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Նախաբան
Այ սօր, ա ռա վել քան երբևէ, Հա յաս տա նում հրա տապ է առ կա հիմ ա հար ցե րի բա ցա հայ տում 

ու քն նար կումը: Եվ այդ պետք է ա նեն բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րը: Սո ցիա լա կան ան տես վա
ծությու նը, հա սա րա կու թյան ծայ րա հեղ բևե ռա ցու մը, բացհան րա յին բա նա վե ճե րի բա ցա կա յու
թյու նը, իշ խա նու թյան հան դեպ բնակ չու թյան վստա հու թյան պա կա սը պար տադ րում են ձեռ նա
մուխ լի նել տար բեր ո լորտ նե րի քա ղա քա կա նու թյան մշակ մա նը և լու ծում եր ա ռա ջար կե լուն:

Այս ու սում ա սի րու թյու նը նա խա ձեռ նել է «Հ րայր Մա րուխ յան» հիմ ադ րա մը՝ Գեր մա նիա յի 
Դաշ նու թյան «Ֆ րիդ րիխ Է բերտ» հիմ ադ րա մի ա ջակ ցու թյամբ: Ն պա տակն է վեր լու ծու թյուն ներ 
և ա ռա ջարկ ներ ներ կա յաց նել ե րեք կարևոր՝ ա ռող ջա պա հու թյան, սո ցիա լա կան բնա կա րան նե րի 
և զ բաղ վա ծու թյան ո լորտ նե րի վե րա բեր յալ: Կար ծում ենք՝ առ կա լա վա գույն փոր ձի ու սում ա սի
րու թյու նը և փաս տարկ ված ա ռա ջարկ նե րի ներ կա յա ցու մը կնպաս տեն ո լորտ նե րի նոր քա ղա քա
կա նու թյան մշակ մա նը: Արդ յուն քում՝ կբա րե լավ վեն հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րը, կքա ջա լեր վի 
և կա պա հով վի քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցա յին դե րա կա տա րու թյու նը, պե տա կան հաս տա տու
թյուն նե րը և հա մայնք նե րը փո խա դարձ կա պի մեջ կլի նեն շա հա ռու նե րի հետ, ինչն էլ կմե ծաց նի 
հան րա յին վստա հու թյու նը:

«Սո ցիա լա կան բա րե փո խում եր Հա յաս տա նում» ծրագ րի նպա տակն է ի րա կա նաց նել բարձրո
րակ և ան կախ հե տա զո տու թյուն՝ նպաս տե լով հա սա րա կու թյան ի րա զեկ վա ծու թյան աս տի ճա նի 
բարձ րաց մա նը և քա ղա քա կան քննար կում ե րին: Հույս ու նենք, որ նաև այս հե տա զո տու թյան 
հի ման վրա կա ռա վա րու թյու նը կկա րո ղա նա բա րե լա վել և բա րե փո խել իր քա ղա քա կա նու թյու նը 
հիշ յալ ո լորտ նե րում, ինչն էլ կխո րաց նի հա սա րա կա կան վստա հու թյու նը, կա ջակ ցի ժո ղովր դա
վա րա կան զար գա ցում ե րին և քա ղա քա ցիա կան կա րո ղու թյուն նե րի ու ժե ղաց մա նը:

Այս հե տա զո տու թյան նպա տակն է նաև հա սա րա կա կան քննար կում եր նա խա ձեռ նել այն 
ո լորտ նե րում, որ տեղ արդ յու նա վետ և ճշգրտ ված քա ղա քա կա նու թյուն գո յու թյուն չու նի:

Մենք ակն կա լում ենք, որ «Սո ցիա լա կան բա րե փո խում եր Հա յաս տա նում» ծրա գի րը, լի նե լով 
ա ռա ջի նը, նոր ու սում ա սի րու թյուն նե րի դուռ կբա ցի՝ օգ նե լով փա կել այն բա ցը, որ կա կա ռա
վա րու թյան գոր ծու նեու թյան և քա ղա քա ցի նե րի ակն կա լու թյուն նե րի միջև: Մատ չե լի, հա սա նե լի 
ա ռող ջա պա հու թյուն, բնա կա րան, աշ խա տանք ու նե նա լու ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը այն հիմ ա
հար ցերն են, ո րոն ցով Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը պար տա վոր է լի նե լու լրջո րեն զբաղ վել 
ա ռա ջի կա յում, ե թե ու զում է մեղ մել սո ցիա լա կան ան տես վա ծու թյան, հիաս թա փու թյան, ար տա
գա ղթի և իշ խա նու թյան հան դեպ անվս տա հու թյան վտանգ նե րը:

«Հ րայր Մա րուխ յան» և «Ֆ րիդ րիխ Է բերտ» հիմ ադ րամ ե րը հա վա տա ցած են, որ հան րա յին 
հա մա ձայ նեց ված քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով հնա րա վոր է ախ տո րո շել ու լու ծել առ կա խնդիր
նե րը՝ նպաս տե լով քա ղա քա ցի նե րի կյան քի ո րա կի բա րե լավ մա նը, ար դա րա ցի, սո ցիա լա պես 
կա յուն հա սա րա կութ յան ձևա վոր մա նը: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 
ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
(ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ)
I. Ներածություն

Սո ցիա լա կան և ժո ղովր դա վա րա կան յու րա քանչ յուր պե տու թյան սահ մա նադ րա կան պար տա
վո րու թյունն է անհ րա ժեշտ նվա զա գույն պայ ման ներ ա պա հո վել իր երկ րի յու րա քանչ յուր քա
ղա քա ցու ար ժա նա վա յել կյան քի և ս տեղ ծա գործ աշ խա տան քի հա մար: Այդ պա հանջ մունք նե րի 
չբա վա րա րու մը հան գեց նում է ան հա տի և, ի վեր ջո, ողջ հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան աղ քա
տու թյան՝ իր սո ցիա լա կան լուրջ հետևանք նե րով:

Մարդ կա յին աղ քա տու թյու նը կրճա տե լու, մարդ կա յին կա յուն հա րատև զար գա ցում ա պա հո վե
լու և ո րակ յալ կյան քի կարևո րա գույն ու հիմ նա րար բա ղադ րիչ նե րից է մար դու ա ռողջ ապ րե լու 
ի րա վուն քի ե րաշ խա վո րու մը: Այդ ի րա վուն քի անհ րա ժեշ տու թյու նը ամ րագր ված է մի ջազ գա յին 
մի շարք փաս տաթղ թե րում, ո րոնց միա ցել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը:

Այս պես, « Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի»1 25րդ հոդ վա ծում ամ րագր
ված է, որ՝ « Յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի այն պի սի կեն սա մա կար դա կի, նե րառ յալ սնուն դը, 
հա գուս տը, բնա կա րա նը, բժշկա կան խնամ քը և սո ցիա լա կան անհ րա ժեշտ սպա սար կու մը, որն 
անհ րա ժեշտ է իր և իր ըն տա նի քի ա ռող ջու թյունն ու բա րե կե ցու թյու նը պահ պա նե լու հա մար և 
գոր ծազր կու թյան, հի վան դու թյան, հաշ ման դա մու թյան, այ րիա նա լու, ծե րու թյան կամ իր կամ քից 
ան կախ ապ րուս տի մի ջոց նե րից զրկվե լու դեպ քում՝ ա պա հո վե լու ի րա վունք»:

1996 թ. մա յի սին Ստ րաս բուր գի հա մա ժո ղո վում ուղղ ված «Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար
տիա յու մե Եվ րո խորհր դի ան դամերկր նե րին պար տա վո րեց վում է պայ ման ներ ստեղ ծել, որ
պես զի յու րա քանչ յուր անձ ի րա վունք ու նե նա օգտ վե լու ցան կա ցած այն մի ջոց նե րից, ո րոնք նրան 
հնա րա վո րու թյուն կտան հաս նե լու ա ռող ջա կան վի ճա կի լա վա գույն աս տի ճա նի, ի րաց նե լու 
բժշկա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը:

Հետևե լով վե րո հիշ յալ հիմ նա կան սկզբունք նե րին Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հա յին կազ
մա կեր պու թյունն իր կարևո րա գույն փաս տաթղ թե րում ամ րագ րել է, որ՝ «Ա ռող ջու թյան պահ պա
նու մը մար դու կարևո րա գույն և հիմ նա կան ի րա վունք նե րից մեկն է», ո րի ի րաց ման հիմ նա կան 
սկզբունք ներն են.

 ●  բու ժօգ նու թյան ստաց ման հա մընդ հան րու թյուն, հա վա սա րու թյուն, ար դա րու թյուն, 
մատ չե լիու թյուն,

 ●  բժշկա կան օգ նու թյան ո րա կի ա պա հո վում,
 ●  բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան պահ պան ման գոր ծում կա ռա վա րու թյան և ան հատ նե րի նոր դե րի 

սահ մա նում, այդ գոր ծըն թա ցում պա տաս խա նատ վու թյան տա րան ջա տում:
Հիմ վե լով վե րո հիշ յալ և այլ մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի վրա մար դու ա ռողջ ապ րե

լու ի րա վուն քը ամ րագր ված է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ2. 38րդ հոդ վա ծում նշված, որ՝ 
« Յու րա քանչ յուր ոք ու նի օ րեն քով սահ ման ված ե ղա նակ նե րով բժշկա կան օգ նու թյուն ու սպա
սար կում ստա նա լու ի րա վունք: Յու րա քանչ յուր ոք ու նի անվ ճար հիմ նա կան բժշկա կան ծա ռա յու
թյուն ներ ստա նա լու ի րա վունք: Դ րանց ցան կը և մա տուց ման կար գը սահ ման վում են օ րեն քով»:

1 Ընդունվել է 1948 թ. դեկտեմբերի 10ին, www.undp.am
2 Ընդունվել է 1995 թ., www.parliament.am
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 Մար դու ա ռող ջու թյան պահ պան մա նը՝ որ պես մարդ կա յին աղ քա տու թյան կրճատ ման, մարդ

կա յին կա յուն հա րատև զար գաց ման և կ յան քի ո րա կի ա պա հով ման կարևո րա գույն և հիմ նա րար 
բա ղադ րիչ նե րից մե կի, կարևո րա գույն տեղ է հատ կաց ված նաև  Հա զա րամ յա կի զար գաց ման 
հռչա կագ րում3, ո րով սահ ման ված ութ նպա տակ նե րից ե րե քը՝ ամ բող ջու թյամբ, և ևս ե րե քը՝ մաս
նա կիո րեն, վե րա բե րում են մար դու ա ռող ջու թյան պահ պան ման հիմ նա հար ցե րին:

Ա ռողջ մար դը և ն րա ստեղ ծա գործ ու ար տադ րո ղա կան աշ խա տան քը իր, հետևա բար՝ իր ըն
տա նի քի, և հա սա րա կու թյան, հետևա բար՝ պե տու թյան, հարս տու թյան ա մե նա կարևոր աղբ
յուրն է:  Մարդ կա յին այդ կա պի տա լի մեջ ներդ րում նե րը կա րող են բազ մա պա տիկ փոխ հա տուց
վել, ե թե ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյան ո լոր տում ի րա կա նաց վի արդ յու նա վետ նպա տա կա յին 
քա ղա քա կա նու թյուն:

Ա զա տա կան շու կա յա կան տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պայ ման նե րում, ա ռող ջա պա հու
թյան ո լոր տում որևէ քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս խիստ անհ րա ժեշտ է գի տակ ցել, որ.

 ●  ա ռող ջա պա հու թյու նը յու րա քանչ յուր պե տու թյան ազ գա յին անվ տան գու թյան ա պա հով ման 
կարևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից է,

 ●  ա ռող ջա պա հու թյու նը սո ցիա լա կան (հան րա յին) բա րիք է,
 ●  ա ռող ջա պա հու թյու նը թանկ ապ րանք (ծա ռա յու թյուն) է:
Այդ է պատ ճա ռը, որ գրե թե բո լոր զար գա ցած երկր նե րում ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռում 

տնտե սա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են «քվա զի շու կա յի» (կեղծ շու կա յի) օ րենք նե րով4, 
ո րոնք են թադ րում են բնակ չու թյա նը մատ չե լի ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րով ա պա հո
վե լու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի և բու ժօգ նու թյուն ի րա կա նաց նող նե րի ա զատ ձեռ նե րե ցու
թյան ի րա վուն քի զու գոր դում հետև յալ դաշ տում, ին չը էա պես տար բեր վում է սո վո րա կան ա զատ 
շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի օբ յեկ տիվ օ րենք նե րից.

Ազատական շուկայի 
օրինաչափությունները

պետության կարգավորիչ դերը

Քվազիշուկայի օրինաչափությունները

պահանջարկ առաջարկ

անխուսափելի
կարիք

վճարունակ 
պահանջարկ

մատչելի
առաջարկ

Ա ռող ջա պա հու թյու նը մշտա պես հա մար վել է «թան կար ժեք ծա ռա յու թյուն/ապ րանք», ին չը կա
րող է լի նել ան մատ չե լի ոչ միայն հա սա րա կու թյան աղ քատ, սո ցիա լա պես ա նա պա հով խա վի, 
այլև բնակ չու թյան հիմ ա կան մա սի հա մար: Ինչ պես ցույց է տա լիս զար գա ցած ա ռող ջա պա հա
կան հա մա կարգ ու նե ցող երկր նե րի փոր ձը, բու ժօգ նու թյուն ի րա կա նաց նող նե րը մշտա պես 
պետք է զգան պե տու թյան հո վա նա վո րու թյու նը՝ ա ռող ջու թյան պահ պան ման ուղ ղու թյամբ բնակ
չու թյան հա րա ճուն պա հան ջար կը ամ բող ջու թյամբ, պատ շաճ ո րա կով և մա կար դա կով ա պա հո
վե լու ուղ ղու թյամբ:

Ս տորև ներ կա յաց վող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի բա րե փո
խում ե րի սույն ռազ մա վա րու թյան (այ սու հետ՝ ռազ մա վա րու թյան) հիմ քում դրվել է վե րը նշված 
հիմ ա րար սկզբունք նե րի ի րա կա նաց ման գե րա կա յու թյու նը երկ րի ա ռա ջի կա 10ամ յա զար գաց
ման են թա տեքս տում:

3  ՄԱԿի Հազարամյակի հռչակագիր, 8 սեպտեմբերի 2000 թ., ՄԱԿի հայաստանյան գրասենյակ, 20 էջ, www.
undp.am

4 1. Մ. արիստակեսյան, «Հայաստանի առողջա պա հության համակարգի ֆինանսավորման բարե փոխումերի մի 
քանի խնդիրների մասին», ՀՀ ԱՆ «Դեղգործակալություն» ՓԲԸ, «Դեղեր և բժշկություն» տեղեկագիր, N 1, էջ 2129, 
Երևան, 2002: 
2. Մ. արիստակեսյան, «Աղքատամետ քաղաքա կա նության առանձնահատկությունները առող ջապահության 
ոլորտում», «Մարդկային աղքա տությունը և աղքատամետ քաղաքա կանությունը Հայաստանում», ՄԱԶԾ, Հայաստան, 
Երևան, 2005, www.undp.am
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Ռազ մա վա րու թյու նը ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հա կան 

հա մա կար գի կա ռա վար ման, ֆի նան սա վոր ման, բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման, 
արդ յու նա վե տու թյան և ո րա կի բա րե լավ ման, դե ղո րայ քա յին արդ յու նա վետ քա ղա քա կա նու թյան 
ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ միա ժա մա նակ ա ռա ջար կե լով այդ բա րե փո խում ե րի հիմ
նա րար սկզբունք ներն ու մո տե ցում ե րը:

Ռազ մա վա րու թյու նը հիմք է ծա ռա յե լու Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի բա րե փո
խում ե րի նպա տա կա յին ծրագ րե րի մշակ ման և դ րանց ի րա գործ ման հա մա կող մա նի մե խա
նիզմ ե րի ներդր ման հա մար:

II. Ռազմավարության նախադրյալները

Ելակետային իրավիճակի գնահատական
Ան կա խու թյան հռչա կու մից հե տո հան րա պե տու թյու նում կա տար վող ար մա տա կան վե րա փո

խում ե րը չէին կա րող չազ դել Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի վրա: Այս կարևոր 
սո ցիա լա կան ո լոր տում ար մա տա կան բա րե փո խում ե րի անց կա ցու մը, մե նաշ նոր հա յին պե տա
կան ֆի նան սա վո րու մից նա հան ջե լը, տար բեր ֆի նան սա կան աղբ յուր նե րի օգ տա գոր ծու մը, հիմ
նա կա նում տնտե սա վար ման մե թոդ նե րին անց նե լը ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում բա ցա հայ տե
ցին այն թե րու թյուն նե րը, ո րոնք մա ցել էին դեռևս խորհր դա յին տա րի նե րից:

1990ա կան նե րի կե սե րին սկսված հա մա կար գա յին բա րե փո խում ե րի հիմ քում ըն կած էր այն, 
որ ա ռող ջա պա հու թյան ծա ռա յու թյուն նե րը այլևս չէին կա րող ողջ բնակ չու թյան ա ռող ջա պա հա
կան կա րիք ներն ա պա հո վել անվ ճար: Բ նակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը, փաս տո րեն, պետք է 
ամ բող ջու թյամբ վճա րեր բուժս պա սարկ ման ծախ սե րի հա մար: Չ նա յած կա ռա վա րու թյու նը փոր
ձում էր պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում բնակ չու թյան խո ցե լի 
խմբե րին ա պա հո վել անվ ճար բու ժօգ նու թյամբ, թեր ֆի նան սա վո րու մը են թադ րում էր, որ նույ
նիսկ այս խմբե րում ընդգրկ ված ան ձինք եր բեմ պետք է մաս նա վոր վճա րում եր կա տա րեին: 
Այդ փո փո խու թյուն նե րը խախ տել էին հա վա սա րու թյան սկզբուն քը և ա ռաջ էին բե րել բնակ չու
թյան ա ռող ջու թյան վատ թա րաց ման հետ կապ ված մտա հո գու թյուն ներ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը վեր ջին տաս նամ յա կում զգա լի ա ռա ջըն
թաց է ար ձա նագ րել ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման գոր ծում ե ղած խո չըն
դոտ նե րի և սահ մա նա փա կում ե րի շտկման ուղ ղու թյամբ:

Մաս նա վո րա պես ի րա կա նաց վե ցին ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի օպ տի մա լաց ման ծրագ
րեր, ո րոնց արդ յուն քում կրճատ վե ցին գո յու թյուն ու նե ցող, ակն հայ տո րեն չօգ տա գործ վող կա րո
ղու թյուն նե րը, միա ձուլ վե ցին միև նույն գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե
րը կամ դրանց ստո րա բա ժա նում ե րը: Մի շարք հի վան դա նոց ներ փակ վել կամ միա վոր վել են՝ 
օպ տի մա լաց նե լով սուղ ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծու մը: Սկ սեց ի րա կա նաց վել ա ռող ջա պա հա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի ա պա պե տա կա նա ցում ու մաս նա վո րե ցու մը:

Էա կա նո րեն ա վե լա ցան պե տա կան բյու ջեից ա ռող ջա պա հու թյա նը հատ կաց վող մի ջոց նե րը. 
2011թ. հա մար ա ռող ջա պա հու թյա նը հատ կաց ված բյու ջե տա յին մի ջոց նե րը ա վե լի քան 6,3 ան
գամ գե րա զան ցում են 2000թ. մա կար դա կը: Ընդ ո րում, այդ ըն թաց քում շա րու նա կա բար մե ծա
ցել է ու շադ րու թյու նը ա ռող ջու թյան ա ռաջ նա յին պահ պան ման (ԱԱՊ) հա մա կար գի վրա. վեր
ջին տաս նամ յա կում ԱԱՊ ո լոր տի պե տա կան ծախ սե րը ա ռող ջա պա հու թյան պե տա կան բյու ջեի 
15 %ից հա սել են 38 %ի:

Բա րե լավ վել է նա խածննդ յան և հետծննդ յան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լիու թյու նը: Մ շակ վել են 
ա ռող ջու թյան ա ռաջ նա յին պահ պան ման, մայ րու թյան և ման կու թյան ա ռող ջու թյան պահ պան
ման և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան զար գաց ման ռազ մա վա րու թյուն ներ, վե րա նայ վել է 
ա ռող ջա պա հա կան հիմ ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի փա թե թը՝ ա պա հո վե լով անվ ճար ա ռող ջու
թյան ա ռաջ նա յին պահ պան ման (ԱԱՊ), մայ րու թյան և ման կու թյան ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու
թյուն ներ ողջ բնակ չու թյան հա մար:

Վե րո հիշ յա լի հետ մեկ տեղ ո լոր տում շա րու նա կում են լուրջ հիմ ախն դիր ներ մալ ա ռող ջա
պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ֆի զի կա կան ու ֆի նան սա կան մատ չե լիու թյու նը, մա տուց վող ծա
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ռա յու թյուն նե րի ո րա կը, դե ղե րի մատ չե լիու թյու նը, հա մա կար գի կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու
թյու նը, ո լոր տին հատ կաց վող բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի արդ յու նա վետ ու նպա տա կա յին օգ տա
գոր ծու մը, ո լոր տի ֆի նան սա կան հոս քե րի կա ռա վա րու մը և այլն:

Կա ռա վա րում և կար գա վո րում
90ա կան նե րից սկիզբ ա ռած բա րե փո խում ե րը հիմ ա կա նում ձևա վո րել են ա ռող ջա պա հու

թյան հա մա կար գի ներ կա յիս կա ռուց վածքն ու ֆունկ ցիո նալ նկա րա գի րը: Սկզ բուն քո րեն, հան
րա պե տու թյու նում, ա ռող ջա պա հու թյու նը իր կա ռուց ված քով և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
նպա տա կաուղղ վա ծու թյամբ հան դի սա նում է հա մա պար փակ հա մա կարգ: Բժշ կա կան օգ նու թյան 
ա ռու մով, այն նե րա ռում է բու ժօգ նու թյան ա ռաջ նա յին (ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա կան, ըն տա
նե կան բժշկու թյան), երկ րոր դա յին (բազ մապ րո ֆի լա յին հի վան դա նո ցա յին) և եր րոր դա յին (նեղ 
մաս նա գի տաց ված հի վան դա նո ցա յին) օ ղակ նե րը:

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի բա րե փո խում ե րը բաղ կա ցու ցիչ մասն էին կազ մում Հա յաս
տա նում ի րա կա նաց ված տնտե սու թյան ա զա տա կա նաց ման ու շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե
րի ձևա վոր մա նը նպա տա կաուղղ ված հա մա կար գա յին բա րե փո խում ե րի:

Պե տա կան գույ քի մաս նա վո րեց ման և մաս նա վոր ներդ րում ե րի արդ յուն քում ա ռող ջա պա
հու թյան հա մա կար գում ձևա վոր վել է մաս նա վոր հատ վա ծը: Այն նե րա ռում է հի վան դա նոց ներ 
(երկ րոր դա յին ու եր րոր դա յին մա կար դա կի), պո լիկ լի նի կա ներ, ստո մա տո լո գիա կան կենտ րոն
ներ, ըն տա նե կան բժշկու թյան գրա սեն յակ ներ, ախ տո րո շիչ կենտ րոն ներ, դե ղատ ներ: Բժշ կա կան 
օգ նու թյուն ի րա կա նաց նող հաս տա տու թյուն նե րը (պե տա կան և մաս նա վոր սե փա կա նու թյամբ) 
ճնշող մե ծա մաս նու թյամբ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն ներ են և ի րենց գոր ծու նեու թյու նը, 
ի րա վա կան և կազ մա կեր պա կան տե սանկյ ու նից, ի րա կա նաց նում են հա մա պա տաս խան օ րենսդ
րու թյան (մաս նա վո րա պես «Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք) հի ման վրա:

Ո լոր տա յին ա ռու մով, ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի կա նո նա կարգ ման հիմ ա կան օ րենսդ րա կան 
ակտն է «Բ նակ չու թյան բժշկա կան օգ նու թյան և ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը (ըն դուն վել է 1996 
թվա կա նին հե տա գա լրա ցում ե րով ու փո փո խու թյուն նե րով): Ո լոր տա յին ա ռան ձին ուղ ղու թյուն նե րով 
կա նո նա կարգ ման օ րենսդ րա կան ակ տե րից են «Դե ղե րի մա սին», «ՀՀ բնակ չու թյան սա նի տա րա հա
մա ճա րա կա յին անվ տան գու թյան ա պա հով ման մա սին» և այլ ՀՀ օ րենք ներ: Բժշ կա կան օգ նու թյու նը լի
ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեու թյուն է և կար գա վոր վում է «Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյու նը ո լոր տում քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա կա
նաց ման պե տա կան մար մինն է: Նա խա րա րու թյու նը հա մա կար գի ֆունկ ցիո նալ կա ռա վա րու մը 
ի րա կա նաց նում է իր աշ խա տա կազ մի և մարզ պե տա րան նե րի ա ռող ջա պա հու թյան ստո րա բա
ժա նում ե րի (վար չու թյուն նե րի) մի ջո ցով:

Բժշ կա կան օգ նու թյան և ս պա սարկ ման ո լոր տում ընդգրկ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը, օ րենսդ
րու թյամբ սահ ման ված կար գով, ի րենց տնտե սա կան գոր ծու նեու թյու նը (ծա ռա յու թյուն նե րի մա
տուց ման շրջա նակ, գնա գո յա ցում և այլն) ի րա կա նաց նում են ինք նա կա ռա վար ման սկզբուն քով:

Ել նե լով ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ու սո ցիա լա կան նշա նա կու
թյու նից, ո րո շա կի քայ լեր են ձեռ նարկ վում հա մա կար գի բնա կա նոն զար գա ցու մը պայ մա նա վո
րող ի րա վա կան դաշ տի կա նո նա կարգ ման, ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ ե րի կա տա րե լա գործ
ման, կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման ուղ ղու թյամբ:

Հա մա կար գի զար գաց ման ու դրան նպա տա կաուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան ու բա րե փո խում
նե րի ի րա կա նա ցու մը առնչ վում է ձևա վոր ված հիմ ախն դիր նե րի հետ, ո րոնք կա րե լի է բնո րո շել 
հետև յալ կերպ.

Ո լոր տում ի րա կա նաց ված կա ռա վար ման ա զա տա կա նա ցու մը և ա պա կենտ րո նա ցու մը, ա ռող
ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի ընդ լայ նու մը նպաս տե ցին բազ մա թիվ բուժ
հաս տա տու թյուն նե րի ստեղծ մա նը, ին չը հան գեց րեց հաս տիք նե րի ուռ ճաց մա նը (ա ռանձ նա պես 
վար չատնտե սա կան աշ խա տող նե րի), ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռա ջար կի և 
ի րա կան կա րիք նե րով պայ մա նա վոր ված պա հան ջար կի ու տա րած քա յին տե ղա բաշխ վա ծու թյան 
ան հա մա չա փու թյա նը, փու լա յին բու ժօգ նու թյան խախտ մա նը, դրա մա կար դա կի, ինչ պես նաև 
բնակ չու թյան լայն խա վե րի հա մար մատ չե լիու թյան կրճատ մա նը, պե տու թյան կող մից ա ռող ջա
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պա հու թյան հա մա կար գին հատ կաց վող սահ մա նա փակ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ
ման արդ յու նա վե տու թյան նվազ մա նը:

Կա ռա վար ման ա պա կենտ րո նա ցու մը հան գեց րեց նաև բազ մա ֆունկ ցիո նալ կա պե րի խախտ
մա նը՝ ինչ պես բուժ հաս տա տու թյուն նե րի, այն պես էլ կա ռա վար ման հան րա պե տա կան, մար զա
յին և տե ղա կան կա ռույց նե րի միջև: Հա սա րա կու թյան և ան հատ նե րի դերն ու մաս նակ ցու թյունն 
ա ռող ջու թյան պահ պան ման խնդիր նե րի մեջ բա վա կա նին թույլ է, ին չը նպաս տում է հա մա կար գի 
ու բնակ չու թյան օ տա րաց մա նը:

Կա ռա վար ման և կազ մա կեր պաի րա վա կան նոր մի ջա վայ րում, հա մա կար գում ա ռանձ նա հա
տուկ դրսևո րում ու նե ցավ ստվե րա յին ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի շրջա նա ռու թյու նը (ոչ պաշ տո
նա կան վճար ներկո ռուպ ցիա):

Կո ռուպ ցիան զրկում է մարդ կանց ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լիու թյու նից և 
հան գեց նում է ա ռող ջու թյան ընդ հա նուր մա կար դա կի նվազ մա նը: Կո ռուպ ցիան ա ռող ջա պա հու
թյան ո լոր տում մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման հիմ ա կան պատ ճառ նե րից է:

Կո ռուպ ցիան կա րող է ու նե նալ ա մե նա տար բեր դրսևո րում եր՝ շոր թում, պաշ տո նա պես անվ
ճար սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց վճա րում ե րի պա հան ջում և ս տա ցում, ոչ պաշ տո
նա կան վճար նե րի գան ձում հա տուկ պայ ման նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար, ոչ անհ րա ժեշտ 
բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի նշա նա կում, և այլն: Կո ռուպ ցիոն ռիս կե րը ա ռա վե լա պես բարձր են 
բնակ չու թյան տե ղե կաց վա ծու թյան ցածր մա կար դա կի պայ ման նե րում:

Նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նում ո րո շա կի աշ խա տանք ներ են կա տար վել հա մա կար գի առջև 
ծա ռա ցած հիմ ախն դիր նե րի լուծ ման ուղ ղու թյամբ, մաս նա վո րա պես՝ պե տա կան բյու ջեից ա ռող
ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ ե րի բա րե լավ ման, բնակ չու թյան 
ի րա զեկ ման, հա մա կար գի օպ տի մա լաց ման և հզո րաց ման, ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի ու մատ
չե լիու թյան բա րե լավ ման (այս տեղ հարկ է նշել ծննդօգ նու թյան հա վաս տագր ման օ րի նա կը), 
օ րենսդ րա կան դաշ տի կա տա րե լա գործ ման նպա տա կով:

Հա մա կար գում ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյա նը ծրագ րա յին օ ժան դա կու թյուն են ցու
ցա բե րում մի ջազ գա յին և կա ռա վա րա կան կա ռույց նե րը (Հա մաշ խար հա յին բանկ, ԱՄՆի Մի
ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն և այլն): Մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի օ ժան դա կու թյու նը 
հիմ ա կա նում նպա տա կաուղղ ված է ա ռաջ նա յին բու ժօգ նու թյան օ ղա կի բա րե փո խում ե րին, վե
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ մա նը, հա մա կար գի օպ տի մա լաց մանն ու կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց մա նը, կա ռա վար ման հմտու թյուն նե րի կա տա րե լա գործ մա նը և այլն:

Ֆի նան սա վո րում
Բժշ կա կան օգ նու թյու նը հա տուկ ծա ռա յու թյուն է, ո րի նկատ մամբ պա հան ջարկն ու գնե րը 

ա նընդ հատ ա ճում են, իսկ ռե սուրս նե րը մշտա պես ան բա վա րար են: Դ րա հետ մեկ տեղ պետք է 
նկա տի ու նե նալ, որ բժշկա կան օգ նու թյու նը սո ցիա լա կան ապ րանք է, և դ րա պա հան ջար կի բա
վա րար ա պա հո վու մը ի րեն սո ցիա լա կան և ժո ղովր դա րա կան հռչա կած յու րա քանչ յուր պե տու
թյան սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու թյունն է: Վե րո հիշ յա լի լույ սի ներ քո յու րա քանչ յուր պե
տու թյան ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան կարևո րա գույն 
խնդիր նե րից են ա ռող ջա պա հու թյան արդ յու նա վետ ֆի նան սա վո րու մը և ֆի նան սա կան ռե
սուրս նե րի բաշ խու մը:

Ներ կա յում ոչ մի եր կիր չի տի րա պե տում բժշկա կան օգ նու թյան պա հան ջար կը ամ բող ջա պես 
ծած կե լու հա մար բա վա րար ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի: Հետևա բար, բո լոր քա ղա քա ցի նե րի 
հա մար հա վա սար հի մունք նե րով ա ռող ջու թյուն ա պա հո վե լու կոչ ված ընտ րու թյան բարդ գոր ծըն
թա ցի առ կա յու թյամբ Եվ րո միու թյան (ԵՄ) ան դամերկր նե րում 21րդ դա րում ա ռող ջա պա հու թյան 
զար գաց ման գե րա կա յու թյուն է հա մար վել բո լոր քա ղա քա ցի նե րին ա վե լի մեծ ծա վա լի բժշկա կան 
օգ նու թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ա պա հո վու մը՝ ի հա կադ րու թյուն ներ կա յում ա նա
պա հով ե րին տրա մադր վող ա ռա վել հա մեստ ծա վալ նե րի և ա պա հով ված նե րին տրա մադր վող 
ծա ռա յու թյուն նե րի նշա նա կա լիո րեն ա ռա վել լայն ծա ռա յու թյուն նե րի5:

5 „Health for all in the 21st century”, http://www.euro.who.int/document/EHFA5E.pdf
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Ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված մի ջազ գա յին քա ղա քա

կա նու թյան մի տում ե րը կողմ ո րո շիչ են ե ղել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ի րա կա նաց
ված քա ղա քա կա նու թյան հա մար: Սա կայն ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի, այդ թվում ֆի նան սա
վոր ման բա րե փո խում երն ի րա կա նաց վել են բար դա գույն հա մա կար գա յին փո փո խու թյուն նե րի 
ու ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի մշտա պես ան բա վա րա րու թյան պայ ման նե րում:

Ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գի բա րե փո խում երն հան րա պե տու թյու նում 
ի րա կա նաց վել են մի քա նի փու լե րով և վե րա բե րել են ինչ պես բու ժօգ նու թյուն ի րա կա նաց նող
նե րի ա զատ ձեռ նե րե ցու թյա նը նպաս տող կազ մա կեր պաի րա վա կան կար գա վի ճա կի փո փո խու
թյուն նե րին, այն պես էլ ֆի նան սա կան հոս քե րի կա ռա վար ման բա րե լավ մա նը, ֆի նան սա վոր ման 
աղբ յուր նե րի բազ մաձևու թյան ա պա հով մա նը, մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման 
ու փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ ե րի կա տա րե լա գործ մանն ու ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի օգ տա
գործ ման արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը6:

ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գի բա րե փո խումն ե րի ար մա տա վոր ման 
ուղ ղու թյամբ շրջա դար ձա յին ե ղավ 1996 թվա կա նի մար տին «բ նակ չու թյան բժշկա կան օգ
նու թյան և ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մը: Դա հիմք հան դի սա ցավ ա ռող ջա
պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման բա րե փո խում ե րի հա ջորդ փու լի հա մար, ո րը նշա նա վոր վեց 1997 
թ. մա յի սի 15ին ըն դուն ված ՀՀ կա ռա վա րու թյան «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա
հու թյան հա մա կար գի 1997 թվա կա նի պե տա կան պատ վե րի և ա ռող ջա պա հա կան նպա տա կա յին 
ծրագ րե րի մա սին» N 135 ո րոշ մամբ: Այն ազ դա րա րում էր 1997 թ. հու լի սի 1ից պե տա կան բյու
ջեից ա ռող ջա պա հու թյանն ուղղ վող մի ջոց նե րը Հիմ ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի փա թե թի (ՀԾՓ) 
հի ման վրա ո րոշ ված ա ռող ջա պա հա կան պե տա կան նպա տա կա յին ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում 
ա ռա վել կա րի քա վոր ան ձանց և սո ցիա լա կան ա ռու մով կարևոր հի վան դու թյուն նե րի բուժ մա նը 
նպա տա կաուղ ղե լու քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու սկիզ բը:

Ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման բա րե փո խում ե րի նպա տա կով ի րա կա նաց վող կարևո
րա գույն քայ լե րից է նաև հան րա յին մի ջոց նե րով ի րա կա նաց ված բժշկա կան օգ նու թյան և ծա ռա
յու թյուն նե րի դի մաց փոխ հա տուց ման մե խա նիզմն ե րի կա տա րե լա գոր ծու մը: Ան կա խու թյան 
ա ռա ջին տա րի նե րին գոր ծող ողջ հա մա կար գի պահ պան մանն ուղղ ված նոր մա տի վա յին՝ ըստ 
ծախ սա յին հոդ ված նե րի, ա նարդ յու նա վետ ու ծախ սա տար ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզ մը սկսած 
1990ա կան նե րի վեր ջե րից փո խա րին վեց ա ռաջ նա յին բու ժօգ նու թյան օ ղա կում ըստ շնչի, իսկ հի
վան դա նո ցա յին օ ղա կում՝ ըստ բուժ ված դեպ քե րի թվի ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ ե րով: Հե
տա գա յում հան րա յին մի ջոց նե րը ֆի նան սա վոր ման այդ մե խա նիզմ ե րի մի ջո ցով սկսե ցին բաշխ
վել ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև՝ ֆի նան սա վոր ման գլո բալ բյու ջեի ձևով:

Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի ֆի նան սա վոր ման բա րե փո խում ե րի կարևո րա գույն հանգր
վան էր 2006 թ.: Սկ սած 2006թ.ից երկ րի ողջ բնակ չու թյան հա մար ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա
կան օ ղա կում ի րա կա նաց վում է անվ ճար բու ժօգ նու թյուն, ին չը նե րա ռում է տե ղա մա սա յին թե
րապևտ նե րի, տե ղա մա սա յին ման կա բույժ նե րի, ըն տա նե կան բժիշկ նե րի և նեղ մաս նա գետ նե րի 
կող մից մաս նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում ողջ հա վա քագր ված (կցագր ված) բնակ
չու թյա նը՝ ան կախ տա րի քից, սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կից ու ա ռանց այ ցե լու թյուն նե րի սահ մա
նա փակ ման, ինչ պես նաև, ըստ բժշկա կան ցու ցում ե րի, լա բո րա տորգոր ծի քա յին ախ տո րո շիչ 
հե տա զո տու թյուն ներ:

Ա ռող ջա պա հու թյան ծախ սա ծածկ ման պե տա կան բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի ան բա վա րա րու թյու
նը նպաս տեց ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գում մաս նա վոր ան մի ջա կան 
վճա րում ե րի լայն տա րած մա նը: Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մեծ մա սի դի մաց մաս
նա վոր ան մի ջա կան վճա րում ե րին զու գա հեռ երկ րում փոր ձեր էին կա տար վում ներդ նել ա ռող
ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի վճար ման դի մաց հա մավ ճա րի սկզբուն քը, ին չը միան շա նակ 
չըն կալ վեց ոչ պա ցիենտ նե րի և ոչ էլ բժշկա կան անձ նա կազ մի կող մից:

Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի ֆի նան սա վոր ման բա րե փո խում ե րի կարևո րա գույն հանգր վան էր 
1997 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր Պե տա կան ա ռող ջա պա հա կան 

6 А.Е.Мкртчян, „Новые тенденции в здраво охра нении Армении”, Ереван, 2001,



ա
ռո

ղջ
ա

պ
ա

հու
թ

յու
ն

13|
գոր ծա կա լու թյան ստեղ ծու մը: Այն իր լիար ժեք գոր ծու նեու թյունն սկսեց 1999 թվա կա նից: Թեև 
2002 թ. գոր ծա կա լու թյունն ան ցավ ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան են թա կա յու թյան 
տակ, այ դու հան դերձ գոր ծում է ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժան ման կար գա վի ճա կով և ի րա կա
նաց նում է ա ռող ջա պա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի գնոր դին հա տուկ նպա տակ ներ:

Չ նա յած ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի ֆի նան սա վոր ման վե րո հիշ յալ բա րե փո խում ե րին՝ հան
րա պե տու թյու նում լուրջ մտա հո գու թյան ա ռար կա են մում երկ րի բնակ չու թյա նը սահ մա նադ
րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված բժշկա կան օգ նու թյունն անհ րա ժեշտ ծա վա լով ու ո րա կով ա պա հո
վե լու և այդ ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լիու թյու նը բնակ չու թյան բո լոր խա վե րին ե րաշ խա վո րե լու 
հիմ ախն դիր նե րը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան ա ռող ջա պա հա կան կա րի քը գործ նա կա նում 
շատ ա վե լի մեծ է, քան այ սօր նրան ե րաշ խա վո րում է պե տու թյու նը և ա ռա ջարկ վում բու ժօգ նու
թյուն ի րա կա նաց նող նե րի կող մից: Սա կայն գործ նա կա նում ան կա խու թյու նից ի վեր՝ վեր ջին 20 
տա րի նե րի ըն թաց քում, բա վա րար վել է այդ կա րի քի սոսկ մի մա սը, ին չը հա մար ժեք է ե ղել պե
տու թյան և բ նակ չու թյան վճա րու նակ պա հան ջար կին: Ա վան դա բար այդ ծախ սե րի մեծ մա սը տա
րի ներ շա րու նակ կազ մել են բնակ չու թյան կող մից կա տար վող առ ձեռն ոչ պաշ տո նա կան (ստվե
րա յին) (shadow) վճա րում ե րը, ո րոնք տա տան վել են 3070 տո կո սի սահ ման նե րում՝ 1990ի 30 
տո կո սից աս տի ճա նա բար ա ճե լով և իր բարձ րա կե տին հաս նե լով 2000 թ.՝ կազ մե լով ընդ հա նուր 
ծախ սե րի 70 տո կո սը7: Հե տա գա յում, պե տա կան բյու ջեից ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տին հատ
կաց վող մի ջոց նե րի ա վե լաց մանն ու ուղ ղա կի պաշ տո նա կան վճա րում ե րի լե գա լաց մա նը զու գա
հեռ, այդ ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը ընդ հա նուր ծախ սե րի մեջ նվա զեց և ար դեն 2010 թ. գնա հատ
վում էր 4550 տո կո սի չա փով:

Ընդ հա նուր առ մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան ա ռող ջա պա հա կան կա
րի քը, ըստ տար բեր փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րի, այ սօր տա տան վում է շուրջ 150 մլրդ. 
դրա մի կամ 400 մլն. ԱՄՆ դո լա րի սահ ման նե րում: Ընդ ո րում, հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա
հա կան հա մա կար գի ֆի նան սա վոր ման ա մե նա խո շոր աղբ յու րը մում են առ ձեռն պաշ տո նա կան 
և ոչ պաշ տո նա կան ուղ ղա կի վճա րում ե րը (out of pocket payment) (տես Գ ծա պատ կեր 1), ո րոնք 
ըստ փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րի կազ մում են ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման 
ա վե լի քան 50 տո կո սը: Առ ձեռն վճա րում ե րի գե րակ շիռ մա սը (շուրջ 91 տո կո սը) կազ մում են ոչ 
պաշ տո նա կան (ստվե րա յին) վճա րում ե րը:
Գ ծա պատ կեր 1.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի  
ֆի նան սա վոր ման աղբ յուր նե րի կա ռուց ված քը 2003 թ. վեր ջի դրու թյամբ, տո կոս նե րով

ստվերային վճարումներ

պետական բյուջեի միջոցներ

միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների և երկրների 
վարկային և դրամաշնորհային ծրագրեր

կամավոր բժշկական ապահովագրություն

Ընդամենը ֆինանսավորում - 100 տոկոս

45,2%

40,5%

4,7%
9,4% 0,2%

վճարովի ծառայություններ, համավճար

Այս պի սի ի րա վի ճա կը պայ մա նա վոր ված է պե տա կան նպա տա կա յին ծրագ րե րի շրջա նակ
նե րում պե տա կան բյու ջեից հատ կաց վող մի ջոց նե րի ան բա վա րու թյամբ, դրանց բաշխ ման մե
խա նիզմ ե րի ան կա տա րու թյամբ, դրանց օգ տա գործ ման ա նարդ յու նա վե տու թյամբ ու դրանց 
ծախս ման նկատ մամբ ան բա վա րար վե րահս կո ղու թյամբ: ՀԾՓ ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ ե

