թյուն, կա-
ռա վար ման մի ա վոր ներ -0,80 -0,12 -0,02 +0,07 -0,21 >+0,43 Չ կա տար ված 

թի րախ

4. Կա ռա վա րու թյան ար դյու նա վե-
տու թյուն, կա ռա վար ման մի ա վոր-
ներ

-0,57 -0,14 -0,16 +0,07 -0,17 >+0,37 Չ կա տար ված 
թի րախ

5. Կար գա վոր ման ո րակ, կա ռա-
վար ման մի ա վոր ներ -0,13 +0,13 +0,31 +0,23 0,22 >+0,62 Չ կա տար ված 

թի րախ

6. Օ րեն քի գե րա կա յու թյան հա մա-
թիվ, կա ռա վար ման մի ա վոր ներ -0,46 -0,45 -0,29 -0,31 -0,32 >+0,11 Չ կա տար ված 

թի րախ
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ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 2000 2004 2008 2013 2014 2015 
թիրախ

7. Կո ռուպ ցի այի հս կո ղու թյուն, կա-
ռա վար ման մի ա վոր ներ -0,65 -0,61 -0,63 -0,47 -0,44 >+0,12 Չ կա տար ված 

թի րախ

8. Կո ռուպ ցի այի ըն կալ ման հա մա-
թիվ, ԿԸՀ վար կա նիշ* 2,5 3,1 2,9 3,6 3,7 >5 Չ կա տար ված 

թի րախ

9. Հար կային ե կա մուտ նե րը ՀՆԱ-ի 
նկատ մամբ,% 14,8 14,0 20,3 21,9 21,9 >22,5 Լավ  

ա ռա ջըն թաց

ԹԻ ՐԱԽ 13. ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑԵ ԼՈՎ ՄԱՍ ՆԱ ՎՈՐ ՀԱՏ ՎԱ ԾԻ ՀԵՏ` ՄԻՆՉԵՎ 2015 ԹՎԱ ԿԱ ՆԸ 
ՄԱՏ ՉԵ ԼԻ ԴԱՐՁ ՆԵԼ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ՆՈ ՐԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Օ ԳՈՒՏ ՆԵ ՐԸ,  
ՄԱՍ ՆԱ ՎՈ ՐԱ ՊԵՍ` ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑ ՄԱՆ Ո ԼՈՐՏ ՆԵ ՐՈՒՄ

1. Բջ ջային կա պի ակ տիվ բա ժա-
նորդ ներ 100 բնակ չի հաշ վով** 0,5 6,3 73,2 110,7 114,8 >80 Կա տար ված 

թի րախ

2. Ա նձ նա կան հա մա կար գիչ նե րից 
օ գտ վող նե րի թի վը 100 բնակ չի  
հաշ վով

0,2 3,9 10,2 49 >50 Լավ  
ա ռա ջըն թաց

3. Հա մա ցան ցից օ գտ վող բա ժա-
նորդ նե րի թի վը 100 բնակ չի հաշ վով 0,2 0,6 20,6 67,4 69,2 >40 Կա տար ված 

թի րախ

Աղ բյուր՝ (1) Հա մաշ խար հային բանկ, հա մաշ խար հային կա ռա վար ման ցու ցա նիշ ներ67

(2) ՀՀ Ա ՎԾ-ի տվյալ նե րի շտե մա րան,68 ՀՀ Ա ՎԾ տա րե կան զե կույց սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան ի րա վի-
ճա կի վե րա բե րյալ, (3) ՀՄՄ տվյալ նե րի շտե մա րան69, (4) «Ֆ րի դոմ Հաուս» կազ մա կեր պու թյան « Մա մու լի 
ա զա տու թյուն» վար կա նի շային հա մա կարգ70

* Մինչև 2009 թվա կա նը ՀԸՀ մի ա վոր նե րը ներ կա յաց ված են ե ղել 0-ից 10 սանդ ղա կով: 2009 թվա կա նից ի 
վեր «Թ րանս փա րեն սի ին թեր նեյշնլ» կազ մա կեր պու թյու նը վե րա նայել է մի ա վոր նե րի իր սանդ ղա կը՝ այն 
0-ից մինչև 100 դարձնելով: 2013 թվա կա նին Հա յաս տա նի ԿԸՀ-ն կազ մել է 36 մի ա վոր: Հա մա տե ղե լի ու թյան 
նկա տա ռումն ե րով և հա մե մա տե լի թիվ ստա նա լու նպա տա կով՝ այս թի վը բաժանվել է 10-ի: 
**ՀՄՄ-ի տվյալ նե րի շտե մա րա նում այս ցու ցա նիշ նե րի արժեքները տարբեր են:

 Հա մա տեքստ
 Վեր ջին տաս նա մյա կում ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը նա խա ձեռ նել է հա մա լիր բա րե փո խումն եր Հա յաս տա-
նում ժո ղովր դա վա րա կան ի նս տի տուտ նե րի ամ րապնդ ման և հան րային կա ռա վար ման ո րա կի ու ար-
դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման ո ւղ ղու թյամբ: Ո րոշ խո շոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րից են.

 ¾ է լեկտ րո նային կա ռա վար ման հա մա կար գի ստեղ ծու մը, ո րը հա սա նե լի է բո լոր կա ռա վա րա կան 
կայ քէ ջե րից՝ www.e-gov.am հաս ցե ով: Այն ա պա հո վում է կա ռա վար ման բո լոր հայե ցա կե տե րի թա-
փան ցի կու թյու նը, ի նչ պես նաև ա ռանց քային դեր է խա ղում հան րային կա ռա վար ման բա րե լավ-
ման և կո ռուպ ցի ոն ռիս կե րի նվա զեց ման ա ռու մով:

 ¾ Ին տեգր ված սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա կար գի ներդր մամբ 2010 թվա կա նին մեկ նար-
կեց բնակ չու թյա նը ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը « մեկ պա տու հան» սկզ բուն քով:

 ¾ «Գ նումն ե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի բա րե փո խումն ե րը, ո րոնք կոչ ված են ա պա կենտ րո նաց նել գնում-
նե րի հա մա կար գը, նվա զեց նել գնումն ե րի գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված մաս նա կից նե րի շա հե րի 
բա խու մը, բա րե լա վել գնումն ե րի ծա ռա յու թյու նը գնումն ե րի գծով մաս նա գետ նե րի ներդր ման մի-
ջո ցով: 

67 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
68 http://www.armstat.am/am/?nid=180
69 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf
70 https://freedomhouse.org/report-types/freedom-press ՀԶՆ-ների ներքո սահմանված թիրախների համար Հայաստանն 

օգտագործել է «Ֆրիդոմ Հաուս» կազմակերպության վարկանիշային համակարգը: Գոյություն ունի մամուլի 
ազատության գնահատման մեկ այլ միջազգային վարկանիշային համակարգ, որը կարելի է գտնել այստեղ՝ http://
en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=297:
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 ¾ Հան րային ծա ռա յու թյան հա մա կար գի` « Հան րային ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քի բա րե փո խում-
նե րը, ո րոնք կոչ ված են ամ րագ րել քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայող նե րի և բարձ րաս տի ճան պաշ տո-
նյա նե րի հա մար է թի կայի կա նոն նե րը, սե փա կա նու թյան և ե կա մուտ նե րի հայ տա րա րագր ման 
պա հանջ նե րը, ի նչ պեu նաև բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար Է թի կայի հանձ նա-
ժո ղո վի ստեղ ծու մը:

 ¾  Հար կային բա րե փո խումն եր, օ րի նակ՝ է լեկտ րո նային հար կային ծա ռա յու թյուն նե րի ներդնու մը, 
ռիս կե րի կա ռա վար ման և ստուգ ման են թա կա հար կա տու նե րի ը նտ րու թյան ավ տո մա տաց ված 
հա մա կար գի ներդ րու մը: 2014 թվա կա նից ներդր վել է ան հա տա կա նաց ված հաշ վառ ման հա մա-
կար գը, ո րը թույլ է տա լիս հար կա տու նե րին հետ ևել ի րենց հար կե րին, ի նչ պես նաև ի րենց ան ձնա-
կան կեն սա թո շա կային հա շիվն ե րին գո յա ցած կու տա կումն ե րին:

