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Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 

 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր 

Դալլաքյանի` օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտում որոշ պետական ծախսերի ինդեքսավորման մասին»  Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ 

Հարկ ենք համարում հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի 

պետական բյուջեի սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր ծախսերը 2008 թվականի 

համեմատ աճել են 15,1 տոկոսով` 219,2 մլրդ դրամից դառնալով 252,4 մլրդ դրամ։ 

Մասնավորապես` 

1) կենսաթոշակների մասով ավելացել է 13,3 տոկոսով (ապահովագրական 

կենսաթոշակի չափը` 17,6 տոկոսով). 

2) գործազրկության նպաստի մասով` 20 տոկոսով. 



3) բոլոր տեսակի պետական նպաստների մասով` 18,2 տոկոսով, ընդ որում, ավե-

լացված ֆինանսական միջոցները հիմնականում ուղղվել են երեխաներին կամ երեխա 

ունեցող ընտանիքներին` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նշված խումբը տնտեսա-

կան ճգնաժամի պայմաններում առավել խոցելի է (մինչև երկու տարեկան երեխայի 

խնամքի նպաստի չափը բարձրացել է 6 անգամ, երեխայի ծննդյան նպաստը բարձրացել է 

շուրջ 42 տոկոսով, տարբերակվել  են դրանց չափերը, ընդ որում, ընտանիքում ծնված 

երրորդ կամ դրան հաջորդող յուրաքանչյուր երեխայի համար նպաստի չափը սահմանվել 

է 430 հազ. դրամ)։ 

Բնակչության կենսամակարդակի վրա տնտեսական ճգնաժամի իրական ազդեցու-

թյունը գնահատելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել բազմակողմանի խորն ուսում-

նասիրություններ և վերլուծություններ, որոնք հնարավորություն կտան որոշելու աշխա-

տանքի շուկայի փոփոխությունները, տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը բնակչու-

թյան տարբեր խավերի վրա, կանխատեսելու աղքատության մակարդակի հնարավոր փո-

փոխությունների դինամիկան։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներքին 

ռեսուրսների և միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ ձեռնարկել է մի-

ջոցառումներ, որոնք հնարավորություն կտան տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում 

իրականացվելիք քայլերը դարձնել առավել հստակ և նպատակային։  

Ելնելով վերը նշվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առա-

ջարկում է առայժմ ձեռնպահ մնալ  ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումից։ 

Նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 75-րդ հոդվածի հա-

մաձայն պետք է ընդունվի պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։    

Հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նախարար Արսեն 

Համբարձումյանը։ 
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