7 “Health Care Systems in Transition, Armenia”, vol.8 No. 6, 2006, European Observatory on Health Care Systems, 2006 
http://www.who.int



ա
ռո

ղջ
ա

պ
ա

հու
թ

յու
ն

14|
րի ներդր ման և ի րա կա նաց ման փոր ձը ցույց է տվել, որ այն կա տար յալ չէ, ի րա կա նում չի ե րաշ
խա վո րում անվ ճար բու ժօգ նու թյու նը, չի նպաս տում ա ռող ջա պա հու թյան զար գաց մա նը, բնակ չու
թյան և բու ժաշ խա տող նե րի շրջա նում վստա հու թյուն չի ներշն չում: Չ նա յած այն բա նին, որ բնակ
չու թյանն անվ ճար բու ժօգ նու թյամբ ա պա հով մանն ուղղ ված բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի ծա վալն 
ա մեն տա րի ընդ լայն վում է, սա կայն անվ ճար բու ժօգ նու թյան կա ռա վա րա կան խոս տում ե րը դեռ 
հռչա կագ րա յին բնույ թի են, և բ յու ջե տա յին հատ կա ցում ե րը այդ պես էլ չնպաս տե ցին շա հա ռու
նե րի հա մար ա ռող ջա պա հու թյան մատ չե լիու թյան բարձ րաց մա նը: Այս ի րա վի ճա կը հղի է բազ
մա թիվ, այդ թվում՝ կո ռուպ ցիոն վտանգ նե րով, քա նի որ նման պայ ման նե րում բժիշկն ու հի վան
դը դառ նում են հա կա ռա կորդ ներ, ին չը բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում բուժ ման ո րա կի վրա: 
Այս պես, շա հա ռու նե րի շրջա նում կա տար ված հարց ման8 տվյալ նե րով մար զե րում նրանց շուրջ 
68 %ը և Երևա նում 80 %ը չգի տեն ի րենց անվ ճար բժշկա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը, 
ին չի պատ ճա ռով նրանց շուրջ 2/3ը ստիպ ված է լի նում կա տա րել ուղ ղա կի ստվե րա յին վճա
րում եր: Ա վե լին, հի վան դա ցած նե րի 48 %ը չի դի մել բժշկի՝ բժշկա կան օգ նու թյան ան մատ չե
լիու թյան պատ ճա ռով: Ընդ ո րում, ան մատ չե լիու թյան հիմ ա կան պատ ճա ռը, ըստ հարց ված նե րի 
92 %ի, պայ մա նա վոր ված է փո ղի պա կա սու թյամբ:

Լուրջ հիմն ախն դիր է մնում բնակ չու թյան ա ռող ջա պա հա կան կա րի քի բա վա րար ման 
բյու ջե տա յին ֆի նան սա վոր ման ծա վալ նե րի ան բա վա րա րու թյու նը: Չ նա յած այն հան գա ման
քին, որ վեր ջին 10 տա րի նե րի ըն թաց քում ա ռող ջա պա հու թյանն ուղղ ված բյու ջե տա յին ծախ սերն 
ա վե լա ցել են գրե թե 6 ան գամ, այ դու հան դերձ ՀՆԱի և հան րա յին ծախ սե րի մեջ ա ռող ջա պա
հու թյանն ուղղ ված բյու ջե տա յին ծախ սե րի տե սա կա րար կշի ռը բա վա կա նին ետ է մում մի ջազ
գա յին չա փա նիշ նե րից և չեն դի տարկ վում դրանց բա րե լավ ման մի տում եր (տես Գ ծա պատ կեր 
N 2): Այս պես, ըստ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու թյան (ԱՀԿ) տվյալ նե րի 
ԵՄ երկր նե րում պե տա կան բյու ջեից և սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան ֆոն դե րից ա ռող ջա պա
հու թյան ֆի նան սա վոր ման ծախ սե րը վեր ջին տա րի նե րին մի ջի նը կազ մել են ՀՆԱի 89 տո կո սը, 
մինչ դեռ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում այդ ցու ցա նի շը 2010 թ. ե ղել է 1,6 տո կոս, իսկ 2011 
թ. բյու ջեով նա խա տես ված է 1,66 տո կո սի չա փով:
Գ ծա պատ կեր 2. ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան բյու ջե տա յին ծախ սե րը ՀՆԱ-ի նկատ մամբ, տո կոս
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Առողջապահությանն ուղղված բյուջետային ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (%)

Առողջապահությանն ուղղված բյուջետային ծախսերի
տեսակարար կշիռը բյուջետային ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ (%)

Հատ կան շա կան է, որ այդ ցու ցա նի շը իր բարձ րա կե տին է ե ղել դեռևս խորհր դա յին ժա մա նա
կաշր ջա նի վեր ջե րին և տա տան վել է ազ գա յին ե կամ տի 34,4 տո կո սի սահ ման նե րում: Հե տա

8  «Մարդկային աղքատությունը և աղքատամետ քաղաքականությունը Հայաստանում» , ՄԱԿի Զարգացման 
ծրագիր, Երևան, 2005, էջ 2341, http://gov.am, http://undp.am
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գա յում այդ ցու ցա նի շը տնտե սա կան անկ մա նը զու գըն թաց ան կում է ապ րել և իր ա մե նա ցածր 
մա կար դա կին է հա սել 2000 թ.՝ կազ մե լով ՀՆԱի 0,95 տո կո սը: Չ նա յած այն հան գա ման քին, 
որ հե տա գա տա րի նե րին դի տարկ վել է այդ ցու ցա նի շի բա րե լա վում, այ դու հան դերձ վեր ջին 3 
տա րի նե րի ըն թաց քում կրկին դի տարկ վում է դրա վատ թա րա ցում. ե թե ֆի նան սատնտե սա կան 
ճգնա ժա մի ա մե նա ծանր տա րում՝ 2009 թ. այդ ցու ցա նի շը կազ մում էր 1,81 տո կոս, ա պա հա ջորդ 
տա րի նվա զեց շուրջ 0,2 տո կո սա յին կե տով:

Վե րո հիշ յալ մի տում ե րին հա մա պա տաս խան բա ցա սա կան հա րա շարժ է դի տարկ վել ՀՀ պե
տա կան բյու ջեի ծախ սե րի մեջ ա ռող ջա պա հու թյանն ուղղ ված ծախ սե րի տե սա կա րար կշռի ցու
ցա նի շում: Ընդ ո րում, այդ ցու ցա նի շը նույն պես գտնվում է մի ջազ գա յին հանձ նա րա րե լի ցու ցա
նիշ նե րից (1013 տո կոս) ցածր մա կար դա կի վրա: Այս պես, ե թե 1985 թ. պե տա կան բյու ջեի ծախ
սե րի 9 տո կոսն էր ուղղ վում ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տին, ա պա ար դեն 1995 թ. այդ ցու ցա նի շը 
կտրուկ ան կում ապ րեց և կազ մեց 4,2 տո կոս: Չ նա յած հե տա գա յում այդ ցու ցա նի շը բա րե լավ վեց, 
այ դու հան դերձ գտնվում է ցածր մա կար դա կում՝ շուրջ 6 տո կոս, ին չը բո լո րո վին էլ յու րա հա տուկ 
չէ սո ցիա լա կան կոչ վող պե տու թյան զար գա ցող ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գին:

Հա մա կար գի լրջա գույն հիմ ախն դիր նե րից են պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րի բաշխ ման գոր
ծում առ կա թե րու թյուն նե րը: Չ նա յած այդ ո լոր տում ի րա կա նաց ված դրա կան բա րե փո խում ե րին, 
այ դու հան դերձ բյու ջե տա յին մի ջոց նե րը ծախս վում են ա նարդ յու նա վետ: Դ րանք բա ժան վում են 
գրե թե բո լոր գոր ծող ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև՝ «յու րա քանչ յուր քրո ջը 
մեկ զույգ ա կան ջօղ» սկզբուն քով: Հայտ նի է, որ դեռևս հա մա կար գում գոր ծող բուժ հիմ արկ ներն 
ի րենց թվա քա նա կով, հզո րու թյուն նե րով, կադ րա յին նե րու ժով էա կա նո րեն գե րա զան ցում են բու
ժօգ նու թյան, այդ թվում պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ծրագ րե րով ձևա վոր ված պա հան
ջար կը: Արդ յուն քում, այդ ծրագ րե րով պե տա կան բյու ջեից հատ կաց վող մի ջոց ներն ուղղ վում են 
ոչ թե ո րակյ ալ բժշկա կան օգ նու թյան ա պա հով մա նը, այլ ողջ հա մա կար գի պահ պան մա նը, այդ 
թվում հա մա պա տաս խան ծան րա բեռն վա ծու թյամբ չա պա հով ված կադ րե րի աշ խա տա վար ձե րի 
վճար մա նը: Այդ հիմ ախնդ րի լուծ ման հիմ ա կան ու ղին ան ցում է պե տա կան բյու ջե տա յին մի
ջոց նե րի ըստ ընտ րան քա յին պայ մա նագ րե րի բաշխ մա նը9:

Լուրջ հիմ ախն դիր է մում բնակ չու թյան ա ռող ջա պա հա կան կա րի քի բա վա րար մա նը տե ղա
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի մաս նակ ցու թյու նը: Հատ կան շա կան է, որ տե ղա կան ինք
նա կա ռա վար ման մար մին նե րը (ՏԻՄ), ըստ էու թյան, շատ անն շան մաս նակ ցու թյուն ու նեն ա ռող
ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման հար ցե րում:

Պե տա կան և հա մայն քա յին բյու ջե նե րից ա ռող ջա պա հու թյա նը հատ կաց վող ֆի նան սա կան մի
ջոց նե րի ան բա վա րար լի նե լու արդ յուն քում պե տու թյան կող մից բնակ չու թյա նը ե րաշ խա վոր վող 
ա ռող ջա պա հա կան հիմ ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի փա թե թում ընդգրկ ված բժշկա կան օգ նու թյան 
և ծա ռա յու թյուն նե րի գնե րը սահ ման վում են ի րա կան ար ժե քից 23 ան գամ ցածր: Ընդ ո րում, 
պե տու թյան կող մից ա ռա ջարկ վող ծա ռա յու թյուն նե րի գնե րի ցածր մա կար դա կը սահ ման վում է ի 
հա շիվ հատ կա պես բժշկա կան ու սպա սար կող անձ նա կազ մի աշ խա տան քի ցածր վար ձատ րու
թյան: Այս պես, 2010 թ. ա ռող ջա պա հու թյան և սո ցիա լա կան ո լոր տի աշ խա տող նե րի մի ջին ամ սա
կան աշ խա տա վար ձը կազ մել է 68 270 դրամ կամ շուրջ 190 ԱՄՆ դո լար՝ ողջ տնտե սու թյան մեջ 
զբաղ ված նե րի 108 840 դրամ կամ ա վե լի քան 302 ԱՄՆ դո լա րի դի մաց10: Եվ դա այն դեպ քում, երբ 
ըստ ՀՀ ազ գա յին վի ճա կագ րու թյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րի 2010 թ. 3րդ  ե ռամս յա կում ՀՀ 
քա ղա քա ցու ֆի զիո լո գիա կան վե րա կանգն ման հա մար անհ րա ժեշտ օ րա կան 2 412 կկալ է ներ
գե տի կա յով պա րե նա յին զամբ յու ղի ար ժե քը ամ սա կան կտրված քով կազ մել էր 28 064,4 դրամ, 
իսկ դրա հի ման վրա հաշ վարկ ված նվա զա գույն սպա ռո ղա կան զամբ յու ղի ար ժե քը՝ 43 499,8 
դրամ11: Փաս տո րեն ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում զբաղ վա ծի մի ջին ան վա նա կան աշ խա

9  ա. ՏերԳրիգորյան, Մ.արիստակեսյան, «Ընտ րանքային պայմանագրեր. հնարավ որու թյունները և 
խոչընդոտները Հայաստանում», «Դեղ գործակալություն ՓԲԸ», «Դեղեր և բժշկություն» տեղեկատու, 2005 թ. 
4րդ համար, Երևան, էջ 1520:

10  Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2010, www.armstat.am
11  Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության համացանցի հրապարակումների 

բաժին, www.armstat.am
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տա վար ձը կազ մել է ողջ տնտե սու թյան մեջ զբաղ ված նե րի աշ խա տա վար ձի սոսկ 62,8 տո կո սը 
և գե րա զան ցել է սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վարձն ըն դա մե նը 2,3 ան գամ, իսկ նվա զա
գույն սպա ռո ղա կան զամբ յու ղի ար ժե քը՝ ըն դա մե նը 1,3 ան գամ: Ա վե լին, ի րա վի ճա կի բա րե լա վում 
չի նա խա տես վում նաև 2011 թ.: Այս պես, 2011թ. ա ռող ջա պա հու թյան գծով պե տա կան պատ վե րի 
շրջա նակ նե րում ա ռող ջու թյան ա ռաջ նա յին պահ պան ման օ ղա կի բժշկա կան անձ նա կազ մի աշ
խա տող նե րի հաշ վար կա յին մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձը նա խա տես վում է 84 700 դրամ՝ 
2010 թվա կա նի 77 000 դրա մի դի մաց, իսկ մի ջին բու ժանձ նա կազ մի աշ խա տող նե րի հաշ վար կա
յին մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձը՝ 54 250 դրամ, 2010 թվա կա նի 49 300 դրա մի դի մաց: Ա վե լի 
վատ թար է վի ճա կը հի վան դա նո ցա յին օ ղա կում: Այս տեղ բժշկի հաշ վար կա յին մի ջին ամ սա կան 
աշ խա տա վար ձը նա խա տես վում է 71 300 դրամ (2010 թվա կա նի 62 000 դրա մի դի մաց), իսկ բուժ
քույ րի նը՝ 56 400 դրամ (2010 թվա կա նի 49 000 դրա մի դի մաց)12:

Վե րո հիշ յա լի հա մա տեքս տում ո լոր տի հիմ ախն դիր նե րից է մում պե տու թյան կող մից ե րաշ
խա վոր վող նպա տա կա յին ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա տե սա
կան գնե րի սահ մա նու մը: Ինչ պես ներ կա յաց վեց վերևում, ա ռող ջա պա հու թյան մատ չե լիու թյան 
հիմ ախնդ րի լուծ ման գլխա վոր խո չըն դո տը ո լոր տում հա մա տա րած ստվե րա յին վճա րում ե րի 
առ կա յու թյունն է: ՀՀ Մարդ կա յին զար գաց ման ազ գա յին հե տա զո տու թյան (ՄԶԱՀ) ա ռող ջա պա
հու թյա նը վե րա բե րող տվյալ նե րի13 բազ մա գոր ծո նա յին վեր լու ծու թյու նից հան գում ենք այն եզ րա
կա ցու թյան, որ ո լոր տում ստվե րայ նու թյան հիմ ա կան պատ ճա ռը ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու
թյուն նե րի գնե րի ա նի րա տե սա կա նու թյունն է, որն, ի դեպ, հետևանք է պե տա կան բյու ջեի մի ջոց
նե րի հաշ վին ի րա կա նաց վող բու ժօգ նու թյան ծախ սե րի գնա հատ ման ըն թաց քում ի րա կա նից մի 
քա նի ան գամ ցածր գնե րի կի րառ ման:

Ո լոր տի հիմ ախն դիր նե րից է մում վճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման, գնա գո յաց
ման կա նո նա կար գու մը: Վ ճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րի գնե րը սահ ման վում են բու ժօգ նու թյուն 
ի րա կա նաց նող նե րի կող մից: Շատ դեպ քե րում վճա րո վի բու ժօգ նու թյան գնե րը հաս տատ վում են 
պե տա կան բյու ջեից ֆի նան սա վոր վող հա ման ման անվ ճար բու ժօգ նու թյան հա մար սահ ման ված 
գնե րի շրջա նակ նե րում կամ ա վե լի պա կաս: Ն շա նա կում է՝ ինչ պես «պե տա կան պատ վե րի» ներ
քո ի րա կա նաց վող բժշկա կան օգ նու թյան, այն պես էլ բու ժօգ նու թյան վճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րի 
գներն ի րա կա նից մի քա նի ան գամ ցածր են: Արդ յուն քում՝ բուժ հիմ արկ ներն ու բու ժաշ խա տող
նե րը նո րից «աչք են գցում» պա ցիենտ նե րի գրպան նե րին, սո ցիա լա պես ա նա պա հով ե րից ակն
կա լե լով, իսկ մա ցա ծից՝ պա հան ջե լով լրա ցու ցիչ (գնա ցու ցա կից դուրս) ստվե րա յին վճա րում եր: 
Այս պա րա գա յում, ան գամ պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված սո ցիա լա կան խմբե րի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րից շա տե րը բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց ան խու սա փե լի վճա րում եր կա տա
րե լու ճնշման տակ հա ճախ հրա ժար վում են պե տու թյան կող մից ի րենց ե րաշ խա վոր ված անվ ճար 
բժշկա կան օգ նու թյու նից:

Վե րո հիշ յա լի հետ մեկ տեղ լուրջ հիմ ախն դիր է մում բյու ջե տա յին ու վար կա յին մի ջոց նե րի 
արդ յու նա վետ ու նպա տա կա յին օգ տա գոր ծու մը, կո ռուպ ցիոն երևույթ նե րի տա րած վա ծու թյու նը: 
Այս ա ռու մով հարկ է նշել, որ կա ռա վա րու թյա նը դեռևս չի հա ջող վել անհ րա ժեշտ վե րահս կո ղու
թյուն սահ մա նել բյու ջե տա յին սուղ մի ջոց նե րի ու վար կա յին ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման նկատ
մամբ, կո ռուպ ցիոն դրսևո րում ե րի կան խար գել ման, օ րենսդ րա կան դաշ տի ան կա տա րու թյան 
ու կո ռուպ ցիոն սո ղանցք նե րի վե րաց ման ուղ ղու թյամբ: Դ րա արդ յուն քում հան րա յին մի ջոց նե
րը դար ձել են ա նօ րի նա կան ե կա մուտ նե րի կա յուն աղբ յուր՝ վե րած վե լով ստվե րա յին շրջա նա
ռու թյա նը նպաս տող կարևոր գոր ծո նի: Ընդ ո րում, ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում կո ռուպ ցիոն 
դրսևո րում երն ու ի րա վի ճակ նե րը հան դես են գա լիս հետև յալ 4 շրջա նակ նե րում. ո րակ և մատ
չե լիու թյուն, ֆի նանս ներ և ստ վե րա յին դրա մաշր ջա նա ռու թյուն, ի րա վունք և օ րի նա կա նու թյուն, 

12  «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թ. պետա կան բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի բացատրագիր, www.parlia
ment.am

13  «Մարդկային աղքատությունը և աղքատամետ քա ղա քականությունը Հայաստանում», ՄԱԿի Զար գացման 
ծրագիր, Երևան, 2005, էջ 2341,  
http://gov.am, http://undp.am
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վար չա րա րու թյուն և գոր ծա ռույթ ներ14: Հան րա պե տու թյու նում կո ռուպ ցիոն երևույթ նե րը առ կա են 
վե րոնշ յալ բո լոր շրջա նակ նե րում, սա կայն ա ռա վել վտան գա վոր են ֆի նանս նե րի և ստ վե րա յին 
դրա մաշր ջա նա ռու թյան և կա ռա վար ման ո լոր տի կո ռուպ ցիոն երևույթ նե րը, ո րոնք ու նեն ա մե նա
բազ մա զան դրսևո րում եր: Այդ մա սին են վկա յում ՀՀ վե րահս կիչ պա լա տի կող մից  20082009թթ. 
ըն թաց քում անց կաց ված ստու գում ե րը, ո րոն ցով հայտ նա բեր վել են ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա
խա րա րու թյան կող մից բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի շռայլ ման, փո շիաց ման ու յու րաց ման բազ մա թիվ 
փաս տեր15: Լուրջ կո ռուպ ցիոն փաս տեր են ար ձա նագր վել նաև Հա մաշ խար հա յին բան կի ա ջակ
ցու թյամբ ի րա կա նաց վող «Ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ար դիա կա նաց ման երկ րորդ ծրագ
րի» ի րա կա նաց ման ըն թաց քում16:

բու ժօգ նու թյան ո րակ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բու ժօգ նու թյան ո րա կի վե րա բեր յալ հա մա կարգ ված քա

ղա քա կա նու թյան հա յե ցա կար գա յին հիմ քերն ա ռա ջին ան գամ դրվել են Հա յաս տա նի կա ռա վա
րու թյան 2002 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 31ի N46 ար ձա նագ րա յին ո րոշ մամբ հաս տատ ված «Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բնակ չու թյա նը տրա մադր վող բժշկա կան օգ նու թյան ո րա կի բա րե
լավ ման և կա ռա վար ման հա յե ցա կար գում», ո րով բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի բա րե լա վու մը և 
ո րա կի ա պա հով ման մե խա նիզմ ե րի ստեղ ծու մը սահ ման վել է որ պես ա ռող ջա պա հա կան ո լոր
տի բա րե փո խում ե րի կարևո րա գույն բաղ կա ցու ցիչ մաս:

Նշ ված հա յե ցա կար գի դրույթ նե րը գործ նա կան կի րա ռու թյան դաշտ տե ղա փո խե լու ա ռա ջին 
փոր ձը կա տար վել է 2005 թվա կա նի նո յեմ բե րին, երբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող
ջա պա հու թյան նա խա րա րի No1116Ա հրա մա նով հի վան դա նոց նե րում ստեղծ վել են ո րա կի վե
րահսկ ման մաս նա գի տա կան հանձ նա ժո ղով եր: Սա կայն, հի վան դա նո ցա յին բու ժօգ նու թյան 
ո րա կի հստակ չա փո րո շիչ նե րի և ցու ցա նիշ նե րի, գնա հատ ման ըն թա ցա կար գե րի և գոր ծի քա
կազ մի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով այդ հանձ նա ժո ղով ե րի գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու
թյու նը ե ղել և մ ում է ան բա վա րար՝ հիմ ա կա նում սահ մա նա փակ վե լով միայն պա հանջ վող հաշ
վետ վու թյուն նե րի ներ կա յաց մամբ:

Բու ժօգ նու թյան ո րա կի գործ նա կան բա րե լավ ման ա ռու մով կարևոր քայլ էր 2008 թվա կա նին 
Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ ված «Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան բնակ
չու թյան ա ռող ջու թյան ա ռաջ նա յին պահ պան ման 20082013 թվա կան նե րի ռազ մա վա րու թյան» 
ըն դու նու մը (19.06.2008թ., ար ձա նագ րա յին ո րո շում N 24), ո րում պատ շաճ տեղ է հատ կաց վել 
ա ռող ջու թյան ա ռաջ նա յին պահ պան ման (ԱԱՊ) ո լոր տում բու ժօգ նու թյան ո րա կի ա պա հով ման 
խնդիր նե րին և դ րանց ի րա կա նաց ման մի ջո ցա ռում ե րի ծրագ րին:

Ի կա տա րում վե րո հիշ յալ ռազ մա վա րու թյան, ԱՄՆ ՄԶԳ Ա ռող ջու թյան ա ռաջ նա յին պահ պան
ման բա րե փո խում ե րի ծրագ րի (PHCR Project) ա ջակ ցու թյամբ մշակ վել և ՀՀ ա ռող ջա պա հու

14 1. «Հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտո րին գի մեթոդաբանություն կրթության և առողջա պա հու թյան 
ոլորտներում», մշակված է ՄԱԶԾ-ի «Աջակ ցություն տեղեկատվական հասա րակու թյա նը և 
ժողովրդավարական կառա վար մանը» ծրագրի շրջանակներում և արժա նացել է ՀՀ կառավա րու թյան 
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի հավա նու թյանը 2005 թ. հունիսի 24-ին՝ N 59-79 արձանա գրությամբ: 
www.undp.am, www.gov.am 
2. «Քաղաքացիական հասարակության համայնքա յին խմբերի կողմից ՀՀ առողջապահության և կրթու թյան 
ոլորտներում հակակոռուպցիոն մաս նակ ցային մոնի տո րինգի արդյունքները», մշակ ված է ՄԱԶԾի «Իրա զեկ ման և 
հակազդեցության բարե լավում Հայաս տանում կոռուպցիայի բացա հայտման գործ ընթացում» ծրագրի 
շրջանակներում, 2007 թ., www.undp.am

15 «ՀՀ առողջապահության նախարարությանը պե տա կան պատվերի և ծրագրերի կատարման նպա տա կով 
պետական բյուջեից հատկացված մի ջոց նե րի օգտա գործման և բյուջետային մուտքերի ապա հով ման, ինչպես 
նաև պետական սեփակա նության կա ռա վար ման և օգտագործման նկատմամբ իրակա նաց ված 
վերահսկողության արդյունքների վերա բե րյալ ընթացիկ հաշվետվություն», հաստատված ՀՀ վերահսկիչ 
պալատի խորհրդի 2009թ. մարտի 9ի թիվ 7/6 որոշմամբ, www.coc.am

16 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրակա նաց վող «Առողջապահության համակարգի արդի ա կա նաց
ման երկրորդ ծրագրի» ընթացքի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ 
ընթացիկ հաշվետվություն», հաստատ ված ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2009 թ. մարտի 9ի թիվ 7/5 
որոշմամբ, www.coc.am
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թյան նա խա րա րի հրա մա նով (N1661Ա, 18.11.2008) հաս տատ վել է ԱԱՊ ո լոր տում բու ժօգ նու թյան 
ո րա կի գործ նա կան ա պա հով ման հա մա լիր փա թե թը, նե րառ յալ կի րարկ ման մե թոդ նե րի, ըն
թա ցա կար գե րի և հաշ վառ մանհաշ վետ վա կան ձևաթղ թե րի գոր ծի քա կազ մը: Որ պես սկիզբ, այդ 
գոր ծի քա կազ մը կի րարկ ման մեջ է դրվել հան րա պե տու թյան բո լոր մար զե րի և Երևան քա ղա քի 
139 ա ռա վել խո շոր (ե րեք և ա վե լի բժիշկ ներ ու նե ցող) ԱԱՊ հաս տա տու թյուն նե րում:

Այդ նպա տա կով ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից հաս տատ ված ու սուց ման 
ծրագ րով հան րա պե տու թյան բո լոր մար զե րում և Երևան քա ղա քում պատ րաստ վել են 50 ո րա կի 
հա մա կար գող ներ (ՈՀ), ո րոնք մաս նա գի տա կան և կազ մա կերպ չա կան ա ջակ ցու թյուն են ցու ցա
բե րել ներգ րավ ված բո լոր ԱԱՊ հաս տա տու թյուն նե րին՝ ու սու ցա նե լով, իսկ այ նու հետև՝ նաև շա
րու նա կա կան գործ նա կան ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լով վեր ջին նե րիս աշ խա տա կից նե րին:

Հա յաս տա նի ԱԱՊ հա մա կար գի բո լոր ե րեք մա կար դակ նե րում՝ 139 բուժ հաս տա տու թյուն նե
րում, մար զա յին ա ռող ջա պա հա կան վար չու թյուն նե րում և Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյու
նում ստեղծ վել և գոր ծում են ո րա կի բա րե լավ ման խոր հուրդ ներ (ՈԲԽ):

Կի րարկ ման մեջ են դրվել բու ժօգ նու թյան ո րա կի գնա հատ ման ման րակր կիտ մշակ ված գոր
ծիք ներ, նե րառ յալ ո րա կի ցու ցա նիշ նե րի շա րու նա կա կան վի ճա կագ րա կան մո նի տո րին գը, ծա
ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի ներ քին ինք նագ նա հա տու մը, բժշկա կան քար տե րի/դեպ քե րի վե րա
նա յու մը, ինչ պես նաև պա ցիենտ նե րի գո հու նա կու թյան գնա հատ ման մե թոդ նե րը:

Ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան մի ջազ գա յին փոր ձի հի ման վրա մշակ վել, հաս տատ վել և կի
րառ ման մեջ են դրվել ԱԱՊ պրակ տի կա յում ա ռա վել տա րած ված 10 (3՝ մե ծա հա սակ նե րի և 7՝ 
ման կա կան հա սա կի) հի վան դու թյուն նե րի և վի ճակ նե րի վար ման կլի նի կա կան չա փո րո շիչ ներ՝ 
հա մա ռոտ կլի նի կա կան գոր ծե լա կար գեր:

Ո րա կի ա պա հով ման վե րո հիշ յալ գոր ծի քա կազ մի ներդր ման արդ յուն քում Հա յաս տա նի ԱԱՊ 
հա մա կար գում ո րո շա կիո րեն ար մա տա վոր վել է բու ժօգ նու թյան ո րա կի կա նո նա վոր մշտա դի
տարկ ման մշա կույ թը, այն է՝ ա վե լի կա նո նա կարգ ված մաս նա գի տա կան աշ խա տանք՝ ըստ կլի
նի կա կան չա փո րո շիչ նե րի, ո րա կի խնդիր նե րի բա ցա հայտ մա նը և լուծ մանն ուղղ ված ա ռա վել 
նա խա ձեռ նող և ակ տիվ գոր ծե լա կերպ: Տե ղե րում լուծ վել են բա ցա հայտ ված մի շարք խնդիր
ներ, այդ թվում՝ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի և տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու թյան բա րե լավ ման, 
բնակ չու թյան տե ղե կատ վու թյան և ա ռող ջա պա հա կան կրթու թյան ա ռում ե րով:

Այ դու հան դերձ, վե րո հիշ յալ դրա կան ձեռք բե րում երն ի րենց կա յու նու թյան և շա րու նա կա կա
նու թյան ա ռու մով դեռևս խո ցե լի են: Հա յաս տա նի բուժ հաս տա տու թյուն նե րում դեռևս ոչ հազ վա
դեպ կա րե լի է դի տար կել այն պի սի ի րա վի ճակ, երբ բու ժօգ նու թյան ո րա կը, մշտա պես հայ տա
րար վող գե րա կա յու թյուն լի նե լով հան դերձ, գործնակա նում մտա հո գու թյան ա ռար կա է դառ նում 
հիմ ա կա նում այն ժա մա նակ, երբ ա ռա ջա ցած լուրջ հիմ ախն դիր ներն այլևս անհ նար է չնկա
տել: Իսկ դրանց լուծ ման նպա տա կով ձեռ նարկ վող մի ջամ տու թյուն ներն էլ սո վո րա բար կրում են 
ի րա վի ճա կա յին և դր վա գա յին բնույթ: Ա վան դա բար, նմա նա տիպ դրվա գա յին մո տե ցում է ցու ցա
բեր վում նաև բժշկա կան սխալ նե րի ու սում ա սի րու թյան և վեր լու ծու թյան ա ռու մով:

Այս պի սով, հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում առ կա են բու ժօգ նու թյան 
ո րա կի մշտա դի տարկ մանն ու բա րե լավ մանն ուղղ ված ո րո շա կի կար գա վո րիչ ներ, չա փո րո շիչ
ներ և ըն թա ցա կար գեր: Մի ջազ գա յին դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյան շնոր հիվ 
ո րա կի հսկման նախ կին խիստ ուղ ղա հա յաց և պատ ժիչ մո տե ցում երն աս տի ճա նա բար փո խա

րին վում են ա ռա վել հո րի զո նա կան, ա ջակ
ցող վե րահսկ ման սկզբունք նե րով ղե կա
վար վող մե խա նիզմ ե րով և գոր ծիք նե րով: 
Դ րանք, սա կայն, հիմ ա կա նում գոր ծում 
են ԱԱՊ ո լոր տում՝ սահ մա նա փակ վե լով 
ե րե խա նե րի, կա նանց և մե ծա հա սակ նե րի 
ա ռող ջու թյան պահ պան մանն ուղղ ված ո րոշ 
բուժ ծա ռա յու թյուն նե րով:

Ընդ հա նուր առ մամբ, երկ րի ա ռող ջա
պա հու թյան ողջ հա մա կար գի ծա վալ նե րով, 

« Բուժօգնության որակի 

գործնական բարելավման 

առումով կարևոր քայլ էր 

2008 թվականին:
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բու ժօգ նու թյան ո րա կի բա րե լավ մանն ուղղ ված հա մա կար գա յին մո տե ցում ե րը, հա մա պա տաս
խան գոր ծի քա կազ մե րի առ կա յու թյու նը և դ րանց ինս տի տու ցիո նա լաց ման մա կար դա կը դեռևս 
չեն կա րող գնա հատ վել բա վա րար:

Ո րակյ ալ բու ժօգ նու թյա նը նպաս տող մե խա նիզմ ե րը դեռևս հատ վա ծա կան բնույթ են կրում: 
Բու ժօգ նու թյան ո րա կի ա պա հով ման մի ջոց նե րի ակ տիվ ներդր ման և շա րու նա կա կան կի րառ ման 
ա ռու մով բու ժաշ խա տող նե րի մո տի վա ցիան բա վա կա նին սահ մա նա փակ է: Վի ճա կի բա րե լավ
մա նը խո չըն դո տում են, մաս նա վո րա պես, լի ցեն զա վոր ման և շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան 
կրթու թյան գոր ծող պա հանջ նե րի ոչ լիար ժեք լի նե լը, բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի հա վա տար մագր
ման հա մա կար գի բա ցա կա յու թյու նը, բուժ հաս տա տու թյուն նե րի միջև մրցակ ցու թյան և մո տի վա
ցիա յի ցածր մա կար դա կը:

Բու ժօգ նու թյան ո րա կի բա րե լավ ման ա ռու մով Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան ա ռաջ նա կարգ 
հիմ ախն դիր նե րից է մում նաև գի տա կան ա պա ցույց նե րի վրա հիմ ված կամ «ա պա ցու ցո ղա կան» 
ան վան վող բժշկու թյան (Evidencebased medicineEBM) ար մա տա վո րու մը բու ժաշ խա տող նե րի պրակ
տի կա յում: Ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է այն պի սի բժշկա կան պրակ տի
կա, ո րի դեպ քում ախ տո րո շիչ, կան խար գե լիչ և բու ժա կան մի ջամ տու թյուն նե րի մա սին ո րո շում երն 
ըն դուն վում են՝ ել նե լով նրանց արդ յու նա վե տու թյան և անվ տան գու թյան մա սին ե ղած ա պա ցույց նե
րից, այ սինքն՝ գի տա կան ակն հայ տու թյու նից: Իսկ այդ ակն հայ տու թյու նը հիմ ա վոր վում՝ ա պա ցուց
վում է բազ մա հա զա րա նոց տվյալ ներ ընդգր կող կլի նի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յուն քում:

Ցա վոք, ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան ժա մա նա կա կից մո տե ցում երն այ սօր հա սու չեն Հա
յաս տա նի բու ժաշ խա տող նե րից շա տե րին, և ն րանք շա րու նա կում են պրակ տի կա յում կի րա ռել 
ի րենց անձ նա կան փոր ձով ձևա վոր ված կամ նույ նիսկ վա ղուց գո յու թյուն ու նե ցած շատ բժշկա
կան ա վան դույթ ներ և մո տե ցում եր, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու
թյան գի տա կան արդ յունք նե րին:

Իսկ այն բու ժաշ խա տող նե րը, ով քեր ձգտում են կի րա ռել ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան 
սկզբունք նե րը, օգտ վում են Հա յաս տա նում սահ մա նա փակ շրջա նա ռու թյան մեջ գտնվող 
տար բեր ձևա չա փե րի կլի նի կա կան ու ղե ցույց նե րից, ո րոնք սա կայն գե րակշ ռա բար վե րա բե
րում են ա ռող ջու թյան ա ռաջ նա յին պահ պան ման ո լոր տին: Ե ղած կլի նի կա կան ու ղե ցույց նե րը 
մշակ վել են հիմ ա կա նում մի ջազ գա յին դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի (Ա ռող ջա պա հու թյան 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն, Հա մաշ խար հա յին բանկ, ԱՄՆի Մի ջազ գա յին զար գաց
ման գոր ծա կա լու թյուն…) հո վա նա վո րու թյամբ ձևա վոր վող տար բեր մաս նա գի տա կան խմբե
րի կող մից: Դ րանք մշակ վել են՝ կի րա ռե լով տա րաբ նույթ սկզբնաղբ յուր ներ, մո տե ցում եր 
և մե թո դա բա նու թյուն, ին չի արդ յուն քում եր բեմ կա րող են հա կա սել միմ յանց և նույ նիսկ ոչ 
լիո վին հա մա պա տաս խա նել ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան ար դիա կան պա հանջ նե րին:

Հա յաս տա նում ստեղծ ված չէ ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան վրա հիմ ված կլի նի կա կան պրակ
տի կա յի չա փո րո շիչ նե րի մշակ ման, վե րա նայ ման և թար մաց ման ազ գա յին՝ միօ րի նա կա նաց ված 
գոր ծըն թաց:

Բժշ կա կան կրթու թյան ու սում ա կան ծրագ րե րը երկ րի տար բեր բժշկա կան ու սում ա կան հաս
տա տու թյուն նե րում նույն պես տար բեր են և եր բեմ չեն հա մա պա տաս խա նում բազ մա զան կլի նի
կա կան ու ղե ցույց նե րին: Նույ նան ման խո չըն դոտ նե րի են առնչ վում նաև շա րու նա կա կան բժշկա
կան կրթու թյան ծրագ րե րը:

Հա յաս տա նում գո յու թյուն չու նի բժշկա կան հաս տա տու թյուն նե րի և/ կամ ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա վա տար մագր ման հա մա կարգ: Չ կա նաև ան հատ բու ժաշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան լի
ցեն զա վոր ման կամ հա մար ժեք այլ հա մա կարգ:

Բուժ հաս տա տու թյուն նե րի հետ կնքվող ծա ռա յու թյուն նե րի գնման պայ մա նագ րե րի այ սօր գոր ծող 
պա հանջ նե րը չեն խթա նում բժիշկ նե րի և բուժ քույ րե րի մո տի վա ցիան՝ բու ժօգ նու թյան ո րա կի և պա
ցիենտ նե րի անվ տան գու թյան կա յուն և շա րու նա կա կան բա րե լա վում ա պա հո վե լու ա ռու մով:

Մարդ կա յին ռե սուրս ներ և շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գա ցում
Հա յաս տա նում ո րակյ ալ և լիար ժեք ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց մա նը խո

չըն դո տող կարևոր գոր ծոն նե րից մե կը ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի՝ մարդ կա յին ռե սուրս նե
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րով ոչ պատ շաճ ա պա հով վա ծու թյան հիմ ախն դիրն է: Խոս քը վե րա բե րում է և՛ բու ժաշ խա տող
նե րի թվա քա նա կին, և՛ մաս նա գի տա կան կազ մին, և՛ ն րանց ո րա կա վոր մանն առնչ վող չլուծ ված 
խնդիր նե րի առ կա յու թյա նը:

Հա յաս տա նում ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի՝ մարդ կա յին ռե սուրս նե րով ա պա հով վա ծու
թյան ի րա վի ճա կը ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է բնու թագ րել որ պես գեր հա գե ցած, սա կայն աշ
խար հագ րո րեն և մաս նա գի տա կան տար բեր դա սե րի (կա տե գո րիա նե րի) ա ռու մով՝ ան հա մա չափ 
բաշխ ված:

2008 թվա կա նի վեր ջի դրու թյամբ բժիշկ նե րի ընդ հա նուր թի վը Հա յաս տա նում ե ղել է 12 558, 
ին չը 10 000 բնակ չի հաշ վով կազ մում է 38,8: Իսկ մի ջին բու ժաշ խա տող նե րի թի վը, հա մա պա
տաս խա նա բար, կազ մել է 18 328 կամ 56,6/10 000 բնակ չին17: Հա մե մա տու թյան հա մար՝ Եվ րո
միու թյան ան դամ երկր նե րի մի ջին ցու ցա նի շը կազ մել է շուրջ 35 բժիշկ 10 000 բնակ չին և 72 բուժ
քույր 10 000 բնակ չին18:

Հա մա կար գում առ կա են անհ րա ժեշ տից ա վե լի մեծ թվով նեղ մաս նա գետ ներ և, ընդ հա կա ռա
կը, անհ րա ժեշ տից քիչ քա նա կով ընդ հա նուր պրակ տի կա յի կամ ըն տա նե կան բժիշկ ներ:

Պահ պան վում է նաև խախտ ված հաշ վեկ շի ռը Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րի, ինչ պես նաև 
ընդ հա նուր առ մամբ քա ղա քա յին և գ յու ղա կան ա ռող ջա պա հու թյան միջև: 10 000 բնակ չի հաշ վով 
բժիշկ նե րի թի վը Երևա նում կազ մում է 32,1, իսկ մար զե րում՝ սկսած 13,9ից (Ար մա վի րի մարզ) 
մինչև ա ռա վե լա գույ նը՝ 19,8 (Շի րա կի մարզ): Գ յու ղա կան ա ռող ջա պա հու թյունն ու նի և՛  ընդ հա նուր 
պրակ տի կա յի բժիշկ նե րի, և՛ նեղ մաս նա գետ նե րի չլրաց ված կա րիք, մինչ դեռ քա ղա քա յին բնա
կա վայ րե րում այդ եր կու կա տե գո րիա նե րի թվա քա նա կը գե րա զան ցում է կա րիք նե րը:

Ն կա րագր ված ի րա վի ճա կը հետևանք է ա ռող ջա պա հու թյան մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կար ճա
ժամ ետ և եր կա րա ժամ ետ պլա նա վոր ման ակն հայ տո րեն թե րի լի նե լու:

Այդ ա ռու մով բնու թագ րա կան է բժշկա կան ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րում ա մե նամ յա 
ըն դու նե լու թյան ա վան դա բար մեծ ծա վալ նե րը: Պե տա կան բժշկա կան ու սում ա կան հաս տա
տու թյուն նե րում ըն դու նե լու թյան ծա վալ նե րը պե տու թյան կող մից թե պետև կա նո նա կարգ վում են, 
այ նո ւա մե նայ նիվ այդ կար գա վոր ման արդ յու նա վե տու թյու նը պլա նա վոր ման ռազ մա վա րա կան 
հիմ ա վոր վա ծու թյան տե սանկյ ու նից դեռևս հե ռու է բա վա րար լի նե լուց: Իսկ հան րա պե տու թյու
նում գոր ծող մի շարք մաս նա վոր բժշկա կան ու սում ա կան հաս տա տու թյուն ներ շա րու նա կա բար 
ընդ լայ նում են ըն դու նե լու թյու նը՝ ընդ հան րա պես դուրս մա լով երկ րի մասշ տա բով ա ռող ջա պա
հու թյան մարդ կա յին ռե սուրս նե րի պլա նա վոր ման շրջա նակ նե րից: Բարձ րա գույն բժշկա կան ու
սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րում վեր ջին տաս նամ յա կում (19982008 թթ.) շրջա նա վարտ նե րի 
թի վը նվա զել է՝ 622ից հաս նե լով 428ի19: Սա կայն այս վի ճա կագ րու թյու նից ամ բող ջո վին դուրս 
են մա ցել ոչ պե տա կան բժշկա կան բու հե րը, ո րոնց վե րա բեր յալ ա ռող ջա պա հու թյան վի ճա կագ
րա կան ծա ռա յու թյու նը տվյալ ներ չու նի:

Ար մա տա կան բա րե փոխ ման կա րիք կա նաև ա ռող ջա պա հու թյան մարդ կա յին ռե սուրս նե րի 
զար գաց ման ո լոր տում: Ընդ ո րում, խնդիր ներն այդ ո լոր տում առ կա են ինչ պես կա ռա վար ման 
վե րին (նե րառ յալ օ րենսդ րա կան) մա կար դա կում, այն պես էլ ներ կազ մա կեր պա կան ղե կա վար
ման գոր ծըն թաց նե րում:

Այն բա նից հե տո, երբ 2001 թվա կա նից Հա յաս տա նում օ րենսդ րո րեն դա դա րեց վեց ան հատ բու
ժաշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան լի ցեն զա վոր ման գոր ծըն թա ցը, ըստ էու թյան վե րա ցավ բու
ժաշ խա տող նե րի կա նո նա վոր մաս նա գի տա կան զար գաց ման պա հանջ ա ռա ջադ րող միակ գոր ծուն 
օ րենսդ րա կան լծա կը: Եվ չնա յած որ «Լի ցեն զա վոր ման մա սին» Հա յաս տա նի օ րեն քով սահ ման
ված է դրույթ բու ժաշ խա տող նե րի ո րա կա վոր ման ստուգ ման մա սին, բու ժաշ խա տող նե րի մաս
նա գի տա կան ո րա կա վոր ման պար բե րա կան հա վաստ ման կա նո նա վոր մե խա նիզմ ե րը դեռևս 
բա ցա կա յում են: Բուժ հաս տա տու թյուն նե րի լի ցեն զա վոր ման նոր մա տի վա յին պա հանջ նե րում 

17  «Առողջություն և առողջապահություն, Հայաստան, 2008» տեղեկատու, ՀՀ ԱՆ Առողջապահության 
տեղեկատվականվերլուծական հանրապետական կենտրոն:

18  WHO Regional office for Europe, 2006,
19  «Առողջություն և առողջապահություն, Հայաստան, 2008» տեղեկատու, ՀՀ ԱՆ Առողջապահության 

տեղեկատվականվերլուծական հանրապետական կենտրոն:
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նրանց աշ խա տա կից
նե րի 5ամ յա պար բե
րա կա նու թյամբ վե րա
պատ րաստ վե լու պայ
մա նը գործ նա կա նում 
չի ա պա հով վում՝ կա
նո նա վոր հաշ վառ ման 
և վե րահսկ ման հա մա
կար գի բա ցա կա յու թյան 

պատ ճա ռով: Ըստ էու թյան, այդ խնդի րը թողն ված է բուժ հաս տա տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի 
կամ քին և հա յե ցո ղու թյա նը:

Ներ կազ մա կեր պա կան մա կար դա կում մարդ կա յին ռե սուրս նե րի զար գաց մանն առնչ վող 
ա ռանց քա յին խնդի րը բու ժաշ խա տող նե րի աշ խա տան քի գնա հատ ման և ն րանց մաս նա գի տա
կան զար գաց ման (այդ թվում՝ ու սուց ման) կա րիք նե րի ո րոշ ման կա նո նա վոր մե խա նիզմ ե րի բա
ցա կա յու թյունն է: Աշ խա տան քի գնա հատ ման և զար գաց ման կա րիք նե րի ո րոշ ման հա մար հիմք 
պետք է ծա ռա յեն աշ խա տան քի (պաշ տո նի) նկա րագ րե րը, ո րոնք բուժ հաս տա տու թյուն նե րի գե
րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նում պար զա պես բա ցա կա յում են: Լա վա գույն դեպ քում աշ խա տան քի 
պայ ման նե րի վե րա բեր յալ ո րո շա կի դրույթ ներ նե րառ վում են բու ժաշ խա տող նե րի հետ կնքվող 
աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րե րում, ին չը, սա կայն, լիար ժեք չա փա նի շա յին հիմք չի ստեղ ծում 
աշ խա տո ղի կա տա րո ղա կա նի գնա հատ ման և դ րա նից բխող՝ զար գաց ման կա րիք նե րի ո րոշ ման 
հա մար:

Բու ժաշ խա տող նե րի կա յուն մաս նա գի տա կան զար գաց ման անկյ ու նա քա րե րից մե կը ո րակյ ալ 
և արդ յու նա վետ շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան (ՇԲԿ) (Continuous Medical Education  
CME) հա մա կարգ ու նե նալն է:

Շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյու նը Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վում է գե րակշ ռա բար 
Ա ռող ջա պա հու թյան ազ գա յին ինս տի տու տի (ԱԱԻ) կող մից: Ա վե լի սահ մա նա փակ չա փով ո րոշ 
ՇԲԿ ի րա կա նաց նում է նաև Երևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը (ԵՊԲՀ): Ո րո շա
կի ի մաս տով ԱԱԻի «մե նաշ նոր հա յին» կար գա վի ճա կը նպաս տում է այդ ո լոր տում ու սուց ման 
բարձր գնե րին և շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան ծրագ րե րի մտա հո գիչ ո րա կին: Վեր ջին 
ժա մա նա կաշր ջա նում Երևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րանն ա ռա վել նա խա ձեռ նո ղա
կան պահ վածք է հան դես բե րում և ձգ տում է ո րոշ մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով ա վե լի մեծ դե
րա կա տա րում ստանձ նել շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան տրա մադր ման ա ռու մով: Այդ 
հան գա ման քը կա րող է ա վե լի շա հա վետ ի րա վի ճակ ստեղ ծել ՇԲԿ ո լոր տում ա ռա վել մրցակ ցա
յին, ճկուն և արդ յու նա վետ մի ջա վայր ձևա վո րե լու ա ռու մով:

Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 2004 թվա կա նի հրա մա նով սահ ման ված հետ դիպ լո
մա յին շա րու նա կա կան կրթու թյան կրե դիտ նե րի տրա մադր ման կարգն ըստ էու թյան չի գոր ծում, 
քա նի որ դրա գոր ծարկ ման և վե րահսկ ման ըն թա ցա կար գե րը հստա կեց ված չեն: Չ նա յած որ 
այդ հրա մա նով սահ ման վել են կրե դիտ նե րի ձեռք բեր ման մի քա նի այ լընտ րանք ներ, ի րա կա
նում միայն Ա ռող ջա պա հու թյան ազ գա յին ինս տի տու տի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներն են 
ինք նա բե րա բար ըն դուն վում որ պես շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան կրե դիտ ներ: Հաշ վի 
առ նե լով, որ Ա ռող ջա պա հու թյան ազ գա յին ինս տի տու տը ՇԲԿ կրե դիտ ներ շնոր հող միակ կազ
մա կեր պու թյու նը լի նե լով հան դերձ, նաև շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյուն ի րա կա նաց նող 
ա մե նա խո շոր հաս տա տու թյունն է, ա պա դժվար է խո սել այդ ո լոր տում լուրջ մրցակ ցու թյան և 
ո րա կի հսկո ղու թյան մա սին:

Շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան ֆի նան սա վո րում ի րա կա նաց վում է ինչ պես պե տա
կան պատ վե րի շրջա նակ նե րում, այն պես էլ՝ բուժ հաս տա տու թյուն նե րի բյու ջե նե րից կամ վե րա
պատ րաստ վող նե րի անձ նա կան մի ջոց նե րից կա տար վող վճա րում ե րի հաշ վին: Ա ռող ջա պա հու
թյան պե տա կան բյու ջեից շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյա նը մա ցոր դա յին սկզբուն քով 
հատ կաց վող ոչ բա վա րար ֆի նան սա վոր ման հետևան քով վեր ջի նիս ծան րու թյու նը գե րակշ ռա

« Առողջապահության նախարարությունը 

հաստատում կամ մերժում է տարբեր 

կազմակերպությունների կողմից 

ներկայացվող ուսումնական ծրագրերը:
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բար ընկ նում է բու ժաշ խա տող նե րի անձ նա կան մի ջոց նե րի վրա, ինչն էլ, սա կայն, հա ճախ դժվար 
հաղ թա հա րե լի խնդիր է դառ նում նրանց հա մար:

Հա յաս տա նի ան կա խու թյան տա րի նե րին շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան ֆի նան սա վոր
ման և ի րա կա նաց ման գոր ծում զգա լի դե րա կա տա րում են ստանձ նել նաև մի ջազ գա յին դո նոր 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք հիմ ա կա նում ներդ րում են կա տա րել ա ռող ջու թյան ա ռաջ նա յին 
պահ պան ման, իսկ ա ռա վել ստույգ՝ ըն տա նե կան բժշկու թյան ո լոր տում բու ժաշ խա տող նե րի հետ
դիպ լո մա յին մաս նա գի տաց ման և շա րու նա կա կան կրթու թյան ի րա կա նաց ման հա մար: Դ րա շնոր
հիվ զգա լիո րեն ա վե լա ցել է հա մա պա տաս խան ու սու ցում ան ցած ԱԱՊ/ըն տա նե կան բժիշկ նե րի և 
բուժ քույ րե րի քա նա կը, ո րը, սա կայն, դեռևս ետ է մում չա փո րո շի չա յին կա րիք նե րը բա վա րա րե լուց:

Շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան ու սում ա կան ծրագ րե րը հա ճախ չեն բխում գործ նա
կան ա ռող ջա պա հու թյան ի րա կան կա րիք նե րից: Այ սօր չկան սահ ման ված հետևո ղա կան մե խա
նիզմ եր, ո րոնք կդրդեին շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյուն ի րա կա նաց նող հաս տա տու
թյուն նե րին ի րենց ծրագ րե րի ձևը, բո վան դա կու թյու նը և ո րա կը հա մա պա տաս խա նեց նե լու վե րա
պատ րաստ վող նե րի ի րա կան կա րիք նե րին:

Չ կան շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան ու սում ա կան ծրագ րե րի ո րակն ա պա հո վող արդ
յու նա վետ մե խա նիզմ եր: Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյու նը հաս տա տում կամ մեր ժում է 
տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ներ կա յաց վող ու սում ա կան ծրագ րե րը՝ չու նե նա լով 
դրանց ո րա կի գնա հատ ման հստակ և պաշ տո նա պես սահ ման ված ու ղե նիշ ներ: Մ յուս կող մից, 
բժշկա կան ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րը չու նեն ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան սկզբնաղբ
յուր նե րը հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար անհ րա ժեշտ ֆի նան սատեխ նի կա կան ռե սուրս ներ, ին պես 
նաև ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան մի ջազ գա յին ռե սուրս նե րից օգտ վե լու ա ռու մով բա վա կա նա չափ 
կա րո ղու նակ մաս նա գետ ներ: Այդ հան գա մանք նե րը նույն պես խո չըն դո տում են ա պա ցու ցո ղա կան 
բժշկու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող ո րակյ ալ ու սում ա կան ծրագ րեր մշա կե լուն:

Դա սա վան դող նե րի ցածր վար ձատ րու թյունն իր հեր թին չի խթա նում շա րու նա կա կան բժշկա կան 
կրթու թյան ո լոր տում լա վա գույն մաս նա գետ նե րի ներգ րավ մա նը, ին չը նույն պես չի նպաս տում ՇԲԿ 
ո րա կի բա րե լավ մա նը: Հազ վա դեպ չեն դեպ քե րը, երբ նվազ ո րա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ
նե րի կող մից դա սըն թաց նե րի անց կա ցու մը հար ցա կա նի տակ է դնում դրանց օգ տա վե տու թյու նը:

Եր բեմ էլ ՇԲԿն չի կա պակց վում աշ խա տան քա յին մի ջա վայ րին և պայ ման նե րին, ին չը հնա
րա վո րու թյուն չի տա լիս վե րա պատ րաստ վող նե րին լիար ժե քո րեն կի րա ռել ձեռք բեր ված գի տե
լիք ներն ու հմտու թյուն ներն ի րենց պրակ տի կա յում: Այդ պի սի ի րա վի ճակ ներ հա ճախ ար ձա նագր
վում են, օ րի նակ, որ պես ըն տա նե կան բժշիկ ներ պատ րաստ ված մաս նա գետ նե րի մոտ, ո րոնք 
այ նու հետև չեն կա րո ղա նում լիո վին ի րա կա նաց նել ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծա ռույթ նե րը՝ 
աշ խա տան քա յին տե ղե րում ստեղծ վող խո չըն դոտ նե րի կամ հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի 
բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով:

Շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան ո րա կին և մատ չե լիու թյանն առնչ վող այս հիմ ախն
դիր նե րը բա ցա սա կան մո տի վա ցիոն ազ դե ցու թյուն են թող նում բու ժաշ խա տող նե րի վրա, 
ո րոնք հիմ ա կա նում բուժ հաս տա տու թյան ղե կա վա րու թյան պար տադ րան քով են անց նում այդ 
դա սըն թաց նե րը:

Դե ղա քա ղա քա կա նու թյուն
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դե ղա գոր ծու թյան ո լոր տի զար գա ցու մը կարևոր ռազ մա վա րա

կան, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան նշա նա կու թյուն ու նի: Այս ո լոր տում վեր ջին 20 տա րի նե րի ըն
թաց քում տե ղի են ու նե ցել դրա կան տե ղա շար ժեր: Հիմ ադր վել է դե ղե րի շրջա նա ռու թյու նը կար
գա վո րող մար մին (1992թ.), ըն դուն վել են «Դե ղե րի մա սին» (1998 թ.) և «Թմ րա մի ջոց նե րի և հո գե
մետ նյու թե րի մա սին» (2002թ.) ՀՀ օ րենք նե րը և մի շարք են թաօ րենսդ րա կան ակ տեր, ներդր վել է 
դե ղե րի փոր ձաքն նու թյան, արժևոր ման և գ րանց ման հա մա կար գը, կա նո նա կարգ վել է դե ղե րի 
ներկ րու մը և ար տա հա նու մը, մշակ վել է կեղծ ված դե ղե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րի հա մա
լիր ծրա գիր և այլն:

Սա կայն հան րա պե տու թյու նում դեռևս առ կա են այն պի սի լուրջ հիմ ախն դիր ներ, ինչ պի սիք 
են դե ղե րի մատ չե լիու թյու նը, դե ղե րի ո րա կի ա պա հո վու մը և դե ղե րի արդ յու նա վետ  կի րա ռու մը: 
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Դե ղե րի մատ չե լիու թյան ա պա
հո վում ա ռող ջա պա հու թյան 
բա րե փո խում ե րի և երկ
րի տնտե սա կան զար գաց
ման հիմ ա կան գոր ծոն նե
րից մեկն է: Ընդ ո րում, խիստ 
կարևոր վում է բնակ չու թյան 

հա մար դե ղե րի ինչ պես ֆի զի կա կան, այն պես էլ տնտե սա կան մատ չե լիու թյու նը: Չ նա յած դե ղե
րի ֆի զի կա կան մատ չե լիու թյու նը վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում զգա լիո րեն բա րե լավ վել է, այ
դու հան դերձ այդ խնդի րը չլուծ ված է մում գյու ղա կան վայ րե րում: Այս պես, ՄԱԿի Զար գաց ման 
ծրագ րի կող մից անց կաց ված «Մարդ կա յին զար գաց ման ազ գա յին հե տա զո տու թյան» (ՄԶԱՀ) 
շրջա նա կում հե տա զոտ ված 170 գյու ղա կան հա մայնք նե րի մոտ 90 %ում դե ղա տուն չկար կամ 
չէր գոր ծում20: Ընդ ո րում, այդ հա մայնք նե րի բնակ չու թյան շուրջ 77 %ը ստիպ ված է ձեռք բե րել 
դե ղեր հա մայն քի տա րած քից 6 կմ և ա վե լի հե ռա վո րու թյան վրա գտնվող դե ղատ նից: Ինչ պես 
վկա յում են «Oքսֆա մի» կող մից 20032004 թթ. ըն թաց քում հան րա պե տու թյան չորս մար զե րում 
ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րը21, գյու ղա կան հա մայնք նե րում դե ղատ նե րի բա
ցա կա յու թյու նը ստի պում է գյու ղաբ նակ նե րի շուրջ եր կու եր րոր դին օգտ վել մար զա յին քա ղաք նե
րի, իսկ 1025 %ին՝ նաև մայ րա քա ղա քի դե ղատ նե րից:

Դե ղե րի ֆի նան սա կան ան մատ չե լիու թյու նը, ա ռա վել քան ֆի զի կա կան ան հա սա նե լիու թյու նը, 
դար ձել է բնակ չու թյան բու ժօգ նու թյու նից օգտ վե լու լուրջ խո չըն դոտ: Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա
յու թյուն նե րի մատ չե լիու թյան ընդ հա նուր են թա տեքս տում դե ղե րի ֆի նան սա կան ան մատ չե լիու
թյան հիմ ախնդ րի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ նույ նիսկ պե տու թյան կող
մից ե րաշ խա վոր ված ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում՝

 ●  հի վան դա նո ցա յին բու ժօգ նու թյան հա մար պա հանջ վող դե ղե րի հիմ ա կան մա սը ձեռք է բեր
վում հի վան դի կող մից,

 ● ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա կան բու ժօգ նու թյան ըն թաց քում անհ րա ժեշտ դե ղե րը ձեռք են բեր
վում հիմ ա կա նում այ ցե լու նե րի կող մից,

 ● գ րե թե չի գոր ծում ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2006 թ. նո յեմ բե րի 23ի N 1717Ն ո րո շու մը «Անվ ճար 
կամ ար տոն յալ պայ ման նե րով դե ղեր ձեռք բե րե լու ի րա վունք ու նե ցող բնակ չու թյան սո ցիա լա
կան խմբե րի և հի վան դու թյուն նե րի ցան կե րը հաս տա տե լու մա սին»:

Դե ղե րի ֆի զի կա կան և ֆի նան սա կան ան մատ չե լիու թյու նը էլ ա վե լի է խո րաց նում բու ժօգ նու
թյան դի մե լու հո գե բա նա կան ար գել քը, քան զի հի վան դու թյան դեպ քում բժշկին չդի մե լու հիմ ա
կան պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րից մեկն էլ այն է, որ բժշկին դի մե լուց հե տո բուժ ման գոր ծըն թացն 
անհ րա ժեշ տա բար պա հան ջե լու է հա մա պա տաս խան դե ղե րի ձեռք բե րում, որն ի րենք ի վի ճա կի 
չեն կա տա րել: Այս պա րա գա յում շա տե րը գե րա դա սում են «ջայ լա մի դիր քո րո շու մը»՝ ա վե լի լավ է 
չի մա նանք մեր հի վան դու թյան մա սին, քան ի մա նա լով՝ չկա րո ղա նանք այն բու ժել դե ղե րի ան
մատ չե լիու թյան պատ ճա ռով22:

Հա յաս տա նում բարձր է դե ղե րի ստվե րա յին ու կեղծ դե ղե րի շրջա նա ռու թյան մա կար դա կը, ին չը 
մեծ վտանգ է ներ կա յաց նում բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան պահ պան ման ու դե ղաա հա բեկ չու թյան 
ա ռու մով: Այս պես, ըստ ՀՀ ԱՎԾ անց կաց րած հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի, տնա յին տնտե սու
թյուն նե րի կող մից դե ղա գոր ծա կան ար տադ րան քի ձեռք բեր ման ծա վա լը 5,65 ան գամ գե րա զան
ցում է դե ղա գոր ծա կան ար տադ րան քի ման րա ծախ առևտ րով զբաղ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

20  «Մարդկային աղքատությունն ու աղքատամետ քաղաքականությունը Հայաստանում», Երևան, 2005, http://
www.undp.am, http://www.gov.am

21  «Շիրակի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում առաջնային բուժօգնության և ոռոգման ջրի իրավիճակի 
մոնիտորինգ և գնահատում», Պրակ 6, «Զանգվածային հետազոտություն», OXFAM, Երևան, 2004:

22 Մ. արիստակեսյան, «Դեղերն ու աղքատությունը», ՀՀ կառավարության տնտեսական բարեփոխումերի 
«IACER» վերլուծական տեղեկատվական կենտրոն, «Հայացք տնտեսությանը» տեղեկագիր, Երևան, 2002 թ., 
սեպտեմբեր, թիվ 11 (23), էջ 2328, http://www.gov.am

« Դեղերի ոչ ճիշտ օգտագործմանը  

նպաստում է նաև բնակչության 

անբավարար իրազեկվածությունը:
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և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի կող մից հայ տա րար ված վա ճառ քի ծա վալ նե րը: Ստ վե րա յին շրջա
նա ռու թյու նը գնա հատ վել է 6570 տո կոս23:

Երկ րում չի գոր ծում դե ղե րի գնե րի պե տա կան կար գա վոր ման հա մա կարգ, ո րը շատ դեպ քե
րում բե րում է գնե րի ան հիմ ա ճի, բնակ չու թյան հա մար և ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գում 
դե ղե րի մատ չե լիու թյան զգա լի կրճատ ման: Դե ղե րի շրջա նա ռու թյան վրա 2001թ.ից ԱԱՀի կի
րա ռու մը ա վե լի է վատ թա րաց րել հիմ ա կան դե ղե րի տնտե սա կան մատ չե լիու թյու նը24:

Լուրջ հիմ ախն դիր է մում հան րա պե տու թյան դե ղաշր ջա նա ռու թյան բո լոր փու լե րում կո ռուպ
ցիոն երևույթ նե րի լայն տա րած վա ծու թյու նը25:

Լուրջ հիմ ախն դիր ներ կան դե ղե րի ո րա կի ա պա հով ման հա մա կար գում: Հան րա պե տու թյու
նում գոր ծող լի ցեն զա վոր ման հա մա կար գի ան հիմ պար զեց ման արդ յուն քում դե ղա գոր ծա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ո րոշ մա սը դուրս է մա ցել հսկո ղու թյու նից, մաս նա գետ նե րը չեն լի ցեն
զա վոր վում, չկա պար տա դիր վե րա պատ րաստ ման պա հանջ: Ար դեն շուրջ 10 տա րի է չկա տես
չա կան հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին, դե ղե րի ո լոր տի տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րը 
մաս նա գի տա կան հսկո ղու թյան չեն են թարկ վում: Ինչ պես ամ բողջ աշ խար հում, այն պես էլ Հա
յաս տա նում, նկատ վում են կեղծ ված դե ղե րի դե ղա գոր ծա կան շու կա ներ թա փանց ման և շր ջա նա
ռու թյան դեպ քեր՝ հա մա պա տաս խան մար մին նե րի թե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան և սահ ման նե րի 
«թա փան ցի կու թյան» պատ ճա ռով: Խն դիրն էլ ա վե լի բար դա ցավ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 
2011 թ. ըն դուն ված մի շարք ո րո շում ե րով՝ կապ ված դե ղե րի պե տա կան գրանց ման ու դե ղե րի 
փա թե թա վոր ման կար գե րի պար զեց ման հետ:

Հ րա տապ խնդիր է մում դե ղե րի արդ յու նա վետ կի րա ռու մը: Լայ նո րեն տա րած ված է ոչ արդ
յու նա վետ դե ղա բու ժու թյու նը, մեծ թվով դե ղե րի, հատ կա պես հա կա ման րէա յին, ան հիմ նշա
նա կու մը, բժշկի նշա նա կում պա հան ջող դե ղե րի ա ռանց դե ղա տոմ սի հի վանդ նե րին բաց թողն
ման լայ նո րեն տա րած ված պրակ տի կան, ան վե րահս կե լի ինք նա բու ժու մը, ո րոշ դե ղա գոր ծա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից շու կա յում դե ղե րի ան բա րե խիղճ, ա նօ րի նա կան ա ռաջմ ղու մը: 
Ն կատ վում է նաև դե ղե րի մա սին սպա ռիչ, օբ յեկ տիվ, հա վաս տի տե ղե կատ վու թյան պա կաս՝ 
ինչ պես մաս նա գետ նե րի, այն պես էլ բնակ չու թյան շրջա նում: Դե ղե րի ոչ ճիշտ օգ տա գործ մա նը 
նպաս տում է նաև բնակ չու թյան ան բա վա րար ի րա զեկ վա ծու թյու նը:

Այս հիմ ախն դիր նե րին զու գա հեռ ան բա վա րար է ու սում ա կան ծրագ րե րի բա րե փո խում ե րի 
գոր ծըն թա ցը: Դեռևս կա դե ղա գի տա կան ու դե ղատն տե սա գի տա կան հա մա կող մա նի հե տա զո
տու թյուն նե րի պա կաս: Բա ցա կա յում է դե ղաշր ջա նա ռու թյան մա սին օբ յեկ տիվ ու ամ բող ջա կան 
տե ղե կատ վու թյու նը, ին չը խո չըն դո տում է ո լոր տի կա ռա վար ման մա սին օբ յեկ տիվ ո րո շում եր 
կա յաց նե լուն:

23 «Առողջապահական կազմակերպությունների ու դեղատների և տնային տնտեսությունների կողմից 
առողջապահական ծառայությունների վրա կատարված ծախսերի ընտրանքային հետազոտության զեկույց», ՀՀ 
ԱՎԾ, Երևան, 2002:

24 “Medicine Prices: a New Approach to Measurement”, 2003 edition (working draft for field testing and revision), WHO / 
EDM / PAR /, 2003,2, 2003, medicineprices@who.int, http://www.who.int, http://www.haiweb,org/medicineprices 
Մ. արիստակեսյան, «Դեղերի գների և վաճառքի ծավալների դիտարկումը Հայաստանում», 
«Դեղգործակալություն» ՓԲԸ, «Դեղեր և բժշկություն» տեղեկատու, Երևան, 2001թ., 3րդ համար, էջ 6163, 
Մ. արիստակեսյան, «Նորից ենք տուժելու, ժողովուրդ» (հարցազրույց), «Հայոց աշխարհ» օրաթերթ, 2002 թ. 
հունվարի 23, N 12/1107, Երևան, 
Մ. արիստակեսյան, «Դեղերի շուկայում գործարարության կարգավորման մի քանի հարցերի մասին», 
«Դեղգործակալություն» ՓԲԸ, «Դեղեր և բժշկություն» տեղեկատու, Երևան, 2002 թ., 4րդ համար, էջ 1520:

25 1. ՄԱԿ ՄԱԶԾի «Քաղաքացիական հասարակության համայնքային խմբերի կողմից ՀՀ առողջապահության և 
կրթության ոլորտներում հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտորինգի արդյունքները», մշակված է ՄԱԶԾի 
«Իրազեկման և հակազդեցության բարելավում Հայաստանում կոռուպցիայի բացահայտման գործընթացում» 
ծրագրի շրջանակներում, 2007 թ., www.undp.am 
2. «ՀՀ առողջապահության նախարարությանը պետական պատվերի և ծրագրերի կատարման նպատակով 
պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և բյուջետային մուտքերի ապահովման, ինչպես 
նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված 
վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվություն», հաստատված ՀՀ վերահսկիչ 
պալատի խորհրդի 2009թ. մարտի 9ի թիվ 7/6 որոշմամբ, www.coc.am
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III. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

Սույն ռազ մա վա րու թյան նպա տա կը բխել է այն ե լա կե տա յին հիմ ադ րույ թից, որ բնակ չու թյա
նը մա տուց վող բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ցան կա լի և կա յուն արդ յունք ներ ստա նա լու հա մար 
ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն ու նի ա մուր և արդ յու նա վետ ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգ ու նե
նա լը: Ուս տի և, Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան կա ռա վար ման, ֆի նան սա վոր ման, բժշկա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման ո լոր տում առ կա խնդիր
նե րի կար գա վո րու մը հնա րա վո րու թյուն կտա բա րե լա վե լու բնակ չու թյան հա մար ո րակյ ալ ա ռող
ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լիու թյու նը և դ րանց եր կա րա ժամ ետ ու կա յուն ա ռող
ջա կան արդ յունք նե րը:

Կա ռա վա րում և կար գա վո րում
Ռազ մա վա րու թյան նպա տակն է կա տա րե լա գոր ծել հա մա կար գի կա ռա վար ման մե խա նիզմ ե

րը և կար գա վո րիչ ֆունկ ցիո նալ դե րա կա տա րու մը, այն հաշ վով, որ ա զա տա կան տնտե սու թյան 
պայ ման նե րում հա մա կար գի գոր ծու նեու թյու նը ա ռա վե լա պես բխի հան րա յին կա րիք նե րի բա վա
րար ման պա հան ջից, ա պա հո վե լով ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ո րա կը, հա սա նե լիու թյու նը 
և մատ չե լիու թյու նը, ա պա հով վի թա փան ցի կու թյուն, բարձ րաց վի հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու
թյու նը ա ռող ջա պա հա կան հիմ ախն դիր նե րի լուծ ման ու բա րե փո խում ե րի գոր ծըն թա ցում:

Ֆի նան սա վո րում
Ռազ մա վա րու թյան այս բա ղադ րի չի հիմ ա կան նպա տակն է Հա յաս տա նի բնակ չու թյան հա

րա ճուն ա ռող ջա պա հա կան կա րի քի բա վա րար մանն ուղղ ված ա ռող ջա պա հա կան ո րակյ ալ ծա
ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ա պա հով մա նը, հան րա յին մի ջոց նե րի 
արդ յու նա վետ ու նպա տա կա յին օգ տա գործ մա նը և դ րանց մի ջո ցով ողջ բնակ չու թյան (ա ռա ջին 
հեր թին՝ բնակ չու թյան աղ քատ խմբե րի) հա մար պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր վող ծա ռա յու
թյուն նե րի ֆի նան սա կան մատ չե լիու թյան ա պա հով մանն ուղղ ված գոր ծըն թաց նե րի զար գա ցում 
ու շա րու նա կա կան բա րե լա վու մը:

բու ժօգ նու թյան ո րակ
Ռազ մա վա րու թյան այս բա ղադ րի չի հիմ ա կան նպա տակն է Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան 

հա մա կար գում զար գաց նել բու ժօգ նու թյան ո րա կի պատ շաճ մա կար դակ և շա րու նա կա կան բա
րե լա վում ա պա հո վող գոր ծըն թաց ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը:

Մարդ կա յին ռե սուրս ներ և շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գա ցում
Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ո լոր տում ներդ նել 

և զար գաց նել մարդ կա յին ռե սուրս նե րի պլա նա վոր ման, պատ րաստ ման և զար գաց ման արդ յու
նա վետ մե խա նիզմ եր:

Դե ղա քա ղա քա կա նու թյուն
Ռազ մա վա րու թյան այս բա ղադ րի չի հիմ ա կան նպա տակն է Հա յաս տա նի բնակ չու թյա նը արդ

յու նա վետ, անվ տանգ և ո րակյ ալ, ֆի զի կա պես ու տնտե սա պես մատ չե լի դե ղե րի ա պա հով մանն 
ուղղ ված գոր ծըն թաց նե րի զար գա ցում ու շա րու նա կա կան բա րե լա վու մը:

IV. ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Կա ռա վա րում և կար գա վո րում

Ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռի զար գաց ման, արդ յու նա վե տու թյան ամ րապնդ ման և սո ցիա
լա կան ուղղ վա ծու թյան ա պա հով ման խնդիր նե րը ա ռանց քա յին են կա ռա վար ման հա մա կար գի 
օպ տի մալ կա ռուց ված քի ու մե խա նիզմ ե րի ներդր ման հա մա տեքս տում:



ա
ռո

ղջ
ա

պ
ա

հու
թ

յու
ն

26|
Կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե լավ ման քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է հիմ ված լի նի երկ րի 

զար գաց ման, ա զա տա կան շու կա յա կան տնտե սու թյան և ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում պե տու
թյան կար գա վո րիչ դե րի բարձ րաց ման հիմ ա րար սկզբունք նե րի հա մադր ման վրա:

Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ ա ռող ջա պա հու թյու նը կազ մա կեր պա կան, սո ցիալտնտե
սա կան և բժշ կա կան մի ջո ցա ռում ե րի հա մա կարգ է, նպա տա կաուղղ ված բնակ չու թյան ա ռող ջու
թյան մա կար դա կի պահ պան մանն ու բա րե լավ մա նը:

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գը կարևո րա գույն դե րա կա տա րում ու նի բնակ չու թյան ա ռող
ջու թյան բա րե լավ ման գոր ծում, ընդ հա նուր առ մամբ, ի րա կա նաց նե լով իր չորս ֆունկ ցիա նե րը 
(Ա ռող ջա պա հու թյան վի ճա կը Եվ րո պա յում 2009թ. Զե կույց, ԱՀԿ2010), դրանք են.

Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում՝ ան հա տա կան բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ա պա հո վում և, 
որ ոչ պա կաս կարևոր է, հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա ցում և 
ա ռողջ ապ րե լա կեր պի քա րոզ չու թյուն:

Ֆի նան սա վո րում՝ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հա վա քագ րում, կենտ րո նա ցում և բաշ խում ծա
ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի միջև, ա պա հո վե լով ար դա րու թյուն, թա փան ցի կու թյուն, ծախ սե
րից բնակ չու թյան պաշտ պա նու թյուն, կապ ված բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար անձ նա կան 
վճար նե րի հետ, և արդ յու նա վետ ու բարձ րո րակ ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում:

Կադ րա յին և այլ ռե սուրս նե րի ձևա վո րում՝ ներդ րում եր հա մա պա տաս խան հա մա մաս նու
թյամբ անհ րա ժեշտ մարդ կա յին և ն յու թա կան ռե սուրս նե րում, այդ թվում՝ հաս տա տու թյուն նե րի 
հա գեց վա ծու թյան, տեխ նո լո գիա նե րի և դե ղա գոր ծա կան մի ջոց նե րի մեջ, օպ տի մալ արդ յունք նե
րի ա պա հով ման հա մար:

Ռազ մա վա րա կան կա ռա վա րում՝ քա ղա քա կա նու թյուն (այդ թվում ազ դե ցու թյուն ա ռող ջու
թյան դե տեր մի նանտ նե րի վրա), կար գա վո րիչ մե խա նիզմ եր, ի րա կա նաց ման մի ջոց ներ և գոր
ծիք ներ, այդ թվում՝ թա փան ցիկ մո նի տո րին գի, ղե կա վար ման հա մար գնա հատ ման և հաշ վետ
վո ղա կա նու թյան հա մա կար գեր:

Ժա մա նա կա կից մո տե ցում այն պի սին է, որ պե տու թյու նը չի ի րա կա նաց նում հա մա կար գի ան
մի ջա կան ղե կա վա րում կամ կա ռա վա րում, այլ ուղ ղոր դում է նրա գոր ծու նեու թյու նը: Պե տու թյու
նը սահ մա նում է նպա տակ ներ և խն դիր ներ, ինչ պես նաև կա նոն ներ, ո րոնց հա մա պա տաս խան 
դրանք պետք է ձեռք բեր վեն: Այն նե րա ռում է քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն
նե րի ձևա վո րու մը, պատ շաճ կա նոն նե րի առ կա յու թյան և դ րա ի րա գործ ման հա մա պա տաս խան 
գոր ծիք նե րի ա պա հո վու մը, ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հու թյան գոր ծու նեու թյան վե րա բեր յալ անհ
րա ժեշտ տե ղե կատ վա կանվեր լու ծա կան տվյալ նե րի ստա ցու մը, ա պա հո վե լու հա մար հաշ վետ
վո ղա կա նու թյու նը և թա փան ցի կու թյու նը:

Այդ պի սով, ռազ մա վա րա կան կա ռա վա րու մը կա րող է միա ժա մա նակ միա վո րել ա ռող ջա պա
հու թյան հա մա կար գի մյուս ե րեք ֆունկ ցիա նե րը ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ցան կա լի կա
ռուց ված քի և ն րա գոր ծու նեու թյան ընդ հա նուր ցու ցա նիշ նե րի ձեռք բեր ման հա մար:

Ա ռող ջա պա հու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գը կա րող է ու նե նալ տար բեր կա ռուց վածք՝ 
կապ ված տնտե սա կան, քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան ի րա վի ճա կից: Օ րի նակ, ազ գա յին, մշա կու
թա յին և պատ մա կան հա մա տեքս տը կա րող է նե րազ դել ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
մա տու ցող մաս նա վոր հատ վա ծի դե րա կա տար ման և ազ գա յին մա կար դա կում ո րո շում ե րի կա
յաց ման գոր ծըն թա ցի ա պա կենտ րո նաց ման մա կար դա կի վրա:

Այ դու հան դերձ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու թյան Եվ րո պա կան տա
րա ծաշր ջա նի երկր նե րը սահ մա նել են ա ռող ջա պա հու թյան կա ռա վար ման կա ռուց ված քի ո րո շա
կի դե րա կա տա րու մը հետև յալ կերպ.

 ●  Սահ մա նել հե ռան կա րա յին նպա տակ ներ և դ րանց հաս նե լու ռազ մա վա րա կան ու ղի ներ:
 ● Այդ նպա տակ նե րի և ձեռք բեր ված արդ յունք նե րի գնա հատ ման հա մար վեր լու ծա կան տե ղե

կատ վու թյան կի րա ռում:
 ● Ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի կա ռա վա րում այն պես, որ դրա գոր ծու նեու թյու նը հեն վի 

հիմ ա կան ար ժեք նե րի, է թի կա կան սկզբունք նե րի վրա և ն պաս տի ա ռող ջա պա հու թյան հա
մա կար գի նպա տակ նե րի ձեռք բեր մա նը:
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 ● Օ րեն քով և նոր մա տի վա յին ակ տե րով նա խա տես ված իշ խա նու թյան ի րա վա սու թյան մո բի լի

զա ցիա ա ռող ջա պա հու թյան նպա տակ նե րի ձեռք բեր ման հա մար:
 ● Ա ռող ջա պա հու թյան այն պի սի հա մա կար գի ձևա վո րում, որ այն կա րո ղա նա ա դապ տաց վել 

փո փոխ վող կա րիք նե րին:
 ● Ազ դե ցու թյուն այլ ո լորտ նե րի վրա, ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տից դուրս, ա ռող ջու թյան ամ

րապնդ ման մի ջո ցա ռում ե րի ամ րապնդ ման նպա տա կով:
Գծապատկեր 3. Առողջապահության համակարգում հաշվետվողականության հիմնական 
փոխհարաբերությունների սխեմատիկ պատկերը

ԲուժաշխատողներՄասնագիտացված 
կազմակերպություններ

Բժշկական հաստատություններ
 (ծառայություններ մատուցողներ)

Կառավարություն
Ծառայությունների գնման 

կազմակերպություններ Քաղաքացիներ

Պացիենտներ

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյան ա ռանց քա յին խնդիր նե
րից է հա մա կար գի բո լոր օ ղակ նե րի հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը: Այն պետք է կրի պար բե րա կան 
բնույթ և լի նի գնա հա տե լի հա մա կար գի առջև դրված խնդիր նե րի լուծ ման հա մար:

Հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը պետք է լի նի հա մա կար գի ամ բող ջա կան նե րառ ման մե խա նիզ մով, 
ինչ պես պատ կեր ված է վե րը բեր ված գծա պատ կե րում:

Հարկ է նշել, որ ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գում հաշ վետ վո ղա կա նու թյան հա մա կարգ այ
սօր իսկ գոր ծում է և կապ ված է մաս նա վո րա պես պե տա կան բյու ջեից ֆի նան սա վոր ման կա տա
րո ղա կան և ընդ հա նուր առ մամբ մաս նա գի տա կան ցու ցա նիշ նե րի ներ կա յաց ման հետ, ինչ պես 
նաև ըստ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գի Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյու նը ներ կա
յաց նում է տա րե կան գոր ծու նեու թյան հաշ վետ վու թյուն՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը, և բ յու ջե տա յին 
կա տա րո ղա կան հաշ վետ վու թյուն՝ ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վին: Միա ժա մա նակ հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րը ո րո շա կի ընդգրկ վա ծու թյուն ու նեն ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի ծրագ րա
յին բա րե փո խում ե րում (օ րի նակ՝ ծննդօգ նու թյան սեր տի ֆի կաց ման բա րե փո խում ե րը) մո նի
տո րին գի ի րա կա նաց մամբ: Այդ ա մե նով հան դերձ պար բե րա կան կեր պով կա նո նա կարգ ման և 
զար գաց ման անհ րա ժեշ տու թյուն կա հա մա կար գի ընդ հա նուր գոր ծու նեու թյան թա փան ցի կու
թյան աս տի ճա նի բարձ րաց ման և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան ա ռա վել հա մա պար փակ հա մա կար
գի ներդր ման ա ռու մով:

Ֆի նան սա վո րում
Ա ռա ջի կա տաս նամ յա ժա մա նա կաշր ջա նում ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման վե րո հիշ

յալ ռազ մա վա րա կան նպա տա կի ի րա կա նաց ման ուղ ղու թյամբ, հաշ վի առ նե լով սույն ռազ մա վա
րու թյան 2րդ բաժ նում նշված ո լոր տում առ կա հիմ ախն դիր նե րը, խիստ կարևոր վում են հետև
յալ խնդիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված ռազ մա վա րու թյուն նե րը.
1. ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման գե րա կա յու թյան ամ րապնդ ման, ֆի նան սա կան կա յու

նու թյան ա պա հով ման ու հան րա յին մի ջոց նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման ի րա վա կանօ
րենսդ րա կան ամ րագ րու մը և նոր մա տի վա յին կա նո նա կար գու մը,

2. պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված բժշկա կան օգ նու թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի ծրագ րե րի ու 
ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ ե րի բա րե լավ ման ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նա ցու մը,

3. ուղ ղա կի ա նօ րի նա կան վճա րում ե րի և չ հաշ վառ վող ստվե րա յին շրջա նա ռու թյան կրճա տու
մը, ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման բազ մաձևու թյան ընդ լայ նու մը:
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Վե րո հիշ յալ ռազ մա վա րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հիմն ա կան ու կարևո րա գույն 

սկզբունք է դի տարկ վում բնակ չու թյան բո լոր խա վե րին բու ժօգ նու թյան տրա մադր ման հա
վա սա րու թյան, ար դա րու թյան և ֆի նան սա կան մատ չե լիու թյան ա պա հո վու մը:
1. Ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման գե րա կա յու թյան ամ րապնդ ման, ֆի նան սա կան կա յու

նու թյան ա պա հով ման ու հան րա յին մի ջոց նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման ի րա վա կանօ
րենսդ րա կան ամ րագ րում և նոր մա տի վա յին կա նո նա կար գում

Կա յու նու թյան և շա րու նա կա կա նու թյան տե սանկյ ու նից ռազ մա վա րա կան կարևո րու
թյան խնդիր է ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րի 
պատ շաճ ի րա վա կանօ րենսդ րա կան ամ րագ րու մը և նոր մա տի վա յին կա նո նա կար գու
մը: Այս ա ռու մով խիստ անհ րա ժեշտ է, որ պես զի ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի կա ռա
վար ման բա րե փո խում ե րի հա մա տեքս տում ի րա կա նաց վող օ րենսդ րա կան բա րե փո
խում ե րի շրջա նակ նե րում ամ րագր վի ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման գե րա կա 
դիր քը: Պե տա կան բյու ջեի մեջ պետք է ար տա ցոլ վի ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռում 
պե տու թյան ռազ մա վա րու թյու նը: Պետք է վե րա նայ ման են թարկ վեն ա ռող ջա պա հա կան 
նպա տա կա յին ծրագ րերն այն ա ռու մով, որ պես զի դրանք ու նե նան անհ րա ժեշտ ֆի նան
սա կան ա պա հո վում:

2. Պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված բժշկա կան օգ նու թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի ծրագ րե րի ու 
ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ ե րի բա րե լավ ման ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նա ցում