 ¾ 2010 թվա կա նից ի վեր զգա լի ո րեն բա րե լավ վել է ի րա վա բա նա կան ան ձանց գրանց ման գոր ծըն-
թա ցը: 

 ¾ 2005 թվա կա նին սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հա մար նե րի ներ մու ծու մը, ի սկ 2012 թվա կա նից 
դրանց կա տա րե լա գոր ծու մը և վե րա փո խու մը հան րային նույ նա կա նաց ման հա մար նե րի բա րե լա-
վեց կա պը տար բեր պե տա կան վար չա կան տվյալ նե րի շտե մա րան նե րի և բնակ չու թյա նը մա տուց-
վող ծա ռա յու թյուն նե րի հս կո ղու թյան միջև:  

 ¾ Անձ նագ րային բա ժին նե րում տե ղադր ված է լեկտ րո նային վճար ման տեր մի նալ ներ, ո րոնք նա խա-
տես ված են ան ձնագ րե րի հետ կապ ված պե տա կան տուր քե րի, վար չա կան տույ ժե րի և այլ վճա-
րումն ե րի մուծ ման հա մար:

 ¾  Հա կա կո ռուպ ցի ոն ռազ մա վա րու թյան ըն դու նու մը 2003 թվա կա նին, ի նչ պեu նաև դրա հե տա գա 
վե րա նա յու մը (մի շարք հիմն ա վո րող փաս տաթղ թե րի հետ մի ա սին) 2009-ին և 2014-ին,71 թե պետ 
դրա ար դյու նա վե տու թյու նը հար ցա կա նի տակ է ա ռն վել քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և 
լայն հան րու թյան կող մից: Կա ռա վա րու թյան ջան քե րը խրա խու սե լու նպա տա կով՝ 2015 թվա կա նի 
փետր վա րին ստեղծ վեց Կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րի խոր հուր դը և Փոր ձա գի տա կան հանձ նա-
խում բը, ո րը 2015 թվա կա նի հու լի սին կա յա ցած իր ա ռա ջին ժո ղո վին հաս տա տեց նոր Հա կա կո-
ռուպ ցի ոն ռազ մա վա րու թյու նը: 2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին հիմն վեց աշ խա տան քային ֆո րում՝ 
Կա ռա վա րու թյան, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
միջև ե րկ խո սու թյունն ու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը դյու րաց նե լու նպա տա կով: 

Թի րախ 12. Ա պա հո վել կա ռա վար ման, քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի և 
պա տաս խա նատ վու թյան, ի նչ պեu նաև մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան այն պի սի մա կար դակ, ո րը կն պաս տի Հա յաս տա նի կա յուն 
զար գաց մա նը
 Վեր ջին տաս նա մյա կում ի րա կա նաց ված ի նս տի տու ցի ո նալ բա րե փո խումն ե րի լայն շր ջա նա կը թույլ տվեց 
բա րե լա վել Հա յաս տա նի ցու ցա նիշ նե րը: Աս վածն ը նդ գր կում է ա ռա ջըն թաց մա մու լի ա զա տու թյան, կա-
ռա վա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան ու հաշ վետ վո ղա կա նու թյան, կար գա վոր ման ո րա կի ու օ րեն քի գե-
րա կա յու թյան, ի նչ պեu նաև կո ռուպ ցի այի վե րահս կո ղու թյան ու ըն կալ ման գծով: 
Այ դու հան դերձ, այս ո լոր տում ար ձա նագր վել է դան դաղ ա ռա ջըն թաց բո լոր ցու ցա նիշ նե րի գծով, ի սկ 
Հա յաս տանը չի կարողացել կա տա րել իր թի րախ նե րը և, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, չի կա րո ղա նա 
կա տա րել դրանք մինչև 2015 թվա կա նի ավարտը:

71 Ընդունվեց Հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցակարգը (ՀՀ կառավարու-
թյան նիստի թիվ 14 արձանագրային որոշում), իսկ 2014 թվականի դեկտեմբերին Կոռուպցիայի դեմ պետությունների 
խմբի 66-րդ պլենար նիստին ընդունվեց Հայաստանի վերաբերյալ երկրորդ համապատասխանության 
զեկույցը: Կոռուպցիայի դեմ պետությունների խումբը ողջունում է Հայաստանի կողմից իրականացված զգալի 
բարեփոխումները, որոնք ուղղված են Գնահատման երրորդ փուլի «Քրեականացում» և «Կուսակցությունների 
ֆինանսավորման թափանցիկություն» կետերի հետ կապված բոլոր տասնինը հանձնարարականների պատշաճ 
կատարմանը:
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 Թի րախ 13. Հա մա գոր ծակ ցե լով մաս նա վոր հատ վա ծի հետ` մինչև 
2015 թվա կա նը մատ չե լի դարձ նել տեխ նո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն-
նե րի օ գուտ նե րը, մաս նա վո րա պես` տե ղե կատ վու թյան և հա ղոր դակց-
ման ո լորտ նե րում 
 Տե ղե կատ վու թյան և հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գի ա նե րը լայն տա րա ծում են գտել Հա յաս տա նում և հա-
սա նե լի են ե րկ րի բնակ չու թյա նը: 2013 թվա կա նին հա մա կար գիչ նե րից և հա մա ցան ցից օ գտ վող նե րի 
թիվը 100 բնակ չի հաշ վով ա ճեց հա մա պա տաս խա նա բար մոտ 50 և 67%-ով: 100 բնակ չի հաշ վով գրանց-
վել է 132 բջ ջային կա պի բա ժա նորդ: Հա յաս տա նը կա տա րել է հա մա պա տաս խան ՀԶՆ-ի ներ քո սահ-
ման ված այս թի րա խը:

 

Գծապատկեր 33. Աղբյուրներ՝ ՀՀ ԱՎԾ ՀԶՆ տվյալներ, ՀՄՄ տվյալների շտեմարան

Մար տահ րա վեր ներ
Տն տե սա կան ա ճի հա մար ի րա պես ա զատ և ար դար մի ջա վայր ստեղ ծե լու մար տահ րա վեր։ Վեր ջին 
եր կու տաս նա մյակ նե րում Հա յաս տա նը զգա լի ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագ րվել 8-րդ ՀԶՆ-ի ներ քո սահ-
ման ված թի րախ նե րի գծով իր այն պի սի ցու ցա նիշ նե րը բա րե լա վե լու ո ւղ ղու թյամբ, ի նչ պի սիք ե ն՝ պատ-
շաճ կա ռա վա րու մը, ժո ղովր դա վա րա կան ի նս տի տուտ նե րի զար գա ցու մը և խոս քի ա զա տու թյու նը: 
Այ դու հան դերձ, այս ցու ցա նիշ նե րը կմն ան Հա յաս տա նի ա ռջև ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րից մե կը 
միջ նա ժամ ետ հե ռան կա րում: Մինչ օ րս ար ձա նագ րած ա ռա ջըն թա ցը չի կա րե լի բա վա րար հա մա րել 
ա ռողջ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան զար գաց ման և ար դյու նա վետ կեր պով գոր ծող շու կա յա կան 
տն տե սու թյան հա մար: 
ՀԶՆ-նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը ցույց տվեց, որ սո ցի ա լա կան, բնա պահ պա նա կան և այլ  
խն դիր նե րին կա յուն լու ծում տա լու կար ևոր նա խա պայ ման է ու ժեղ, ար դյու նա վետ գոր ծող և դի մա կա յուն 
տն տե սու թյան առ կա յու թյու նը: 
ՀՀ տն տե սու թյու նը կարող է արդյունավետ գործել և կայուն աճ ապահովել, ե թե ի րա կա նում ստեղծ վի 
բո լո րի հա մար հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ նա խա տե սող իս կա պես ար դա րա ցի մի ջա վայր:
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4. ԿԱ ՅՈՒՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ  
ՆՊԱ ՏԱԿՆԵՐԻ Ա ՌԱՋ ՆԱ ՀԵՐ-
ԹՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ

 Հա մաշ խար հային ԿԶՆ-ներ
2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 25-ից 27-ը Նյու Յոր քում կա յա ցած ՄԱԿ-ի Կա յուն զար գաց ման գա գաթ նա-
ժո ղո վի նիս տին ըն դուն ված՝ պե տու թյան և Կա ռա վա րու թյան ղե կա վար նե րի, ի նչ պեu նաև բարձ րաս տի-
ճան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հռ չա կագ րում ը նդ գրկ ված ԿԶՆ-ներն են՝72 

1. Ա մե նու րեք վե րաց նել աղ քա տու թյու նը՝ իր բո լոր ձևե րով ու դրս ևո րումն ե րով.
2.  Վե րաց նել սո վը, հաս նել պա րե նային ա պա հո վու թյան ու բա րե լավ ված սնուց ման, խթա նել գյու-

ղատն տե սու թյան կա յուն զար գա ցու մը .
3. Ա պա հո վել ա ռողջ կյանք և խթա նել բա րե կե ցու թյուն բո լո րի հա մար՝ ան կախ տա րի քից .
4. Ա պա հո վել նե րա ռա կան ու ո րա կյալ կր թու թյուն բո լո րի հա մար և խթա նել ո ղջ կյան քի ըն թաց քում 

ո ւս ման հնա րա վո րու թյուն ներ.
5.  Հաս նել գեն դե րային հա վա սա րու թյան և զորացնել բո լոր կա նանց ու աղ ջիկ նե րին  .
6. Ա պա հո վել բո լո րի հա մար ջրի ու սա նի տա րական պայ ման նե րի հա սա նե լի ու թյուն .
7. Ա պա հո վել բո լո րի հա մար մատ չե լի, հու սա լի, կա յուն և ժա մա նա կա կից է ներ գի այի հա սա նե լի ու-

թյուն.
8. Խ թա նել հա մա պար փակ ու կա յուն տն տե սա կան աճ, զբաղ վա ծու թյուն ու ար ժա նա պա տիվ աշ-

խա տանք բո լո րի հա մար.
9. Ս տեղ ծել դի մա կա յուն են թա կա ռուց վածք ներ, ա ջակ ցել կա յուն ար դյու նա բե րու թյան զար գաց մա-

նը և խթա նել նո րա րա րու թյու նը.
10. Կր ճա տել ան հա վա սա րու թյու նը ե րկր նե րի ներ սում և դրանց միջև.
11.  Քա ղաք նե րը դարձ նել նե րա ռա կան, դի մա կա յուն, ան վտանգ և կա յուն .
12. Ա պա հո վել սպառ ման և ար տադ րու թյան կա յուն մո դել ներ.
13.  Ձեռ նար կել ան հա պաղ գոր ծո ղու թյուն ներ՝ պայ քա րե լու կլի մայի փո փո խու թյան և դրա ազ դե ցու-

թյուն նե րի դեմ (հաշ վի առ նե լով ՄԱԿՓՇԿ ֆո րու մին ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյուն նե րը) .
14. Ա պա հո վել օվ կի ա նոս նե րի, ծո վե րի ու ջրային պա շար նե րի պահ պա նու թյու նը և կա յուն օգ տա գոր-

ծու մը .
15. Ա պա հո վել ան տառ նե րի կա յուն կա ռա վա րու մը, պայ քա րել ա նա պա տաց ման դեմ, դա դա րեց նել և 

շրջադարձել հո ղե րի վատ թա րաց ումը, կա սեց նել կեն սա բազ մա զա նու թյան կո րուս տը.
16. Խ թա նել ար դար, խա ղաղ և նե րա ռա կան հա սա րա կու թյուն նե րի կա ռու ցու մը, ա պա հո վել ար դա-

րա դա տու թյան հա սա նե լի ու թյու նը բո լո րի հա մար և կա ռու ցել ար դյու նա վետ, հաշ վե տու և նե րա-
ռա կան հաս տա տու թյուն ներ բո լոր մա կար դակ նե րում.

17. Հ զո րաց նել ի րա գործ ման մի ջոց նե րը և ակ տի վաց նել գլո բալ գոր ծըն կե րու թյու նը՝ հա նուն կա յուն 
զար գաց ման :

Ինչ պես նշ ված է ԿԶՆ-նե րին վերաբերյալ Եզ րա փա կիչ ար դյունք նե րի փաս տաթղ թում, բո լոր ե րկր նե րը 
« մի ա սին աշ խա տե լու են այս օ րա կարգն ի րենց ե րկր նե րում, ի նչ պեu նաև տա րա ծաշր ջա նային և հա-
մաշ խարհային մա կար դակ նե րով ի րա գոր ծե լու ո ւղ ղու թյամբ՝ հաշ վի առ նե լով ազ գային տար բեր ի րո-
ղու թյուն նե րը, կա րո ղու թյուն նե րը և զար գաց ման մա կար դա կը, ի նչ պեu նաև հար գե լով ազ գային քա ղա-

72 «Վերափոխելով աշխարհը. 2030թ. օրակարգ կայուն զարգացման համար», հռչակագիր երկրների և կառա- 
վարությունների ղեկավարների կողմից, որն ընդունվել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր գրասենյակում, 2015թ. 
սեպտեմբերի 25-27-ին:
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քա կա նու թյուն ներն ու ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը: Մենք հար գե լու ե նք շա րու նա կա կան, նե րա ռա կան և 
կա յուն տն տե սա կան ա ճի ազ գային քա ղա քա կա նու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ զար գա ցող պե տու թյուն-
նե րի մա սով, մի ա ժա մա նակ հետ ևե լով հա մա պա տաս խան մի ջազ գային կա նոն նե րին և պար տա վո րու-
թյուն նե րին»: 

ԿԶՆ-նե րի ազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցը Հա յաս տա նում
 Հա մաշ խար հային զար գաց ման օ րա կար գի ձևա վոր ման ճա նա պար հին Հա յաս տա նն ա ռա ջին 50 պե տու-
թյուն նե րից էր, ո րոնք խորհր դակ ցու թյուն ներ ան ցկաց րին « Հետ-2015» զար գաց ման օ րա կար գի շուրջ: 
Հա մա գոր ծակ ցե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան հետ՝ ՄԱԿ-ի հա յաս տա նյան թի մը ձևա վո րեց « Հետ-2015» հար-
ցե րով զբաղ վող հանձ նա խում բ, ո րի հա մա նա խա գահ ներ նշա նակ վե ցին ՀՀ տա րած քային կա ռա վար-
ման ա ռա ջին փոխ նա խա րա րը և ՄԱԲՀ-ի ներ կա յա ցուց չի տե ղա կա լը, ի նչ պեu նաև նա խա ձեռ նեց մի 
շարք հան րային ժո ղովն եր, ո րոնց շր ջա նակ նե րում հա վաք վե ցին հա սա րա կու թյան տար բեր հատ ված-
նե ր ներ կա յաց նող մար դիկ՝ ա ռա ջի կա տասն հինգ տա րի նե րի հա մար ազ գային զար գաց ման ա ռաջ նա-
հեր թու թյուն նե րը քն նար կե լու նպա տա կով: 
Նշ ված հան րային ժո ղովն ե րը խթա նե ցին ե րկ խո սու թյու նը մաս նա կից նե րի միջև՝ ա պա հո վե լով, 
որ ոչ մի տե սան կյուն կամ կար ծիք չմն ա ա ռանց ու շադ րու թյան: Կազմակերպված համայնքային 
խորհրդակցություններին մասնակցեցին  ավելի քան 3.000 քաղաքացիներ, ի սկ ա պա գա զար գաց ման 
օ րա կար գի վե րա բե րյալ փո խա նակ վե ցին ա վե լի քան 2.000 գա ղա փար ներ և ա ռա ջար կու թյուն ներ: Ազ-
գային զար գաց ման ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րին նվիր ված հա մազ գային քն նար կումն ե րի ար դյունք ներն 
ար տա ցոլ վե ցին հա մաշ խար հային զար գաց ման օ րա կար գի մշակ ման աշ խա տանք նե րում:73