Ռազ մա վա րա կան մյուս մո տե ցու մը ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի ներ սում ֆի նան սա վոր ման 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի ճիշտ ո րո շում է: Ռե սուրս նե րի խիստ սահ մա նա փա կու թյան պայ
ման նե րում մե ծա պես կարևոր վում է ե ղած մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման ուղ ղու թյուն նե րի հիմ
նա վոր վա ծու թյու նը: Ընտ րու թյան չա փա նի շը ա ռա վել հրա տապ ա ռող ջա պա հա կան պա հանջ
մունք նե րի ա ռանձ նա ցում է, այ սինքն՝ ա ռող ջա պա հու թյան գե րա կա յու թյուն նե րի ծրագ րա
յին սահ մա նու մը: Ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզ մի կարևոր խնդիր նե րից է 
ծախ սե րի չա փի և կա ռուց ված քի ո րո շու մը, հատ կա ցում ե րի ուղ ղու թյան և ծա վա լի սահ մա
նու մը, ինչ պես նաև դրանց օպ տի մա լա ցու մը՝ հատ կա պես ա ռող ջու թյան ա ռաջ նա յին պահ
պան ման և հի վան դա նո ցա յին բու ժօգ նու թյան կտրված քով:

Մի ջին ու եր կա րա ժամ ետ հատ ված նե րում պետք է էլ ա վե լի կարևոր վի ա ռող ջու թյան 
ա ռաջ նա յին պահ պան ման գե րա կա դե րը ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման բնա գա վա
ռում՝ որ պես ծախ սարդ յու նա վե տու թյան տե սա կե տից ա ռա վել մատ չե լի ու քիչ ծախ սա տար, 
իսկ ա ռող ջա պա հու թյան կազ մա կերպ ման տե սա կե տից՝ որ պես հի վան դու թյուն նե րի կան
խար գել ման բնույթ ու նե ցող ա ռող ջա պա հու թյան կազ մա կերպ ման ձև:

Խն դիր է դրվում, պահ պա նե լով 2006 թ. ներդր ված ա ռաջ նա յին բու ժօգ նու թյան անվ ճար 
տրա մադր ման հա մա կար գը, ան ցում կա տա րել դրա ֆի նան սա կան ա պա հով վա ծու թյան մա
կար դա կի ու արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: Այդ ա ռու մով ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ 
պետք է հա մար վեն վար կա յին և ուղ ղա կի բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ՝

 ● ըն տա նե կան բժշկու թյան հա մա կար գի զար գա ցու մը,
 ● ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա կան բու ժօգ նու թյան բա վա րար ծա վա լի ու ո րա կի ա պա հո վու մը,
 ● բուժ հաս տա տու թյուն նե րի և բու ժաշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան մո տի վա ցիան խթա

նող ֆի նան սա կան և ոչ ֆի նան սա կան խրա խուս ման մե թոդ նե րի ներդ րում ու կա տա րե
լա գոր ծու մը (դրանք հե տա գա յում կարևոր չա փա նիշ ներ կլի նեն բժշկա կան ա պա հո վագ
րու թյան հա մա կար գի ներդր ման շրջա նակ նե րում):

Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի տնտե սա կան արդ յու նա վե տու թյան կարևո
րա գույն խնդիր նե րից մե կը պետք է հան դի սա նա հի վան դա նո ցա յին բժշկա կան օգ նու թյան 
արդ յու նա վետ ֆի նան սա վո րու մը, ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ռա ցիո նալ բաշ խու մը: Հի վան
դա նո ցա յին բու ժօգ նու թյան հա մա կար գի զար գա ցու մը պետք է ըն թա նա հիմ ա կան ծա ռա
յու թյուն նե րի փա թե թի (ՀԾՓի) ռա ցիո նա լաց ման ու կա տա րե լա գործ ման, ֆի նան սա վոր ման 
գոր ծող մե խա նիզմ ե րի կա տա րե լա գործ ման, մի ջոց նե րի ծախս ման արդ յու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման, ա վե լորդ հզո րու թյուն նե րի կրճատ ման և բժշ կա կան օգ նու թյան ո րա կի ա պա
հով ման, բու ժաշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան մո տի վա ցիան խթա նող ֆի նան սա կան և 
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ոչ ֆի նան սա կան խրա խուս ման մե թոդ նե րի ներդր մանն ու կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված 
ծրագ րա յին մո տե ցում ե րով:

Բ նակ չու թյա նը ո րակյ ալ, մատ չե լի և ն պա տա կաուղղ ված հի վան դա նո ցա յին բժշկա կան օգ
նու թյուն տրա մադ րե լու, ինչ պես նաև ծախ սե րի արդ յու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա
տա կով նա խա տես վում է պե տա կան պատ վե րի տե ղադ րում ի րա կա նաց նել ընտ րան քա յին 
ե ղա նա կով: Այդ մի ջո ցա ռու մը հե տա գա յում կարևոր չա փա նիշ կլի նի նաև սո ցիա լա կան (պար
տա դիր) բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան հա մա կար գի շրջա նակ նե րում:

Հան րա յին ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման, դրանց նկատ
մամբ պատ շաճ հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով խնդիր է դրվում վե րաի մաս տա
վո րել ՀՀ ԱՆ Պե տա կան ա ռող ջա պա հա կան գոր ծա կա լու թյան դե րը և կա տա րե լա գոր ծել նրա 
գոր ծա ռույթ նե րը այն հաշ վով, որ պես զի հե տա գա յում այն դառ նա սո ցիա լա կան (պար տա դիր) 
բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան շրջա նակ նե րում ա պա հո վագ րա կան մի ջոց նե րի տի րա պետ
ման ու տնօ րին ման կարևո րա գույն մար մին:

Հան րա յին ու ա պա հո վագ րա կան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի արդ յու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման, բնակ չու թյան ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րի կան խա տե սե լիու թյան, հիմ
նա վոր վա ծու թյան ու պաշտ պան վա ծու թյան, ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ֆի
նան սա վոր ման մե խա նիզմ նե րի հե տա գա բա րե փո խում նե րի ա ռու մով խիստ կարևոր
վում են ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա տե սա կան գնե րի սահ մա նումն ու 
բժշկատնտե սա գի տա կան ստան դարտ նե րի ներդ րու մը: Այս խնդրի ի րա ցու մը բխում է 
հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան պատ շաճ ո րա կով ու ծա վա լով բժշկա կան օգ նու թյուն 
ստա նա լու մար դու ի րա վուն քի ի րաց ման, բժշկա կան օգ նու թյան ո րա կի ե րաշ խա վոր
ման ու դրա ֆի նան սա կան մատ չե լիու թյան ա պա հով ման, ստվե րա յին վճա րում նե րի 
իս պառ բա ցառ ման ու ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գում կո ռուպ ցիա յի վե րաց ման 
գե րա կա յու թյուն նե րից:

3. Ուղ ղա կի ա նօ րի նա կան վճա րում ե րի և չ հաշ վառ վող ստվե րա յին շրջա նա ռու թյան կրճա տում, 
ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման բազ մաձևու թյան ընդ լայ նում

Ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ա պա հով ման և դ րա մի ջո ցով բնակ
չու թյան պա հան ջար կի ե րաշ խա վոր ված ու մատ չե լի կեր պով բա վա րար ման տե սանկ
յու նից ռազ մա վա րա կան մյուս մո տե ցու մը ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում ստվե րա յին 
վճա րում ե րի կրճա տում է ու ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման բազ մաձևու թյան 
ընդ լայ նու մը:

Ռազ մա վա րա կան այս տե սանկյ ու նից խնդիր է դրվում՝
 ● ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րի կա ռուց ված քում աս տի ճա նա բար էա պես նվա զեց նել ուղ ղա

կի վճա րում ե րի տե սա կա րար կշի ռը,
 ● ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր մա նը մաս նա կից դարձ նել տե ղա կան ինք նա կա ռա վար

ման մար մին նե րին,
 ●  ներդ նել սո ցիա լա կան (պար տա դիր) բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյունն ու խթա նել կա մա

վոր բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան գոր ծու նեու թյու նը,
 ● ի րա կա նաց նել շու կա յա կան տնտե սու թյան պայ ման նե րում օպ տի մալ (նաև հա մա կար

գի զար գաց մա նը խթա նող) սա կագ նա յին քա ղա քա կա նու թյուն, այդ թվում գնա գո յաց ման 
կա նո նա կար գում:

Ա ռող ջա պա հու թյան ընդ հա նուր ծախ սե րում ցածր է վճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րից ա ռա ջա
ցող պաշ տո նա կան ե կա մուտ նե րի դե րը, իսկ ոչ պաշ տո նա կան վճա րում ե րը դեռևս հա մա
տա րած բնույթ են կրում: Բ նակ չու թյան կող մից կա տար վող ուղ ղա կի վճա րում ե րը, ըստ էու
թյան, աս տի ճա նա բար պետք է նվա զեն ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման ընդ հա նուր 
տե սա կա րար կշռում, հիմ ա կա նում ի րենց տե ղը զի ջե լով սո ցիա լա կան (պար տա դիր) բժշկա
կան ա պա հո վագ րու թյան (ՍՊԲԱ) հա մա կար գին:

Ռազ մա վա րա կան ա ռու մով ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում հա մավ ճար նե րի կի րա ռու մը 
պետք է ու նե նա ան ցո ղիկ բնույթ: Ընդ ո րում, դրա կի րառ ման ներ կա փու լի փոր ձը հե տա գա
յում պետք է վե րաի մաս տա վոր վի: Հարկ է նշել, որ հա մավ ճար նե րի կի րառ ման ներ կա յիս փոր ձը 
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բո լո րո վին էլ հա մա հունչ չէ մի ջազ գա յին փոր ձին26 և հա մավ ճար նե րի կիա ռու մը դար ձել է լրա
ցու ցիչ բեռ «պա ցիենտ նե րի» ու սե րին: Խն դիր է դրվում հե տա գա յում հա մավ ճար նե րը՝ որ պես 
ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման ե ղա նակ, կի րա ռել ոչ թե իբրև ո լոր տի ֆի նան սա կան հոս
քե րը ա վե լաց նե լու, այլ ոչ անհ րա ժեշտ բժշկա կան մի ջամ տու թյուն նե րի զսպման ու ոչ բու ժա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց վճար ման մի ջոց:

Ռազ մա վա րա կան հա ջորդ մո տե ցու մը ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լիու թյան 
ա պա հով ման գոր ծում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի (ՏԻՄ) դե րի ու պա տաս
խա նատ վու թյան ամ րագ րում ու դրա հի ման վրա ա ռող ջա պա հու թյան ծրագ րե րի ֆի նան սա
վոր ման մեջ ներգ րա վում է:

Հաշ վի առ նե լով գյու ղա կան հա մայնք նե րում ըն տա նե կան բժիշկ նե րի ցան ցի ընդ լայն ման 
ու հզո րաց ման, այդ թվում տեխ
նի կա յով ու սար քա վո րում ե րով 
հա գեց ման ուղ ղու թյամբ վե րը ներ
կա յաց ված ա ռա ջար կու թյու նը, հա
տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ
նել հա մայն քի բնակ չու թյան ա ռող
ջու թյան պահ պան ման հար ցում 
ՏԻՄե րի պա տաս խա նատ վու թյան 
բարձ րաց մա նը: Վեր ջի նի ի րա գոր
ծու մը տես նում ենք հատ կա պես 
ՏԻՄե րի մա սին օ րենսդ րու թյան 
մեջ ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա
վա ռում դրանց պար տա դիր լիա
զո րու թյան ամ րագր ման և հա մա

պա տաս խան ֆի նան սա կան աղբ յուր նե րի նա խա տես ման մի ջո ցով: Այդ պա րա գա յում ՏԻՄը 
պար տա վոր կլի նի հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել իր տա րած քում տե ղա կայ ված ա ռող
ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին ու իր են թա կա յու թյան տակ գտնվող ըն տա նե կան 
բժիշկ նե րի գրա սեն յակ նե րին ա ջակ ցու թյան հար ցին: Ա ռա վել կարևոր է ՏԻՄի ֆի նան սա
հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյու նը այն գյու ղա կան հա մայնք նե րում, որ տեղ ըն տա նե կան բժիշ կը 
տե ղա ցի չէ:

Սույն ռազ մա վա րու թյան ա ռու մով խիստ կարևոր վում է բժշկա կան ա պա հո վագ րու
թյան հիմ նա հար ցը: Ընդ ո րում, դրա զար գա ցու մը անհ րա ժեշտ է դի տար կել ոչ միայն 
որ պես ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման լրա ցու ցիչ աղբ յուր ներ ներգ րա վե լու մի ջոց, 
այլ նաև բնակ չու թյան հա մար բժշկա կան օգ նու թյունն ա ռա վել մատ չե լի դարձ նե լու, սո
ցիա լա կան ար դա րու թյան սկզբունք ներ սեր մա նե լու, ռե սուրս նե րի նպա տա կա յին օգ տա
գոր ծումն ու բժշկա կան օգ նու թյան արդ յու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու ե րաշ խիք և հա
մա պե տա կան նշա նա կու թյան կարևո րա գույն նպա տակ: Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյու նը 
Հա յաս տա նում պետք է լի նի սո ցիա լա կան (պար տա դիր)՝ ընդգրկ վող բնակ չու թյան հա
մար, քա նի որ, ի տար բե րու թյուն կա մա վոր ա պա հո վագ րու թյա նը, այն ա ռա վե լա գույնս 
կնպաս տի ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռում կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան 
ի րա կա նաց մա նը:

Սո ցիա լա կան (պար տա դիր) բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան ներդ րու մը թույլ կտա՝
 ● հաղ թա հա րել բու ժօգ նու թյան դի մե լու հետ կապ ված բնակ չու թյան հո գե բա նա կան ար գել քը,
 ● բարձ րաց նել քա ղա քա ցի նե րի պաշտ պան վա ծու թյան աս տի ճա նը հի վան դու թյան ան կան խա

տե սե լի դեպ քե րից,
 ● բու ժօգ նու թյան դի մաց վճար նե րը դարձ նել ա ռա վել թա փան ցիկ, կան խա տե սե լի և 

հաս ցեագր ված,

26 1. „Основы политики, Финансирование здравооxранения: альтернативы для Европы”, Elias Mossialos, Anna Dix-
on, Josep Figueras, Joe Kutzin, European Observatory on Health Care Systes, N 4, 2002, 
2. WHO, http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0004/74785/E80225r.pdf

« Սոցիալական բժշկական 

ապահովագրության 

ներդրմանը զուգահեռ խնդիր է 

դրվում խթանել կամավոր 

բժշկական ապահովագրության 

համակարգի զարգացումը:
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 ● քա ղա քա կիրթ մե խա նիզմ ե րով աս տի ճա նա բար կա ռա վա րե լի դարձ նել բնակ չու թյան կող

մից այ սօր կա տար վող ան մի ջա կան բժշկա կան ծախ սե րը՝ բարձ րաց նե լով դրանց օգ տա գործ
ման արդ յու նա վե տու թյու նը:

Զու գա հե ռա բար անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րո րեն ամ րագ րել կոր պո րա տիվ ա պա հո վագ րու թյան 
հիմ քե րը, որ պես սո ցիա լա կան ե րաշ խիք զբաղ ված նե րին: Այս մի ջո ցով էա պես կթեթևա նա և՛ պե
տու թյան, և՛ բ նակ չու թյան ա ռող ջա պա հա կան հոգ սը:

Սո ցիա լա կան (պար տա դիր) բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան ներդր մա նը զու գա հեռ խնդիր է 
դրվում խթա նել կա մա վոր բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան հա մա կար գի զար գա ցու մը:

Սույն ռազ մա վա րու թյան ա ռու մով խիստ կարևոր վում է նաև ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում 
գոր ծող շու կա յա կան մե խա նիզմ ե րի կար գա վո րու մը, այդ թվում ա ռա ջին հեր թին՝ բժշկա կան 
վճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րի կա նո նա կար գու մը:

բու ժօգ նու թյան ո րակ
Խն դիր է դրվում հան րա պե տու թյու նում ձևա վո րել և կի րարկ ման մեջ դնել բու ժօգ նու թյան ո րա

կի մշտա դի տարկ ման, շա րու նա կա կան գնա հատ ման, ո րա կի խնդիր նե րի կան խա տես ման և ակ
տիվ բա ցա հայտ ման, դրանց լու ծում ե րի ա ռա ջադր ման և ի րա կա նաց ման մի ջո ցով ո րա կի բա
րե լավ ման կա յուն գոր ծըն թաց՝ հիմ քում ու նե նա լով հա մա կարգ ված մո տե ցում, կա նո նա կարգ ված 
մե թո դա բա նու թյուն, ըն թա ցա կար գեր և գոր ծի քա կազմ:

Բու ժօգ նու թյան ո րա կի բա րե լավ ման այդ գոր ծըն թաց նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն բու ժօգ նու
թյան ո րա կի՝ մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված բնու թագ րիչ նե րի և բա ղադ րիչ նե րի բա րե լավ մա նը:

Ո րա կի բա րե լավ ման ջան քե րը պետք է նե րա ռեն ո րա կի հիմ ա կան բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք, ըստ 
բու ժօգ նու թյան ո րա կի ե ռա չափ մո դե լի («տրիա դա յի») հե ղի նակ Ա վե տիս Տո նա պետ յա նի, ե րեքն 
են՝ կա ռուց վածք  գոր ծըն թաց  արդ յունք: Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան կա ռա վար ման ներ
կա յիս պրակ տի կա յում հիմ ա կան շեշ տը դրվում է բու ժօգ նու թյան ո րա կի կա ռուց ված քա յին բա
ղադ րի չի (ներդ րում ե րի, ռե սուրս նե րի) և, մա սամբ, նաև գոր ծըն թաց նե րի բա րե լավ ման վրա:

Ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րի արդ յու նա վե տու թյու նը պետք է գնա հատ վի նաև բու
ժօգ նու թյան ո րա կի ժա մա նա կա կից բնու թագ րիչ նե րի բա րե լավ ման մա կար դա կով: Ո րա կի կա
ռա վար ման մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում բու ժօգ նու թյան ո րա կի բնու թագ րիչ նե րի թվում ա ռա վել 
հա ճախ դի տարկ վում են ո րա կի մաս նա գի տա կան կամ կլի նի կա կան կող մը (հա մա պա տաս խա
նու թյու նը ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան չա փո րո շիչ նե րին), ֆի զի կա կան պայ ման նե րը (շեն քա
յին, տեխ նո լո գիա կան և դե ղո րայ քա յին ա պա հո վու մը), մատ չե լիու թյու նը (աշ խար հագ րա կան, 
սո ցիալտնտե սա կան, ֆի նան սա կան և տե ղե կատ վա կան ա ռում ե րով), պատ շաճ հա ղոր դակ
ցու թյունն ու հե տա դարձ կա պի ա պա հո վու մը, ինչ պես նաև արդ յու նա վետ կա ռա վա րու մը: Այ սօր 
Հա յաս տա նի բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի բա րե լավ ման ջան քե րը հիմ ա կա նում ուղղ վում են 
բու ժօգ նու թյան մատ չե լիու թյան և ֆի զի կա կան պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը: Մինչ դեռ բու ժօգ նու
թյան ո րա կի բա րե լավ ման մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում նոր զար գա ցում եր են տե ղի ու նե նում: 
Այս պես, ա մե րիկյ ան Բժշ կու թյան ինս տի տու տի (IOM) կող մից ա ռա ջարկ վում է դի տար կել բու
ժօգ նու թյան ո րա կի հետև յալ բնու թագ րիչ նե րը. անվ տան գու թյուն (Safety), արդ յու նա վե տու թյուն 
(Effectiveness), օգ տա վե տու թյուն (Efficiency), ան կողմ ա կա լու թյուն (Equity), բու ժօգ նու թյան ժա
մա նա կին և անձ նա կենտ րոն լի նե լը (Timeliness, Personalized Care)27:

Հետ խորհր դա յին ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րում բու ժօգ նու թյան ո րա կի հիմ ա կան 
խնդիր նե րից մե կը կլի նի կա կան պրակ տի կան ուղ ղոր դող չա փո րո շիչ նե րի բո վան դա կու թյան՝ 
ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան հետ շաղ կապ վա ծու թյան տե սանկյ ու նից խո ցե լի և ոչ ճկուն լի նելն 
ու դրանք հիմ ա կա նում պատ ժիչ սկզբուն քով կի րա ռելն է:

Այդ նկա տա ռու մից ել նե լով, անհ րա ժեշտ է, որ բու ժօգ նու թյան ո րա կի գնա հա տու մը, ա պա հո
վու մը և բա րե լա վու մը հիմ ված լի նի և ա ռաջ նորդ վի նա խա պես հայ տա րար ված և ու սու ցան ված 
ու ղե նիշ նե րով, այն է՝ ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան հի ման վրա հստա կո րեն սահ ման ված և կա

27 Institute of Medicine Report: “Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century,” Washington, 
D.C (2001).
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նո նա վո րա պես վե րա նայ վող/թար մաց վող ազ գա յին չա փո րո շիչ նե րով (կլի նի կա կան, կազ մա կեր
պակա ռա վար չա կան, բժշկատնտե սա գի տա կան):

Բու ժօգ նու թյան ո րա կի բա րե լավ ման ներդր վե լիք գոր ծըն թաց նե րը պետք է ի րա կա նաց վեն 
ա ջակ ցող վե րահս կո ղու թյան սկզբուն քով և լի նեն կա յուն ու շա րու նա կա կան:

Կա յու նու թյան և շա րու նա կա կա նու թյան տե սանկյ ու նից ռազ մա վա րա կան կարևո րու թյան 
խնդիր է ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րի պատ շաճ ի րա վա կանօ րենսդ րա կան ամ րագ
րու մը և նոր մա տի վա յին կա նո նա կար գու մը: Ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի բո լոր հիմ ա կան՝ 
ինս տի տու ցիո նալ, մար զա յին և ազ գա յին մա կար դակ նե րում անհ րա ժեշտ է հստա կո րեն սահ
մա նել բու ժօգ նու թյան ո րա կի ա ռու մով դե րերն ու պա տաս խա նատ վու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 
ա պա հո վել դրանց ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ ա դեկ վատ ռե սուրս նե րով (մարդ կա յին, 
նյու թա կան, ֆի նան սա կան, տե ղե կատ վա կան):

Ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րի շա րու նա կա կա նու թյա նը և հետևո ղա կա նու թյա նը նպաս
տող կարևոր սկզբունք նե րից է նաև այն, որ բու ժօգ նու թյան ո րակյ ալ լի նե լը պետք է պատ շաճ 
կեր պով ճա նաչ վի և խ րա խուս վի: Ո րա կի ա պա հով ման հսկո ղա կանպատ ժիչ մտա ծե լա կերպն ու 
մո տե ցում ե րը պետք է աս տի ճա նա բար փո խա րին վեն լա վա գույն ո րակ և արդ յունք ներ ա պա հո
վե լու ա ռու մով բուժ հաս տա տու թյուն նե րի և բու ժաշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան մո տի վա ցիան 
խթա նող ֆի նան սա կան և ոչ ֆի նան սա կան խրա խուս ման մե թոդ նե րով: Մաս նա վո րա պես, ցու
ցա բեր վող բու ժօգ նու թյան ո րա կը կա րող է ընտ րու թյան չա փա նիշ ծա ռա յել բուժ հաս տա տու թյուն
նե րում պե տա կան պատ վե րի տե ղադր ման հա մար: Այն կարևոր չա փա նիշ կլի նի նաև բժշկա կան 
ա պա հո վագ րու թյան հա մա կար գի շրջա նակ նե րում:

Ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րի արդ յու նա վե տու թյան նկա տա ռու մով անհ րա ժեշտ է ամ
րապն դել և զար գաց նել բու ժօգ նու թյան ո րա կի մշտա դի տարկ ման (մո նի տո րին գի) և գ նա հատ
ման հա մա կար գե րը: Այդ տե սանկյ ու նից խիստ կարևոր է հու սա լի տե ղե կատ վա կան հիմ քե րի 
ա պա հո վու մը, միաս նա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի մատ չե լիու թյու նը ո րա կի բա րե լավ
ման գոր ծըն թաց նե րում ներգ րավ ված բո լոր շա հագր գիռ օ ղակ նե րի հա մար: Ընդ ո րում, անհ րա
ժեշտ է ա պա հո վել ոչ միայն հա մա կար գի տար բեր մա կար դակ նե րի, այլև միև նույն մա կար դա
կում գոր ծող տար բեր կա ռույց նե րի միջև պատ շաճ հա ղոր դակ ցու թյան և տե ղե կատ վու թյան փո
խա նակ ման հնա րա վո րու թյուն:

Ո րակյ ալ բու ժօգ նու թյան հիմ ա կան շա հա ռուն բուժ ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող բնակ չու
թյունն է. այն նպա տակ ու նի ո րակյ ալ և անվ տանգ ձևով բա վա րա րել մարդ կանց ի րա կան ա ռող
ջա պա հա կան կա րիք նե րը: Հետևա բար, կարևոր է ա պա հո վել բնակ չու թյան շա հագր գիռ ներգ
րավ վա ծու թյու նը ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րում:

Որ պես ա ռա վել ընդ հան րա կան ռազ մա վա րա կան խնդիր, հարկ է ամ րագ րել Հա յաս տա նի 
ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գում բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի ա պա հով ման/վե րահսկ ման 
(Quality Assurance/Control) և ո րա կի բա րե լավ ման (Quality Improvement) ռազ մա վա րու թյուն նե րը 
տար բե րա կե լու, դրանց տար բե րու թյուն նե րը հստակ գի տակ ցե լու և հա մա պա տաս խան մո տե ցում
ներ որ դեգ րե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը: Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան կա ռա վար ման ներ կա
յիս պրակ տի կա յում հիմ ա կան շեշ տը դրվում է ո րա կի վե րահսկ ման մո տե ցում ե րի վրա՝ դրանք 
սխալ մամբ նույ նաց նե լով և դի տար կե լով նաև որ պես ո րա կի բա րե լավ ման մի ջոց ներ: Ռազ մա վա
րա կան հե ռան կա րի տե սանկյ ու նից անհ րա ժեշտ է զար գաց նել և բա րե լա վել այ սօր գոր ծող լի ցեն
զա վոր ման (ո րա կի ա պա հով ման/վե րահսկ ման) հա մա կար գը և պայ ման ներ ստեղ ծել Հա յաս տա
նում բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա վա տար մագր ման՝ որ պես ո րա կի բա րե լա վու մը խթա նող 
հա մա կար գի ներդր ման հա մար: Այդ գոր ծըն թա ցը պետք է են թադ րի նաև քա ղա քա կան երկ խո
սու թյուն և ո րո շում եր՝ ո րա կի ա պա հով ման և բա րե լավ ման գոր ծա ռույթ նե րի՝ ըն դու նե լի չա փով և 
ձևե րով ա պա կենտ րո նաց ման, այդ գոր ծըն թաց նե րում մար զա յին ա ռող ջա պա հա կան կա ռույց նե
րի, ինչ պես նաև մաս նա գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա վե լի լայն ընդգրկ ման վե րա բեր յալ:

Մարդ կա յին ռե սուրս ներ և շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գա ցում
Խն դիր է դրվում զար գաց նել հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի մարդ կա

յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման վե րա բեր յալ ո րո շում եր կա յաց նող ի րա վա սու օ ղակ նե րի կա
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րո ղու թյուն նե րը՝ ա ռող
ջա պա հու թյան աշ խա
տու ժի ներ կա վի ճա կի 
հստակ վեր լու ծու թյան 
և գ նա հատ ման, մարդ
կա յին ռե սուրս նե րի 
արդ յու նա վետ պլա նա
վոր ման և զար գաց ման 
մե խա նիզմ ե րի ներդր
ման հա մար:

Ա ռող ջա պա հու թյան՝ 
մարդ կա յին ռե սուրս
նե րով ա պա հով ման 
մա սին ո րո շում եր 
կա յաց նե լիս անհ րա

ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ ա ռող ջա պա հա կան շու կան կա տար յալ շու կա չէ, այն իր մեջ սո ցիա
լա կան մեծ ծան րա բեռն վա ծու թյուն է կրում: Հետևա բար, ինչ պես ա ռող ջա պա հու թյունն ընդ
հան րա պես, այն պես էլ նրա մարդ կա յին ռե սուրս նե րը չեն կա րող լիո վին կար գա վոր վել ա զատ 
շու կա յա կան մե խա նիզմ ե րով, և արդ յու նա վետ պլա նա վո րում այդ ո լոր տում հրա մա յա կան 
անհ րա ժեշ տու թյուն է:

Հարկ է վե րա նա յել և բա րե փո խել/ու ժե ղաց նել Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան մարդ կա յին 
ռե սուրս նե րի պլա նա վոր ման գոր ծըն թաց ներն այն պես, որ դրանք շտկեն և պատ շաճ կեր պով 
կար գա վո րեն ի րա կան կա րիք նե րի գնա հա տու մը, ներ դաշ նա կեց նեն մարդ կա յին ռե սուրս նե րի 
պա հան ջարկն ու ա ռա ջար կը և, ըստ այդմ, լու ծում տան հա մա կար գի՝ աշ խա տու ժով ա դեկ վատ 
ա պա հով ման խնդրին: Մարդ կա յին ռե սուրս նե րի պլա նա վո րու մը պետք է հիմ ված լի նի կար ճա
ժամ ետ և եր կա րա ժամ ետ կտրված քով աշ խա տու ժի պա հան ջար կի և ա ռա ջար կի՝ տե ղե կատ
վո րեն հիմ ա վոր ված կան խա տե սում ե րի վրա, և ձեռ նար կի դրանք միմ յանց հա մա պա տաս խա
նեց նե լուն ուղղ ված մի ջոց ներ:

Մարդ կա յին ռե սուրս նե րի զար գաց ման ծրագ րե րը պետք է ընդգր կեն ամ բողջ աշ խա տան
քա յին կյան քի ըն թաց քում բու ժաշ խա տող նե րի գոր ծու նեու թյան բա րե լավ մանն ուղղ ված հա մա լիր 
գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք պետք է կրեն կա նո նա վոր, շա րու նա կա կան, այլ ոչ թե դրվա գա յին բնույթ: 
Դ րանց ի րա կա նաց ման ձևե րը, տե ղը և ծա վալ նե րը պետք է բխեն բու ժաշ խա տող նե րի զար գաց
ման ի րա կան կա րիք նե րից: Ար մա տա կան փո փոխ ման կա րիք ու նի այ սօր առ կա այն կարծ րա
տի պա յին մո տե ցու մը, ո րի հա մա ձայն աշ խա տու ժի զար գաց ման գլխա վոր (ե թե ոչ՝ միակ) մի ջոց 
են դի տարկ վում գոր ծող ձևա չա փով անց կաց վող վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րը: Անհ րա
ժեշտ է լայն կի րառ ման մեջ դնել մարդ կա յին ռե սուրս նե րի զար գաց ման տա րաբ նույթ՝ հա մա լիր 
մո տե ցում եր, նե րառ յալ ներ կազ մա կեր պա կան գնա հատ ման, հե տա զո տա կանու սու ցո ղա կան 
մե թոդ նե րը և մի ջոց նե րը:

Շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան ա ռա վել արդ յու նա վետ հա մա կարգ ու նե նա լու հա
մար նախ և ա ռաջ անհ րա ժեշտ է հա մա ձայ նեց նել, պաշ տո նա պես սահ մա նել/հստա կեց նել և 
միա վո րել այդ ո լոր տում գոր ծող բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի հնա րա վո րու թյուն ներն ու ներդ րու
մը, նե րառ յալ դրանց հա մա կար գա յինկա նո նա կար գող, մաս նա գի տա կան, ֆի նան սա կան և այլ 
օգ տա վետ ռե սուրս նե րը: Շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան հա մա կար գը պետք է կա պող 
օ ղակ դառ նա լի ցեն զա վոր ման, հա վա տար մագր ման, մաս նա գետ նե րի ո րա կա վոր ման հա վաստ
ման և բու ժօգ նու թյան ո րա կի բա րե լավ ման ներ կազ մա կեր պա կան գոր ծըն թաց նե րի միջև:

Դե ղա քա ղա քա կա նու թյուն
Ա ռա ջի կա տաս նամ յա ժա մա նա կաշր ջա նում դե ղա քա ղա քա կա նու թյան վե րո հիշ յալ ռազ մա վա

րա կան նպա տա կի ի րա կա նաց ման ուղ ղու թյամբ խիստ կարևոր վում են հետև յալ հիմ ախն դիր
նե րի լուծ մանն ուղղ ված ռազ մա վա րու թյուն նե րը.

« Շարունակական բժշկական կրթության 

համակարգը պետք է կապող օղակ դառ

նա լիցենզավորման, հավատար մագր

ման, մասնագետների որակա վորման 

հավաստման և բուժօգնության որակի 

բարելավման ներկազմակերպական 

գործընթացների միջև:
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1. դե ղե րի շրջա նա ռու թյան ո լոր տի օ րենսդ րա կան դաշ տի կա տա րե լա գոր ծում ու դրա ներ դաշ

նա կե ցու մը մի ջազ գա յին օ րենսդ րու թյա նը,
2. հիմ ա կան դե ղե րի հա յե ցա կար գի հե տա գա ար մա տա վո րու մը,
3. հիմ ա կան դե ղե րի ֆի զի կա կան և տն տե սա կան մատ չե լիու թյան բարձ րա ցու մը,
4. գե րա կա յող հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման և կան խար գել ման հա մար հաս տատ ված ցան կին 

հա մա պա տաս խան դե ղե րի հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան ա պա հով վա ծու թյան մա կար
դա կի բարձ րա ցու մը,

5. դե ղե րի շրջա նա ռու թյան ո լոր տը կար գա վո րող մարմ ի դե րի ու նշա նա կու թյան բարձ րա ցու մը, 
նրա ան կախ ու արդ յու նա վետ գոր ծու նեու թյան պայ ման նե րի ա պա հո վու մը,

6. դե ղե րի տես չա կան և ո րա կի վե րահսկ ման հա մա կար գի ստեղ ծու մը և դ րա արդ յու նա վետ 
գոր ծու նեու թյան պայ ման նե րի ա պա հո վու մը,

7. դե ղե րի արդ յու նա վետ կի րառ ման հա մա կար գի զար գա ցու մը,
8. ինք նա բու ժու թյան կա ռա վա րե լիու թյան ա պա հո վու մը,
9. ա վան դա կան/այ լընտ րան քա յին բու ժա մի ջոց նե րի ա պա ցույց նե րի վրա հիմ ված կի րառ ման 

ա պա հո վու մը,
10. հան րա պե տու թյան հիմ ա կան դե ղե րի պա հան ջար կը ա ռա վե լա գույնս ա պա հո վե լու նպա տա

կով դե ղե րի տե ղա կան ար տադ րու թյան խթա նու մը,
11. պե տա կան ծրագ րե րի ներ քո դե ղե րի պա հան ջար կի ո րոշ ման հա մա կար գի ներդ րու մը,
12. դե ղա գոր ծա կան գոր ծու նեու թյան լի ցեն զա վոր ման հա մա կար գի շա րու նա կա կան կա տա րե լա

գոր ծու մը և այդ ո լոր տում դե ղա գետ մաս նա գետ նե րի հիմ ա կան դե րի ամ րապն դու մը,
13. դե ղե րի ո լոր տում գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, այդ թվում դե ղատն տե սա գի տու թյան 

զար գա ցու մը,
14. դե ղե րի շրջա նա ռու թյան ո լոր տի մո նի տո րին գի, դե ղե րի կողմ ա կի ազ դե ցու թյուն նե րի դի

տարկ ման, տվյալ նե րի հա վա քագր ման և վեր լու ծու թյան գոր ծըն թա ցի տե ղե կատ վա կան հա
մա կար գե րի կա տա րե լա գոր ծու մը:

V. ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Կա ռա վա րում և կար գա վո րում

Կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե փո խում ե րի ռազ մա վա րու թյու նը պետք է անդ րա դառ նա 
ա ռող ջա պա հու թյան բո լոր օ ղակ նե րին: Մաս նա վո րա պես անհ րա ժեշտ է.
 ● Օ րենսդ րո րեն կա տա րե լա գոր ծել բժշկա կան օգ նու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու

թյուն նե րի ղե կա վար ման ու կա ռա վար ման սկզբունք նե րը ու մե խա նիզմն ե րը:
Ինչ պես վերևում ար դեն նշվեց, բժշկա կան օգ նու թյուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող կազ

մա կեր պու թյուն նե րը հիմ ա կա նում, ան կախ սե փա կա նու թյան ձևից, հան դի սա նում են առևտ
րա յին կազ մա կեր պու թյուն ներ և ի րենց գոր ծու նեու թյու նը ծա վա լում են հա մա ձայն գոր ծող 
օ րենսդ րու թյան:

Սա կայն, հաշ վի առ նե լով ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 
հիմ ա կա նում նկա տի ու նե նա լով վեր ջի նիս սո ցիա լա կան ընդգծ ված ուղղ վա ծու թյու նը, միև
նույն ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով այս ո լոր տում մի ջազ գա յին փոր ձը, ա ռա ջարկ վում է ներդ
նել ա ռա վել թա փան ցիկ ու արդ յու նա վետ կա ռա վար ման հա մա կարգ բժշկա կան ծա ռա յու
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման մա կար դա կում:

Մաս նա վո րա պես, բա րե փո խում ե րի նպա տակ է դրվում բժշկա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րում ստեղ ծել կա ռա վար ման հան րա յին խոր հուրդ
ներ՝ խորհր դատ վա կան ձայ նի ի րա վուն քով: Խորհր դի կազ մում ա ռա ջարկ վում է ներգ րա վել 
մաս նա գի տաց ված հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտ
պա նու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, այլ շա հագր գիռ կա ռույց նե րի (հա սա րա կա կան, դո նոր 
կազ մա կեր պու թյուն ներ, հիմ ադ րամ եր) ան դամ ե րի, հան րա յին ճա նա չում ու նե ցող ան
հատ նե րի, սե փա կա նա տի րոջ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի:
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Խորհր դի գոր ծա ռույթ նե րը կա րող են նե րա ռել՝ բժշկա կան օգ նու թյուն ի րա կա նաց նող կազ

մա կեր պու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի ու մատ չե լիու թյան, մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու
թյան, զար գաց ման հե ռան կար նե րի հետ կապ ված խնդիր նե րի քննար կում և խորհր դատ վա
կան ո րո շում ե րի կա յա ցում: Կա ռա վար ման նշված բա ղադ րի չի ներդ րու մը կա րող է ի րա կա
նաց վել փու լա յին կար գով և ա ռա ջին փու լում կի րառ վել փոր ձա րա րա կան կար գով ընտր ված 
բժշկա կան օգ նու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րում: Փոր ձա րա րա կան կար
գով ներդր վող կա ռա վար ման (հան րա յին) կի րա ռա կան մե խա նիզմ ե րի արդ յունք նե րի ամ
փոփ ման ու քննարկ ման արդ յուն քում այն կա րող է ստա նալ հա մընդ հա նուր կի րա ռում և 
տա րա ծում:

 ●   Ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի հաշ վետ վո ղա կա նու թյան և 
թա փան ցի կու թյան բարձ րաց ման մե խա նիզմն ե րի, այդ թվում՝ օ րենսդ րա կան, ներդ րում:

Այ սօր ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը հաշ վե տու են պե տա կան բյու ջեով ֆի
նան սա վոր վող ծրագ րե րի ա ռու մով, սա կայն անհ րա ժեշ տու թյուն կա հաշ վետ վո ղա կա նու
թյու նը բարձ րաց նել հան րա յին մա կար դակ՝ այն դարձ նե լով ա ռա վել թա փան ցիկ ու տե սա
նե լի: Այդ նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է ներդ նել բժշկա կան օգ նու թյուն ի րա կա նաց նող կազ
մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան տա րե կան ամ փոփ հաշ վետ վու թյուն նե րի մշակ ման և 
հան րու թյա նը հա սա նե լի ձևով տե ղա կայ ման գոր ծըն թաց: Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գիա նե րը պար զա պես տա լիս են տե ղե կատ վու թյան օ պե րա տիվ հրա պա րակ ման 
և շա հագր գիռ սպա ռող նե րի կող մից դրանց դի տարկ ման հնա րա վո րու թյուն: Տե ղե կատ վու
թյան տա րած ման լա վա գույն մի ջո ցը է լեկտ րո նա յին կայ քերն են, ո րոնք ա ռա վել հա սա նե լի են 
սպա ռող նե րի լայն շեր տե րի հա մար:

Բժշ կա կան օգ նու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի տա րե կան ամ փոփ հաշ
վետ վու թյուն նե րը կա րող են նե րա ռել տե ղե կատ վու թյուն՝ մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի 
ծա վա լի (ըստ ֆի նան սա վոր ման աղբ յուր նե րի), շա հա ռու նե րի խմբե րի, ո րա կա կան ցու ցա
նիշ նե րի, նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման, ի րա կա նաց ված զար գաց ման ծրագ րե րի 
վե րա բեր յալ:

 ●   Ներդ նել ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան 
վի ճա կի մա սին ա մե նամ յա զե կույ ցի ներ կա յաց ման պրակ տի կա:

Ն կա տի ու նե նա լով ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի սո ցիա լա կան ուղղ վա ծու թյու նը և ռազ
մա վա րա կան նշա նա կու թյու նը երկ րի հա մար, նպա տա կա հար մար է ներդ նել բնակ չու թյան 
ա ռող ջու թյան վի ճա կի մա սին ա մե նամ յա զե կույ ցի ներ կա յաց ման ինս տի տու ցիո նալ գոր ծա
ռույ թը: Տա րե կան զե կույ ցը պետք է ընդգր կի ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի հզո րու թյուն
նե րի (նյու թա կան և կադ րա յին), ծա ռա յու թյուն նե րի և դ րանց տե ղա բաշխ ման ըն թա ցիկ բնու
թա գի րը և փո փո խու թյուն նե րի մի տում ե րը, ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րի արդ յունք նե րը, 
բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան վի ճա կը նկա րագ րող ցու ցա նիշ նե րը և փո փո խու թյուն նե րի մի
տում ե րը: Ա մե նամ յա զե կույ ցը պետք է կրի վեր լու ծա կանտե ղե կատ վա կան բնույթ: Մի ջազ
գա յին պրակ տի կա յում նմա նա տիպ փոր ձա ռու թյուն գո յու թյուն ու նի: ՀՀում այն կա րող է ներ
կա յաց վել ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի կող մից ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վին՝ բաց ունկնդր ման 
հնա րա վո րու թյամբ:

Այս պի սի զե կույ ցի ներ կա յաց ման մի ջո ցով կա պա հով վի ա ռող ջա պա հու թյան ա ռանց քա յին 
հիմ ախն դիր նե րի վեր հա նու մը, հան րա յին և, որ ա մե նա կարևոր նե րից է, բազ մաո լոր տա յին 
ու շադ րու թյան սևե ռու մը բնակ չու թյան ա ռող ջու թյա նը՝ ա հագ նա ցող վտանգ նե րի և դ րանց 
հաղ թա հար ման ու ղի նե րի նա խագծ ման հա մար: Միև նույն ժա մա նակ ո լոր տում ի րա կա նաց
վող գոր ծըն թաց նե րը կա րող են դառ նալ ա ռա վել թա փան ցիկ և պար բե րա կա նու թյան ի մաս
տով արդ յու նա վետ դի տար կե լի:

 ●  Լի ցեն զա վոր ման և պե տա կան պատ վե րի մրցու թա յին տե ղադր ման մի ջո ցով օպ տի մա
լաց նել բու ժօգ նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի ծա վալ ներն ու տե ղա բաշխ վա ծու թյու նը:

Ըստ գոր ծող օ րենսդ րու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զա վոր մամբ երկ րում կա րող են հիմ
նադր վել բժշկա կան օգ նու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն ներ: Լի ցեն զա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը հաշ վի չի առ նում երկ րի ա ռան ձին տա րածք նե րում դրանց փաս տա ցի կա րիք նե
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րը, նկա տի չու նե նա լով, որ Հա յաս տա նում բժշկա կան օգ նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի և մաս
նա գի տա կան ռե սուրս նե րի ան հա մա չափ տե ղա բաշխ վա ծու թյուն կա: Մի ջազ գա յին փոր ձի 
ա ռու մով տար բեր երկր ներ (Հո լան դիա, Ի րան և այլն) բժշկա կան օգ նու թյան գոր ծու նեու թյան 
ի րա կա նաց ման թույլտ վու թյան հիմ քում դնում են տվյալ ռե գիո նի կա րիք նե րի բա վա րար ման 
հիմ ախն դի րը:

Հա յաս տա նում բժշկա կան օգ նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռա ջար կի ու պա հան ջար կի հա
վա սա րակշռ ման նպա տա կով ի րա կա նաց վել է հա մա կար գի օպ տի մա լաց ման ծրա գիր, սա
կայն ո լոր տում հա րա ճուն փո փո խու թյուն նե րի պա րա գա յում կարևոր դե րա կա տա րում կա
րող է ու նե նալ լի ցեն զա վոր ման գոր ծըն թա ցը, ըստ ո րի Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու
թյա նը պետք է լիա զոր ված լի նի սահ մա նե լու կա րիք նե րը և, այլ պա հանջ նե րի շար քում, ըստ 
դրանց ի րա կա նաց նե լու դի մորդ կա ռույց նե րի լի ցեն զա վո րու մը: Ն պա տա կա հար մար է նաև 
քննարկ ման ա ռար կա դի տար կել բժշկա կան մաս նա գետ նե րի լի ցեն զա վոր ման (կամ մաս նա
գի տա կան ո րա կա վոր ման վե րա հաս տատ ման այլ հա մար ժեք հա մա կար գի) վե րա գոր ծարկ
ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: Ընդ ո րում, (ե րի տա սարդ) մաս նա գետ նե րի լի ցեն զա վո րու մը (կամ 
հա մար ժեք այ լընտ րան քը) կա րող է ան մի ջա կա նո րեն կապ ու նե նալ մաս նա գի տա կան գոր
ծու նեու թյան ծա վալ ման տա րած քա յին և ժա մա նա կա յին ամ րագր ման հետ:

Այս քա ղա քա կա նու թյամբ հնա րա վո րու թյուն կստեղծ վի ա պա հո վե լու հա մա կար գի զար գաց
ման հա մա չա փու թյու նը և խու սա փե լու լրա ցու ցիչ վար չա կան ծախ սե րից, ին չը ա ռող ջա պա
հու թյան տնտե սա կան «բե ռի» ծան րաց ման աղբ յուր նե րից է, միև նույն ժա մա նակ նպաս տե լու 
բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լիու թյանն ու մատ չե լիու թյա նը տա րա ծաշր ջա նա յին 
ի մաս տով:

Պե տա կան բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման 
մի ջոց նե րից է մրցու թա յին կար գով պե տա կան պատ վե րի տե ղադ րու մը: Այն հնա րա վո րու
թյուն կտա սահ մա նա փակ բյու ջե տա յին ռե սուրս նե րը ա ռա վել արդ յու նա վետ, նպա տա կա յին 
ու հաս ցեագր ված ուղ ղոր դե լու: Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյա նը պետք է օժ տել կա
րիք նե րի սահ ման ման և ծա ռա յու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման մրցու թա յին մե խա նիզմ ե րի 
ներդր ման ի րա վա սու թյամբ:

 ● ա ռող ջա պա հու թյան օմ բուդս մե նի ինս տի տու տի ստեղ ծում՝ բնակ չու թյան սո ցիա լա կան 
և բու ժաշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պան վա ծու թյան ա պա հով ման նպա տա կով:

Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում ա ռանձ նա կի հիմ ախն դիր է բնակ չու թյան ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան ա պա հո վու մը: Այդ նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է ներդ նել ա ռող ջա պա
հու թյան ո լոր տում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի (օմ բուդս մե նի) ինս տի տուտ: Այն կա
րող է գոր ծել Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կամ Հա յաս տա նի մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի գրա սեն յա կի կազ մում, նաև լի նել ինք նու րույն կա ռույց: Անհ րա ժեշտ է ա վե լաց
նել, որ ա ռող ջա պա հու թյան օմ բուդս մե նը կա րող է ի րա կա նաց նել ոչ միայն բնակ չու թյան, այլ 
նաև բու ժաշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույթ: Այս ինս տի տու տը իր 
փոր ձա ռու թյունն ու նի նաև այլ երկր նե րում (օ րի նակ՝ Իս րա յե լում, ուր գոր ծում է ար դեն եր կար 
ժա մա նակ):

 ● ար մա տա պես բա րե լա վել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ներգ րավ վա ծու թյու նը 
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի կա ռա վար ման, քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա կա
նաց ման գոր ծըն թա ցում:

Չ նա յած նրան, որ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը ո րոշ չա փով ներգ րավ ված 
են ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի գոր ծա ռույթ նե րում (ծրագ րե րի մո նի տո րինգ, հան րա յին 
ա ռող ջու թյան քա րոզ չու թյուն և այլն), սա կայն վեր ջին ներս ի րենց գոր ծու նեու թյու նը հիմ
նա կա նում ծա վա լում են դրա մաշ նոր հա յին մի ջոց նե րով: Անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել կա յուն 
մե խա նիզմ եր ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա կա
նաց ման գոր ծըն թաց նե րում: Մաս նա վո րա պես, նպա տա կա հար մար է Ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյա նը կից ձևա վո րել հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հանձ նախմ
բեր, ո րոնք պար բե րա բար ան մի ջա կա նո րեն կմաս նակ ցեն բա րե փո խում ե րի մշակ ման ու 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րին: Միա ժա մա նակ նպա տա կա հար մար է քա ղա քա կա նու



ա
ռո

ղջ
ա

պ
ա

հու
թ

յու
ն

37|
թյան մշակ ման աշ խա տանք նե րը նա խա րա րու թյան կող մից հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րին պատ վի րե լու մե խա նիզ մի ներդ րու մը: Վեր ջինս կա րող է նաև մեծ զարկ 
հա ղոր դել ինս տի տու ցիո նալ ի մաս տով քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան կա յաց մանն ու 
զար գաց մա նը:

Ֆի նան սա վո րում
Ռազ մա վա րու թյան ի րա գործ ման նպա տա կով, հիմք ըն դու նե լով սույն փաս տաթղ թի IV բաժ

նում ար ձա նագր ված ա ռանց քա յին սկզբունք նե րը և խն դիր նե րը, անհ րա ժեշտ է մշա կել և ի րա
կա նաց նել ա ռա ջադր ված խնդիր¬նե րի լուծ ման ծրագ րերն ու մի ջո ցա ռում ե րը: Ընդ ո րում, 
անհ րա ժեշտ է ներդ նել տրա մա բա նո րեն շաղ կապ ված, հա ջոր դա կան ու փոխ կա պակց ված գոր
ծըն թաց նե րի հա ջոր դա կան շղթա: Վե րո հիշ յալ հա մա կող մա նի մո տեց ման շրջա նակ նե րում ա ռա
ջարկ վում է հետև յալ ծրագ րե րի և մի ջա ցա ռում ե րի մշա կում ու ի րա կա նա ցու մը.
i.  ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման գե րա կա յու թյան ամ րապնդ ման, ֆի նան սա կան 

կա յու նու թյան ա պա հով ման ու հան րա յին մի ջոց նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման 
ի րա վա կանօ րենսդ րա կան ամ րագ րում և նոր մա տի վա յին կա նո նա կար գում

Այս ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման ա ռու մով կարևոր վում է հետև յալ ծրագ րե րի և մի ջա ցա
ռում ե րի մշա կում ու ի րա կա նա ցու մը.
1.  Կար ճա ժամ ետ հե ռան կա րում պետք է ըն դուն վի «Ա ռող ջա պա հու թյան մա սին» նոր օ րենք, 

ո րում հա տուկ կեր պով պետք է կար գա վոր վի նաև ա ռաղ ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման 
ո լոր տը: Դ րա նում պետք է ամ րագր վեն դրույթ ներ ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման 
աղբ յուր նե րի բազ մաձևու թյան ա պա հով ման, պե տա կան ֆի նան սա վոր ման պաշտ պան վա
ծու թյան ու շա րու նա կա կան ա ճի մա սին: Դ րան հա մա հունչ՝ միջ նա ժամ ետ ժա մա նա կա հատ
վա ծում պետք է.

1.1.  ըն դուն վի «Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան մա սին» օ րեն քը, ո րով անհ րա ժեշ տա բար 
պետք է կա նո նա կարգ վեն ինչ պես սո ցիա լա կան (պար տա դիր) բժշկա կան ա պա հո վագ րու
թյան, այն պես էլ կա մա վոր բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան ի րա կա նաց ման ի րա վա կան ու 
տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը,

1.2. փո փո խու թյուն ներ ու լրա ցում եր կա տար վեն «Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քում այն հաշ վով, որ պես զի նա խա տես վեն ՏԻՄե րի պար տա դիր պար տա վո րու թյուն
ներ ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում՝ հա մա պա տաս խան ֆի նան սա վոր ման աղբ յուր նե րով:

2.  Անհ րա ժեշտ քայ լեր պետք է ձեռ նարկ վեն ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում բյու ջե տա յին քա ղա
քա կա նու թյան կա տա րե լա գործ ման ուղ ղու թյամբ: Այդ նպա տա կով անհ րա ժեշտ է մի ջին ժամ
կե տում ի րա կա նաց նել հետև յալ քայ լե րը.

2.1. ար մա տա պես վե րա նա յել ա ռող ջա պա հա կան պե տա կան նպա տա կա յին ծրագ րերն այն 
հաշ վով, որ պես զի դրանք լի նեն ֆի նան սա պես ա պա հով ված ու ա պա հո վեն ՀԶՀով և 
սույն ռազ մա վա րու թյամբ նա խա տես ված նպա տակ նե րի ի րա կա նա ցու մը,

2.2. բյու ջե տա յին օ րենսդ րու թյան մեջ կա տա րել այն պի սի փո փո խու թյուն ներ ու լրա ցում եր, 
ո րոնք կե րաշ խա վո րեն ա ռող ջա պա հա կան պե տա կան նպա տա կա յին ծրագ րե րի ֆի նան
սա վոր ման կա յու նու թյու նը: Այդ ա ռու մով ՀՀ պե տա կան բյու ջեի մա սին ա մե նամ յա օ րենք
նե րի մեջ՝ 
2.2.1. պետք է ամ րագ րել ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման հա րա բե րա կան (տո կո

սա յին) չա փա քա նակ՝ հա մա պա տաս խան ծախ սե րի բա ժի նը պե տա կան բյու ջեի կամ 
ՀՆԱի նկատ մամբ, ինչ պես նաև բնակ չու թյան մեկ շնչի հաշ վով ֆի նան սա վոր ման 
չա փը,

2.2.2. պետք է սահ մա նել, որ պե տա կան բյու ջեի ըն թա ցիկ ծախ սե րի մեջ ա ռող ջա պա հու
թյան բյու ջե տա յին ֆի նան սա վոր ման տո կո սա յին հա րա բե րու թյու նը չպետք է ցածր 
լի նի նա խորդ բյու ջե տա յին տար վա հա մա պա տաս խան ցու ցա նի շից,

2.2.3. բյու ջեի ձևա վոր ման և կա ռա վար ման ա ռու մով անհ րա ժեշտ է նաև ամ րագ րել, որ 
ա ռող ջա պա հա կան պե տա կան նպա տա կա յին ծրագ րե րը հան դի սա նում են պե տա
կան բյու ջեի պաշտ պան ված ծախ սա տե սակ, և որ ար տաբ յու ջե տա յին մի ջոց նե րի 
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ա վե լա ցու մը չի կա րող հան գեց նել պե տա կան բյու ջեի հաշ վին ա ռող ջա պա հու թյան 
ֆի նան սա վոր ման չա փի նվա զեց մա նը:

2.3. բյու ջե տա յին գոր ծըն թա ցը ի րա կա նաց նել արդ յունք նե րի վրա հիմ ված ծրագ րա յին բյու ջե
տա վոր ման կա նոն նե րով, ին չը կա պա հո վի բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի արդ յու նա վետ, նպա
տա կա յին ու հաս ցեա կան օգ տա գոր ծու մը:

ii.  Պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված բժշկա կան օգ նու թյան և ծա ռա յու թյուն նե
րի ծրագ րե րի և ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմն ե րի բա րե լավ ման ռազ մա վա րու թյան 
ի րա կա նա ցում

Տա րի ներ շա րու նակ, ել նե լով բյու ջեի սղու թյու նից, կար ծես թե փորձ է ար վել կրճա տել ա ռող
ջա պա հա կան պե տա կան նպա տա կա յին ծրագ րե րը, և ա վե լի ի րա տե սա կան խնդիր ներ են ա ռա
ջադր վել: Սա կայն, ըստ էու թյան, պար զա պես ծրագ րե րի մեջ մաս նա կի վե րա դա սա վո րում է տե
ղի ու նե ցել, և ա նա պա հով խա վե րի մեջ հստակ չեն գե րա կա յու թյուն ներն ի րա կան կա րի քա վոր
նե րի ընտ րու թյան ա ռու մով:

Այս ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման հա մար կարևոր վում է հետև յալ ծրագ րե րի և մի ջո ցա
ռում ե րի մշա կում ու ի րա կա նա ցու մը.
1.  Ա ռա ջի կա տաս նամ յա կում ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա կան օ ղա կի հե տա գա զար գա ցու մը 

պետք է շա րու նակ վի հա մար վել գե րա կա յու թյուն:
1.1. Այն նպա տա կաուղղ ված է լի նե լու բու ժօգ նու թյան ա ռաջ նա յին օ ղա կը բնակ չու թյա նը մո

տեց նե լուն և մատ չե լի դարձ նե լուն, հիմ ա կան մի ջո ցա ռում ե րը հի վան դու թյուն նե րի կան
խար գել մանն ու վաղ ախ տո րոշ մա նը բևե ռե լուն, հի վան դա նո ցա յին հա մա կար գի բե ռը 
թեթևաց նե լուն: Ա ռա ջի կա տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա կան 
հա մա կար գի ֆի նան սա վոր ման տե սա կա րար կշի ռը պետբ յու ջեից բու ժօգ նու թյան ընդ հա
նուր ֆի նան սա վոր ման ծա վա լում պետք է աս տի ճա նա բար ա ճի և 2015 թ. կազ մի ոչ պա
կաս, քան 55 տո կոս, իսկ տաս նամ յա կի վեր ջում՝ ոչ պա կաս, քան 60 տո կոս:

1.2. Խն դիր է դրվում բյու ջե տա յին ու վար կա յին մի ջոց ներն ա ռաջ նա հերթ ուղ ղել ամ բու լա տոր
պո լիկ լի նի կա կան օ ղա կի զար գաց ման հիմ ա կան ուղ ղու թյան՝ ըն տա նե կան բժշկու թյան 
հա մա կար գի զար գաց մա նը: Գ յու ղա կան վայ րե րում ըն տա նե կան բժիշկ նե րի ինս տի տուտն 
անհ րա ժեշտ է հա մալ րել ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի օպ տի մա լաց ման 
արդ յուն քում ա զատ ված բժշկա կան կադ րե րը վե րապ րո ֆի լա վո րե լու, վե րա պատ րաս տե լու 
և սո ցիա լա կան հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք նե րի պայ մա նով նրանց գյու ղա կան հա մայնք
ներ գոր ծու ղե լու մի ջո ցով: Այս ռազ մա վա րու թյան տե սա կե տից ա ռա ջի կա տաս նամ յա կում, 
այդ թվում հատ կա պես միջ նա ժամ ետ ժա մա նա կա հատ վա ծում, հա ջորդ կարևո րա գույն 
ծրա գի րը պետք է լի նի պո լիկ լի նի կա նե րի, ըն տա նե կան բժիշկ նե րի գրա սեն յակ նե րի տեխ
նի կա կան վե րա զին ման ու նո րաց ման, ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յով հա գեց ման լուրջ 
ներդ րու մա յին քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցու մը:

2.  Ա ռա ջի կա միջ նա ժամ ետ հատ վա ծի ա ռաջ նա հերթ հա ջորդ ծրա գի րը պետք է լի նի ա ռող ջու
թյան ա ռաջ նա յին օ ղա կի բուժ հաս տա տու թյուն նե րի և բու ժաշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան 
մո տի վա ցիան խթա նող ֆի նան սա կան և ոչ ֆի նան սա կան խրա խուս ման մե թոդ նե րի փոր
ձար կու մը, աս տի ճա նա կան ներդ րում ու կա տա րե լա գոր ծու մը:

Այս ա ռու մով նա խա տես վում է միջ նա ժամ ետ հատ վա ծում փոր ձար կել և ներդ նել ար տա
հի վան դա նո ցա յին և հի վան դա նո ցա յին բու ժօգ նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի փոխ կա պակց ված 
ֆի նան սա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի հետև յալ մո դել նե րը.

 ●  ա ռաջ նա յին օ ղա կի հա մար՝ լիա զոր ված մար մին նե րի վե րահսկ մամբ լրա ցու ցիչ ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի հատ կա ցու մը («մաս նա կի ֆոն դա պա հի» սխե մա),

 ●  ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա կան բուժ հաս տա տու թյան կող մից հի վան դա նո ցա յին բու ժօգ նու
թյան նոր մա վոր ված ու ղեգ րում (հի վան դա նո ցա յին բու ժօգ նու թյան գծով սահ ման ված նոր մա
տի վի մա սով՝ ֆոն դա պա հի սխե մա):

Այս սխե մա նե րի կի րա ռու մը թույլ կտա լու ծել հետև յալ հիմ ախն դիր նե րը.
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 ● բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան պահ պան ման և բա րե լավ ման գոր ծում ամ բու լա տորպո լիկ լի նի

կա կան բուժ հաս տա տու թյուն նե րի բու ժանձ նա կազ մե րի տնտե սա կան շա հագրգռ վա ծու թյան 
մե ծա ցում,

 ● հի վան դա նոց նե րի և ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա կան բուժ հաս տա տու թյուն նե րի միջև կազ մա
կեր պա կան և տն տե սա կան կա պե րի վե րա կանգ նում ու զար գա ցում,

 ● հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման, ախ տո րոշ ման, բուժ ման և հի վանդ նե րի խնամ քի գոր
ծըն թաց նե րի ա նընդ հա տու թյան ա պա հո վում,

 ● ա ռող ջա պա հա կան բուժ հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան հա ջոր դա փո խու թյան հաս
տա տում և ա պա հո վում,

 ● հի վան դա նո ցա յին ծախ սա տար բու ժօգ նու թյան ան հիմ ու ղեգ րում ե րի մա կար դա կի ի ջե ցում:
3.   Նա խա տես վում է շա րու նա կել հի վան դա նո ցա յին օ ղա կի ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ ե րի 

կա տա րե լա գոր ծու մը:
3.1. Այդ տե սա կե տից նա խա տես վում է ծրագ րա վոր վող շրջա նի ա ռա ջին իսկ տա րում՝ նպա

տա կա յին ծրագ րե րին հա մա հունչ վե րա նա յել հի վան դա նո ցա յին բժշկա կան օգ նու թյան 
հա մար հիմք հան դի սա ցող հիմ ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի փա թե թը՝ այն կրճա տե լու, պե
տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար բու ժօգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վունք ու նե
ցող ան ձանց շրջա նա կը հստա կեց նե լու, միև նույն ան ձանց տար բեր խմբե րում ընդգրկ վե
լու դեպ քե րը բա ցա ռե լու ուղ ղու թյամբ: Այդ աշ խա տանք նե րը կնպաս տեն այն նպա տա կի 
ի րաց մա նը, որ պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար բու ժօգ նու թյու նը կլի նի ա ռա
վել հաս ցեա կան ու թա փան ցիկ:

3.2. Այս ռազ մա վա րու թյան տե սա կե տից ծրագ րա վոր վող միջ նա ժամ կետ հատ վա
ծի կարևո րա գույն ծրագ րե րից պետք է լի նի բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի հատ կա ցու
մը մրցու թա յին ե ղա նա կով: Այդ մա սին է վկա յում Եվ րո պա յում բա րե փո խում նե րի 
փոր ձը: Տար բեր ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գեր ու նե ցող եվ րո պա կան երկր նե րի 
(հատ կա պես կենտ րո նա կան և արևել յան Եվ րո պա յի ու ԱՊՀ երկր նե րի) պայ մա նագ
րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի պրակ տի կա յում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 4 հիմ նա կան 
մի տում, ո րոնց թվում՝ բո լոր բու ժօգ նու թյուն ի րա կա նաց նող նե րի հետ պայ մա նագ րեր 
կնքե լու փոր ձից ան ցու մը մրցակ ցա յին ընտ րո ղա կան պայ մա նագ րե րի28: Մր ցու թա
յին ե ղա նա կով պե տա կան պատ վե րի տե ղադ րումն ու ժեղ լծակ է հի վան դա նո ցա յին 
հա մա կար գի օպ տի մա լաց ման ու ե կա մուտ նե րի լե գա լաց ման հա մար, ո րով կա պա
հով վի նաև քա ղա քա ցուն և ոչ թե բուժ հիմ նար կը ֆի նան սա վո րե լու սկզբուն քը: Այս 
ծրագ րի շրջա նա կում նա խա տես վում է միջ նա ժամ կետ հատ վա ծի ա ռա ջին տա րում 
մշա կել «ընտ րո ղա կան պայ մա նագ րե րի» մե խա նիզ մի ներդր ման նոր մա տի վա յին 
փաս տաթղ թե րը, չա փո րո շիչ նե րը, իսկ հա ջորդ տա րում ի րա կա նաց նել դրա ներդր
ման փոր ձա րա րա կան ծրա գի րը Երևան, Գ յում րի և Վա նա ձոր քա ղաք նե րում նա խա
պես ընտր ված բազ մապ րո ֆիլ հի վան դա նոց նե րի (մե ծա հա սակ նե րի և ման կա կան), 
ծննդատ նե րի և միապ րո ֆիլ, նեղ մաս նա գի տա ցած հի վան դա նոց նե րի և հի վան դա
նո ցա յին բա ժան մունք նե րի միջև: Փոր ձա րա րա կան ծրագ րի արդ յունք նե րի ամ փո
փու մից հե տո նա խա տես վում է այն ամ բող ջու թյամբ կի րա ռել հան րա պե տու թյու նում 
մինչև միջ նա ժամ կետ հատ վա ծի վեր ջը:

4.  Հան րա յին ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման, դրանց նկատ մամբ 
պատ շաճ հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել Պե
տա կան ա ռող ջա պա հա կան գոր ծա կա լու թյան կար գա վի ճա կի փո փո խու թյուն:

Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռա ջար կի և գն ման հա մա կար գը ներդ նե լու նպա տա կով կվե րա նայ վի 
պե տա կան ֆի նան սա վոր ման շրջա նակ նե րում բժշկա կան օգ նու թյան գնորդ հան դի սա ցող և 
ո րա կի վե րահս կում ի րա կա նաց նող պե տա կան ա ռող ջա պա հա կան գոր ծա կա լու թյան են թա
կա յու թյու նը: Այն կվե րած վի ար տա գե րա տես չա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող կա ռույ ցի: Սո ցիա

28  „Реформы системы здравоохранения в Европе: Анализ современных стратегий”, Р.Б.Салтман и Дж.Фи
тей рас, Москва, 2000,



ա
ռո

ղջ
ա

պ
ա

հու
թ

յու
ն

40|
լա կան (պար տա դիր) բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան ներդր մա նը զու գըն թաց այն կձևա փոխ
վի բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան պե տա կան հիմ ադ րա մի:

5.  Ծ րագ րա վոր վող միջ նա ժամ ետ հատ վա ծի կարևո րա գույն ծրագ րե րից պետք է լի նի բժշկա
կան ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա տե սա կան գնե րի սահ մա նու մը և բժշ կատնտե սա գի տա կան 
ստան դարտ նե րի ու բուժ ման օպ տի մալ սխե մա նե րի մշա կու մը:

Պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար հի վան դա նո ցա յին բժշկա կան օգ նու թյան և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզ մի մշակ ման բա զա կա րող է լի նել փաս տա
ցի կա տար ված բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա կան ծախ սե րի լիար ժեք փոխ հա տու ցու մը՝ 
հիմ ա վոր ված նոր մա տիվ ե րի շրջա նակ նե րում: Ա ռաջ նա հերթ կար գով դա վե րա բե րում է 
բժշկա կան անձ նա կազ մի վար ձատ րու թյան հիմ ախնդ րին: Այս գոր ծըն թա ցում պետք է հաշ
վի առ նել ըստ ախ տո րոշ մամբ ընտր ված խմբե րի (DRG) և ըստ ա ռող ջա պա հա կան ռե սուրս
նե րի հաշ վառ մամբ խմբե րի (HRG) բժշկատնտե սա գի տա կան ստան դարտ նե րի և բուժ ման 
օպ տի մալ սխե մա նե րի մշակ ման մի ջազ գա յին փորձն ու ԱՀԿ ե րաշ խա վո րու թյուն նե րը29:

Վե րո հիշ յալ մի ջո ցա ռում ե րի հի ման վրա միջ նա ժամ ետ հատ վա ծի 3րդ տա րում նա խա
տես վում է ա վար տել բժշկատնտե սա գի տա կան բո լոր ստան դարտ նե րի մշա կում ու դրանց 
հի ման վրա պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր վող նպա տա կա յին ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում 
ի րա կա նաց վող ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա տե սա կան գնե րի հաս տա տու մը: 
Հե տա գա տա րի նե րին պետք է ի րա կա նաց նել ստան դարտ նե րի ու գնե րի շա րու նա կա կան նո
րա ցու մը, ար դիա կա նա ցում ու կա տա րե լա գոր ծու մը:

iii.  Ուղ ղա կի ա նօ րի նա կան վճա րումն ե րի և չ հաշ վառ վող ստվե րա յին շրջա նա ռու թյան 
կրճա տում, ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր ման բազ մաձևու թյան ընդ լայ նում

Այս ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման ա ռու մով կարևոր վում է հետև յալ ծրագ րե րի և մի ջո ցա
ռում ե րի մշա կում ու ի րա կա նա ցու մը.
1. Ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րի կա ռուց ված քում ուղ ղա կի օ րի նա կան ու ա նօ րի նա կան վճա րում

նե րի տե սա կա րար կշռի աս տի ճա նա բար էա կան նվա զե ցում:
Այս ա ռու մով հարկ է հաշ վի առ նել այն փաս տը, որ զար գա ցած երկր նե րում ուղ ղա կի օ րի

նա կան վճա րում երն ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րի կա ռուց ված քի մեջ չեն գե րա զան ցում 57 
տո կո սը, իսկ ա պօ րի նի ուղ ղա կի վճա րում երն այն քան անն շան են, որ են թա կա չեն հաշ վառ
ման30: Հետևա բար նա խա տես վում է.

1.1. մշա կել ռազ մա վա րու թյան հա յե ցա կարգ ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում ուղ ղա կի օ րի նա
կան վճա րում ե րի ծա վա լի կրճատ ման մա սին,

1.2. մշա կել ռազ մա վա րու թյան հա յե ցա կարգ ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում ուղ ղա կի ա նօ րի
նա կան վճա րում ե րի վե րաց ման մա սին,

1.3. մշա կել ռազ մա վա րու թյան հա յե ցա կարգ ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում հա մավ ճար նե րի 
սահ մա նա փակ կի րառ ման մա սին:

2.  Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի (ՏԻՄ) դե
րի ու պա տաս խա նատ վու թյան ամ րագ րում և ն րանց մաս նակ ցու թյուն ա ռող ջա պա հու թյան 
ֆի նան սա վոր մա նը:

Ինչ պես ցույց է տա լիս մի ջազ գա յին փոր ձը, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե
րը լուրջ մաս նակ ցու թյուն են ու նե նում ա ռող ջա պա հու թյան ֆի նան սա վոր մա նը: Ն րանք շա
հագրգռ ված պետք է լի նեն մաս նակ ցե լու ի րենց հա մայնք նե րի բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան 
պահ պան մա նը:

Այս ա ռու մով նա խա տես վում է.

29  1. “Экономика здравоохранения, учебное пособие”, под редакцией И.М.Шеймана, Москва, 2004, 324 стр. 
2. „Реформы системы здравоохранения в Европе: Анализ современных стратегий”, Р.Б.Салтман и Дж.Фи
тей рас, Москва, 2000,

30 1. The World Health Reports, WHO, http://www.euro.who.int/data/ 
2. „Основы политики, Финансирование здравооxранения: альтернативы для Европы”, Elias Mossialos, Anna Dix-
on, Josep Figueras, Joe Kutzin, European Observatory on Health Care Systes, N 4, 2002,
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2.1. անհ րա ժեշտ փո փո խու թյուն ներ ու լրա ցում եր կա տա րել «Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 

մա սին», «Բ յու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» ՀՀ օ րենք նե րում,
2.2. ա մե նամ յա բյու ջե նե րում նա խա տե սել հա մա պա տաս խան հոդ ված ներ ու ծրագ րեր,
2.3. հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ կա տա րել ՀՀ ԱՆ հրա ման նե րում ու այլ ի րա վա կան 

ակ տե րում,
2.4. ՏԻՄե րի բյու ջե նե րում նա խա տե սել և ի րա կա նաց նել հետև յալ ծախ սե րը. տվյալ հա մայն

քում գոր ծող ըն տա նե կան բժիշկ նե րի գրա սեն յակ նե րի պահ պա նում, սա նի տա րահի գիե
նիկ վե րահսկ ման ու ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա կան օ ղա կի ո րո շա կի ծա ռա յու թյուն ներ:

3.   Սո ցիա լա կան (պար տա դիր) բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան ներդ րում:
Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի սո ցիալտնտե սա կան ի րա վի ճա կը և ն կա տի ու նե նա լով 

պետբ յու ջեի սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րը, ա ռա ջարկ վում է ՊԲԱ հա մա կար գի փու
լա յին ներդ րում՝ սկսե լով հի վան դա նո ցա յին օ ղա կում ա ռան ձին հի վան դու թյուն նե րի ա պա հո
վագ րու մից, հա մա րե լով այն ան կան խա տե սե լի ա ռող ջա պա հա կան դեպ քե րի ֆի նան սա կան 
ռիս կե րից ա պա հո վագր ման ո րո շա կի տա րա տե սակ:

Այս ա ռու մով նա խա տես վում է.
3.1. վե րա նա յել «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյու նը ներդ

նե լու հա յե ցա կար գը»31,
3.2. անհ րա ժեշտ փո փո խու թյուն ներ ու լրա ցում եր կա տա րել «Ա պա հո վագ րու թյան մա սին», 

«Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին», «Ե կամ տա հար կի մա սին», «Շա հու
թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րենք նե րում,

3.3. ի րա կա նաց նել լայն քա րոզ չա կան աշ խա տանք,
3.4. ի րա կա նաց նել փոր ձա րա րա կան ծրա գիր,
3.5. զու գա հե ռա բար անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րո րեն ամ րագ րել կոր պո րա տիվ ա պա հո վագ րու

թյան հիմ քե րը՝ որ պես սո ցիա լա կան ե րաշ խիք զբաղ ված նե րին:
Հաշ վի առ նե լով պար տա դիր բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան ընդգծ ված սո ցիա լա կան 

ուղղ վա ծու թյու նը, ա ռա ջարկ վում է այն ի րա կա նաց նել պե տու թյան կող մից ստեղծ վող հիմ
նադ րա մի մի ջո ցով: Ա ռա ջարկ վում է սահ մա նել, որ սո ցիա լա կան (պար տա դիր) բժշկա կան 
ա պա հո վագ րու թյան ա պա հո վագ րավ ճար նե րը ձևա վոր վում են պե տու թյան, գոր ծա տու
նե րի ու վար ձու աշ խա տող նե րի մաս նակ ցու թյամբ: Ընդ ո րում, ա պա հո վագ րավ ճար նե րի 
դրույ քա չա փե րը և դ րա մաս նա կից նե րի չա փա բա ժին նե րը կա րող են լի նել տար բե րակ ված, 
ըստ տնտե սու թյան ա ռան ձին ո լորտ նե րի և բ նակ չու թյան սո ցիա լա կան խա վե րի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի: Հիմ ա կան շեշ տը դրվում է այն հան գա ման քի վրա, որ սո ցիա լա կան 
(պար տա դիր) բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան ծրա գի րը պետք է ա պա հո վի ծա ռա յու թյուն
նե րի (հա սա նե լիու թյան, մատ չե լիու թյան, ծա վա լի և ո րա կի տե սա կե տից) ու ա պա հո վագր
ված բնակ չու թյան հա մա հա վա սար ծած կույթ: Պե տու թյու նը սո ցիա լա կան (պար տա դիր) 
բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան ներդր մամբ ա պա հո վե լու է բժշկա կան օգ նու թյուն ստա
նա լու քա ղա քա ցու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադր ման բո լոր 
փու լե րում և հան դի սա նա լու է ո լոր տում քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի ի րա գործ ման գործ
նա կան ե րաշ խա վո րը:

4.   Շու կա յա կան տնտե սու թյան պայ ման նե րում օպ տի մալ (նաև հա մա կար գի զար գա ցու մը խթա
նող) սա կագ նա յին քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցում:

Հաշ վի առ նե լով երկ րի ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, 
կա մա վոր բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան զար գաց ման մի տում ե րը, ինչ պես նաև կար ճա
ժամ ետ ա պա գա յում սո ցիա լա կան (պար տա դիր) բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյան ներդր ման 
հրա մա յա կա նը, նա խա տես վում է բարձ րաց նել պե տու թյան դե րը շու կա յա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի կար գա վոր ման գոր ծում:

Այս ա ռու մով նա խա տես վում է.

31 «Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական ապահովագրությունը ներդնելու հայեցակարգի մասին»,  
ՀՀ կառավարության թիվ 33 արձանագրային որոշում, 10 օգոստոսի 2000 թ.:
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4.1. սույն ռազ մա վա րու թյամբ սահ ման ված ժամ ետ նե րում մշա կել և ներդ նել բժշկատնտե

սա գի տա կան ստան դարտ նե րի հա մա կարգ,
4.2. անհ րա ժեշտ փո փո խու թյուն ներ ու լրա ցում եր կա տա րել ՀՀ հար կա յին և տն տե սա կան 

օ րենսդ րու թյու նում այն ա ռու մով, որ պես զի սահ ման վեն ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում 
ուղ ղա կի վճա րում ե րի գնա գո յաց ման մե խա նիզմ երն ու հար կա յին ար տո նու թյուն նե րը,

4.3. մշակ ված բժշկատնտե սա գի տա կան ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խան սահ մա նել 
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում ի րա կա նաց վող ծա ռա յու թյուն նե րի գնե րի հաշ վարկ ման ու 
գնա գո յաց ման մե խա նիզմ ե րը և անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ ա ռան ձին ծա ռա յու թյուն
նե րի սա կագ նե րը:

բու ժօգ նու թյան ո րակ
Ռազ մա վա րու թյան ի րա գործ ման նպա տա կով, հիմք ըն դու նե լով սույն փաս տաթղ թի IV բաժ

նում ար ձա նագր ված ա ռանց քա յին սկզբունք նե րը և խն դիր նե րը, անհ րա ժեշտ է մշա կել և ի րա
կա նաց նել ա ռա ջադր ված խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կա յին ծրագ րեր:

Մաս նա վո րա պես, անհ րա ժեշտ է ներդ նել տրա մա բա նո րեն շաղ կապ ված գոր ծըն թաց նե րի 
հա ջոր դա կան շղթա՝ սկսե լով բժշկա կան հան րու թյան շրջա նում ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան 
հաս տա տու մից և ա ռաջ խա ղա ցու մից, այ նու հետև հիմ ել կլի նի կա կան ու ղե ցույց նե րի մշակ ման 
հստակ հա մա կարգ, որ տեղ կսահ ման վեն կլի նի կա կան պրակ տի կա յի բո վան դա կա յին չա փո րո
շիչ նե րը, և եզ րա փա կել բուժ հաս տա տու թյուն նե րի մա կար դա կում այդ կլի նի կա կան չա փո րո շիչ
նե րի գործ նա կան ներդ րու մով:

Վե րո հիշ յալ հա մա կող մա նի մո տեց ման շրջա նակ նե րում ա ռա ջարկ վում է հետև յալ նպա տա կա
յին ծրագ րե րի մշա կու մը և ի րա կա նա ցու մը.
1. ա մե նօր յա բժշկա կան պրակ տի կա յում ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան (աբ) (EBM) ինս

տի տու ցիո նա լա ցում, ին չը ներ կա յիս Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան գե րա կա հիմ
նախն դիր նե րից է: Այն ա ռա ջին հեր թին պա հան ջում է ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան վե
րա բեր յալ բու ժաշ խա տող նե րի տե ղե կաց վա ծու թյան և կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման 
լայ նա ծա վալ աշ խա տանք ներ, ինչ պես նաև ԱԲ ներդր մա նը խո չըն դո տող սահ մա նա փա
կում ե րի հաղ թա հա րում:

Այդ ուղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վող ու սու ցո ղա կան մի ջամ տու թյուն նե րը պետք է զու գորդ վեն 
Հա յաս տա նի բու ժաշ խա տող նե րի հա մար ԱԲ ռե սուրս նե րի (գրա կա նու թյուն, հա մա ցան ցա
յին ռե սուրս ներ) մատ չե լիու թյու նը բարձ րաց նող մի ջո ցա ռում ե րով: Հա կա ռակ պա րա գա յում, 
նույ նիսկ հա մա պա տաս խան ու սու ցու մից հե տո, դժվար կլի նի խու սա փել ա վան դա բար ձևա
վոր ված նախ կին գոր ծե լա կեր պին վե րա դառ նա լու վտան գից:

Մ յուս կող մից, լրջա գույն խնդիր է մում Հա յաս տա նի բու ժաշ խա տող նե րին մատ չե լի լեզ
վով ԱԲ ռե սուրս նե րի բա ցա կա յու թյու նը. այ սօր առ կա ռե սուրս նե րը հիմ ա կա նում մատ չե լի են 
անգ լե րեն լեզ վին տի րա պե տող մաս նա գետ նե րին, ո րոնց տե սա կա րար կշի ռը մեր բու ժաշ խա
տող նե րի շրջա նում, ցա վոք, մեծ չէ:

2. Մ շա կել և կի րար կել ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան վրա հիմն ված «լա վա գույն պրակ տի կա
յիե կլի նի կա կան չա փո րո շիչ ներ 
(նե րառ յալ դե ղե րի արդ յու նա վետ 
կի րա ռու մը): Այդ նպա տա կով ա ռա
ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է ա ռող ջա
պա հու թյան կա ռա վար ման բարձ
րա գույն մա կար դա կով՝
2.1. ընտ րել բու ժօգ նու թյան ո րա
կի ա ռաջ նա հերթ բնու թագ րիչ ներ 
և, ըստ այդմ, սահ մա նել/վե րա նա
յել բու ժօգ նու թյան ո րա կի ազ գա յին 
ցու ցա նիշ նե րը և դ րանց սահ մա նա
յին չա փո րո շիչ նե րը՝ ըստ բժշկա

« Բուժհաստատություններում 

որակի բարելավման ջանքերի 

անբաժանելի մաս պետք է լինի 

ծառայություններից օգտվողների 

կարծիքի ներգրավումը:
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կան ծա ռա յու թյուն նե րի տե սակ նե րի (հի վան դա նո ցա յին և ամ բու լա տոր), մա կար դակ նե րի 
(ա ռաջ նա յին, երկ րոր դա յին, եր րոր դա յին) և մաս նա գի տա կան ո լորտ նե րի,

2.2. սահ մա նել և հաս տա տել կլի նի կա կան պրակ տի կա յի չա փո րո շիչ նե րի տե սակ նե րը (կլի նի
կա կան ու ղե ցույց ներ, ար ձա նագ րու թյուն ներ, հա մա ռոտ գոր ծե լա կար գեր և այլն) և դ րանց 
միօ րի նա կա նաց ված ձևա չա փե րը,

2.3. սահ մա նել մշակ ման և/ կամ թար մաց ման են թա կա չա փո րո շիչ նե րի թե մա տիկ գե րա կա յու
թյուն նե րի ո րոշ ման կար գը,

2.4. սահ մա նել կլի նի կա կան չա փո րո շիչ նե րի մշակ ման (այդ թվում՝ ԱԲ ո րա կի պա հանջ նե րին 
դրանց հա մա պա տաս խա նու թյունն ա պա հո վե լու) միաս նա կան՝ օ րի նա կե լի մե թո դա բա նու
թյու նը և ըն թա ցա կարգ(եր)ը,

2.5. ո րո շել և հաս տա տել չա փո րո շիչ նե րը մշա կող կա ռույց նե րը և կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
(նե րառ յալ մաս նա գի տա կան միա վո րում երն ու ինս տի տուտ նե րը), հստակ սահ մա նել այդ 
գոր ծըն թա ցում նրանց դե րը և պա տաս խա նատ վու թյունն ըստ բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե
րի տե սակ նե րի, մա կար դակ նե րի և մաս նա գի տա կան ո լորտ նե րի,

2.6. սահ մա նել չա փո րո շիչ նե րի հաս տատ ման, ինչ պես նաև պար բե րա կան վե րա նայ ման/
թար մաց ման կար գե րը,

2.7. սահ մա նել կլի նի կա կան չա փո րո շիչ նե րի մշակ ման ֆի նան սա վոր ման կար գը և 
աղբ յուր նե րը:

3.  Սահ մա նել կարգ, ըստ ո րի հաս տատ ված նոր և/ կամ վե րա նայ ված ա պա ցու ցո ղա կան 
բժշկու թյան կլի նի կա կան չա փո րո շիչ նե րը պետք է օ պե րա տիվ կեր պով նե րառ վեն 
բժշկա կան մաս նա գի տա կան կրթու թյան, այդ թվում՝ նաև շա րու նա կա կան կրթու թյան 
ու սումն ա կան ծրագ րե րում: Շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան շրջա նակ նե րում կլի նի
կա կան նոր չա փո րո շիչ նե րի բո վան դա կու թյան, ո րա կի ցու ցա նիշ նե րի և ո րա կի բա րե լավ ման 
ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի ու սու ցու մը պետք է դառ նա բուժ հաս տա տու թյուն նե րում բու ժօգ
նու թյան ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րի հետ կա պող ան բա ժա նե լի օ ղակ:

4. Ձևա վո րել և ամ րապն դել բու ժօգ նու թյան ո րա կի բա րե լավ ման կազ մա կեր պակա ռուց
ված քա յին հեն քը, զար գաց նել ա ջակ ցող վե րահսկ ման և արդ յու նա վետ հե տա դարձ կա
պի գոր ծըն թաց նե րը ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի տար բեր մա կար դակ նե րում՝ կենտ րո
նա կան, մար զա յին և բուժ հաս տա տու թյուն նե րի: Այդ նպա տա կով ա ռող ջու թյան ա ռաջ նա յին 
պահ պան ման ո լոր տում նպա տա կա հար մար է օգ տա գոր ծել խո շոր (ե րեք և ա վե լի բժիշկ ներ 
ու նե ցող) ԱԱՊ հաս տա տու թյուն նե րում ար դեն ստեղծ ված ո րա կի բա րե լավ ման խոր հուրդ նե րը 
(ՈԲԽ) և բո լոր մար զե րում պատ րաստ ված ԱԱՊ ո րա կի հա մա կար գող նե րի ինս տի տու տը: Իսկ 
ա վե լի փոքր (ե րե քից պա կաս ԱԱՊ բժիշկ ներ ու նե ցող) ԱԱՊ հաս տա տու թյուն նե րում և հի վան
դա նո ցա յին սեկ տո րում ա ջակ ցող վե րահսկ ման այդ պի սի կա ռույց ներն ու մարդ կա յին ռե սուր
սը (անհ րա ժեշտ թվով ո րա կի հա մա կար գող ներ) դեռ նոր պետք է ձևա վո րել:

5.  Զար գաց նել և ա ռա վել ճկուն դարձ նել բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան մշտա
դի տարկ ման և վեր լու ծու թյան հա մա կար գը, ո րը թույլ կտա գնա հա տել և հե տա դարձ տե
ղե կատ վու թյուն տրա մադ րել սահ ման ված ո րա կի ցու ցա նիշ նե րի և չա փո րո շիչ նե րի հա մե մատ 
բուժ հաս տա տու թյուն նե րի և բու ժաշ խա տող նե րի կա տա րո ղա կա նի վե րա բեր յալ: Բու ժօգ նու
թյան ո րա կի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը պետք է «առ ցանց» ռե ժի մով ին տեգր վեն և վեր լու ծու թյան 
են թարկ վեն Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան տե ղե կատ վա կան ավ տո մա տաց ված հա մա կար
գում (ներ կա յում՝ MIDAS3), ո րի կող մից գե նե րաց ված հաշ վետ վու թյուն նե րը պետք է հա սու լի
նեն ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րում ներգ րավ ված բո լոր շա հագր գիռ օ ղակ նե րին:

Մ յուս կող մից, անհ րա ժեշտ է զար գաց նել Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան, պե տա կան 
ա ռող ջա պա հա կան գոր ծա կա լու թյան և մար զա յին ա ռող ջա պա հա կան վար չու թյուն նե րի կա
րո ղու թյուն նե րը՝ ո րա կի կա տա րո ղա կա նի վե րա բեր յալ ստաց վող տե ղե կու թյուն նե րի վեր լու
ծու թյան և արդ յու նա վետ կի րառ ման նպա տա կով:

6.  Ներդ նել և զար գաց նել ո րա կի կա յուն և շա րու նա կա կան բա րե լա վու մը խթա նող մո տի
վա ցիոն մե խա նիզմն եր բուժ հաս տա տու թյուն նե րի և բու ժաշ խա տող նե րի հա մար:
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6.1.  Բա րե լավ վող ո րա կի կա տա րո ղա կա նի վե րա բեր յալ ա ռող ջա պա հա կան տե ղե կատ վա կան 

հա մա կար գի մի ջո ցով ստաց վող տե ղե կու թյուն նե րը պետք է կա պակց վեն բուժ հաս տա
տու թյուն ների ֆի նան սա վոր ման և բու ժաշ խա տող նե րի վար ձատ րու թյան հետ: Ո րակյ ալ 
բու ժօգ նու թյան դի մաց խրա խու սա կան ֆի նան սա վո րու մը և վար ձատ րու թյունն ի րենց կի
րառ ման ձևով և չա փե րով պետք է լի նեն շա հա ռու նե րի հա մար ըն դու նե լի և դ րա կա նո րեն 
մո տի վաց նող:

6.2.  Ֆի նան սա կան խթան նե րից բա ցի, անհ րա ժեշտ է մշա կել և կի րա ռել նաև ո րա կի խրա
խուս ման ոչ ֆի նան սա կան մե թոդ ներ:

6.3. Ո րա կի կա յուն բա րե լավ ման ա ռու մով բուժ հաս տա տու թյուն նե րի մո տի վա ցիան կա րե լի է 
խթա նել նաև ո րա կի ա պա հով ման այն պի սի մե խա նիզմ ե րով, ինչ պի սին է լի ցեն զա վոր
ման և պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ծա ռա յու թյուն նե րի գնման պայ մա նագ րե րում 
հա մա պա տաս խան պա հանջ նե րի նե րա ռու մը, ինչ պես նաև հա վա տար մագր ման և ե րախ
տի քի ճա նաչ ման այլ նմա նա տիպ մե թոդ նե րով:

7. բուժ հաս տա տու թյուն նե րի մա կար դա կում ներդ նել և ամ րապն դել բու ժօգ նու թյան ո րա
կի շա րու նա կա կան բա րե լավ ման մե խա նիզմն եր, նե րառ յալ՝ ո րա կի հիմ ախն դիր նե րի 
ակ տիվ բա ցա հայ տու մը և դ րանց օ պե րա տիվ լու ծում ե րի կի րա ռու մը, ո րա կի ցու ցա նիշ նե րի 
մո նի տո րին գը, բուժ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի ներ քին ինք նագ նա հա¬տու մը, կլի նի կա կան 
աու դիտ նե րը, ա ջակ ցող վե րահս կո ղա կան այ ցե րը և հե տա դարձ կա պի մե խա նիզմ ե րը:

Բուժ հաս տա տու թյուն նե րում ո րա կի բա րե լավ ման ջան քե րի ան բա ժա նե լի մաս պետք է լի
նի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող նե րի՝ պա ցիենտ նե րի կար ծի քի ներգ րա վու մը, ին չը կա րող է 
կա տար վել տար բեր ձևա չա փի հար ցում ե րի, ՈԲԽնե րում հան րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ընդգրկ ման մի ջո ցով: Պա ցիենտ նե րի գոհ լի նե լու վե րա բեր յալ հե տա դարձ ար ձա գան քի ստաց
ման մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, մի կող մից, թույլ կտա գնա հա տել պա ցիենտ նե րի ա ռող ջա պա հա
կան կա րիք նե րը, իսկ մյուս կող մից՝ հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի բու ժաշ խա տող նե րին հաշ վե տու 
լի նել բնակ չու թյա նը:

Բուժ հաս տա տու թյուն նե րի մա կար դա կում անհ րա ժեշտ է ու սու ցա նել, ակ տի վո րեն ներդ նել 
և ար մա տա վո րել բու ժօգ նու թյան ո րա կի բա րե լավ ման այն պի սի մե թոդ ներ, ինչ պի սիք են ար
մա տա պատ ճա ռա յին վեր լու ծու թյու նը (Root Cause Analysis, RCA), «Բա ցա հայ տելկազ մա կեր
պելպար զա բա նելհաս կա նալընտ րել» մե թո դը (“FindOrganizeClarifyUnderstandSelect”, 
FOCUS), «Պ լա նա վո րելկա տա րելու սում ա սի րելգոր ծել» մե թո դը (“PlanDoStudy/Check
Act”, PDS/CA), «Հ նա րա վոր խա փա նում ե րի և հետևանք նե րի վեր լու ծու թյուն» մե թո դը (Failure 
Mode and Effect Analysis, FMEA):

8.  Տար բե րա կել, վե րա նա յել և զու գա հեռ զար գաց նել բու ժօգ նու թյան ո րա կի ա պա հով ման/
վե րահսկ ման և ո րա կի բա րե լավ ման հա մա կար գե րը: Անհ րա ժեշտ է բա նակ ցել և ըն դու նե
լի չա փով ա պա կենտ րո նաց նել ո րա կի ա պա հով ման/վե րահսկ ման ա ռու մով Ա ռող ջա պա հու
թյան նա խա րա րու թյան պա տաս խա նատ վու թյուն նե րը՝ այդ գոր ծըն թաց նե րում ներգ րա վե լով 
մար զա յին ա ռող ջա պա հա կան կա ռույց ներն ու բժշկա կան մաս նա գի տա կան միա վո րում ե րը: 
Մաս նա վո րա պես, վեր ջին ներս կա րող են ո րո շա կի դե րա կա տա րու թյուն ստանձ նել լի ցեն զա
վոր ման և պե տա կան պատ վե րի տե ղադր ման պա հանջ նե րի, ցու ցա նիշ նե րի և չա փո րո շիչ նե րի 
սահ ման ման և դ րանց կա տա րո ղա կա նի ըն թա ցիկ վե րահսկ ման հար ցե րում:

Ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծա ռույթ նե րում բուժ հաս տա տու թյուն նե րը պետք է օժտ վեն ո րա կի 
խնդիր նե րի բա ցա հայտ ման և լու ծում ե րի մե թո դա բա նու թյան ընտ րու թյան ա ռա վել ինք նու
րույ նու թյամբ: Իսկ մար զա յին ա ռող ջա պա հա կան ղե կա վար կա ռույց նե րը և բժշ կա կան մաս
նա գի տա կան միա վո րում ե րը պետք է ստանձ նեն ո րա կի բա րե լավ ման խնդիր նե րում ա ջակ
ցե լու ա ռաջ նա հերթ պա տաս խա նատ վու թյու նը:

9. Որ պես ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րի զար գաց ման ռազ մա վա րա կան հիմ ախն դիր, 
անհ րա ժեշտ է մշա կել և Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գում ներդ նել բժշկա
կան ծա ռա յու թյուն նե րի/բուժ հաս տա տու թյուն նե րի հա վա տար մագր ման հա մա կարգ:

10. Ո րա կի բա րե լավ ման բո լոր ձեռ նար կում ե րի հիմ քում պետք է ա պա հով վի այն գե րա կա մո տե
ցու մը, որ ո րա կի չա փո րո շիչ նե րը և կա տա րո ղա կա նի ցու ցա նիշ նե րը պետք է նույ նը լի
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նեն կլի նի կա կան ու ղե ցույց նե րի/գոր ծե լա կար գե րի, մաս նա գի տա կան կրթու թյան (այդ 
թվում՝ շա րու նա կա կան կրթու թյան), լի ցեն զա վոր ման և հա վա տար մագր ման, պե տու
թյան կող մից ե րաշ խա վոր վող ծա ռա յու թյուն նե րի գնման պայ մա նագ րե րի, ա ռող ջա պա
հա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի և վի ճա կագ րու թյան, ինչ պես նաև ներ կազ մա
կեր պա կան ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րում:

Մարդ կա յին ռե սուրս ներ և շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գա ցում
Հա մա կար գի մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման բա րե փո խում երն անհ րա ժեշտ է սկսել 

ա ռա ջին հեր թին այդ ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ պլա նա վոր ման մե խա նիզմ ե րի ներդ րու մից, 
ո րոնք թույլ կտան շտկել վերևում նկա րագր ված ներ կա ի րա վի ճա կի և ի րա կան ռազ մա վա րա կան 
կա րիք նե րի միջև առ կա ճեղք ված քը:
1. Մ շա կել և ներդ նել մարդ կա յին ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ պլա նա վոր ման գոր ծըն թաց, 

ո րը պետք է նե րա ռի կան խա տես ման, նպա տա կադր ման ու ռազ մա վա րա կան պլա նա
վոր ման հա մա լիր գոր ծա ռույթ ներ, ինչ պես ներ կա յաց ված է Գ ծա պատ կեր 4ում: Պ լա նա
վո րու մը պետք է կա տա րել ըստ աշ խա տան քա յին դա սե րի (բժիշկ ներ, բուժ քույ րեր, կրտսեր 
բու ժաշ խա տող ներ) և մաս նա գի տա կան կամ ֆունկ ցիո նալ խմբե րի՝ ել նե լով հա մա կար գի կամ 
կազ մա կեր պու թյան ըն թա ցիկ վի ճա կի և ա պա գա հե ռան կար նե րի վեր լու ծու թյու նից:

Գծապատկեր 4. Մարդկային ռեսուրսների պլանավորում

Աշխատուժի ավելցուկի  կամ պակասի կանխատեսում

Նպատակադրում և ռազմավարական պլանավորում

Պլանի իրագործում և գնահատում

Աշխատուժի պահանջարկի կանխատեսում Աշխատուժի առաջարկի կանխատեսում

Աշխա տու ժի պա հան ջար կի կան խա տես ման նպա տա կով կա րող են օգ տա գործ վել կան
խա տե սում ե րի ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի մե թոդ ներ, օ րի նակ՝ վի ճա կագ րա կան («պատ մա
կան»), նոր մա տի վա յին և/ կամ տրա մա բա նա կան մե թոդ նե րը: Իսկ աշ խա տու ժի ա ռա ջար կի 
կան խա տե սում ե րը պետք է հաշ վի առ նեն ըն թա ցիկ ա ռա ջար կը, ա ռա ջար կի հնա րա վոր կո
րուստ նե րը և ակն կալ վող լրա ցու ցիչ ներ հոս քը:

Ընդ ո րում, աշ խա տու ժի ա ռա ջար կի պլա նա վոր ման մեջ պետք է ներգ րավ վեն նաև այլ շա
հագր գիռ/պատ կան մար մին ներ և գե րա տես չու թյուն ներ, ինչ պես օ րի նակ, Կր թու թյան և գի
տու թյան նա խա րա րու թյու նը, Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան խոր հուր դը:

Ա ռող ջա պա հու թյան մարդ կա յին ռե սուրս նե րի պլա նա վոր ման ման րակր կիտ ծրա գի րը, նե
րառ յալ մե թո դա բա նու թյու նը և ի րա կա նաց ման պլա նը, պետք է մշակ վի և հաս տատ վի որ պես 
նոր մա տի վա յին փաս տա թուղթ՝ ի ղե կա վա րում հա մա կար գի բո լոր բուժ հաս տա տու թյուն նե րի 
և պատ կան կա ռույց նե րի:

Ա ռող ջա պա հու թյան մարդ կա յին ռե սուրս նե րի պլա նա վոր ման ծրա գի րը, ռազ մա վա րա կան 
հիմ ախն դիր նե րի թվում, մաս նա վո րա պես, պետք է լու ծում եր տա նաև հետև յալ գե րա կա 
խնդիր նե րին.

 ● Ա ռող ջա պա հու թյան մարդ կա յին ռե սուրս նե րի հա մա կող մա նի հա մա կարգ չա յին տե ղե
կատ վա կան բա զա յի ստեղ ծում, ո րը պետք է պա րու նա կի տվյալ ներ և ա պա հո վի տե ղե
կատ վու թյուն Հա յաս տա նի բո լոր բու ժաշ խա տող նե րի վե րա բեր յալ՝ սկսած նրանց բա զա յին 
մաս նա գի տա կան կրթու թյու նից՝ նե րա ռե լով աշ խա տան քա յին գոր ծու նեու թյան (կա րիե րա
յի), ո րա կա վոր ման և զար գաց ման, այդ թվում՝ շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան, բո
լոր փու լե րը: 

 ●  Հե ռա վոր և գ յու ղա կան վայ րե րում բժշկա կան կադ րե րի ներգ րա վու մը պե տա կա նո րեն 
խրա խու սող խթան նե րի հա մա կար գի սահ մա նում և դ րանց կի րար կում:
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 ● Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում մաս նա գի տա կան կրթու թյուն ի րա կա նաց նող բո լոր ու սում

նա կան հաս տա տու թյուն նե րի, ան կախ սե փա կա նու թյան ձևից, ըն դու նե լու թյան պլա նա վո
րում՝ որ պես ա ռող ջա պա հու թյան մարդ կա յին ռե սուրս նե րի ընդ հա նուր պլա նի մաս:

2. Մ շա կել և բուժ հաս տա տու թյուն նե րում ներդ նել մարդ կա յին ռե սուրս նե րի զար գաց ման 
ծրագ րեր, ո րոնք պետք է նե րա ռեն ու սուց ման և փոր ձա ռու թյան արդ յու նա վետ հա մակ
ցու թյուն: Ի րա կա նում գո յու թյուն չու նի աշ խա տա կազ մի զար գաց ման մեկ՝ լա վա գույն և ու նի
վեր սալ ծրա գիր: Ո րո շե լու հա մար, թե զար գաց ման ինչ պի սի ծրա գիր է ա ռա վել նպա տա կա
հար մար տվյալ կազ մա կեր պու թյան կամ ֆունկ ցիո նալ ստո րա բա ժան ման հա մար, պետք է 
հաշ վի առ նել նրա յու րա հատ կու թյուն նե րը:

Գործ նա կա նում աշ խա տա կազ մի զար գաց ման ծրագ րե րը կազ մե լիս հարկ է նկա տի ու նե նալ 
հետև յալ ե ղա նակ նե րը (ցան կը չի հա վակ նում հա մար վե լու ա մե նա լիար ժեքն ու ա մե նաընդգր կու նը).

 ●  Նո րան շա նակ աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցում, կողմ ո րո շում և ա ռաջ նա յին գործ նա կան ու
սու ցում կազ մա կեր պու թյու նում.

 ● Կր թու թյուն աշ խա տան քա յին տե ղում (այդ թվում՝ հրա վիր վող դա սա վան դող ներ և 
խորհր դա տու ներ).

 ●  Սե մի նար ներ և գործ նա կան պա րապ մունք ներ.
 ● Ֆոր մալ կրթու թյուն (կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց ներ) մաս նա գի տա կան ու սում ա կան 

հաս տա տու թյուն նե րում (հա մալ սա րան ներ, ինս տի տուտ ներ, ու սում ա րան ներ).
 ● «Հո րի զո նա կան» տե ղա շար ժեր, փո խա դարձ աշ խա տան քա յին տե ղա փո խու թյուն ներ և 

խա չաձև հանձ նա րա րու թյուն ներ.
 ● Ինք նակր թու թյուն (գրա կա նու թյուն, հա մա կարգ չա յին, աու դիո և վի դեոկր թու թյուն).
 ●  Հա տուկ ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք պա հան ջում են նոր գի տե լիք ներ և ու նա կու թյուն ներ.
 ● Ընդգր կում հանձ նա ժո ղով ե րում և ն պա տա կա յին աշ խա տան քա յին խմբե րում.
 ● Այ լոց ու սու ցա նե լու և դա սա վան դե լու հանձ նա րա րու թյուն ներ.
 ●  Տար բեր ծրագ րե րում կոոր դի նաց նե լու և ա ջակ ցե լու հանձ նա րա րու թյուն ներ.
 ●  Ժա մա նա կա վոր հանձ նա րա րու թյուն ներ կազ մա կեր պու թյան մաս նաճ յու ղե րում կամ այլ 

կազ մա կեր պու թյուն նե րում.
 ●  Բա ցա կա յող աշ խա տող նե րի փո խա րի նում…

3. Մ շա կել և բուժ հաս տա տու թյուն նե րում ներդ նել անձ նա կազ մի կա տա րո ղա կա նի (աշ խա
տան քա յին գոր ծու նեու թյան) գնա հատ ման կա յուն գոր ծըն թաց ներ: Աշ խա տան քի կա նո
նա վոր գնա հա տում ե րը ան բա ժա նե լի մաս և հիմք պետք է լի նեն մարդ կա յին ռե սուրս նե րի 
զար գաց ման ծրագ րե րի հա մար:

Աշ խա տող նե րի կա տա րո ղա կա նը կա նո նա վո րա պես պետք է ու սում ա սիր վի և պար բե րա
բար գնա հատ վի՝ ո րո շե լու հա մար, թե կա րիք կա արդ յոք ի րե րի վի ճա կի շտկմա նը կամ զար
գաց մանն ուղղ ված որևէ մի ջո ցա ռում ձեռ նար կե լու:

Ըստ ո րում կազ մա կեր պա կան յու րա քանչ յուր ստո րա բա ժա նում/ծա ռա յու թյուն և յու րա քանչ
յուր աշ խա տող պետք է ու նե նա իր գոր ծու նեու թյան նա խա պես սահ ման ված նպա տակ ներն ու 
խնդիր նե րը, ինչ պես նաև հստակ չա փո րո շիչ ներ, ո րոնց հի ման վրա կա րե լի կլի նի ո րո շել այդ 
նպա տակ նե րին հաս նե լու փաս տը և աս տի ճա նը:

Այդ ա ռու մով անհ րա ժեշտ է մշա կել և բո լոր բուժ հաս տա տու թյուն նե րում կի րառ ման մեջ դնել 
աշ խա տան քի (պաշ տո նի) նկա րագ րե րը: Այդ նպա տա կով անհ րա ժեշտ է մշա կել և հաս տա տել 
աշ խա տան քի (պաշ տո նի) նկա րագ րե րի օ րի նա կե լի նմու շաձևեր աշ խա տա կազ մի բո լոր հիմ
նա կան կա տե գո րիա նե րի հա մար, ո րոնց հի ման վրա բուժ հաս տա տու թյուն նե րը կստեղ ծեն 
ի րենց աշ խա տա կից նե րի աշ խա տան քի (պաշ տո նի) նկա րագ րե րը: Վեր ջին ներս էլ հիմք կծա
ռա յեն նրանց կա տա րո ղա կա նի գնա հատ ման հա մար:

Կա տա րո ղա կա նի գնա հատ ման ծրագ րե րը պետք է սահ մա նեն նաև գնա հա տում ի րա կա
նաց նող նե րին և ն րանց ի րա վա սու թյուն նե րը (օ րի նակ՝ ղե կա վա րը, գոր ծըն կեր նե րը, սպա ռող
նե րը, ին քը՝ աշ խա տո ղը), գնա հատ ման մե թոդ նե րը (օ րի նակ՝ աշ խա տո ղի անձ նա յին հատ կա
նիշ նե րի գնա հա տում, աշ խա տան քա յին վար քագ ծի գնա հա տում, աշ խա տան քի արդ յունք նե րի 
գնա հա տում) և ձևե րը (օ րի նակ՝ ստու գա ցան կեր, հար ցազ րույց):
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Ընդ հա նուր առ մամբ, կա տա րո ղա կա նի գնա հա տում իր ամ բողջ հա մա տեքս տով կա րե լի է 

ներ կա յաց նել հետև յալ սխե մա յի տես քով (Գ ծա պատ կեր 5).
Գծապատկեր 5. Կատարողականի գնահատման համատեքստը

Կազմակերպության խնդիրները

Ստորաբաժանման խնդիրները

Աշխատանքի (պաշտոնի) խնդիրները և չափորոշիչները

Կատարողականի գնահատում

Անհատական զարգացման և 
կարիերայի պլանավորում

Առաջխաղացման 
հեռանկարների 

դիտարկում

Զարգացման 
կարիքների 

որոշում

4. Մ շա կել և ներդ նել շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան բա րե լավ ման ծրա գիր՝ նե րա
ռե լով, մաս նա վո րա պես, հետև յալ հիմն ա կան մի ջո ցա ռումն ե րը.

 ●  Վե րա նա յել հետ դիպ լո մա յին բժշկա կան կրթու թյան կրե դիտ նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ ա ռող ջա
պա հու թյան նա խա րա րու թյան 23.04.2004թ. 417Ա հրա մա նը, և սահ մա նել շա րու նա կա կան 
բժշկա կան կրթու թյան միաս նա կան կրե դիտ նե րի հա մա կարգ՝ դրանց հստակ չա փո րո շիչ նե
րով և նոր մա տի վա յին պա հանջ նե րով, կրե դիտ նե րի շնորհ ման կա նո նա կարգ ված ըն թա ցա
կար գե րով, այդ ո լոր տում ի րա վա սու թյուն նե րի, պա տաս խա նատ վու թյան և վե րահսկ ման մե
խա նիզմ ե րի հստակ սահ մա նու մով:

ՇԲԿ կրե դիտ ներ շնոր հող կա ռույ ցը կամ կազ մա կեր պու թյու նը պետք է լի նի ան կողմ ա կալ, 
չու նե նա շա հե րի բա խում շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան տրա մադր ման ո լոր տում և 
տի րա պե տի պատ շաճ պրո ֆե սիո նալ ռե սուրս նե րի՝ ի րա զեկ ված ո րո շում եր կա յաց նե լու հա
մար: Այդ ա ռու մով անհ րա ժեշտ է դի տար կել բժշկա կան մաս նա գի տա կան միա վո րում ե րի 
ներգ րա վու մը:

 ●  Ներդ նել բժշկա կան կրթու թյան ծրագ րե րի և հա մա պա տաս խան ու սում ա կան փա թեթ նե
րի, ինչ պես և կ լի նի կա կան պրակ տի կա յի չա փո րո շիչ նե րի մշակ ման, գնա հատ ման և հաս
տատ ման, ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան պա հանջ նե րին դրանց ո րա կի հա մա պա տաս խա
նու թյունն ա պա հո վե լու միաս նա կան օ րի նա կե լի մե թո դա բա նու թյուն և ըն թա ցա կար գեր (տես 
նաև սույն ռազ մա վա րու թյան V գլխի «Բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո րակ» բաժ նի 2.22.4 
կե տե րը):

 ●  Նա խա տե սել և հայ թայ թել ռե սուրս ներ՝ շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյան պե տա կան 
ֆի նան սա վոր ման ծա վալ ներն ա վե լաց նե լու հա մար:

 ● Մ շա կել և ներդ նել ծրագ րեր՝ շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթու թյուն ի րա կա նաց նող հաս
տա տու թյուն նե րի դա սա վան դող կազ մի, մաս նա գի տա կան միա վո րում ե րի, ինչ պես նաև 
Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան Կր թու թյան և գի տու թյան բաժ նի կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց ման, այդ ո լոր տում ժա մա նա կա կից բժշկա գի տա կան մո տե ցում ե րի մատ չե լիու թյան 
բարձ րաց ման և դ րանց գործ նա կան կի րառ ման նպա տա կով: 

5.  Վե րա նա յել Հա յաս տա նում բժշկա կան գոր ծու նեու թյան լի ցեն զա վոր ման ի րա վա
կանկա նո նա կար գող հիմ քե րը՝ նպա տակ ու նե նա լով մշա կել և ներդ նել բու ժաշ խա
տող նե րի մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր ման ստուգ ման և (վե րա)հաս տատ ման հա մա
կարգ՝ հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան միա վո րում ե րի ներգ րավ մամբ և գոր ծուն 
մաս նակ ցու թյամբ:

Դե ղա քա ղա քա կա նու թյուն
Ռազ մա վա րու թյան ի րա գործ ման նպա տա կով, հիմք ըն դու նե լով սույն փաս տաթղ թի IV բաժ

նում ար ձա նագր ված ա ռանց քա յին սկզբունք նե րը և խն դիր նե րը, ա ռա ջարկ վում է հետև յալ ծրագ
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րե րի և մի ջա ցա ռում ե րի մշա կում ու ի րա կա նա ցու մը32.
1.  Կար գա վո րում և ո րա կի ա պա հո վում

1.1. Ա ռաջ նորդ վե լով ԱՀԿի և Եվ րա միու թյան (ԵՄ) ե րաշ խա վո րու թյուն նե րով և հիմք ըն դու նե
լով գոր ծող օ րենսդ րու թյան ըն թա ցիկ դի տարկ ման արդ յունք նե րը, վե րա նա յել և կա տա
րե լա գոր ծել դե ղե րի շրջա նա ռու թյան ո լոր տին վե րա բե րող ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը: Ըն դու նել 
«Ազ գա յին դե ղա յին քա ղա քա կա նու թյուն» փաս տա թուղ թը: Ըն դու նել «Դե ղե րի մա սին» ՀՀ 
նոր օ րենք: Դ րանց հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա վա կան նոր մա տիվ ակ տե րը: ՀՀ օ րենսդ
րու թյամբ սահ մա նել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն՝ ո րա կի ստան դարտ նե րին չհա
մա պա տաս խա նող և կեղծ ված դե ղե րի ար տադ րու թյան ու տա րած ման հա մար, վար չա կան 
տույ ժեր և տու գանք ներ՝ դե ղե րի ո րա կին և հի վան դի ա ռող ջու թյա նը սպառ նա ցող մաս նա
գի տա կան խախ տում ե րի հա մար:

1.2.  Վե րա նա յել ՀՀ ԱՆ կազ մում գոր ծող դե ղե րի շրջա նա ռու թյան ո լոր տը կար գա վո
րող կազ մա կեր պու թյան՝ «Դե ղե րի և բժշ կա կան տեխ նո լո գիա նե րի փոր ձա գի տա կան 
կենտ րոն» ՓԲԸ են թա կա յու թյան խնդի րը, որ պես զի նա գոր ծի ան կախ կազ մա կեր
պու թյան կար գա վի ճա կով և հաշ վե տու լի նի ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը: Օ րենսդ րո րեն 
ամ րապն դել նրա ան կա խու թյունն ու ֆի նան սա կան ինք նու րույ նու թյու նը: Հե տա
գա յում այն կվե րա կազ մա կերպ վի «Դե ղե րի, բժշկա կան տեխ նո լո գիա նե րի և սնն դի 
գոր ծա կա լու թյան»:

1.3. Ս տեղ ծել դե ղա գոր ծա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե
րի գոր ծու նեու թյան տես չա կան հսկո ղու թյան հա մա կարգ: Կա տա րե լա գոր ծել դե ղա գոր
ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան գնա հատ ման հա մա
կար գը, ո րի արդ յունք նե րը կօգ տա գործ վեն այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հե տա գա գոր
ծու նեու թյան կար գա վոր ման՝ խրա խուս ման և պատ ժա մի ջոց նե րի կի րառ ման նպա տա կով:

1.4.  Կա տա րե լա գոր ծել Հա յաս տա նում շրջա նառ վող դե ղե րի գրանց ման հա մա կար գը՝ արդ յու
նա վե տու թյան, անվ տան գու թյան և ո րա կի չա փա նիշ նե րի հի ման վրա:

1.5.  Հաս տա տել և ներդ նել դե ղա գոր ծա կան ո լոր տի պատ շաճ գոր ծու նեու թյուն նե րի (պատ շաճ 
լա բո րա տոր գոր ծու նեու թյուն, պատ շաճ կլի նի կա կան գոր ծու նեու թյուն, պատ շաճ մա տա
կա րար ման գոր ծու նեու թյուն, պատ շաճ դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյուն և այլն) պա հանջ նե
րը, ո րոնց կա տա րու մը կլի նի մշտա կան պե տա կան հսկո ղու թյան ներ քո:

1.6.  Կա տա րե լա գոր ծել դե ղազ գո նու թյան հա մա կար գի աշ խա տանք նե րը՝ ակ տի վաց նե լով դե
ղե րի կողմ ա կի ազ դե ցու թյուն նե րի դի տար կու մը և նե րա ռե լով ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր
տի մաս նա գետ նե րին ու սպա ռող նե րին:

1.7. Ա պա հո վել երկ րում կի րառ վող դե ղե րի մա սին պաշ տո նա կան, օբ յեկ տիվ, հա վաս տի և ժա
մա նա կա կից տե ղե կատ վու թյուն: Ս տեղ ծել դե ղե րի մա սին տե ղե կատ վա կան կենտ րոն:

1.8.  Կա տա րե լա գոր ծել դե ղե րի գո վազ դի վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գը:
2.  Դե ղե րի մատ չե լիու թյուն

2.1.  Դե ղե րի մատ չե լիու թյա նը մե ծա պես կնպաս տի հիմ ա կան դե ղե րի հա յե ցա կար գի ներդր
ման ո լոր տի ընդ լայ նու մը:

2.2.  Դե ղե րի ֆի զի կա կան մատ չե լիու թյունն ա պա հո վե լու, մաս նա վո րա պես գյու ղա կան, հատ
կա պես հե ռա վոր և սահ մա նա մերձ շրջան նե րի բնակ չու թյա նը անհ րա ժեշտ դե ղե րով ա պա
հո վե լու նպա տա կով մշա կել և ներդ նել դե ղատ նե րի տե ղա կայ ման չա փո րո շիչ ներ:

2.3.  Դե ղե րի ֆի նան սա կան մատ չե լիու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով ներդ նել դե ղե րի գնե րի 
կար գա վոր ման մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում ըն դուն ված ու կի րառ վող արդ յու նա վետ մե
խա նիզմ եր: Դ րանց թվում կարևոր վում է ա ռա ջին հեր թին դե ղե րի ի րաց ման շրջա նա ռու
թյան վրա ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի ար տո նու թյան վե րա կանգ նու մը, դե ղե րի մե ծա ծախ 
և ման րա ծախ առևտ րա յին վե րա դիր նե րի չա փե րի սահ մա նու մը: Դ րանց զու գա հեռ կա րող 
են կի րառ վել այլ մե խաիզմ եր:

32  Օգտագործված են ՀՀ ԱՆ «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ 
մշակած նյութերը:
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2.4. Ա մեն տա րի վե րա նա յել և բարձ րաց նել երկ րի հա մար գե րա կա յու թյուն հան դի սա ցող հի

վան դու թյուն նե րի, բնակ չու թյան ա նա պա հով և խո ցե լի խա վի դե ղե րով ա պա հով ման պե
տա կան ֆի նան սա վո րու մը:

2.5.  Վե րա նա յել «Անվ ճար կամ ար տոն յալ պայ ման նե րով դե ղե րի տրա մադր ման կար գը»՝ այն 
դարձ նե լով ա ռա վե լա գույնս ար դար, կո ռուպ ցիոն ռիս կե րից զերծ և ճ կուն, այն հաշ վով, 
որ պես զի անվ ճար կամ ար տոն յալ պայ ման նե րով դե ղեր ստա ցող նե րը բժշկի նշա նա կած 
դե ղե րը ստա նան ողջ ծա վա լով և տե սա կա նիով ու ստիպ ված չլի նեն հա վել ալ՝ չնա խա
տես ված ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ծախ սել ի րենց բուժ ման հա մար անհ րա ժեշտ դե ղե րը 
ձեռք բե րե լու հա մար: Անվ ճար կամ ար տոն յալ պայ ման նե րով դե ղեր ստա նա լու ի րա վունք 
ու նե ցող ան ձանց դե ղե րի հատ կա ցու մը ի րա կա նաց նել գե րա զան ցա պես դե ղա տոմ սե րով՝ 
նրանց սպա սար կում ի րա կա նաց նող պո լիկ լի նի կա նե րի հետ պայ մա նագ րա յին սկզբուն
քով աշ խա տող դե ղե րի կենտ րո նաց ված գնում ե րում հաղ թող ճա նաչ ված կամ դրանց 
գոր ծըն կեր ման րա ծախ դե ղատ նա յին ցան ցե րի լի ցեն զա վոր ված դե ղատ նե րի մի ջո ցով:

2.6. Ի րա կա նաց նել դե ղե րի, ա ռա ջին հեր թին՝ «Հիմ ա կան դե ղե րի ցան կում» ընդգրկ ված դե
ղե րի, գնե րի դի տար կում:

2.7.  Ներդ նել դե ղե րի շրջա նա ռու թյան մա սին տվյալ նե րի հա վա քագր ման, մշակ ման, ամ փոփ
ման, վեր լու ծու թյան ու հրա պա րակ ման ազ գա յին տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ:

3.  Դե ղա պա հով ման հա մա կար գեր
Հան րա պե տու թյու նում դե ղա պա հո վու մը և դե ղա մա տա կա րա րու մը ի րա կա նաց նել դե ղե

րի տե ղա կան ար տադ րու թյան, պե տա կան գնում ե րի, ներկր ման, մե ծա ծախ ու ման րա ծախ 
ի րաց ման հա մա կար գե րով և ն վի րատ վու թյուն նե րի ճա նա պար հով: Այդ շրջա նակ նե րում.

3.1. «Հիմ ա կան դե ղե րի ցան կին» հա մա պա տաս խան կո րոշ վի հան րա պե տու թյան բնակ չու
թյան հիմ ա կան դե ղե րի պա հան ջար կը:

3.2.  Մե ծա ծախ մա տա կա րար նե րը դե ղեր ձեռք կբե րեն, կպահ պա նեն և կ բաշ խեն դե ղե րի 
պատ շաճ ձեռք բեր ման, պատ շաճ պահ պան ման, պատ շաճ բաշխ ման գոր ծու նեու թյան 
Հա յաս տա նում ըն դուն ված պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:

3.3. Կխ րա խուս վի հիմ ա կան դե ղե րի տե ղա կան ար տադ րու թյու նը՝ տե ղա կան ռե սուրս նե րի 
օգ տա գործ ման հի ման վրա:

3.4. Բ նակ չու թյան դե ղա պա հո վու մը կկա տար վի միայն լի ցեն զա վոր ված հան րա յին դե ղատ նե
րից, իսկ հի վան դա նոց նե րում բուժ վող հի վանդ նե րի դե ղա պա հո վու մը՝ հի վան դա նո ցա յին 
դե ղատ նե րից:

3.5.  Դե ղատ նե րը կի րաց նեն լի ցեն զա վոր ված մե ծա ծախ մա տա կա րար նե րից ձեռք բեր ված, 
գրանց ված և ի րենց կող մից պատ րաստ ված դե ղեր՝ հա մա ձայն հան րա պե տու թյու նում ըն
դուն ված պատ շաճ դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյան պա հանջ նե րի:

3.6. Բ նակ չու թյան արդ յու նա վետ դե ղա պա հով ման հա մար դե ղատ նե րը կբաշխ վեն դրանց տե
ղա կայ ման հաս տատ ված սկզբունք նե րի և չա փո րո շիչ նե րի հա մա ձայն:

3.7.  Կի րա կա նաց վի ժամ ե տանց և օգ տա գործ ման հա մար ոչ պի տա նի դե ղե րի ոչն չա ցում՝ 
սահ ման ված կար գով, անվ աս ե ղա նակ նե րով:

4.  Դե ղե րի արդ յու նա վետ կի րա ռում
4.1. Ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի բո լոր մա կար դակ նե րում քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նել 

և ներդ նել դե ղե րի արդ յու նա վետ կի րառ ման հա յե ցա կար գը:
4.2.  Շա րու նա կել հան րա պե տու թյու նում ա ռա վել տա րած ված հի վան դու թյուն նե րի, ա ռող ջա

պա հու թյան տար բեր մա կար դակ նե րի հա մար տար բե րակ ված և ա պա ցույց նե րի վրա հիմ
ված դե ղա բու ժա կան օպ տի մալ սխե մա նե րի, ձեռ նարկ նե րի ստեղ ծում ու լրամ շա կու մը:

4.3.  Ներդ նել պատ շաճ նշա նակ ման գոր ծու նեու թյան պա հանջ ներ:
4.4. Մ շա կել դե ղե րի արդ յու նա վետ նշա նակ ման ու օգ տա գործ ման գնա հատ ման չա փա նիշ ներ 

և պար բե րա բար անց կաց նել դե ղե րի կի րառ ման ու սում ա սի րու թյուն ներ:
4.5. Խ րա խու սել հի վան դա նո ցա յին դե ղա բու ժա կան կո մի տե նե րի ստեղ ծու մը: Սահ մա նել 

դրանց գոր ծու նեու թյան վե րահս կո ղու թյուն:
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4.6. Մ շա կել և ի րա կա նաց նել «Ա վան դա կան/այ լընտ րան քա յին բժշկու թյան ներդր ման ու զար

գաց ման ազ գա յին ծրա գիր»:
4.7. Մ շա կել և ի րա կա նաց նել «Ինք նա բուժ ման կա ռա վար ման ազ գա յին ծրա գիր»: Դ րա շրջա

նակ նե րում հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան ինք նա բուժ ման գոր ծըն թացն ա ռա վել կա ռա
վա րե լի դարձ նե լու նպա տա կով սահ մա նել ա ռանց դե ղա տոմ սի տրվող դե ղե րի ընտր ման 
չա փա նիշ ներ, շա րու նա կել ա ռանց դե ղա տոմ սի տրվող դե ղե րի ցան կի պար բե րա կան վե
րա նա յու մը, հրա տա րա կու մը և այդ դե ղե րի մա սին բնակ չու թյա նը տրվող հա մա պա տաս
խան տե ղե կատ վու թյան մատ չե լիու թյան ա պա հո վու մը, մշա կել ու պար բե րա բար վե րահ
րա տա րա կել հի վանդ նե րի հա մար ա ռանց դե ղա տոմ սի տրվող դե ղե րի տե ղե կատ վա կան 
դե ղա մատ յան, հստա կեց նել դե ղա գե տի պար տա կա նու թյուն նե րը ինք նա բուժ ման կա ռա
վար ման գոր ծում: Բարձ րաց նել բնակ չու թյան դե ղակր թու թյան մա կար դա կը:

4.8. Ընդ լայ նել դե ղե րի կողմ ա կի ազ դե ցու թյուն նե րի դի տարկ ման, տվյալ նե րի հա վա քագր
ման ու վեր լու ծու թյան գոր ծըն թա ցը:

5.  Կադ րե րի պատ րաս տում և հե տա զո տու թյուն ներ
5.1.  Պե տու թյու նը պետք է ա պա հո վի դե ղա գի տա կան և դե ղա գոր ծա կան մաս նա գետ նե րի թվի 

պլա նա վո րու մը և կր թու թյու նը: Անհ րա ժեշտ է սահ մա նել յու րա քանչ յուր կար գի մաս նա
գետ նե րի կրթա կան նվա զա գույն պա հանջ նե րը:

5.2.  Հաս տա տել մաս նա գի տու թյուն նե րի ան վա նա ցան կը, դե ղա գետ նե րի և դե ղա գործ նե րի 
ո րա կա վոր ման բնու թագ րե րը, լի ցեն զա վո րել ու սում ա կան ծրագ րե րը՝ ժա մա նա կա կից 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:

5.3.  Պե տա կան ա ջակ ցու թյան ար ժա նաց նել ազ գա յին դե ղա յին քա ղա քա կա նու թյան զար գաց
մա նը նպաս տող գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը, դե ղատն տե սա գի տա կան և դե
ղա հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը:

5.4. Խ րա խու սել Հա յաս տա նում կի րառ վող ա վան դա կան բու ժա մի ջոց նե րի ո րա կի, արդ յու նա
վե տու թյան և անվ տան գու թյան հե տա զո տու թյուն նե րը՝ դրանց հիմ ա վոր ված կի րառ ման 
նպա տա կով:

VI. ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Սույն ռազ մա վա րու թյան լիար ժեք ի րա կա նա ցու մը թույլ կտա բա րե լա վել ա ռող ջա պա հու թյան 
կա ռա վար ման և ֆի նան սա վոր ման արդ յու նա վե տու թյու նը, բարձ րաց նել մա տուց վող ա ռող ջա
պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կը, խրա խու սել բնակ չու թյան և բու ժաշ խա տող նե րի ի րա
վունք նե րի ի րա գոր ծու մը, ին չը, վեր ջին հաշ վով, կբա րե լա վի բու ժօգ նու թյան արդ յունք նե րը և 
բ նակ չու թյան ա ռող ջա կան վի ճա կը:

Կա ռա վա րում և կար գա վո րում
Կա ռա վար ման հա մա կար գի թա փան ցի կու թյան ու հաշ վետ վո ղա կա նու թյան բա րե լավ մամբ 

հնա րա վո րու թյուն կըն ձեռ վի բարձ րաց նե լու կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյու նը հա մա կար գի 
բո լոր օ ղակ նե րում: Կա ռա վար ման հա մա կար գի արդ յու նա վե տու թյունն ան մի ջա կան ազ դե ցու
թյուն կու նե նա ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի օպ տի մալ կազ մա կերպ ման, հա սա նե լիու
թյան ու մատ չե լիու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման վրա, ա պա հո վե լով հա մա կար գի սո ցիա լա
կան ուղղ վա ծու թյան կի րա ռա կան ե րաշ խի քա յին մի ջա վայր:

Ֆի նան սա վո րում
Սույն ռազ մա վա րու թյան լիար ժեք ի րա կա նա ցու մը թույլ կտա բա րե լա վել ա ռող ջա պա հու թյան 

կա ռա վար ման և ֆի նան սա վոր ման արդ յու նա վե տու թյու նը, բարձ րաց նել մա տուց վող ա ռող ջա
պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կը, խրա խու սել բնակ չու թյան և բու ժաշ խա տող նե րի ի րա
վունք նե րի ի րա գոր ծու մը, ին չը, վեր ջին հաշ վով, կբա րե լա վի մա տուց վող բու ժօգ նու թյան արդ
յունք ներն ու ո րա կը և կն պաս տի ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ֆի նան սա կան մատ չե
լիու թյան մի ջո ցով բնակ չու թյան ա ռող ջա կան վի ճա կի բա րե լավ մա նը:
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Այս ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման նպա տա կով նա խա տես վում է հաս նել հետև յալ վերջ