Ն ման մաս նակ ցային գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով ի հայտ բեր ված մար տահ րա վեր նե րից շա տե րը հա մա պա-
տաս խա նում են ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014-2025 թվականներին հե ռան կա րային զար գաց ման ռազ մա վա-
րա կան ծրագ րին, ո րն ըն դուն վել է 2014 թվա կա նի մար տի 27-ին: 
Կա յուն զար գաց ման ազ գային խոր հուր դը, հա մա գոր ծակ ցե լով մի ջազ գային և ազ գային կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հետ, պատ րաս տել է « Ռի ո+20» Ազ գային գնա հատ ման զե կույ ցը (2012 թվական) և « Ռի ո+20» 
Ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը (2015 թվական): Այս վեր ջին փաս տա թուղ թը ներ կա յումս քն նարկ վում է ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան կող մից: « Ռի ո+20» Ռազ մա վա րա կան ծրագ րում ա ռա ջարկ վում են հայե ցա կար գեր և 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րեր կա յուն զար գաց ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 11 հիմն ա կան 
ո ւղ ղու թյուն նե րով, այդ թվում՝ է ներ գաար դյու նա վե տու թյան և վե րա կանգն վող է ներ գի այի աղ բյուր ներ, 
հան քար դյու նա բե րու թյուն, « կա նաչ» տն տե սու թյուն, « կա նաչ» քա ղաք ներ, կոշտ կեն ցա ղային թա փոն նե-
րի կա ռա վա րում և կր թու թյուն: 
Կար ևոր է նշել, որ սահ ման ված դժ վա րու թյուն նե րը, զար գաց ման հե ռան կար նե րը և ո լորտ նե րը, ի նչ պեu 
նաև ե րկ րի ա ռջև ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնք բարձ րա ձայն վել և հա մա ձայ նեց վել են հան-
րային ժո ղովն ե րի ըն թաց քում, շատ ա ռումն ե րով հա մա պա տաս խա նում են այն ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե-
րին, ո րոնք ը նդ գրկ ված են ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014-2025 թվականների հե ռան կա րային զար գաց ման 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րում: 

Ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի սահ ման ման մո տե ցում ե րը և  
սկզ բունք նե րը
Սույն բաժ նում ներ կա յաց ված են Հա յաս տա նում ԿԶՆ-նե րի ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի սահ ման ման հիմ-
նա կան մո տե ցումն երն ու սկզ բունք նե րը, ո րոնց հիման վրա սույն զեկույցում հատկորոշվել են ԿԶՆ-ների 
առաջնահերթ ուղղությունները: 

1. Անդ րա դառ նալ հիմ ախն դիր նե րի բուն պատ ճառ նե րին
Հ րա տապ սո ցի ա լա կան, բնա պահ պա նա կան և այլ հիմն ախն դիր նե րին ան դրա դառ նա լիս խիստ  
կար ևոր է ոչ մի այն հաղ թա հա րել դրանց հետ ևանք նե րը, այլև վե րաց նել դրանց բուն պատ ճառ նե րը: 
Նման մո տեց ման պա րա գա յում շեշ տը դր վում է խն դիր նե րի կան խար գել ման և ի րա կա նաց ված բա րե-
փո խումն ե րի ար դյունք նե րի կա յու նու թյան ա պա հով ման վրա: 

73 «Տեղայնացնելով «Հետ-2015»-ի օրակարգը - Հայաստան», ՄԱԶԾ, ՄԶՄԿ և ՀՀ տարածքային կառավարման նախա- 
րարություն, 2014թ.



85

Առաջընթացի ազգային զեկույց | Հայաստան 2015ԿԶՆ-նե րի ա ռաջ նա հեր թություն նե րի սահ մա նում

85

Օ րի նակ՝ Հա յաս տա նում ՀԶՆ-նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում ֆի նան սա վոր ման 
առ կա յու թյունն է ա կան նշա նա կու թյուն է ու նե ցել աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման, ի նչ պեu նաև մոր և 
ման կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րի լուծ ման հա մար: Այ դու հան դերձ, այն պի սի մտա հո գիչ 
խն դիր նե րի լու ծումն ե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ ե րե խա նե րի թե րա ճը և թերս նու մը կամ ե րե խա նե րի պատ վաս-
տումն ե րի ժա մա նա կա ցույ ցի խախ տու մը, ոչ մի այն կախ ված են ֆի նան սա վոր ման չա փից, այլև մե ծա պես 
պայ մա նա վոր ված են ծնող նե րի և լայն հան րու թյան կր թու թյան ու գի տե լիք նե րի մա կար դա կով: Նույ նը 
կա րե լի է ա սել գեն դե րային հիմն ախն դիր նե րի մա սին, ո րոնց լու ծու մը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է  
կր թու թյան և ի րա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կով, ի նչ պեu նաև բնակ չու թյան շր ջա նում ըն դուն ված պատ-
կե րա ցումն ե րով: Այս պի սով, խն դիր նե րին հետ ևո ղա կան և կա յուն լու ծումն եր տա լու հա մար խիստ կարե- 
վոր է բա րե լա վել գի տե լիք նե րի և կր թու թյան մա կար դա կը բնակ չու թյան շր ջա նում, ի նչ պեu նաև զար-
գաց նել մարդ կային կա պի տա լը:

2.  Բա ցա հայ տել և հասցեագրել ա ռանց քային խո չըն դոտ նե րը 
Երկ րի ա ռջև դր ված սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան զար գաց ման նպա տակ ներն ի րա կա նաց նե լու կա րո-
ղու թյու նը սահ մա նա փակ վում է ա ռանց քային խո չըն դոտ նե րով: Ե րկ րի կա րո ղու թյուն նե րի բարձ րաց ման 
և ե րկ րի ա ռջև դր ված նպա տակ նե րի ա ռաջ խա ղաց ման հա մար խիստ կար ևոր է ի հայտ բե րել ա ռանց-
քային խո չըն դոտ նե րը և հաղ թա հա րել դրանք: Ել նե լով ՀԶՆ-նե րի գծով ար ձա նագր ված ար դյունք նե րից՝ 
կա րե լի է ա սել, որ Հա յաս տա նի ա ռջև կանգ նած ա ռանց քային խո չըն դոտ նե րից են.

 ¾ Տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ ֆի նան սա կան մի-
ջոց նե րի առ կա յու թյու նը: Ի նչ պեu ար դեն նշել ե նք, սո ցի ա լա կան բնույ թի բո լոր, այդ թվում՝ աղ-
քա տու թյան կր ճատ ման, կր թու թյան, ա ռող ջա պա հու թյան, գեն դե րային հա վա սա րու թյան ո լորտ - 
նե րում ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար բա վա րար ֆի նան սա վոր ման ա պա հո վու մն 
առանցքային գործոն է եղել ծրագ րե րի ար դյու նա վետ կեն սա գործ ման և ձեռք բեր ված ար դյունք-
նե րի պահ պան ման հա մար: Այս ի րո ղու թյու նը ե ղել է և մշ տա պես մար տահ րա վեր կլինի ցան կա-
ցած ե րկ րի հա մար: 

 ¾ Կա ռա վա րու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը՝ տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի 
և ծրագ րե րի մշակ ման ու ի րա կա նաց ման, հար կե րի հա վա քագր ման ու տնօ րին ման, ի րա տե սա-
կան թի րախ նե րի ո րոշ ման, ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի ար դյու նա վետ սահ ման ման և մի ջոց նե րի 
տե ղա բաշխ ման մա սով:

 ¾ Տն տե սա կան ու սո ցի ա լա կան գա ղա փար նե րի և նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կեն սա գործ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ մարդ կային կա պի տա լի կա րո ղու թյուն նե րը, ի նչ պեu նաև գի տե լիք ներն ու հմ տու-
թյուն նե րը բնակ չու թյան շր ջա նում: 
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Ինչ պես եր ևում է վե րոն շյալ գծա պատ կե րից, մի ջոց նե րի գո յաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է հզոր  
տն տե սու թյուն: Տն տե սու թյան ար դյու նա վետ աշ խա տան քի և ա ճի հա մար պա հանջ վում է՝ գոր ծա րար և 
սո ցի ա լա կան ա ռողջ մի ջա վայր, բիզ նե սի ձևա վոր ման և ա ճի ճիշտ խթան ներ, ի նչ պեu նաև նո րա րար 
և բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող մարդ կային կա պի տալ: Ի սկ լավ կա ռա վա րումն ան հրա ժեշտ է ա ռողջ 
գոր ծա րար և սո ցի ա լա կան մի ջա վայր ա պա հո վե լու հա մար: 

Կառավարում

Ստեղծել բիզնեսի 
զարգացման և աճի 

համար նպաստավոր 
միջավայր

Ապահովել 
հարկերի և այլ 
եկամուտների 
արդյունավետ 
հավաքագրում

Ապահովել 
առաջնահերթություն-
ների արդյունավետ 

սահմանում և 
միջոցների 

տեղաբաշխում

Իրագործել 
ծրագրերն 

արդյունավետ 
կերպով

Գործարար և 
ներդրումային 
միջավայր

Տնտեսություն

Հանրային
 միջոցներ

Սոցիալական,
տնտեսական
և այլ ծրագրեր

Քաղաքացիական հասարակություն

Ապահովել 
տեղեկատվության 

առկայություն և 
փոխանակում  

Տալ ճիշտ 
ազդանշաններ 

մարտահրավեր-
ների վերաբերյալ

Ապահովել 
արդյունավետ 
երկխոսություն 

պետական և մասնավոր 
հատվածների միջև

Իրագործել 
ծրագրերն 

արդյունավետ 
կերպով

Աղքատության 
կրճատման և սոցիալական 
ապահովության ծրագրեր

Կրթություն

Առողջապահություն

Բնապահպանություն

Զարգացման 
այլ ծրագրեր
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3.  Դա սեր քա ղել ՀԶՆ-նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցից, ի նչ պեu նաև 
ա պա հո վել ՀԶՆ-նե րի հետ ևո ղա կա նու թյունն ու շա րու նա կա կա նու թյու նը 

Ո րոշ ՀԶՆ-ներ դեռևս մնա ցել են ան կա տար: Հետ ևո ղա կա նու թյան և շա րու նա կա կա նու թյան ա պա հով-
ման հա մար կար ևոր է չկորց նել կա պը ՀԶՆ-նե րի հետ: 
Բա ցի այդ, ՀԶՆ-նե րի ներ քո ար ձա նագր վող ցու ցա նիշ նե րի մի ջո ցով չհա ջող վեց լի ո վին ար տա ցո լել բո-
լոր սո ցի ա լա կան և բնա պահ պա նա կան ռիս կե րը, նաև ի մաս տա լից կեր պով արտացոլել տն տե սա կան 
ա ճի, սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան, զար գաց ման և շր ջա կա մի ջա վայ րի կա յուն պահ պան ման փո խազ-
դե ցու թյու նը: Կան մար տահ րա վեր ներ, ո րոնց հարկ է ան դրա դարձ կա տա րել 2015-2030 թվականների 
ԿԶՆ-նե րի ըն դուն ման և տե ղա կան պայ ման նե րին դրանց հա մա պա տաս խա նեց ման շր ջա նակ նե րում: 
Ար դյու նա վետ և մի ա ժա մա նակ ի րա տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի սահ մա նումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի 
ՀԶՆ-նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: Ո րոշ դեպ քե րում Հա յաս տա նի ՀԶՆ-նե րը չեն ի րա կա նաց վել՝ չնայած 
այն հանգամանքին, որ տվյալ ո լոր տում, ը նդ հա նուր առ մամբ, ար ձա նագր վել են լավ ցու ցա նիշ ներ: Աս-
վա ծը հատ կա պես վե րա բե րում է կր թու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյանն ա ռնչ վող ցու ցա-
նիշ նե րին:

4. Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և բնա պահ պա նա կան նվա ճում ե րի կա յուն  
պահ պա նու մը

 Հա յաս տա նում տն տե սա կան զար գա ցումն ու պայ քարն աղ քա տու թյան դեմ, ի նչ պեu նաև կր թու թյան, 
ա ռող ջա պա հու թյան և այլ սո ցի ա լա կան ո լորտ նե րում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը մե ծա պես տու ժել են 
ար տա քին ցն ցումն ե րից: Կա ռա վա րու թյան ա ռջև ծա ռա ցած միջ նա ժամ ետ մար տահ րա վերն է թեթ ևաց-
նել ար տա քին ցն ցումն ե րի` հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մի և Ռու սաս տա նում տն տե սա կան 
ան կման տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան հետ ևանք նե րը՝ մի ա ժա մա նակ շա րու նա կե լով քա ղա քա կան և 
ի նս տի տու ցի ո նալ բա րե փո խումն ե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են վե րա կանգն ման և եր կա րա ժամ ետ զար-
գաց ման հա մար: Այս ի մաս տով խիստ կար ևոր է բարձ րաց նել տն տե սու թյան դի մա կա յու նու թյունն ար-
տա քին ցն ցումն ե րի նկատ մամբ և մշա կել այն պի սի մարդ կային կա պի տալ, ո րն ըն դու նակ կլի նի ստեղ ծել 
զար գաց ման նոր հնա րա վո րու թյուն ներ:

5.  Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հետ ե րկ խո սու թյան մի ջո ցով ի հայտ 
բեր ված մար տահ րա վեր նե րի ու ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի փո խազ դե ցու-
թյուն 

Մաս նակ ցային գոր ծըն թացն ան հրա ժեշտ է, որ պես զի ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի սահ ման ման և թի-
րախ նե րի նշա նակ ման գոր ծըն թա ցում ար տա ցոլ վեն շա հա ռու նե րի կար ծիք ներն ու շա հե րը: Կար ևոր 
է, որ ներ կայիս գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վի: Մինչ այժմ հան րային ժո ղովն ե րի մի ջո ցով սահ ման վել են  
հետ ևյալ ա ռաջ նա հերթ ո լորտ նե րը՝

1. աճ և զբաղ վա ծու թյուն ,
2. ան հա վա սա րու թյան հաղ թա հա րում,
3.  պա րե նային ան վտան գու թյուն,
4. շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյուն հա նուն կա յուն զար գաց ման,
5. պատ շաճ կա ռա վա րում ,
6. ա ռող ջա պա հու թյուն:

6.  Փո խազ դե ցու թյու նը ռազ մա վա րա կան ծրագ րում ամ րագր ված կա ռա վա-
րու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի հետ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2014-2025 թվականների հե ռան կա րային զար գաց ման ռազ մա վա րա կան  
ծրագ րում ամ րագր ված են չորս ազ գային ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ են՝ 

 ¾ զ բաղ վա ծու թյան աճ, 
 ¾ մարդ կային կա պի տա լի զար գա ցում, 
 ¾ սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի բա րե լա վում, 
 ¾ հան րային վար չա րա րու թյան և կա ռա վար ման ի նս տի տու ցի ո նալ ար դի ա կա նա ցում: 
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Շր ջա կա մի ջա վայ րի կա յուն պահ պա նումն ո ւղ ղա կի ո րեն չի մեջ բեր վում որ պես ա ռաջ նա հեր թու թյուն, 
սա կայն այս խնդիրն առնչություն ունի բոլոր ոլորտների հետ և կա րող է դառ նալ նշ ված ազ գային ա ռա-
ջնահերթու թյուն նե րի ան բա ժա նե լի մա սը: Օրինակ՝ զբաղվածության աճ կարելի է ապահովել « կա նաչ» 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ըն դուն ման մի ջո ցով:

 Նախ նա կան ա ռա ջար կու թյուն ներ ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի գծով
Ել նե լով հա յաս տա նյան ի րա կա նու թյու նից, ի նչ պեu նաև հաշ վի առ նե լով շա հա ռու նե րի հետ ան ցկաց ված 
խորհր դակ ցու թյուն նե րը՝ սահ ման վել են հետ ևյալ ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խա-
նեց վել են 17 ԿԶՆ-նե րին: Դրանք սահ ման վել են վե րը քն նարկ ված մո տե ցումն ե րի ու սկզ բունք նե րի հի-
ման վրա և խմ բա վոր ված են վե րը շա րադր ված տրա մա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում: 

1. Աճող տնտեսության ապահովում
ՀԶՆ-նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը ցույց է տվել, որ սո ցի ա լա կան, բնա պահ պա նա կան և այլ  
խն դիր նե րին կա յուն լու ծում տա լու կար ևոր նա խա պայ ման է հան դի սա նում ու ժեղ, ար դյու նա վետ գոր-
ծող և դի մա կա յուն տն տե սու թյան առ կա յու թյու նը: 
Տնտեսական աճի ապահովման կարևոր գործոն է Կառավարության՝ գործարար և ներդրումային 
հավասար հնարավորություններ ընձեռող իսկապես արդար և բարեխիղճ միջավայր ստեղծելու 
կարողությունը: Բարեխիղճ մր ցակ ցու թյան, ի նչ պեu նաև նպաս տա վոր գոր ծա րար և ներդ րու մային մի-
ջա վայ րի ա պա հո վումն ա ռաջ նա հերթ է տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան և ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճի 
խթան ման հա մար:
Նշ ված ա ռաջ նա հեր թու թյան կա պը սահ ման ված 17 ԿԶՆ-նե րի հետ հետ ևյալն է. 