նա կան արդ յունք նե րին.
 ● մինչև միջ նա ժամ ետ ժա մա նա կա հատ վա ծի վեր ջը՝ 2015 թ., պե տու թյան ֆի նան սա վոր ման 

մա կար դա կը հասց նել մինչև ՀՆԱի 2,5 տո կոս՝ ներ կա յիս 1,66 տո կո սի, և/ կամ բյու ջե տա յին 
մի ջոց նե րի 10 տո կո սը՝ ներ կա յիս 6,4 տո կո սի դի մաց,

 ● մինչև եր կա րա ժամ ետ ժա մա նա կա հատ վա ծի վեր ջը՝ 2021 թ., պե տու թյան ֆի նան սա վոր ման 
մա կար դա կը հասց նել մինչև ՀՆԱի 5 տո կոս և/ կամ բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի 1314 տո կո սը,

 ● մինչև միջ նա ժամ ետ ժա մա նա կա հատ վա ծի վեր ջը՝ 2015 թ., ա ռող ջու թյան ա ռաջ նա յին պահ
պան ման օ ղա կում ի րա կա նաց վող կան խար գե լիչ և բու ժա կան մի ջո ցա ռում ե րի բյու ջե տա յին 
ֆի նան սա վոր ման մա կար դա կը բարձ րաց նել մինչև ընդ հա նուր ֆի նան սա վոր ման 50 տո կոս՝ 
ներ կա յիս 38 տո կո սի դի մաց,

 ● մինչև եր կա րա ժամ ետ ժա մա նա կա հատ վա ծի վեր ջը՝ 2021 թ., ա ռող ջու թյան ա ռաջ նա յին 
պահ պան ման օ ղա կում ի րա կա նաց վող կան խար գե լիչ և բու ժա կան մի ջո ցա ռում ե րի բյու
ջե տա յին ֆի նան սա վոր ման մա կար դա կը հասց նել մինչև ընդ հա նուր ֆի նան սա վոր ման 60 
տո կո սը,

 ● ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի աշ խա տող նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձը բարձ րաց նել ու 
հասց նել մինչև միջ նա ժամ ետ ժա մա նա կա հատ վա ծի վեր ջը՝ 2015 թ., հրա պա րակ վող ՀՀ 
պաշ տո նա կան նվա զա գույն սպա ռո ղա կան բյու ջեի ե ռա պա տի կը, իսկ մինչև եր կա րա ժամ ետ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի վեր ջը՝ 2021 թ., հրա պա րակ վող ՀՀ պաշ տո նա կան նվա զա գույն սպա
ռո ղա կան բյու ջեի հնգա պա տի կը:

բու ժօգ նու թյան ո րակ
Բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի բա րե լավ ման ո լոր տում ա ռա ջարկ վող բա րե փո խում ե րի 

ի րա գործ ման արդ յուն քում հնա րա վոր կլի նի հաս նել ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան չա փո րո շիչ
նե րին բու ժաշ խա տող նե րի գոր ծու նեու թյան հա մա պա տաս խա նու թյան բարձ րաց ման, բժշկա կան 
սխալ նե րի նվա զեց ման, պա ցիենտ նե րի գո հու նա կու թյան բարձ րաց ման, ա ռող ջա պա հու թյան ռե
սուրս նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման և, վեր ջին հաշ վով, բնակ չու թյան ա ռող ջա կան 
վի ճա կի բա րե լավ ման:

Մարդ կա յին ռե սուրս ներ և շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գա ցում
Մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ո լոր տում ա ռա ջարկ վող բա րե փո խում ե րի ի րա կա

նաց ման արդ յուն քում կբա րե լավ վի ա ռող ջա պա հու թյան կադ րա յին ա պա հով ման և ռա ցիո նալ 
տե ղա բաշխ ման, նրանց կա յուն մաս նա գի տա կան զար գաց ման և ո րա կա վոր ման ժա մա նա կա կից 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան վի ճա կը:

Դե ղա քա ղա քա կա նու թյուն
Սույն ռազ մա վա րու թյան լիար ժեք ի րա կա նա ցու մը թույլ կտա երկ րում ի րա կա նաց նել մի ջազ

գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան ազ գա յին դե ղա քա ղա քա կա նու թյուն, ո րի արդ յուն քում 
հնա րա վոր կլի նի բարձ րաց նել դե ղե րի ֆի զի կա կան ու տնտե սա կան մատ չե լիու թյու նը, կազ մա
կեր պել արդ յու նա վետ, անվ տանգ ու ո րակյ ալ դե ղե րի շրջա նա ռու թյուն, բարձ րաց նել դե ղե րի 
արդ յու նա վետ կի րա ռու մը՝ դրա նով իսկ նպաս տե լով բնակ չու թյան հի վան դու թյուն նե րի կան խար
գել մանն ու բուժ մա նը, ա ռող ջու թյան ամ րապնդ մանն ու կյան քի ո րա կի բա րե լավ մա նը:

Այս ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման նպա տա կով նա խա տես վում է հաս նել հետև յալ վերջ
նա կան արդ յուն քին՝ Հիմ ա կան ու մատ չե լի դե ղե րով կա յուն կեր պով ա պա հով ված բնակ չու թյան 
մաս նա բաժ նի ա նընդ հատ ա վե լա ցում33:

33 ՄԱԿ-ի «Հազարամյակի զարգացման հռչակագրի» 8-րդ՝ «Առաջընթացի համար գլոբալ համագործակցության 
զարգացում» նպատակի 17-րդ թիրախով նախատեսված 46-րդ ցուցանիշ:
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ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

«Յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր և իր ըն տա նի քի հա մար բա վա րար կեն սա մա կար դա կի,  
այդ թվում՝ բնա կա րա նի, ինչ պես նաև կեն սա պայ ման նե րի բա րե լավ ման ի րա վունք:  

Պե տու թյունն անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ է ձեռ նար կում  
քա ղա քա ցի նե րի այս ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար»:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 34-րդ հոդ ված

Նա խա բան

ՄԱԿի Մար դու ի րա վունք նե րի հռչա կագ րի հոդ ված 25ի հա մա ձայն՝ բնա կա րա նա յին ա պա հո
վու մը յու րա քանչ յու րի ի րա վունքն է, ո րը այլ սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի հետ միա սին մար դու 
կյան քի բա րե կե ցու թյան և կյ ան քի հա մա պա տաս խան ո րա կի ա պա հով ման գրա վա կան նե րից է1:

Սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ա պա հով ման քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում բա րե կե ցիկ հա սա
րա կար գի կա ռու ցում է, ո րը հաշ վի է առ նում հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու թյանն ուղղ ված սո ցիա
լա կան ա պա հով ման քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ ներն ու գոր ծիք նե րը, ինչ պես նաև շու կա յի և 
պե տու թյան դե րը:

Սա կայն բնա կա րա նա յին ա պա հո վու մը ոչ միայն սո ցիա լա կան, այլ նաև տնտե սա կան խնդիր է: 
Սա գոր ծոն է, ո րի օգ տա գոր ծու մը կա րող է լուրջ խթան հան դի սա նալ երկ րի տնտե սա կան զար
գաց ման և բ նակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց ման հա մար, միա ժա մա նակ թույլ տա լով 
լու ծել բազ մա թիվ խնդիր ներ՝ ժո ղովր դագ րա կան, քա ղա քա շի նա կան, բնա պահ պա նա կան, տա
րածք նե րի հա մա չափ զար գաց ման և այլն:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա կա րա նա յին ա պա հով ման հա մա լիր ծրագ րի անհ րա
ժեշ տու թյու նը կաս կա ծից վեր է: Այս տեղ կարևո րում ենք հետև յալ սկզբունք նե րի հա մադ րու մը. 
նման ծրա գի րը պետք է հաշ վի առ նի տար բեր երկր նե րի տաս նամ յակ նե րի փոր ձը, լի նի ի րա տե
սա կան և բ խի երկ րի առջև կանգ նած մար տահ րա վեր նե րը դի մագ րա վե լու խնդրից և, ի հար կե, 
հա մա պա տաս խա նի Հա յաս տա նի հա սա րա կու թյան մեջ ձևա վոր ված ա վան դույթ նե րին, ինչ պես 
նաև կեն ցա ղա յին և սո ցիա լա կան կյան քի կազ մա կերպ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Սույն աշ խա տու թյու նը մշա կե լիս ու սում ա սիր վել է Հա յաս տա նում առ կա վի ճա կը, ինչ պես 
նաև բնա կա րա նա յին ա պա հով ման մի ջազ գա յին փոր ձը, այդ թվում՝ Գեր մա նիա յի, Նիդեր լանդ
նե րի, Ֆ րան սիա յի, Իս րա յե լի, Հոր դա նա նի, ԱՄՆի, Կա նա դա յի, Ավստ րա լիա յի, և տասն յակ այլ 
երկր նե րի ու մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող հա մա պա տաս խան 
ծրագ րե րը:

Որ քան էլ տա րօ րի նակ կա րող է թվալ, սահ մա նադ րա կան պա հան ջի առ կա յու թյան և խնդ րի 
նման սրու թյան պայ ման նե րում, ան կա խու թյան 20 տա րի նե րի ըն թաց քում, Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նը դեռևս չի մշա կել և չի սկսել ի րա գոր ծել իր բնակ չու թյան բնա կա րա նա յին ա պա հով
ման հա մա լիր ծրա գիր:

Այս ու սում ա սի րու թյու նը նպա տակ է հե տապն դում ո րոշ չա փով լրաց նել այդ բա ցը և հա մա
պա տաս խան մթնո լորտ ու նա խա պայ ման ներ ձևա վո րել Հա յաս տա նում բնա կա րա նա յին ա պա
հով ման ռազ մա վա րա կան հա մա լիր ծրագ րի մշակ ման, ըն դուն ման և ի րա գործ ման հա մար:

1  Աղբյուրը՝ The Universal Declaration of Human Rights, adopted on December 10, 1948 by General Assembly of the 
United Nations, article 25, www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
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Գ լուխ 1. Բ նա կա րա նա շի նու թյու նը և բ նա կա րա նա յին  
ա պա հով ման հիմ ախն դի րը Հա յաս տա նում

1.1. բ նա կա րա նա յին խնդիր նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը և առ կա  
բնա կա րա նա յին ֆոն դի ու սումն ա սի րու թյու նը  
(ըստ մար զե րի, մաշ վա ծու թյան, այլ դա սա կար գումն ե րի)

Մինչև Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռչա կու մը բնա կա րա նա յին ա պա հով ման պե տա կան քա
ղա քա կա նու թյու նը հիմ ա կա նում ուղղ ված էր պե տա կան մի ջոց նե րի հաշ վին քա ղա քա յին բնա
կա վայ րե րում մեկ շնչի հաշ վով 5 և 5ից պա կաս քառ. մ բ նա կե լի մա կե րե սով ա պա հով ված քա
ղա քա ցի նե րի բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը՝ բնա կա րան նե րի կա ռուց ման և վար
ձա կա լու թյան ի րա վուն քով դրանց տրա մադր ման մի ջո ցով:

Կա ռուց ված պե տա կան բնա կա րա նա յին ֆոնդն իր բնույ թով ամ բող ջո վին սո ցիա լա կան չէր, քա
նի որ բնա կա րան նե րի հատ կաց ման ժա մա նակ հաշ վի չէին առն վում բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րը՝ 
բնա կա րան նե րը հատ կաց վում էին որ պես սո ցիա լա կան բա րիք: Ընդ ո րում, հատ կաց ման ժա մա նակ 
ա ռաջ նա հեր թու թյու նը ո րոշ վում էր հաշ վի առ նե լով ո րո շա կի գոր ծոն ներ՝ կախ ված քա ղա քա ցի նե
րի կող մից պե տու թյա նը մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րից (օ րի նակ՝ Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի 
հաշ ման դամ եր, Խորհր դա յին Միու թյան և Սո ցիա լիս տա կան աշ խա տան քի հե րոս ներ և այլն):

Բ նա կա րան նե րը որ պես անվ ճար սո ցիա լա կան բա րիք տրա մադ րե լու մո տե ցու մը հան գեց րել էր 
այն բա նին, որ բնա կա րան ստա նա լու պա հան ջար կը չէր նվա զում և 01.01.1987 թ. դրու թյամբ բնա
կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման հա մար հաշ վառ ված ըն տա նիք նե րի թի վը կազ մում էր 
85 398: Հե տա գա տա րի նե րին այդ թվի ար ձա նագր ված ա ճը պայ մա նա վոր ված էր նաև երկ րա
շար ժի հետևան քով ա նօթևան մա ցած ըն տա նիք նե րի հաշ վառ մամբ:

Աղ ու սակ 1. Բ նա կա րան ստա նա լու հա մար հեր թագր ված, բնա կա րան ստա ցած և բ նա կա րա նա յին 
պայ ման նե րը բա րե լա ված ըն տա նիք նե րի թի վը հան րա պե տու թյան քա ղաք նե րում և քա ղա քա տիպ 
ա վան նե րում 1986-1990 թթ.

Տա րե  թի վը Բ նա կա րան ստա ցած կամ բնա կա րա նա յին  
պայ ման նե րը բա րե լա ված ըն տա նիք նե րի թի վը

Բ նա կա րան ստա նա լու հա մար  
հեր թագր ված ըն տա նիք նե րի թի վը

1986 12 336 85 398
1987 11 973 88 271
1988 10 076 75 019
1989 10 020 113 204
1990 11 938 141 623

Աղբ յու րը. «ՀՀ բնա կե լի ֆոն դը», վի ճա կագ րա կան ժո ղո վա ծու, Երևան, 1991 թ., ՀՀ վիճ պետ կոմ:

1991 թվա կա նից սկսած, մի շարք այլ խնդիր նե րի հետ մեկ տեղ, հան րա պե տու թյու նում ծան րա
ցան նաև ա նօթևան մա ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման խնդիր նե րը:

Հա մա ձայն ՀՀ ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան տվյալ նե րի՝ երկ րի բնա կա րա նա յին 
ֆոն դի ընդ հա նուր մա կե րե սը 2010 թ. հուն վա րի 1ի դրու թյամբ կազ մել է 86,5 մի լիոն քառ. մ, 
այդ թվում քա ղա քա յին հա մայնք նե րում՝ 45,7 մի լիոն քառ. մ (52,8 տո կոս), գյու ղա կան հա մայնք
նե րում՝ 40,8 մլն. քառ. մ (47,2 տո կոս): Մեկ բնակ չի ա պա հով վա ծու թյու նը բնա կա րա նա յին ֆոն
դի ընդ հա նուր մա կե րե սով հան րա պե տու թյու նում 26,7 քառ. մ է, ո րը քա ղա քա յին և գ յու ղա կան 
հա մայնք նե րում կազ մում է հա մա պա տաս խա նա բար 22,0 (Երևա նում՝ 19,8) և 35,0 քառ. մ:

Բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քե րի, ո րոն ցում բնակ վում է հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան 
կե սից ա վե լին, 89,4 տո կո սը կա ռուց վել է մինչև 1990 թվա կա նը և հան րա պե տու թյու նում սեյս
միկ պայ ման նե րի վե րա նա յու մից հե տո դրանք ար դեն իսկ չեն բա վա րա րում ներ կա յիս սեյս միկ 
նոր մե րի պա հանջ նե րին: Դ րանց թվում քիչ չեն նաև այն պի սի նե րը, ո րոն ցում առ կա ըն թա ցիկ 
վե րա նո րո գում պա հան ջող թե րու թյուն նե րի ոչ ժա մա նա կին վե րա ցու մը կա րող է հան գեց նել շեն
քի ան բա վա րար տեխ նի կա կան վի ճա կի, իսկ հե տա գա յում նաև վթա րայ նու թյան ա ռա ջաց ման 
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և, դրա հետ կապ ված, ազ գա յին հարս տու թյուն հան դի սա ցող բնակ ֆոն դի ան վե րա դարձ կորս
տի2: Վ թա րա յին և ան բա վա րար տեխ նի կա կան վի ճա կում գտնվող ֆոն դը կազ մում է բազ մաբ
նա կա րան բնա կե լի ֆոն դի շուրջ 4 տո կո սը3: Քա ղա քա շի նու թյան բնա գա վա ռի մաս նա գետ նե րի 
հա վաստ մամբ՝ բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի ծա ռա յու թյան հա մար նա խա տես ված ժամ ետ նե րի 
վե րա բեր յալ սահ ման ված պաշ տո նա կան ստան դարտ ներ կամ այլ չա փո րո շիչ ներ գու յու թյուն չու
նեն, այ նո ւա մե նայ նիվ, նոր մալ պայ ման նե րում բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի օգ տա կար ծա ռա յու
թյան ժամ ետ կա րող է հա մար վել ոչ պա կաս քան հի սուն տա րին:

Խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում Հա յաս տա նում բնա կա րա նա յին ֆոն դը ձևա վոր վում էր ի հա շիվ 
պե տա կան, բնա կա րա նա յինշի նա րա րա կան կոո պե րա տիվ ե րի, պե տա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
և բ նակ չու թյան մի ջոց նե րի: 19861990 թվա կան նե րին պե տա կան մի ջոց նե րի հաշ վին ի րա կա նաց վող 
բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան ծա վալ նե րը կազ մում էին շուրջ 530,0 մի լիոն ռուբ լի կամ բնա կա րա
նա յին շի նա րա րու թյանն ուղղ վող ընդ հա նուր մի ջոց նե րի 85,5 տո կո սը: Տա րե կան շա հա գործ ման էր 
հանձն վում շուրջ 840 000 քառ. մետր բնա կե լի տա րա ծու թյուն կամ շուրջ 12,0 հազ. բնա կա րան:

Աղ ու սակ 2. Բ նա կա րա նա յին շի նա րա րու թյանն ուղղ ված կա պի տալ ներդ րումն ե րը և գոր ծարկ ված բնա-
կե լի շեն քե րը 1986-1990 թվա կան նե րին

 Ֆի նան սա վոր ման 
աղբ յուր նե րը

 Կա պի տալ  
ներդ րում եր,  
մլն. ռուբ լի

 Գոր ծարկ ված բնա կե լի 
շեն քե րի ընդ հա նուր  
մա կե րե սը,  
հազ. քառ. մ

 Գոր ծարկ ված բնա - 
կե լի շեն քե րի բնա-
կա րան նե րի քա նա կը, 
հազ. միա վոր

Բ նա կա րան նե րի 
մի ջին չա փը,  
քառ. մ

Ըն դա մե նը 3 100 6 490 83,6
Այդ թվում ի հա շիվ՝  
Պե տա կան մի ջոց նե րի 2 641 4 182

66,7 69 Բ նա կա րա նա շի նա կան 
կոո պե րա տիվ ե րի 92 413

Բն ակչու թյան  մի ջոցների 367 1 895 16,9 11 2
Աղբյու րը . Ազգա յի ն վ իճ ակագրա կա ն ծա ռայության  տվյալ ներ:

Հարկ է նշել, որ  բ նա կարանա յի ն շինա րարությ ան տեմպերի կտրուկ ա ճ է ար ձանագրվել 1988 թ. 
դե կտեմբերի 7 ին տ եղ ի ունեց ած  եր կրաշար ժի ց անմիջա պես հե տո: Սակ այն հաջոր դո ղ տարինե
րի ն շինա րարությ ան տեմպերը կտր ուկ անկ ու մ ապրե ցի ն և պետա կան  մի ջոցնե րի հաշվին 19 91 
թվականի 849 000 ք առ . մ մակեր եսի դիմաց 1999 թ. գ ործարկ վե ց ընդամենը 9 000 քառ . մ:

Շինա րարությ ան տեմպե րի նվազու մը հանգե ցր եց անավա րտ  բ նա կարանա յի ն շինա րարության 
մեջ ներդր ված  մի ջոցն երի ս առեցման ը: Ա րդյունքում՝ 4 6 46 շենք եր մ աց ին անավ արտ , որոնցից 
4 565ը սկսված էի ն պետա կան  մի ջոցնե րի հաշվին, ի սկ  մացած ը՝ կ ոոպերա տիվ հ իմ ունքներով: 
Ընդ ո րո ւմ անավ ար տ շինա րարությ ան բնակե լի տնե րի  ընդհան ու ր քանակից 1 867 ը բա
զմ աբնակար ան շենքեր  են, որոնց 3 6 22 բն ակ արաններից 2 122 ը նախկին շրջխո րհ ուրդնե
րի  գործա դի ր կո միտենե րի կող մից ընդու նվ ած ո րո շում եր ի համաձ այն ամրակցված են  բ նա
կարանայ ին պա յմանն եր ի բ արելավ ման համ ար հ երթագր վա ծ ը նտ անիքն երին :

Միասնա կա ն համալի ր ծրա գր ի բացա կայությ ան պա յմաններ ու մ կառա վար ությու նը  բ նա
կարանային  խ նդիրներ ին  ան դրադառնու մ էր  առ անձնաց վա ծ մո տե ցումե րով  և հ իմա վո
րումեր ով, ինչը թույլ չէր տալ իս հիմքե ր ստեղծել ոչ միա յն հի մախն դրի  ա մբողջական, այ լ նույ
նի սկ ա ռաջադրվ ած  մասնակի խ նդիրներ ի լուծ ման հա մա ր: 

Բ նա կարանային  խնդիր նե ր ունե ցո ղ ը նտ անիքնե րի  բ նա կարան այ ին ապահովման ն ուղղվ ած  
հիմա կա ն միջո ցառումերն ե ն՝
1. Քանդ մա ն ենթա կա վթարայ ին  բնակե լի տնե րի բն ակիչնե րի  բ նա կարանային  խ նդիրնե րի լուծու մը 

(բա ցառու թյա մբ աղ ետի գոտ ու  բն ակ ավայրերի): Հ Հ կառա վարության 25.10.2000 թ. թիվ 6 82 որոշու մ: 

2  ՀՀ Կայուն զարգացման ծրագիր:
3  ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008-

2012 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 878–Ն որոշում:
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2. Պետական կա մ հա սարակա կան կ արիքն երի հա մա ր հողամաս ը վերցնե լու  կապ ակցությամ բ 
բն ակտա րածո ւ թյուններից զրկ վա ծ քա ղա քացինե րի բ նա կարանային խ նդիրնե րի լուծումը: Հ Հ 
կառա վարության 25.10.2000 թ. թիվ 6 83 որոշում:

3. ՀՀ  ս ահմանամե րձ բն ակ ավայրերու մ ռմբա կոծո ւ թյուննե րի հետևանքո վ վասվ ած  բնակե լի 
տնե րի բն ակիչնե րի  բ նա կարանայ ին պա յմանն եր ի բ արելա վմ ան առաջ ին փու լի  ծրագիրը: Հ Հ 
կառա վարության 25.04.2001 թ. N 3 43 որոշու մ: 

4. Կոտայ քի մա րզ ի Ողջաբեր դ գյո ւղի ս ողանքա յին գոտում գտնվ ող բնակե լի տնե րի բն ակիչնե
րի  բ նա կարանային  խ նդիրնե րի լուծումը: Հ Հ կառա վարության 25.07.02թ. N 10 88 Ն որոշու մ: 

5. Գե ղա րքունի քի մար զի  Արծվաշե ն գյուղից բ ռն ի տ եղահան վա ծ քա ղա քացինե րի բ նա
կարանային խ նդիրնե րի լուծումը: Հ Հ կառա վարության 05.09.02թ. N 14 08 Ա որոշու մ: 

6. Նո յե մբերյա նի  եր կրաշար ժի հետևա նքո վ անօթև ան բն ակիչնե րի  բ նա կարանային  խ նդիրնե րի 
լուծումը: Հ Հ կառա վարության 08.10.03 թ. N 12 74 Ն որոշում:

7. 19881992 թ թ. Ա դրբեջանի ց բ ռնագաղ թած անձա նց բ նա կարանային խ նդիրները: Հ Հ կառա
վարության 20.05.04 թ. N 7 47 Ն որոշումը:

8. Հ Հ Սյունի քի մա րզ ի Կապ ան ի տա րա ծաշրջանում 1968 թ. հունիսի 7 ին տ եղ ի ունեց ած  եր
կրաշար ժի հետևանքո վ վասված 66 բնակե լի տնե րի բն ակիչնե րի  բ նա կարանայի ն խնդիրը: 
Հ Հ կառա վարության 11.11.04 թ. N 16 07 Ն որոշու մ: 

9. Վա յոց ձո րի մա րզի Շատի ն գյուղ ու մ ք արավեժքի հույ ժ վտանգա վո ր գոտիներու մ բ նա կվողնե
րի անվտ անգու թյ ան  ապ ահովումը: Հ Հ կառա վարության 09.09.04 թ. N 12 60 Ն որոշում:

10. «Առա նց  ծնողակա ն խնամ քի մ աց ած  ե րեխան երի ս ոցիալակա ն պաշտ պանու թյան մասին» Հ Հ 
օրենքի դր ույթն եր ի համաձ այն ընդունված Հ Հ կառա վարության 30.10.03 թ. N 14 19 Ն որոշմա
մբ հաստատ վա ծ համ ապատաս խան անձա նց բ նա կարանային խնդր ի լուծմ ան  ծրագիրը:

11. «Բ ռնա դա տվածն երի մասին» Հ Հ օրե նք ի համաձայ ն բ ռնա դա տվածների ն, բ նա կարանա յին կա րի ք 
ունենալ ու դեպքու մ, բ նա կարանա յի ն շինա րարու թյո ւն իր ակ անացնե լու հա մա ր սեփա կանու թյ ան 
ի րավունք ով սահման ված չա փո վ հող ատարած քի տրա մադրումը՝ ա յդ  նպատակ ով տ րամադր
վո ղ երկ արաժամ ետ  արտոնյ ալ վարկե րի հաշվ ին (արտոնյ ալ պա յմաններ ով վարկ երի հա մար  
մի ջոցն եր ը ն ախատեսվում են  յու րաքանչյո ւր տա րվ ա պետակա ն բյու ջեի մ ասի ն օրենքով): 

12. «Զ ինծ առ այողն երի  ս ոցիալ ակ ան ապա հովու թյան մասին» Հ Հ օրե նք ի համաձայն՝ 2002
2005թթ. զոհ ված և հաշմանդ ամ դա րձ ած  ազ ատա մա րտիկն եր ի ը նտ անիքնե րի  բ նա կարանայ ին 
պա յմանն եր ի բ արելավմ ան հա րցը ՝ առա ջնահ երթ ությո ւնը տ ալո վ անօթևա ն ը նտ անիքներին:

13. ՀՀ  ս ահմանամե ր ձ տա րած աշ րջաննե րի զարգաց մա ն համալի ր ծրագր ով  ս ահմանամե րձ 
բնա կավայրերում գտնվող շուրջ 2 2 60 բնակե լի տնե րի բն ակիչնե րի  բ նա կարանայ ին պա յ
մանն եր ի բար ելավումը: 

14. Սպիտա կի եր կրաշար ժի հ ետևանքն երի  վերացմա ն, հատկա պես ՝ անօթև ան մա ցա ծ ը նտ
անիքնե րի  բ նակար ան ով ապահովման խ նդիրները՝ 19 88 թվականից մի նչև հ իմա: 

Թվարկվա ծ ծրագ րեր ի իրացմ ան ար դյ ունքներով 20 09 թ. հունվարի 1ի դրությամբ  Հ Հ քա ղաքա
շինու թյա ն նախա րարության  տ վյալն եր ով ավելի քան 14 00 0 ը նտ անիքներ ի նկատմա մբ ձևավորվ ած  
պ արտա վորո ւ թյունն երը  կատարված չեն, որ ից ավելի քան 11 0 00 ը անօթևա ն ը նտանիքներ են:

Հ Հ ա շխատա նք ի և ս ոցիալակ ան հարց եր ի նախա րարության  տ վյալն եր ի համաձ այ ն աղ քատու
թյա ն ընտանեկա ն նպա ստ ի հ ամակարգում ընդգր կվ ած ավելի քան 100 00 0 ը նտ անիքներից շուրջ 
20 000 ը կազմում են  բ նա կարանա յին կա րի ք ունե ցո ղ ը նտ անիքն երը: Եթ ե համարենք, որ նշ
վա ծ ը նտ անիքներից  մի մասի  խնդիր ներն իրե նց լուծում ը կստա նան ընդունվա ծ ծրագրեր ի շ րջ
անակներ ում, ա պա առնվազն 15 00 0 ընտան իքի (որից 5 000 ը գյուղակ ան  բն ակ ավայրերու մ) 
բ նա կարան այ ին ապահովմա ն խնդի րը լրացուց իչ  կա րգավորմ ան տա րբ երակների է սպաս ում :

Մ իաժամ անակ ե թե հա շվի առնենք, որ 2001 թ. մ ար դահամարի  տ վյալներ ով  հ անրա պետ
ությունու մ գեր բնակեցված (մե կ  սենյակո ւմ  4 և ավելի ան ձ) բն ակ արաններու մ բնակվում են շուրջ 
33 000 (որից 8 717 ը գյուղակ ան  բն ակ ավայրերո ւմ) և կոմուն ալ բնակեցվ ած  բն ակ արաններում՝ 
շուրջ 2 000 (որից 734 ը գյուղակ ան  բն ակ ավայրերո ւմ) ը նտանիք ներ, ապա կստացվի , որ  
ա մենահամե ստ հ աշ վարկներ ով բ նա կարանա յին կա րի ք ունե ցո ղ ը նտ անիքն երի թի վը կազմում է 
շուրջ 65 000 (տ ե՛ս աղյուսակ 3):
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Աղուս ակ 3. Հ այաստանու մ  բ նա կարանա յին պա հանջա րկ ի մոտա վոր կառ ուցված քը 

 Ընդա մե նը  Քաղաքայ ին  
բն ակ ավայրե րու մ

 Գյուղակ ան  
բն ակ ավայրերո ւմ 

Ընդա մենը, որի ց՝ 64 494 47 600 16 894
անօթևա ն ը նտանիքներ 26 199 19 100 7 099
բ նա կարանայ ին պա յմանն եր ի բ արելավ ման  
կա րի ք ունե ցո ղ ը նտանիքներ 38 925 28 400 10 5 25 

Ընթա ցի կ պետակա ն ծրագրերում ընդգրկ վա ծ 
ը նտանիքները, այդ թվու մ՝ 14 471 10 900 3 571 

անօթևա ն ը նտանիքներ 11 199 8 000 3 199 
բ նա կարանայ ին պա յմանն եր ի բ արելավ ման կա րի ք 
ունե ցո ղ ը նտանիքներ 3 272 2 800 4 72

Պետակա ն ծրագրեր ի շ րջ անակներից դու րս , աղ քատու
թյա ն ընտանեկա ն նպա ստ ի հ ամակարգում ընդգր կվա ծ 
անօթևա ն ը նտանիքներ

15 000 10 500 4  500 

 Գեր բնակեցվ ած  բն ակ արաններու մ բնակ վո ղ ը նտանիքներ 33 110 24 393 8  7 17

 Կոմունա լ բ նակեցվ ած ըն տանիքներ 1 913 1 179 73 4

Եթե հի մք ընդունեն ք բն ակարա նո վ ա պահովման կ ամ  հ ամա պատասխա ն պ այ մաննե րի բա րելավմ
ան համ ար պ ետությա ն կողմից 20012008 թթ. մե կ  ը նտանիք ի հաշվով  ծախսված 3 ,2 միլիո ն դրամ ը4, 
ապա գու յքագրված խն դիրների  լուծմ ան համ ար պ ահանջվու մ է ավելի քան 2 00 միլիարդ դրամ :

Աղուսակ  4 . Բն ակ արանայի ն ֆոնդ ի հիմնակա ն ցու ցա նիշները, 2010 թ. հ ունվարի 1-ի դրու թյամ բ
Բ ազ մա բնակարա ն շենք եր ի  Բնակել ի տնե րի (առա նձ նատն երի)

Մեկ  բնա կչի ապա հով-
վածություն ն ընդհանո ւր  
մ ակերեսով , քա ռ. մ

 քանակը բ նակ ար աններ ի 
քանակը 

ը նդհանու ր  
մա կերեսը,  
հազ. քառ . մ

 քանակը ը նդհանու ր մա կերեսը, հազ. 
քառ. մ

21 7 50 430 69 3 27  107,7 401 982 5 9 063,6 2 6,7

Աղ ուսակ 5. Բ նա կա րանային ֆոն դի  բաշխվ ածու թյու նն ըստ ՀՀ մարզե րի  և Երևան քաղ աքի, ըստ քա-
ղաքային  ու  գյուղական համայնքնե րի , 2010 թ. հունվարի 1-ի դրությա մբ

 
Ընդհ ան ու ր մակե րեսը5 ա յդ թվում՝ 

ընդ ամե նը,
հ ազ . ք առ. մ

 %- ով՝  
ընդ հանու րի ց

քաղաքային 
հա մայնք ներում 

 % -ով՝ քաղա քայ ինի 
ընդհանուրից

գյուղական 
համայնքներու մ

  %-ով՝ գյուղա կանի 
ընդհանուրից

ք.Երևան 22 0 63 ,3 25,5 22 063,3 48,3  

Արագածոտն 4 605 ,0 5,3 1 155,9 2,5 3 449,1 8,5

Արարատ 8 430,0  9,7 1  615 ,6 3,5 6 814,4 16,7

Արմավիր 10 738,9 12 ,4 2 695,7 5,9 8 043,2 19,7

Գեղարքունիք 7 0 90 ,7 8,2 2 674,6 5,9 4 416,1 10,8

Լոռի 8 936 ,5 10,3 5 029,6 11,0 3 906,9 9,6

Կոտայք 6 63 3,6 7,7 3 364,3 7,4 3 269,3 8,0

Շիրակ 7 831 ,9 9,1 3 218,0 7,0 4 613,9 11,3

Սյունիք 3 593 ,5 4,2 1 913,7 4,2 1 679,8 4,1

Վայոց Ձոր 2 1 76 ,7 2,5 543,5 1,2 1 633,2 4,0

Տավուշ 4 392,9 5,1 1 399,3  3,1 2 99 3,6  7,3

Ընդա մեն ը ՀՀ 86  493,0 1 00,0 4 5 6 73 ,5 100,0  4 0819,5  100,0

4 Հաշվարկված է բնակարանային խնդիրների լուծմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրերի 
իրականացման ցուցանիշների հիման վրա:

5 Ներառյալ 49,0 հազ. քառ. մ ժամանակավոր բնակելի տարածքը (վարչական շենքերում, դպրոցներում, 
մանկապարտեզներում և այլն) և 272,7 հազ. քառ. մ հանրակացարանային ֆոնդը: Դրանք համայնքային 
ենթակայության բնակարանային ֆոնդում չեն հաշվառված:



ա
ռո

ղջ
ա

պ
ա

հու
թ

յու
ն

58|
բն

ա
կա

րա
նա

յի
ն 

ա
պ

ա
հո

վու
մ58|

Ն կա ր 1. Ք աղ աք այ ին և գ յու ղ ակ ան համա յնքներ ի բնակարա նա յի ն ֆոնդի ընդհանու ր  մակերե սի մաս-
նա բաժինը բնակարանա յի ն ֆոնդի ընդհ անուր մակերեսու մ ը ստ Հ Հ մարզ երի և Երևան քա ղաքի, 
 201 0 թ. հու նվարի 1- ի դրու թյ ամբ ( %)
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Բ նա կարա նային կա րի ք ունեցող ան ձան ց և ընտ անի քների մի ասնական և համընդհ անու ր դասա
կար գման, հե տևաբ ար նաև հա մապարփակ հաշվառման հա մա կարգ չկա: Ա յս ուղղու թյ ամբ ա ռանձի ն 
աշխ ատա նք ներ կա տա րվո ւմ  են թե րև ս մի այն աղե տի գոտում անօթևան ը նտ անի քներ ի մասով :

Ն եր կայումս  Հ այաստա նի բն ակ արան ային ֆո նդ ի շ ու րջ 96 % ը սեփ ակ անաշնորհվ ած է: 
Մասնավոր ս եկ տորի կո ղմից առաջա րկ վող բն ակ արա նն երի գ ները նե րկ այումս մ ատչե լի չեն  
ց ածր և  միջին ե կա մո ւտ ներ ու նեցող ըն տանիքն եր ի հ ամ ար: Հ ամաձայ ն հաշվարկների՝ Հայ
աստանու մ բն ակա րանայի ն կար իք  ունեց ող  ը նտ անիքների թ իվը հ ասն ու մ է 70 000ի: Ո րո շ մա
սնագիտա ցված կ առ ույց ների գն ահատ ակա նո վ այս թ իվ ը տա րե ցտար ի ա ճո ւմ է, բնակար ան այի ն 
ֆոնդ ի մաշվածության, ժող ովրդագրա կա ն զարգացում երի և աշ խա տա նքային մի գրացիա յի  
պատճառո վ56:

1 .2 . Տ արբեր ծ րա գր եր ու մ ընդգրկվ ած   
բնակար անային խն դիրներ ո ւնեցո ղ խ մբեր ի հետազո տո ւթյուն

Բն ակ արանային խնդիրների լուծմանն ուղղված պետ ակ ան աջակց ության ծրագրերի  շրջանակներ
ում (շու րջ  1 5 ծրա գի ր) 20012008 թվ ակ աններին ծա խս վել է 65 6 70 մի լիոն դրամ: Նո ւյ ն ժամանակ
ահա տվ ածում  ն շվ ած ծրագրերով բնա կտ արածո ւթյամբ ա պահովվել կամ բնակար անա յին պ այ մա
նն երը  բ արելավել  ե ն 20  332 ըն տա նի ք: Սա նշ ան ակում է , ո ր նշված ու թա մյ ա ժ ամանակա հատ վա
ծում յո ւրա քանչյո ւր ընտան իքի բնակ ար անով ապահ ովման կամ հ ամապատասխա ն պայման նե րի  
բա րելավման համար ծախսվել է միջին ը 3,2 միլիոն դր ամ : Նույն ծրագրե րի ն հ ամապատ ասխ ան 
01.01.2 00 9 թ. դրո ւթյամ բ առ կա է 14 47 1 ընտան իք ի մասով չբ ավ արարված պ ահա նջարկ:

Ելն ել ով ՀՀ օրե նս դրու թյ ամբ և առանձի ն նպ ատա կային ծրագ րե րո վ ցուցաբերվ ած մոտ եց
ումերի ց և սահմ անումեր ից՝ ստ որև  ա ռանձնացվ ել են բ նա կա րանային խն դի րն եր ունեցո ղ 
հիմական թ իր ախ խ մբերը (փա կա գծ եր ի հղումե րը  վերաբեր ում ե ն հա մապատա սխ ան թիրախ 
խմբի  կ արգա վիճակի ն և բնակ արանայի ն խն դիր նե րին ա ռն չվո ղ իրավ ակ ան ակ տեր ին) .