 ¾ Այն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված է 8-րդ ԿԶՆ-ի հետ, այն է՝ «Խ թա նել հա մա պար փակ ու կա յուն տն տե-
սա կան աճ, զբաղ վա ծու թյուն ու ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք բո լո րի հա մար», ի նչ պեu նաև 9-րդ 
ԿԶՆ-ի հետ, այն է՝ «Ս տեղ ծել դի մա կա յուն են թա կա ռուց վածք ներ, ա ջակ ցել կա յուն ար դյու նա բե-
րու թյան զար գաց մա նը և խթա նել նո րա րա րու թյու նը»: 

 ¾ Այն ա նուղ ղա կի ո րեն կապ ված է 10-րդ ԿԶՆ-ի հետ, այն է՝ «Կր ճա տել ան հա վա սա րու թյու նը ե րկր-
նե րի ներ սում և դրանց միջև», հատ կա պես բո լո րի հա մար սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և քա ղա-
քա կան նե րառ ման հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ ա պա հո վե լու ա ռու մով: 

 ¾ Այս ա ռաջ նա հեր թու թյու նը նպաս տե լու է աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը՝ օգ նե լով բնակ չու թյա-
նը ե կա մուտ վաս տա կել և դրա նով ի սկ պայ քա րել աղ քա տու թյան դեմ (1-ին ԿԶՆ և 2-րդ ԿԶՆ), 
ի նչ պեu նաև նպաս տե լով մի ջոց նե րի գո յաց մա նը բո լոր այլ ԿԶՆ-նե րի ի րա կա նաց մա ն հա մար:  
Նշ ված ա ռաջ նա հեր թու թյու նը կար ևոր է լի նե լու աշ խա տան քի պատ շաճ վար ձատ րու թյուն ա պա-
հո վե լու ի մաս տով և նպաս տե լու է աշ խա տող աղ քատ նե րի եր ևույ թի վե րաց մա նը: 

2.  Մարդ կային կա պի տա լի զար գա ցում 
Կր թու թյան ո լորտն ան դրա դառ նում է մնա ցած բո լոր ո լորտ նե րի վրա և դրա կան բազ մա պատ կիչ ազ դե-
ցու թյուն է գոր ծում զար գաց ման բո լոր ո լորտ նե րում ար ձա նագր վող ա ռա ջըն թա ցի վրա: 
Նշ ված ա ռաջ նա հեր թու թյան կա պը սահ ման ված 17 ԿԶՆ-նե րի հետ հետ ևյալն է. 

 ¾ այն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված է 4-րդ ԿԶՆ-ի հետ, այն է՝ «Ա պա հո վել նե րա ռա կան ու ո րա կյալ  
կր թու թյուն բո լո րի հա մար և խթա նել ո ղջ կյան քի ըն թաց քում ո ւս ման հնա րա վո րու թյուն ներ»: 

 ¾ Այս հար ցը տա րած վում է բո լոր ո լորտ նե րի վրա և ա նուղ ղա կի ո րեն նպաս տում է այլ ԿԶՆ-նե րի 
ի րա կա նաց մա նը, այդ թվում՝ ա ռող ջա պա հու թյան և կր թու թյան, քա ղա քա շի նու թյան և խա ղաղ 
կյան քի, կա յուն զար գաց ման և բնա պահ պա նու թյան ո լորտ նե րում: 

Կր թա կան հա մա կար գը չպետք է մե կու սաց վի ի րա կան կյան քից, ի նչ պեu նաև տն տե սու թյան և հա սա րա-
կու թյան ի րա կան մար տահ րա վեր նե րից: Հար կա վոր է, որ այն դի նա միկ կերպով և ժա մա նա կին ար տա-
ցո լի ե րկ րի սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և քա ղա քա կան կա րիք նե րը:
Կր թու թյան և գոր ծա րար օ ղակ նե րի միջև պատ շաճ կա պե րը պետք է հս տակ կար գա վոր վեն և դառ նան 
պար տա դիր՝ նպաս տե լով ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյա նը: Հարկ է հա տուկ շեշ տադ րել մաս նա գի-
տա կան ու սուց ման և աշ խա տան քային շու կայի կա րիք նե րի միջև կապ հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու-
նը՝ ա պա հո վե լով ա վե լի մեծ ճկու նու թյուն ե րկ րում պա հանջ վող մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման հար-
ցում:
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3.  Կա ռա վար ման բա րե լա վում (կա ռա վար ման հա մա կար գի ի նս տի տու ցի ո-
նալ ար դի ա կա նա ցում)

 Լավ կա ռա վա րու մը բո լոր ո լորտ նե րի վրա տա րած վող գոր ծոն է, ո րն ան հրա ժեշտ է տն տե սա կան ու 
սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և ծրագ րե րի մշակ ման ու ի րա կա նաց ման, հար կե րի հա վա - 
քագր ման ու տնօ րին ման, ի րա տե սա կան թի րախ նե րի նշա նակ ման, ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի ար դյու-
նա վետ սահ ման ման, ի նչ պեu նաև սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան ծրագ րե րի գծով մի ջոց նե րի տե ղա-
բաշխ ման հա մար: 
Այս ա ռաջ նա հեր թու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված է 8-րդ ԿԶՆ-ի հետ, այն է՝ «Խ թա նել հա մա պար փակ 
ու կա յուն տն տե սա կան աճ, զբաղ վա ծու թյուն ու ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք բո լո րի հա մար»
 Մաս նա վո րա պես՝ ու շադ րու թյան ար ժա նի ո լորտ նե րից են՝

 ¾ երկ րում իս կա պես բաց գոր ծա րար և ներդ րու մային մի ջա վայր ստեղ ծե լու կա րո ղու թյու նը, ո րը 
կն պաս տի բիզ նե սի ձևա վոր մանն ու ա ճին: Խիստ կար ևոր է, որ Կա ռա վա րու թյունն ար դյու նա-
վետ կեր պով խթա նի զար գաց ման ո ւղղ վա ծու թյուն ու նե ցող այն քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, ո րոնք 
նպաս տում են ար գա սա վոր գոր ծու նե ու թյա նը, պատ շաճ աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը, ձեռ նե-
րե ցու թյա նը, ստեղ ծա գոր ծու թյանն ու նո րա րա րու թյա նը, ի նչ պեu նաև խրա խու սում են միկ րո, 
փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն նե րի ձևա վո րումն ու ա ճը, այդ թվում՝ դրանց հա մար ֆի նան սա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան մի ջո ցով.

 ¾  կո ռուպ ցի այի նվա զե ցում.
 ¾ կառավարման և կար գա վոր ման ար դյու նա վե տու թյուն.
 ¾  տե ղե կատ վու թյան և հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ ման հե տա գա կա տա րե լա-

գոր ծում՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ծրագ րե րի և ծախ սե րի մատ չե լի ու թյու նը, ա րա գու թյու նը, թա փան-
ցի կու թյու նը և տնօ րի նու մը բա րե լա վե լու նպա տա կով: Լայն հան րու թյան և լրատ վա մի ջոց նե րի 
հա մար առ կա ծա ռա յու թյուն նե րի, դրան ցից օ գտ վե լու չա փո րո շիչ նե րի, ի նչ պես նաև ծրագ րե րի 
ար դյունք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյունն այն հիմն ա կան նա խա պայ ման նե րից 
է, ո րն ան հրա ժեշտ է ՀՀ կա ռա վա րու թյան գե րա տես չու թյուն նե րի աշ խա տան քի բա րե լավ ման հա-
մար.

 ¾  քաղ ծա ռայող նե րի կող մից հա ճա խորդ նե րին մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի բա րե լա վու մը, շա-
հա ռու նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի փո փո խու թյու նը, ի նչ պեu նաև ո րո շում կա յաց նող նե րի և 
շա հա ռու նե րի միջև ո ւղ ղա կի շփումն ե րի նվա զե ցում նա խա տե սող դրույթ նե րը, ո րոնք ա պա ցու ցել 
են կո ռուպ ցի այի դեմ պա յա քա րում ի րենց ար դյու նա վե տու թյու նը.

 ¾ ծ րագ րե րի ար դյու նա վետ մշա կում և բյու ջե տա վո րում. հար կա վոր է մշա կել քա նա կա կան և ո րա-
կա կան ար դյու նա վետ ցու ցա նիշ ներ՝ Կա ռա վա րու թյան մի ջամ տու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու-
թյունն ու նպա տա կա հար մա րու թյու նը պար բե րա բար վե րահս կե լու, ի նչ պեu նաև պե տու թյան կող-
մից ֆի նան սա վոր վող ծրագ րե րի կար ևո րու թյունն ը ստ ստաց ված ար դյունք նե րի հիմն ա վո րե լու 
նպա տա կով.

 ¾  կա րիք նե րի վրա հիմն ված թի րա խային ա ջակ ցու թյուն տրամադրելու կա րո ղու թյուն նե րի կա տա-
րե լա գոր ծում, ի նչ պեu նաև ան ցում պա սիվ սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րից աշ խա տան-
քային շու կային մաս նակ ցու թյան խթա նման:

4.  Գեն դե րային հա վա սա րու թյուն 
Գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը պետք է պահ պան վի հիմն ա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի շար քում: 
Հա յաս տա նի տն տե սու թյան ո լոր տում, գոր ծա րար աշ խար հում, ի նչ պեu նաև քա ղա քա կան կյան քում կա-
նայք ու նեն ո րո շումն ե րի կա յաց ման հետ կապ ված պաշ տոն նե րում ներգ րավ ված լի նե լու սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն ներ: Բա ցի այդ, կա նայք դժ վա րու թյուն նե րի են բախ վում լավ վար ձատ վող աշ խա տա-
տե ղեր գտ նե լու հար ցում: 
Այս ա ռաջ նա հեր թու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված է 5-րդ ԿԶՆ-ի հետ, այն է՝ « Հաս նել գեն դե րային հա-
վա սա րու թյան և զորացնել բո լոր կա նանց ու աղ ջիկ նե րին»: « Գեն դե րային հա վա սա րու թյան խթա նում և 
կա նանց լի ա զո րու թյուն նե րի ը նդ լայ նում» 3-րդ ՀԶՆ-ի ներ քո սահ ման ված թի րախ նե րի ու նպա տակ նե-
րի ա ռաջ նա հեր թու թյու նը պահ պան վե լու է, և դրանք հե տա գա յում ը նդ լայն վե լու են ու լրաց վե լու են հա-
վե լյալ թի րախ նե րով՝ հա սա րա կու թյան տն տե սա կան, գոր ծա րար, ի նչ պեu նաև քա ղա քա ցի ա կան և քա-
ղա քա կան կյան քում կա նանց հա մար հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման նկա տա ռու մով: 
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Ու շադ րու թյուն պա հան ջող հիմն ա կան ո լորտ նե րից են՝
 ¾  կա նանց և տղա մարդ կանց հա մար հա վա սար աշ խա տան քային հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հո-

վու մը, այդ թվում՝ նրանց ներ կա յու թյու նը ո րո շումն ե րի կա յաց ման հետ կապ ված պաշ տոն նե րում, 
ի նչ պեu նաև լավ վար ձատր վող աշ խա տա տե ղե րի հա սա նե լի ու թյու նը նրանց հա մար.

 ¾ ա շա կերտ նե րի, ու սա նող նե րի և լայն հան րու թյան շր ջա նում ի րա զեկ վա ծու թյու նը գեն դե րային և 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան գա ղա փար նե րի վե րա բե րյալ.

 ¾  կա նանց մաս նակ ցու թյու նը քա ղա քա կան ո րո շումն ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում, այդ թվում՝ 
խորհր դա րա նում, կենտ րո նա կան և տա րա ծաշր ջա նային կա ռա վար ման մար մին նե րում, ի նչ պեu 
նաև տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում.

 ¾  հան րային և մաս նա վոր ո լորտ նե րում կա նանց և աղ ջիկ նե րի դեմ ո ւղղ ված բռ նու թյան նվա զե ցում, 
այդ թվում՝ թրա ֆի քինգ, սե ռա կան և այլ բնույ թի շա հա գործ ման տե սակ ներ.

 ¾  սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյան, ի նչ պեu նաև 
վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի ի րաց ման ա պա հո վում.

 ¾ վն ա սա րար սո վո րույթ նե րի, օ րի նակ` ե րե խա նե րի, վաղ կամ բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի վե րա ցում:

5. Ա ռող ջա պա հու թյուն 
Ա ռողջ բնակ չու թյու նը խիստ կար ևոր է հա սա րա կու թյան և տն տե սու թյան կա յուն աճ ա պա հո վե լու հա-
մար: Այս ո լորտն ար տա ցոլ ված է 3-րդ ԿԶՆ-ո ւմ, այն է՝ «Ա պա հո վել ա ռողջ կյանք և խթա նել բա րե կե-
ցու թյուն բո լո րի հա մար՝ ան կախ տա րի քից»: « Գեն դե րային հա վա սա րու թյուն» ո լոր տի օ րի նա կով՝ 4-րդ, 
5-րդ և 6-րդ ՀԶՆ-նե րի ներ քո սահ ման ված թի րախ ներն ու ցու ցա նիշ նե րը պահ պան վե լու են որ պես 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ և հե տա գա յում ը նդ լայն վե լու և լրաց վե լու են հա վե լյալ թի րախ նե րով՝ ո րա կյալ 
ա ռող ջա պա հու թյան առ կա յու թյունն ու բո լո րի հա մար հա սա նե լի ու թյու նն ա պա հո վե լու նպա տա կով: 
Բո լո րի հա մար ո րա կյալ ա ռող ջա պա հու թյան ա պա հով ման, այն է` ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գում 
հա մընդ հա նուր ը նդ գրկ վա ծու թյան հաս նե լու հա մար կար ևոր է ան դրա դառ նալ մի շարք փոխ կա պակց-
ված և մի մյանց լրաց նող հայե ցա կե տե րի՝ (ա) ա պա հո վել պատ շաճ հան րային ֆի նան սա վո րում ա ռող-
ջա պա հու թյան հա մա կար գի զար գաց ման հա մար, (բ) ստեղ ծել ո րա կյալ և մատ չե լի ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գի զար գաց մա նը նպաս տող մի ջա վայր, (գ) լրա ցու ցիչ կերպով մշա կել ա ռող ջու թյան ա պա հո-
վագր ման հա մա կարգ, ո րը կոչ ված կլի նի ար դյու նա վետ կեր պով ծած կել ֆի նան սա կան ռիս կե րը: 

 ¾ Բա րե լա վել մայ րա կան ա ռող ջու թյու նը և նպաս տել մայ րա կան մա հա ցու թյան նվա զեց մա նը,
 ¾  Վերջ դնել ՁԻ ԱՀ-ի, մա լա րի այի և այլ հի վան դու թյուն նե րի հա մա ճա րա կին,
 ¾  Բա րե լա վել ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյու նը ,
 ¾ Ա պա հո վել սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյուն ,
 ¾ Ա պա հո վել ա ռող ջու թյան, ներառյալ՝ ֆինանսական ռիսկերից պաշտպանություն, ի նչ պես նաև 

ո րա կյալ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյուն և ան վտանգ, ո րա կյալ և մատ-
չե լի ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան դե ղո րայ քի և պատ վաս տա նյու թե րի հա սա նե լի ու թյուն,

 ¾  Զար գաց նել ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րը և ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի մե խա նիզմն ե րը, 
 ¾ Ա պա հո վել ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի զար գա ցու մը, ո րը կա րող է տալ ար դյու նա վետ 

խթան ներ ի նչ պես ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րին, այն պես էլ բնակ չու-
թյա նը: 

6.  Կա յուն զար գա ցում (շր ջա կա մի ջա վայ րի ա վե լի լավ պաշտ պա նու թյուն) 
Կա յուն զար գա ցում ա պա հո վե լու հա մար խիստ կար ևոր է հս տակ ըն կա լել այն, որ տն տե սա կան 
ա ճը և ա ռողջ շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու մն ի րա րից տար բեր և ան կախ նպա տակ ներ չեն: 
Հարկավոր է ոչ միայն համաձայնեցված ջանքերով հատկորոշել տնտեսական և բնապահպանական 
քաղաքականությունների միջև փոխուժգնացնող (սիներգետիկ) և ընդհանուր կողմերը, այլև որպես  
առաջնահերթություն մշակել մոնիտորինգի և համապատասխանության հսկողության լուրջ հաստա- 
տություններ:   
Հիմն վե լով ՀԶՆ-նե րի ներ կայիս վեր լու ծու թյան վրա, Հա յաս տա նի զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ-
րի և քա ղա քա կա նու թյան փաս տաթղ թե րի ու սումն ա սի րու թյան74, ի նչ պեu նաև բազ մա թիվ շա հա ռու նե րի 

74 ՀՀ հեռանկարային զարգացման ծրագիր, 2014-2025 թթ.
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մաս նակ ցու թյամբ ե րկ րում ան ցկաց ված մի շարք քն նար կումն ե րի ար դյունք նե րի վրա75՝ ա ռանձ նաց վել 
են 17 ՀԶՆ-նե րի տե ղայ նաց ման մի քա նի ո ւղ ղու թյուն ներ և մո տե ցումն եր.

 ¾  թեև միշտ տեղ կա օ րենսդ րու թյան և տեխ նի կա կան նոր մե րի բա րե լավ ման հա մար, ա ռա ջի կա 
15 տա րի նե րին Հա յաս տա նի ա ռջև ծա ռա ցած մար տահ րա վերն իր կա ռա վար ման հա մա կար գի և 
ի նս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի ամ րապն դումն է: 

 ¾ Հարկ է հա տուկ շեշտ դնել տն տե սու թյան այն պի սի ճյու ղե րի վրա, ի նչ պի սիք են հան քար դյու նա-
բե րու թյու նը, ձկ նա բու ծու թյու նը և ան տա ռա բու ծու թյու նը՝ ի րա կա նաց նե լով դրանց մո նի տո րին գը 
և պատ շաճ կա ռա վա րե լով դրանց օգ տա գոր ծումն ու ազ դե ցու թյու նը բնա կան պա շար նե րի վրա: 

 ¾ Բա ցի այդ, գի տակց վում է « կա նաչ» ա ճի և « կա նաչ» տն տե սու թյան սկզ բունք նե րը՝ Հա յաս տա-
նի տն տե սա կան և զբաղ վա ծու թյան ա ճի քա ղա քա կա նու թյուն նե րում ը նդ գր կե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը: « Կա նաչ» բնա գա վառ նե րում ա ռա ջարկ վող աշ խա տա տե ղե րը գի տե լի քա հեն են և բարձր 
վար ձատր վող:

 ¾  Հետ ևե լով հա ջո ղված տն տե սու թյուն նե րի բազ մա թիվ օ րի նա կներին՝ հարկ է ուշադրություն 
դարձնել, որ տնտեսական աճը տարանջատվի բնական պաշարների շահագործումից: Այսինքն՝ 
տնտեսական աճը չհիմնվի բնական պաշարների շահագործման վրա: ՀՆԱ-ի մեկ մի ա վո րի հաշ-
վով՝ է ներ գի այի, ջրի և հո ղի օգ տա գոր ծու մը պետք է նվա զի: Հա յաս տա նը կա րող է դաս քա ղել 
աշ խար հի տար բեր մա սե րում ար ձա նագ րված հա ջող փոր ձից: 

 ¾ Շա տե րը պա հան ջում են նաև պատ շաճ վճար նե րի սահ մա նում՝ բնա կան պա շար նե րի օգ տա-
գործ ման և դրա ար դյուն քում պատ ճառ ված վնա սի դի մաց: Հա յաս տա նում ա ռա ջըն թաց է ար ձա - 
նագր վել քա ղա քա կան քն նարկ ման մեջ է կո հա մա կար գի գնա հատ ման և ա րժ ևոր ման մտա ծե լա-
կեր պի ը նդ գրկ ման ո ւղ ղու թյամբ: Հար կա վոր է հա մա ձայ նեց ված ջան քեր գոր ծադ րել այս ի րո ղու-
թյու նը հա մա պա տաս խան վճար նե րի և ֆի նան սա կան մե խա նիզմն ե րի վե րա ծե լու հա մար: 

 ¾ Հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի թվի և ը նդ հա նուր մա կե րե սի ա ճի ո ւղ ղու թյամբ ար ձա - 
նագ րված հա ջո ղու թյա նը պետք է հա ջոր դեն պահ պան վող տա րածք նե րի և դրանց կեն սա բա նա-
կան բազ մա զա նու թյան տնօ րին մանն ո ւղղ ված ջան քե րը: 

 ¾ Հար կա վոր է հետ շրջել ան տա ռա հա տումն ե րի, ա նա պա տաց ման և ջրային ռե սուրս նե րի գեր շա-
հա գործ ման մի տումն ե րը: Շեշ տը պետք է դր վի վե րա կանգն ման վրա:

 ¾ Ս ևա նա լի ճը պետք է պահ պան վի որ պես հա մա ձայ նեց ված քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ա ռար կա 
և մնա ծրագ րե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Ան տառ նե րը, ա ղա կա լած հո ղե րը և ստո րերկ րյա 
ջրային պա շար նե րը պետք է նույն պես մնան պե տա կան մար մին նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: 

 ¾ Հար կա վոր է փոխ կա պակ ցել և զար գաց նել կոշտ թա փոն նե րի կա ռա վա րու մը, վերականգնող 
տն տե սու թյան, կա յուն ար տադ րու թյան և սպառ ման մո տե ցումն ե րը:

 ¾  Հարկ է ը նդ լայ նել քա ղա քա ցի նե րի, քաղ ծա ռայող նե րի և գոր ծա րար շր ջա նակ նե րի կր թումն ու 
ի րա զե կու թյու նը շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման և բնա կան մի ջա վայ րի հետ մարդ կային գոր-
ծու նե ու թյան կա պի վե րա բե րյալ: 

7. Տ վյալ ներ
 Սահ ման ված թի րախ նե րի գծով ար ձա նագ րած ա ռա ջըն թա ցի չա փագր ման ա ռաջ նային նա խա պայ ման-
նե րի շար քում կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում ո րա կյալ, հա սա նե լի, յու րա ժամ և հու սա լի մանրամասն 
տվյալ նե րը: Ցան կա լի կլի ներ, որ ԿԶՆ-նե րի թի րախ նե րի հա մար ցուցանիշներ սահ մա նե լուց ա ռաջ 
ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյունն ըն դու ներ պարզ մե թո դա բա նու թյուն, ի սկ ան հրա ժեշտ 
տվյալ նե րի հա վա քագր ման հա մար պա տաս խա նա տու բա ժի նը՝ ժա մա նա կի ըն թաց քում օգ տա գոր ծեր 
նույն հա մադ րե լի մե թո դա բա նու թյու նը: Բա ցի այդ, նշ ված մե թո դա բա նու թյու նը պետք է շաղ կա պել նույն 
ցու ցա նիշ նե րի չափ ման մի ջազ գային մո տե ցումն ե րի հետ: Պա հանջ վում են ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ, 
որ պես զի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հե ռան կա րային զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րում և 
մի ջազ գային ԿԶՆ-նե րի ներ քո սահ ման ված թի րախ նե րի շր ջա նակ նե րում ա ռա ջըն թա ցի, նվա ճումն ե րի 
և մար տահ րա վեր նե րի չափ ման հա մար ան հրա ժեշտ տվյալ նե րը լի նեն պարզ ու հաս կա նա լի, ի նչ պեu 
նաև ու նե նան հու սա լի աղ բյուր ներ և գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյուն: 

75 «Հետ-2015» զարգացման օրակարգ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդակցություններ «Ապագան, 
որ մենք ուզում ենք» (2013թ.) և «Հետ-Ռիո+20» ռազմավարական փաստաթուղթ (2015թ.) 