ՀՀ  պաշ տպանությ ան նախ արարու թյ ան զին ծառայո ղն երի  ընտան իք նե ր («Հ այաստա նի Հ ան
րապետ ու թյ ան պ աշտպան ության նախ ար ար ությ ան հա մա կարգի զինծա ռայողների բ նա կարանային 
ապահովու թյա ն մասի ն» ՀՀ  կա ռա վարությ ան որոշ ում, 7 մ արտի 2007 թ վա կա նի, N 384 Ն) :

Հ Հ ոստի կա նու թյ ան և ա զգ այ ին ա նվտանգ ու թյ ան ծ առայու թյա ն զի նծ առա յո ղնե րի ըն տա նիքն
եր («Հ այ աս տանի  Հանրա պե տու թյան կա ռավ ար ու թյան ն առ ընթե ր Հայա ստ ան ի Հա նրապետ ու
թյան ոս տի կանությ ան համա կարգի և Հայա ստանի Հա նրա պետու թյա ն կառ ավ արությ ան ն առ

5 http://www.shfarmenia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=13 (20.05.2011)6
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ընթեր  ա զգ ային անվտա նգության ծ առ այ ությ ան հա մա կարգի զինծառ այ ողների բնակ ար անային 
ապահովո ւ թյա ն մասին» ՀՀ կառ ավարու թյա ն ո րոշու մ, 24 հ ուլ իսի  2 00 8 թվ ականի, N 8 05 Ն) 

Երիտա սա րդ (նոր ստեղծվա ծ) ը նտան իքներ (Հա յա ստ անի Հան րա պե տության ժո ղովրդա
գր ական քա ղա քականու թյ ան ռազմավ ար ությու ն, ««Երիտա սարդ ընտանի քի ն՝ մատ չելի բն
ակարան» պետակ ան  նպատակային  ծ րագիրը հաստատ ել ու  մասին», Հ Հ կ առավար ու թյ ան 
որոշու մ, 29 հունվ ար ի 2 010 թվ ակ ան ի, N 98 Ն) 

Եր իտ ասարդ գ իտն ակ անն եր և դասախո սներ («Մատչ ելի  բ նակարանն եր՝ երիտա սա րդ գի տն
ականնե րին  և ս տեղծագո րծ ական  մի ությո ւն ների անդ ամ ե րի ն» ծրագ իր , ««Երև ան ի պետական 
հա մա լս ար անի շր ջանավարտնե րի  մի ավո րում» հ ասարակական կա զմակերպությ ան ը գույք 
նվիրաբեր ել ու մասին» ՀՀ կառա վար ության որոշո ւմ , 8 հու լիսի 2010 թվակա նի , N 856Ա) 

Ե րկրաշ արժի հե տև անք ով  անօթևա ն մ աց ած  և աղետ ի գոտ ու մ բնա կվ ող ընտան իքն եր («Աղ ետի 
գո տո ւ բնակավ այրերում քաղ աք ացիներին բն ակ արանների արտահե րթ հա տկացմա ն կ արգը հաս
տատելու մասին», 10 հո ւն իս ի 1999 թվակ ան ի, N 4 32 , «Երկ րա շար ժի հե տևա նք ով անօ թևան մ ա ցա ծ 
ան ձանց բնակարա նա յին խնդ իր ները լուծելու և Հ այա ստանի Հանրա պետությ ան  կ առավար ության 
2005 թվ ակ անի փետրվար ի 24ի N 309Ն որ ոշ ման մե ջ լրացո ւմ  կատարե լո ւ մ աս ին», 22 փ ետր վարի 
2 008 թվակ անի , N 200 Ն, «Ա ղե տի գո տու գյ ուղ ական բնա կա վա յր երում  ե րկ րաշա րժի հ ետև ան քով  անօ
թևան մ ացած ը նտ ան իքների  հաշվառման, բն ակ արանային ապ ահ ովության առաջնահեր թո ւ թյան 
կարգը հ աստա տելու մ աս ին», 13 նոյե մբ երի 2 008 թվա կա նի, N 13 37 Ն ՀՀ  կ առավ արու թյ ան որո շու մեր):

Աղետի գո տո ւ բն ակավայրերում ա րտահեր թ բնակելի տարածու թյո ւնները հ ատկ ացվում են ՀՀ 
կառ ավ արության 1 999 թվ ակա նի հունիսի  10ի N 43 2 որ ոշմամբ հա ստ ատված կ արգի 18 րդ կետում  
թվարկված սո ցի ալ ական խմբերի հերթական ու թյա մբ: Ըն դհա նուր առմամբ այստե ղ թ վարկված են 
29 թի րախային խմբե ր, սկսա ծ երկ րաշ արժի հետև ան քո վ 1ի ն խմբ ի հաշմանդ ամ դարձած ան ձա
նցի ց մին չև ար տա դրության ո լո րտ ում 15 և ավելի տ ար ի աշխ ատա ծ բանվորներ ու ծառայ ողն եր:

Միաժ ամա նակ, Հ Հ կառավ արության  2 008 թվա կա նի նո յեմբերի 13 –ի N 1337 Ն որոշմ ամբ 
հաստատ ված «Ա ղե տի գո տու գյ ուղ ական բնա կա վա յր երում  ե րկ րաշա րժի հ ետև ան քով  անօ
թևան մացած ընտանի քն երի հ աշ վառման, բն ակ ար անայի ն ապա հովությա ն առաջնահ երթ ու
թյան կար գ» ի 1 9– րդ կե տի հա մաձայ ն բնա կարան այ ին ապահո վմ ան ծրա գր եր ի շր ջանակն
եր ում բնա կարանային պա յմ ան ների բա րե լավմ ան իրավո ւնք ո ւնե ցո ղ ք աղաք ացիների ցուց ակ ը 
կազմվ ու մ է բնա կա րա նային ապ ահովու թյ ան հետևյալ առա ջն ահե րթությ ամբ ՝
1. 3 և ա վե լի անչ ափ ահա ս երեխաներ ու նեց ող ընտ անի քներ.
2. երկրաշար ժի հետևան քո վ զոհ ու նեց ող ընտանիքն եր.
3. երկր աշ արժի հե տև անքով 1 ին խմբ ի հաշմանդամ ու նեց ող  ընտան իքներ.
4. երկկո ղմ ան ի ծնո ղա զուրկ  ե րեխա ո րդ եգր ած անձինք.
5. կերա կրողներից մե կ ին կորցրա ծ՝ անչափահաս ե րեխա ո ւնե ցող ըն տա նիքներ .
6. միայնակ ծե րեր.
7. եր կրաշարժի հետևան քով 2րդ խմբի  հ աշմանդ ամ ու նեցող ընտան իքներ :

Ըն դ որում, հ ամաձ այն նշվա ծ որոշման, 2 00 8 թվ ականի դ եկտ եմ բերի 15 ից  հետո դիմում եր 
չե ն ընդու նվ ում, և մի նչ այդ բն ակարան ային պայմ ան ներ ի բարե լավման հա մար հա շվ առվել ու 
նպատա կո վ՝ սահմ ան ված կ արգով դի մո ւմ չնե րկայաց րած  անձան ց նկատ մա մբ աղ ետի  գոտ ու 
գյու ղա կան բնակավ այ րե րում  բնա կե լի տն եր ի հ ատկաց ման մասով պե տա կան աջակցության 
ց ուցաբ երմ ան պարտավ որ ու թյո ւններ ի կա տարումը  համ արվո ւմ է դադ արեցված: Այս դրո ւյթ ը 
պահանջ ու մ է համապ ատ ասխ ան իրավ ակ ան փո րձ աքննու թյուն, քանի  որ կա րող  է պարո ւն ակե լ 
քաղաքա ցո ւ սա հմ ան ադրակա ն իրավո ւնք ների խախտման տ արր :

Փախստա կա նների ընտանի քն եր 7 (քաղաքապետարանի  կողմի ց հա շվա ռված՝ 1  30 0 երև ա
նաբ նակ փա խստական): Ա յս թիր ախ այ ին  խու մբն իր հ եր թին  համ ապատա սխ ան նո րմա տիվ 

7 Այսօրվա դրությամբ շուրջ 12,5 հազար ընտանիք (ավելի քան 37 հազար մարդ) դեռևս չունեն հիմնական 
բնակարան: Ցավոք, բնակարանային շինարարության համար պետական կապիտալ ներդրումները դեռևս աննշան 
են և հարցի լուծումն առայժմ իրականացվում է ՄԱԿ-ի Փախստականների հանձնաժողովի և առանձին դոնոր 
պետությունների միջոցների հաշվին: ՀՀ կառավարությանն առընթեր միգրացիայի և փախստականների վարչության 
կողմից մշակվել է 19881992 թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած անձանց բնակարանային ապահովության ծրագիր, որն 
արժանացել է ՀՀ կառավարության հավանությանը: (http://www.dmr.am/HIMNAX՜1/Paxhimn.htm (20.05.2011))



ա
ռո

ղջ
ա

պ
ա

հու
թ

յու
ն

60|
բն

ա
կա

րա
նա

յի
ն 

ա
պ

ա
հո

վու
մ60|

իրավակա ն ա կտ ի դրույթներ ով են թադ ասակար գվ ած է արտահ երթությ ան  և առ աջնահ եր թու թյ
ան ցու ցա կնե րո ւմ ընդ գր կվ ող ա ռան ձին թիրա խա յի ն խմբ երի փա խս տականներ ի ընտ ան իքների ց 
(«Հայաստ ան ի Հանրա պե տու թյուն ու մ բնակ արա նի կարի ք ունե ցո ղ փախստա կանների հա շվ առ
ման և բնա կե լի տարածո ւթյ ու նների հատկացման կարգը հա ստատելու  մասին» Հ Հ կառա վա րո
ւ թյան որո շու մ, 9 օգոս տո սի 19 97 թ., N 330):

Ան օթևա ն միայ նա կ տար եցներ («Մա րա լիկու մ սոց իալական բ նա կար ան ների համ ալ իր ի կազմակ
եր պման և կառավ արմ ան գո րծընթացը համա կա րգո ղ միջ գեր ատ ես չակա ն հ անձնաժ ողո վ ստեղծե
լու, դ րա գո րծունե ու թյ ան  կարգ ն ու Հ այ աստանի Հան րապ ետ ությունո ւմ անօ թև ան միա յնակ տա
րեցներ ի և բ նակարան ի կար իք  ունե ցո ղ այլ սոցի ալական խ մբ երի պատկ անո ղ անձան ց հա մար 
սոցիալական բնա կար ան ների հա մա լիր ի ստեղծմ ան հ այեց ակ արգի կ իրարկո ւմ  ապ ահով ող՝ 
 2010 2 013 թվ ականներին իր ակ անաց վելիք  մի ջոցառում երի  ծ րագիրժաման ակ ացույցը հաստատե
լու մասի ն» ՀՀ կառա վարու թյան ո րո շո ւմ, 24 օգոստոսի  2 010 թվակ անի, N 670 Ն) :

Առ անց ծնո ղա կան խնա մքի մ ացած ե րեխանե ր («Առանց ծնողական խ նա մք ի մ ացած եր
եխաներին բնա կա րան տրամադր ել ու կարգը հաստատ ել ու  մ աս ին» Հ Հ կառա վարությ ան 
ո րոշում , 23 հուլ իս ի 2003 թ վա կանի, N 983 Ն):

Բ նակարա նա յի ն օր ենս գրքի, բն ագ ավա ռը  կարգա վոր ող  ի րավակ ան ակ տերի հա մակա րգվ ածությա ն 
բա ցա կայու թյ ուն ը, ժամ ան ակ ագր ական և կ ար գավորո ղ օղակնե րի ցրվ ած ու թյո ւնը, բ նակ ար անային 
ապ ահ ովմ ան  և բա րե լա վման կա րի քավո ր թիրախ խմբերի (ը նտանիքներ ի, ա նհ ատ ների) կա րգա վի
ճակնե րի  տարա տե սակ սա հմ անո ւմ երը էակ ան  գործոն ներ  ե ն քա ղա քաց իների ս ահմանադրական 
իր ավ ու նք ների իր ական ացմանը  խ ոչ ընդոտող  պատճառ ներ ի առ աջ ացման հա րց ում:

1.3. բ նա կար ան ային հիմն ա խն դի րն իրավակ ան դաշտո ւմ և  
ռազմավարական ծրագ րերու մ

Այսօր Հայ աստանում  բնակա րանայի ն խնդիրն երը կարգա վոր ող կամ դ րա նց առն չվող ավելի 
ք ան հ արյո ւր  (եր բեմ իրար  հակասող) օր են քնե ր և ենթաօրենսդ րակ ան ակտեր կան :

Բնակ արանի իրավ ունքը ա մրագրվ ած է  ՀՀ Ս ահմանա դր ության 34 ր դ հ ոդ վածում՝ «Յուրաքանչ
յո ւր ոք ուն ի իր և իր ը նտ անի քի հա մար բ ավ արա ր կեն սա մակարդա կի , այ դ թվում՝ բն ակարանի , 
ի նչպես նաև կե նսապայմ ան նե րի  բ արելավմա ն իրավ ունք : Պե տու թյունն անհրաժեշտ  մի ջո ցնե ր է 
ձեռնարկում  քա ղա քացին եր ի այս իրավ ու նքի իրա կան աց ման համ ար »: Իս կ Սահ մանա դր ության 
48ր դ հոդվա ծի  համաձայն ՝ տնտեսական, ս ոց իա լական և մ շա կութայ ին  ո լո րտ ներում  պ ետ
ության հիմ ակա ն խնդ իրն երն են, մասնավ որապես՝ պ աշ տպ անել և հ ով անավ որե լ ընտանի քը, 
մայ րո ւթյո ւնը և մ ան կո ւթյունը , խթ ան ել բնակ արա նա յին շ ին արա րո ւթյու նը , նպա ստել յո ւրաքանչ
յո ւր քա ղաքաց ու բնակա րան այ ին  պայման ներ ի բա րելավմա նը , իրական աց նե լ ներկ ա ու ապ ագ ա 
սերուն դների բն ապահպան ակ ան  ա նվտանգո ւ թյո ւնն ա պահովող քաղ աք ակ անությու ն, ա պա
հովել տարե ց մա րդ կա նց ա րժանապ ատիվ կենս ամա կարդա կը :

Ինչ վե րա բերո ւմ է օրե նք նե րի ն, ա պա «Քաղ աք աշ ինությ ան մ ասին» ՀՀ օր ենքի հ ամ աձ այ ն կա
ռավար ու թյ ու նը քաղաքաշ ին ության բնա գա վա ռում ապ ահ ով ու մ է պե տա կան ք աղաքակա նու
թյան իր ակ ան աց ումը, հաս տա տում է բ նա գավառի քաղաքաշին ակ ան և  տ արածքայ ին զարգա
ցման հան րա պետական  և մ արզայի ն ծր ագ րերը , մ շակո ւմ է  ք աղա քաշինական գ որ ծուն եու թյա ն 
տնտես ակա ն խրախուս մա ն քաղաքականո ւթյ ուն ը և իրա կանացնո ւմ  իր լի ազ որ ու թյուննե րի շր
ջանակնե րո ւմ, ա պա հովու մ է հաշմ ան դամե րի համ ար  բն ակելի, հ աս ար ակ ակ ան, արտադ րա
կան շ ենքերի  և կառույ ցն եր ի մատ չելիու թյո ւն:

Կոմո ւնալ և քա ղա քա շինա կան խն դիրնե րի մ ասով տեղ ակ ան ինքնակ առ ավ ար ման  լիազո
րությունն երն ու իր ավա սությունն երը  ա մրագր վա ծ են «Տե ղակա ն ինք նա կա ռավար մա ն մա սին» 
ՀՀ օր են քով : Օրենքի  37 րդ հոդվ ած ի համաձայ ն՝ հա մա յնքի ղեկավար ը քաղա քաշի նության և  
կ ոմունալ տն տե սությա ն բնա գա վառում ունի բ ավ ակա ն լայն լ իազ որություններ ՝ քա ղաքայ ին և  
գյո ւղական համ այնքներ ի գլխավո ր հա տակագծե րի կազմ ումի ց մինչև հ ամ այ նք ի ս եփ ականու
թյո ւն համա րվ ող բ նակելի տներ ի և ոչ  բնակե լի տարածքներ ի, հան րակացար ան ներ ի, վարչ ակ
ան շեն քե րի և այ լ շինո ւթյո ւն ների պ ահպա նման ու  շ ահագ որ ծմ ան կազմակերպումը:
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Բացի պ ար տադիր լ իա զորո ւթյո ւններից համայնքի ղե կա վա րը իրակա նա ցնո ւմ  է նաև մի  շար ք 

կամավոր լիազ որ ությո ւն նե ր, ա յդ թվում ՝ բն ակարան այ ին և  սո ցիալակ ան նշ անա կությա ն այլ օբ
յեկտներ ի շին արարությունը  և կապ իտ ալ վերա նորոգու մը , կա ռու ցապա տման աշխատ անքները, 
կազմակերպո ւմ է հ ան գստի վա յրե րի խնա մք ը, պահպանո ւ թյո ւն ը և այլն:

Խն դր ին ա ռնչ վում են տ ար բեր  պետա կա ն մ ար միններ, օ րինակ ՝ ՀՀ  քաղ աքա շինո ւթյան նա
խարարու թյո ւնը, ՀՀ աշ խատանքի  և սոցիա լա կան հարցեր ի նա խա րարո ւթյունը և այլն՝ իրե նց 
լիազ որ ու թյու ններ ի շրջանա կո ւմ:

Պե տո ւ թյան  քաղաք ականո ւ թյան, վ եր ջինի ս ստ ան ձնած պ ար տավոր ու թյ ուններ ի, պետակ ան 
հ ամ ապա տա սխան կառ ու յց նե րի իրա վասությ ու նն եր ը սահմա նո ղ ի րավակ ան ակտե րից բ աց ի, 
Հայա ստանու մ բնակարանաշի նո ւթյան  և բնակա րա նա յի ն ապա հո վմա ն ոլորտ ի օր ենսդրակա ն 
դաշտ ը բա ղկացած է ն աև աղե տի  գ ոտու մ բնակարանայի ն ապահ ով մանը վեր աբերող, տարբ եր 
տար իներին ըն դո ւնվա ծ կառ ավա րո ւթյան մի  շ արք որոշու մ երի ց, ի նչպե ս նաև պա շտ պա նու
թյ ան, ոս տի կա նո ւթյան և  ա զգայ ին անվ տա նգո ւթյան  գ եր ատեսչո ւ թյուննե րի  զ ին ծա ռա յողն երի 
բնա կա րա նա յի ն ապա հո վո ւթյա ն վեր աբե րյալ ի րա վական  ա կտ երից:

Բն ակարանաշինո ւթյան  և բնակ ար ան այ ին ապահո վո ւթյ ան ոլորտ ի նորմ ատիվ իրավական 
ակտերի  մե ջ, այսպես ա սա ծ, կոդ իֆ իկացիոն (հ ամակ արգող) ն շա նա կո ւթյուն թ երևս պ ետ ք է ո ւնենար  
2 006 թվ ականի  հ ունի սի 7ին  ընդունված «Բնակարանայի ն ծր ագրերի իրականաց մա ն աշխ ատանքն
եր ի համակա րգման խորհ ու րդ  ստե ղծելու, դրա ա նհ ատա կան կազմ ու կանո նակա րգ ը հաստատել
ու մաս ին» ՀՀ կ առ ավարության N 401Ն որոշու մը: Այս որոշման առ ան ձնահատու կ նշ անակ ություն ը 
կ այանո ւմ է նրա նում, որ այ ն ընդ ու նվել է 20 03 թ վա կանի ՀՀ կառավար ու թյան գո րծ ու նեու թյան  
ծ րագրի պ ահանջնե րի հ ամ աձայն՝ բն ակարա նա յի ն ոլոր տու մ պետական պա րտ ավ որու թյունն եր ի 
կատար ու մ ապա հովելու նպ ատ ակով: Համաձայ ն որո շման՝ Հ Հ ք աղաք աշին ության ն ախ ար ար ը 
կառավար ության ք ննարկմ անը  պետք է ներ կայացներ  ա ռաջ արկու թյո ւններ՝ բ նակար ան այի ն ռեեստ
րի  ս տե ղծ ման և վ արմ ան հետ կա պվ ած՝ կա րգ ավ որման ենթա կա հար ցեր ի վերաբե րյ ալ:

Բ նա կար անայի ն ապ ահովման  խնդիրներին վե րա բե րո ղ դրույթն եր  պարու նա կող պե տակա ն 
հ ամապ ար փակ և այ սպե ս կոչվա ծ «բարձր կ ար գավի ճակով» ծրա գրերի ց կարել ի է առ ան ձն ացնել Կ այ
ուն զարգացմ ան  ծրագիրը , կ առավարո ւ թյան գո րծ ուն եության տարբե ր տ ար իների ծր ագ րերը  և այլն:

Կայո ւն զար գա ցման ծ րագի րը8 արձ անա գրում է , որ սո ցիալակ ան  պաշտպա նու թյ ունը, ըստ 
մի ջազգ այնո րե ն ընդ ուն ված սահմանման, պետակա ն և ոչ պե տական մա րմին ների  ա յն գործո
ղու թյ ուննե րի ա մբողջո ւթյուն ն է , որ ն ուղղված է տ նային տն տեսությ ու նն երի ու ա նհ ատների ՝ որ
ոշ ակի ռ իս կեր  դ իմագրավե լո ւ կա մ կարի քն եր հոգ ալ ու հ նարա վորությ ու նների  ընդ լայնման ը9: 
Սոցիալա կա ն պաշ տպ ան ության պետական քաղ աք ակա նության  ն պատ ակը պետ ու թյան կողմի ց 
այդ ռիսկեր ի կառավ ար ում է՝ դ րան ց կարգա վորման և ն վա զեցման ն պա տակո վ: Ըս տ ո րում, 
այն բոլո ր ռ իսկ եր ը կամ կարի քները, ո րո նք  սոց իալական պ աշտպ անության առա րկան են, ըստ 
միջազգայ նո րեն ընդ ունված մեթոդա բան ու թյան , դասակարգվ ում են հետևյալ խմբ երի մեջ ՝
1. վատառող ջու թյուն.
2. հ աշման դա մո ւթյուն.
3. ծերո ւթյո ւն.
4. վերապ րո ւմ /հ արազա տի ն կորց րածներ.
5. ընտա նիք/երեխա նե ր.
6. գո րծազ րկությո ւն.
7. բ նակա րանային ապահովու թյու ն, ո րն  ընդգրկու մ է պ ետական հոգածո ւ թյա ն տարբեր մե խա

նիզմեր ՝ տնայ ին տն տե սությո ւնների կ ամ անհատ ների կողմի ց բնակ արանայ ին խն դիր նե րի 
լո ւծման ն օ ժա նդակելու հ ամար :

Ծրագիր ը փաստո ւմ  է ՝ աղքատու թյան  մ ակ արդա կը Հայաստանի քա ղաքնե րու մ (բաց առ ու
թյա մբ՝ Երևան ի) ամեն աբ արձրն է : Հա նր ապետո ւ թյան  շուրջ 29 հազար անօ թև ան ընտանիքներ
ից 1 9 հազարից ավ ելին բնակ ար ան այ ին ապ ահովման տա րր ակ ան պայմ ան ների ց զուր կ, 

8 Հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից 2008 թվականի հոկտեմբերի 30ի N 1207Ն որոշմամբ:
9 The European System of Integrated Social Protection Statistics Manual, EU, Eurostat, 1996.
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ժ ամ անակավո ր տնակ նե րու մ, հանրակացար ան նե րո ւմ , հաս ար ակա կան նշանա կո ւթյան 
օբյեկտներում  ապրող քա ղաք աբնակներն են:

Բն ակ ար անայ ին ապահ ովմ ան խն դիրներին ա յս կամ այն չափով անդրա դարձել են նաև ՀՀ  
կ առա վարու թյան  գործ ուն եության  ծրագր եր ը: Այ սպես, 2 00 8ի ն առկա էր դրու յթ եր կրաշար ժի 
հ ետևանք ով անօթևան մացա ծ ընտա նի քնե րին բնակարանների գնմա ն վկա յագրերի տ րա մա
դրման միջոցով խնդրի լո ւծմ ան վերաբերյալ:

2009ին նո ւյ ն ճանապարհ ով բնակար անային խնդրի լուծում նա խատե սվ եց ն աև 1988 1992 թ թ. 
Ադրբ եջ ան ից բ ռնագաղ թա ծ անձանց համար, իսկ Հ Հ սպ որտի և  երիտասա րդ ության հ արցերի նա
խարարու թյ ան  միջոցով ՝ 20 09 2 01 0 թ թ. «Երիտա սարդներին՝ մատչ ել ի բնակ արան» պետակ ան նպատ
ակա յի ն ծրագրի իրականա ցո ւմը , ընդ ո րո ւմ 2010 ի ծրագի րը  ց անկո ւ թյուն ո ւնե ր ին քն ար ժեք ին մոտ 
գնով բնակար անն եր ապահ ով ել վճարու նա կ ե րիտա սարդն երի ն: Ծր ագրի ի րա կա նա ցման փուլու մ այն 
վերածվե ց վարկավո րմ ան տո կո սա դրույքի  ֆ ինա նս ավորմ ան քաղա քականությ ան՝ մի ջինից բ արձր 
եկամո ւտ ունեցո ղ ե րի տասարդ ըն տանիքն երի հ ամար: Ա յսինք ն՝ ս ոցիա լա կան ծ րագ րից այն վերա ծվեց 
ֆի նա նսա կան շո ւկ այ ի և նյ ութա պես ապա հո վ երիտ ասարդն երին աջակ ցության ծրագ րի:

Իրականաց վո ղ մի ջոցառու մե րի անարդյ ունավետ ու թյ ան  մասի ն է վ կայում  այն փաս տը, ո ր 
ի տա րբեր ու թյուն միջազգային  փ որձի ՝ բնակ ար ան այ ին ապահովման թ իր ախ խմբեր ը երբեմ  
առանձնացվում են ոչ թե  եկամուտ ների նվ ազագույն, այլ ա ռա վելագ ույն շե մով, ի նչպ ես նաև 
մինչ օր ս ծրագ րվո ղ տասնյ ակ տ արիներ առաջ ի հայտ եկած խն դի րների լո ւծ ումը , որն ի ր հե
րթին տարեց տարի հե տա ձգ վում է : 2 010201 1 թթ . ծրագր այ ին միջոցառո ւմ երը  ն ախ ատ եսում 
ե ն նախորդ տարիներից ժա ռա նգած բ նա կարանայ ին ապա հովմ ան  ծրագր երի իրականացում, 
օ րին ակ՝ դեռևս  1 992 թվ ակա նի ռազմա կա ն գ որ ծողու թյ ու ննե րի արդյու նք ու մ բռ նի տեղա հան ված 
Ա րծվաշենի բնակիչների բն ակարաններով ապահովո ւմը:

ՀՀ կա ռավ արության գործո ւն եու թյան 200 8 20 12 թթ. ծ րա գր ի մեջ թեև ամե ն տար վա համար առանձի ն 
նշումով նա խա տես ված է մի ջո ցառո ւմ , այն ուամեն այնի վ յուրաքանչ յո ւր տ արվա, ի նչպ ես  նաև հա մապ
ատասխան ժամ ան ակ աշ րջանի  հ ամա ր ամրա գր վա ծ չեն բն ակա րա նային պ այ ման նե րի բարելա վմ
ան կա մ բ նա կարա նային ապա հովման կար իքավոր ընտ ան իքն երի, բ նակարանն եր ի կամ պետական 
օժանդակ ու թյ ան ծավալներ  կամ որևէ ա յլ  ց ուցա նիշներ, որ ոնք հ նարավ որ ու թյո ւն կտային  գ նա հատ ելու 
ա յս  ո ւղ ղու թյ ամբ կա ռա վարո ւթյան գործ ունեո ւթյա ն առաջ ընթացը կ ամ համ ապա տասխա ն կատար
ողականները: Բացառություն է կա զմում Պա շտ պանո ւթյան ն ախարարո ւթյունը, որը ծ րագրում է 
ա) 200820 11 թթ. ընթ ացքում յո ւրաքանչյուր տարի 3 միլիա րդ դրամի չափ ով փոխհ ատ ու ցու մ 

հատկացնել զ ոհ ված  (մահացած) , 1 ին, 2 ր դ և 3րդ կա րգ ի հա շմ անդամ զ ինծ առ այողն եր ի 
2 320 ըն տանիքներին՝ բնակարա նով ապահովելու  և բնակա րա նայի ն պայմա նները բա րե
լավելու համար , իսկ 2 012 թ . հ ամար նշված ծ րա գրում փոխ հա տուցմա ն գո ւմա ր նախատե սե լ 
(հ աշվի առ նե լով աճի մի տ ու մը ),

բ) բա րե լավել տա րե ցտար ի զին ծա ռայո ղների բ նա կա րա նա յին ապահով ու մը՝ ծառայողական և 
անհատույց օգ տա գոր ծման իր ավ ունքով բն ակար անաշինո ւթյա ն միջ ոց ով (2008 թ. 5 միլի
ար դ դ րա մ ն ախա տե սվ ած գ ումարի ն յո ւր աքան չյուր տա րի ավե լացնելո վ 1 0 %ի չափով): 

Հ այաստա նի Հ անրապե տո ւթյ ան  քա ղաք աշ ին ությ ան ն ախ ար ար ության գործ ու նեությա ն 
ծրագիրը10 ընդունվել է  Հա յաստա նի Հանրապ ետ ու թյա ն Ն ախա գա հի 200 7 թվակ ան ի փետրվ արի 
7ի ՆՀ37 Ն հր աման ագրի հիման վ րա, Հ այ աստանի Հա նր ապետու թյա ն ազ գային ան վտ անգ
ության ռա զմ ավ արությա ն դ րո ւյթներ ի հա մաձ այ ն: Ծրա գի րը, մասնա վո րապ ես, ան դրա դառնու մ է 
տարած ակա ն զա րգացման ը և պլան ավո րմանը, կառա վարման հա մա կարգի զ արգացմ ան միջո
ցո վ բազմաբ նակ ար ան շենքե րի  պահպա նման հե տ կապվա ծ խն դիր ների լուծ մա ն հ ամար ա նհրա
ժեշտ պա յմաննե րի ստեղծմանը , կառույ ցն եր ի սեյսմակայու նո ւթյա ն ապա հո վման և սեյսմիկ ռիսկ ի 
նվազեց ման խնդ իրների ն: Ծր ագ իրը նշ ու մ է անկախ ու թյա ն առաջին  տարի ն՝ 199 1 թ վականին 
առկա անօթևա ն ընտանի քների  բ նակար ան այ ին ապա հո վմա ն խնդիրը, ո րի պատճ առ ներն  են՝

 ● 1988 թվա կանին տ եղ ի ունեցած Սպ իտա կի երկրա շար ժը,
 ● ռազմակ ան գործո ղո ւ թյուն նե րի հետևան քով Ադրբեջան ից փախստ ակա նն երի ներհ ոսք ը,

10  ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8ի N 384Ն որոշում:
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 ● խ որհրդային ժ ամանա կաշ րջ անից ժ առ ան գո ւթյուն ստա ցած պրոբլ եմ երը (բ նա կֆ ոն դի իրա

ցման հե տ կապվ ած անօթևա նի կա րգա վիճակում հայտնվ ած , վտան գա վոր երկ րաբ ան ակ ան 
երևո ւյ թների հետևանքով  վ երա բնակե ցվող, քանդման ենթա կա վթ ար այի ն բ ազ մաբնակ ար
ան շենքե րո ւմ բն ակվող ըն տա նիքներ և ա յլ ն),

 ● 1 997 թվականի Ն ոյեմբե րյա նի երկր աշա րժ ը:
Իրա կան ացված ծր ագրերի շրջանակներու մ ներ առվել են բնական և տեխնածին  աղ ետ ների 

հ ետևանքո վ ա նօթև ան շու րջ  2 8 0 00 ընտ ան իք ներ, ո րոնցից 20002006 թվականներ ին  պե տա կան 
աջ ակ ցո ւթյա մբ իրական ացվ ած միջ ոց առ ու մերի  շնորհիվ շ ու րջ  15 000 ըն տա նիքն եր ի հնարավ
որ ություն է ընձ եռվել բարելավե լու իրենց բնակարան այ ին պայմաններ ը:

Սակ այն , համաձ այ ն այդ ծրագր ի, դե ռևս լո ւծվ ած չե ն ն շված ծր ագրերո ւմ  չը նդ գրկված  ս ոց իա
լապես անա պա հով՝ ոչ աղե տների հ ետև ան քով անօ թև ան մա ցած ընտա նիքնե րի բ նակարան
ային խնդիր ները, ո րո նք իրեն ց մի ջոցներով հնարավոր ու թյո ւն  չու նե ն ապ ահով ել բնակ ու թյան 
հա մա ր տ արրական պայ մաննե ր:

Ըն դ որում, ը նտան իք ների անա պա հովու թյա ն գ նա հատման համակարգում հա շվա ռված և 
ը նտանեկան նպաստի իրավունք ու նեցող ըն տա նիքների ց շու րջ  16 000 ը նտ անիքներ ան օթևան 
են, որոնց  շո ւրջ 30 տ ոկո սը ՝ գյո ւղական  բնակավայրերում: Այսպի սո վ, հան րապետությ ունում 
անօթև ան  ընտանիք նե րի թ իվը կազ մո ւմ է շուրջ  29 00 0 ընտա նիք, որոնք բ նակվում են տնա
կն երում, հա սար ակ ական ն շան ակության օբյեկտներ ու մ և այլն : Ընդհանուր թվ ից  գյուղակ ան 
բնակավ այ րեր ում ան օթև ան են 10  000ը :

Ծրագիրը կ արևո րու մ է սոցիա լական բնակֆոն դի ինստի տո ւտ ի հիմ ա դր ումը , որը հատ
կապես հան րակ ացարանն երում ապրող անձանց համար կ հա նդ իսանա հասարակո ւթյանը լ իա
րժեք ին տե գր ացմա ն կա րև որ միջո ց: 

Ըստ ծ րագրի ՝ ի րա վիճա կը  սր ված  է վեր ջի ն տ արինե րի ն հանրա պե տության  Տա վո ւշի, Վ այոց ձո րի, 
Ս յո ւնի քի, Գեղ արք ունիք ի, Կ ոտայքի և Լոռու մա րզերո ւմ ս ողանքային երև ու յթն եր ի ակտ իվ ացմամբ :

Ծր ագ րի եզրափակ իչ  բաժնում ու ղղա կի ամրա գր ված է, որ.
«Հ այաստա նի հե տագա ո ւրբանիզացո ւմ սպ առ նա լիք է ներ կայա ցնում ազգայ ին անվտանգու

թյ ան համար: Դ ա կապվա ծ է սեյ սմի կ գո տի նե րո ւմ բնա կչ ու թյան խիտ բն ակ եցման, գյ ու ղակա ն 
շրջ աններում ժո ղովրդագրական իրավիճա կի վատթարացմա ն, սահմա նա մերձ գյ ուղե րի  
ամայաց ման վտանգ նե րի հ ետ»: 

Ինչպ ես տ եսնում ե նք , տարբ եր ծ րագրայի ն փաս տա թղթեր ու մ առ կա ե ն մտա հոգու թյո ւնն
եր քաղա քացու՝ բն ակարան ո ւնենալո ւ սահմա նադրական իրավունքի ապահովման վ եր աբ
երյալ: Առկա  ծր ագ րերի հի մ ակ ան բնորոշ գծ եր ից  է թերև ս այ ն, որ դրա նք գործնա կանում 
չե ն պարունակում երկարաժ ամ ետ ռազմա վարական լո ւծ ումեր և զ ար գացման հ ամ ար  
պ ոտենցի ալ չե ն ստեղծու մ, լավագ ույն դեպքում  հանդի սա նում են տե ղային և ժամա նա կավո ր 
սոցիալակ ան խն դիրների լ ուծումե ր (ին չպես, օ րի նակ, ն վա զա գույն չափի և առ անձ նապես 
չհիմ ավորված դրա մակ ան նպաս տը, որը մ ար դկայ ին կ ապիտալի ո չ միայն զարգ աց մա ն, այլ 
անգամ պա րզ վ եր արտադրու թյա ն հնար ավ որ ությու նն եր չի ըն ձե ռո ւմ), միաժամանակ ա ռկա են 
բնակար ան ային խնդիրն երին ան հա տակա ն մոտեցում  ցուցաբ եր ելու մի  շա րք դեպքեր:

Ա յս  ծ րագ րե րը որ պես կան ոն  փոխ կապա կցված չեն, որոշ դ եպ քե րո ւմ պ արո ւնակում են ժամ
ան ակագրակ ան և  ա յլ հա կասու թյու ններ, զուրկ ե ն հետևողականությո ւն ից, չե ն պար ունակո ւմ 
կ ատար ողականն երի գնահատման ո րևէ մեխա նի զմ, չե ն բխում ա ռավել համ ապարփ ակ  և հ ամ
ակարգ վա ծ փ աստաթղ թի դ րու յթներ ից (ինչպիսին, օրին ակ, կարող  է ր լինե լ Բնակա րանային 
ապահովման հ այ եց ակ ար գը, ո րը  մի նչ օրս չի հ աստատվե լ կառավա րո ւթյ ան  կողմից ):
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Գ լուխ 2 . Բ նակարա նայ ին ապահո վմ ան  միջազգա յի ն փո րձ ը

2 .1. Սո ցի ալ ական բնա կա րանային ապ ահ ով ման մո դե լն երը

Եվրոպ ական  ե րկ րներ ի օ րինակն եր
Եվրոպական եր կրներում բն ակարանային շինարարության ուսումասի րու թյ ունը  բախ վո ւմ է 

մե կ գլ խավոր սկզբու նք ի՝ «L’Unit e’ D ans La d iv ersite» («Տարբերությ ու նների միասն ու թյո ւն») հե տ: 
Հա մեմատել եվր ոպակ ան երկ րն եր ը միմ յա նց հետ խնդրահա րու յց է՝ հ ամեմատվո ղ ցուցանիշ
ներն  ու հա շվա րկման մե թ ոդ ոլոգիան եր ը տարբ եր են:

Հետ խորհրդային երկր նե րում  բնակար ան ի գնահատմա ն ցուցանի շը բն ակ վելու տա րա ծքն է, 
ո րը շատ  քիչ է օգտագործվու մ եվրոպակա ն երկր նե րում : Դրա փոխար են, հ ատկապ ես Եվրոպա
կա ն Միությ ան (Ե Մ) եր կրնե րում, հ աճախ օ գտագ որ ծվո ւմ են սե նյա կն երի քան ակ ը, բ նակար ան ի 
բ նակիչ ներ ի թիվը:

Մե ր կո ղմից ուս ու մ աս իրվել է սոց իա լական  բ նա կար անային ա պահ ովմա ն ո լորտում ԵՄ  Ե վրո
պակա ն հանձնաժող ով ի 200 9 թ վա կանի հա մա պա տա սխան տե ղեկ ատվությու նը՝ ըս տ եվր ո պական 
ե րե սու ն եր կրների ս ոց իալ ակ ան բնա կա րա նային ապ ահով մանն առ նչվող վիճակագ րա կան  
տ եղեկա տվո ւ թյան՝ նե րկ այա ցնելով եվ րո պա կան բնակ չո ւթյա ն բաշխ ում ը ստ  բ նակարաններ ի 
տե սակներ ի11 , տիրապետման կա րգա վիճակի12 , ծա նր աբեռնվ ած ու թյ ան աստի ճա նի13, տ նա զրկո ւ
թյան աստիճա նի 14, ըստ տիրապետման  կ ար գավիճակի բ նակարանային ծ ախ սե րի ծանր աբեռնվա
ծու թյ ան ա ստիճանը15 :

Այն, որ եվրոպական ե րկրները դժ վա ր է համեմատել միմյանց և յո ւր աքանչյո ւր դեպք ու մ առ
կա է թե  միան գամայն այլ իր ավիճակ, թե դրանից բխ ող բո լորովին տ ար բեր բնա կարանայի ն 
հիմ ա խնդրի լու ծման մոդ ել, փաստու մ են  վիճակագրակ ան տվյալ ները:

Ա յսպ ես, բնակարա նն եր ում է ապր ու մ Լատ վիայ ի բ նա կչությ ան 6 6,2 տ ոկոսը, այնի նչ Իռլանդիա
յո ւմ՝ ընդ ամե նը 3,1 տոկո սը , առանձ նատ նե րո ւմ՝ Հ ունգ արի այ ի բնակ չո ւթյ ան 6 7,6 տոկոս ը, 
Մ ալթայում՝ 6 ,4 տոկոսը, եր կս ենյ ականոց առանձ նա տներու մ՝ Նիդեր լա նդ նե րի  բնակչ ության 61,4 
տոկոս ը, իս կ Սլովակիայ ու մ՝ 1,4 տ ոկ ոս ը: Անհատ սեփ ակա նատ եր երի կողմից  զբա ղեցված բնա
կ ար աններ ի թվ ով ամեն ամե ծ տեսա կա րար կշիռն ունի Ռո ւմի նի ան՝ բնա կչ ությ ան 95,3 տոկոսը, 
ա մեն ափ ոքրը՝ Նիդերլանդները՝ 9,2 տ ոկոս, սո ցիալ ական նշանակությա ն սեփական բնա կա
րան ների թվով, որոն ք ձ եռք են բեր վել փոխառությամ բ կամ ց ած ր տոկ ոսով , մե ծ  տեսակարար 
կ շիռ ուն ի Ի սլ անդիան՝ բ նակչ ության 70 ,6 տոկ ոսը, ամենափո քր ը՝ Ռումինիան՝ 1,2 տոկ ոս , սոցիա
լ ական նշանակությ ան  վարձակալու թյ ան բ արձր տե սակարար կշ իռ ունի  Լ եհաստանը՝ բնակչու
թյա ն 29,1 տոկո սը , ի սկ  նվազ ագույն ը՝ Շ վեդիան ու  Նիդերլ ան դնե րը՝ 0,5 տոկո ս, վ արձակալական 
բ նակար ան նե րի մասո վ՝ ամե նա բարձր ցուցան իշը Դա նիայ ում է՝ բնակչությա ն 33,7 տոկո սը, 
ամե նա ցածրը՝ Ռու մի նիայում՝ 0,8 տոկ ոս : Տ նազր կո ւթյա ն բ արձ ր ցուց անիշներ ու նե ն Ռումի նիան, 
Բուլղարիան , իս կ ցածր՝ Նիդեր լանդները, Ֆի նլանդիան: 

Մ եկ այլ հետ ազ ոտու թյամբ՝ 2 00 8 թ . բնակարանո ւմ բնա կիչների թվի նվա զագույ ն ցու ցանիշներն 
ար ձան ագրվել են Շվ եդ իա յում՝ 2,1, Լատվիայ ում ՝ 2,4, մինչդեռ Իսպանի այում և Իռ լա նդիայ ում այդ 
ցո ւց ան իշ ը կա զմել է 3 ,3: Բնակչության մե կ շնչի ն ընկնող ս ենյակն երի  միջին թվով առ աջ ատարը 
եղե լ է Դան իան՝ 2,1, իս կ վ երջին տե ղում հայտնվել է Լատ վիա ն՝ 1, բնակարան ի սեն յակների 
միջ ին թիվը Բել գիայում կ ազ մել է 4,1 , իս կ Ավստրիայ ու մ՝ 3,216: Իսպա նի այ ում , Իռլանդիայո ւմ 

11 Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu, Distribution of population by degree of urbanization, dwelling type 
and income group. 

12 Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu, Distribution of population by tenure status, type of household and in-
come group. 

13 Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu, Overcrowding rate by age, gender and poverty status - Total population. 
14 Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu, Severe housing deprivation rate by age, gender and poverty status.
15 Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu, Housing cost overburden rate by age, gender and poverty status.
16 Աղբյուրը՝ Table “Жилищные условия в странах ЕС в 2008 году”, Housing model in the post socialistic countries on 

the example of Latvia, Riga Technical University, 2010, page 2.
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միավոր բնա կա րա նում բ նա կչությ ան  թիվ ամե նամե ծն է՝ պա յմ անավո րվա ծ ա յդ երկրներում  
մե ծ ընտանիքով ա պր ել ու կաթոլիկ սո վո րույթներով, օրի նակ ՝ Ֆինլա նդ իայ ու մ կամ Շ վե դի այ ում, 
ընդհա կառակը, ա յդ ց ուցան իշ ը փոքր է:

Աղու սա կ 7. Սոցիա լական բնակար ան այ ին ապահովմ ան մա սնաբաժի նը Ե վրոպ այի մի  շարք եր կր ներ ու մ

Երկր նե ր Ան հատ սեփ ա-
կան ատեր  ( %)

Մ ասնավոր  
վա րձա կա լության 
հ ամար ( %)

Սո ցիա լա կան ն շա-
նակու թյա ն վ արձա-
կալության համար ( %)

Սոցիալական նշա-
նա կության միա-
վորների  ք անակը

Նիդերլանդներ 54  11 35 2 400 000
Ավստրիա 55 2 0  25 800 000
Դանիա 52 17 21  530  000
Շվեդիա 59 21 20 780 000 
Մեծ Բրիտանիա 70 11  18  3 983 000
Ֆրանսիա 56 20  17 4  2 30 000
Իռլանդիա 80 11 8 124 00 0
Գերմանիա 4 6  49  6 1 800 000
Հո ւնգարի ա 92 4 4 1 67 000

Ընդ հանուր առմ ամբ 2009 թ . տեղե կատվությա մբ ԵՄ  27 անդ ամ  պետ ությու նն երի բնա կչ ու
թյա ն մեկ ք առորդից ավելին ա պրում է սոցի ալական նշանակու թյա ն սեփակ ան բնակա րաննե
րում, որոնք ձեռ ք են  բ եր վե լ փոխա ռությամ բ կ ամ ցա ծր տոկո սո վ, ս ակայ ն գրեթե կե սը ապ
րում էր  սե փակա նատերեր ի կող մից զբ աղե ցված առանց արտ ոն ությո ւնների բն ակ արաններ ու մ: 
Բնակչության գրեթե երկու ե րրորդը կա մ 73,6 տո կոսը ապ րո ւմ է սեփակա ն բնա կա րաններում, 
մի նչ դեռ 13,0 տոկ ոսը ՝ շուկայական գներով վա րձա կա լված բնակարաննե րո ւմ, 13,5 տոկո սը՝ ցա
ծր վ ար ձավճարով կամ ա նվճար բն ակ ար աններու մ:

ԵՄ 1 2 երկրն եր ու մ բնակչու թյ ան մո տավորապես 10 %ն է ապրում շո ւկա յական գներո վ գործո ղ վար
ձա կալական  բնակարան ներում: Իս կ ցածր գներ ով վարձակ ալ ված կա մ անվճ ար բնա կա րա ններու մ 
ա պրու մ է ան դա մ երկ րնե րի բ նակչու թյա ն 2 0 տո կոսից պակաս մ ասը: Եվր ոպ այի ան վտ անգության 
և  համագործակցությա ն կազմակ երպո ւ թյան (ԵԱՀԿ) անդ ամ երկրներ ի օրինակ ով, հիմվե լո վ Ե ԱՀԿ 
200 7 թվակ անի հաշ վար կն երի վրա, ք նն ու թյան են  ա ռնվել բն ակչ ու թյա ն տեղաշ արժ ի17, տեղաշ արժ
ման պ ատ ճա ռն եր ի18 , վարձ ակ ալա կան շուկա յո ւմ վա րձավ ճա րնե րի կառ ավա րման 19, վարձ ատ ու 
սե փականա տերերի կարգավորման 20, բնակարաննե րի ա ռաջարկ ի զգայ ունու թյա ն ցո ւցան իշները 21, 
որոն ց հ իմ ան վրա  գն ահատվել  է բն ակչու թյան տ եղ աշար ժման քա ղաք ականու թյա ն մի ջ ին արդյ ու
նավ ետ ություն ը22 գոր ծոնների  ա րդ յո ւնավե տո ւ թյան գնա հա տման ց ուցանիշ ներ ով23:

Սոց իալ ակա ն նշանակության  բնակ արա նայ ին ապ ահ ովում առաջ ին անգամ ձևավորվել է 
Ֆ ինլանդիայու մ: 1 909 թ. Կ իրն ստ ինկու շա քա ղա քո ւմ կառուցվել են փա յտե տներ քաղաքի չորս 
բանվորա կա ն ընտա նիք նե րի համար: Հ ետագայ ու մ դա մեծ տա րածում գտ ավ  այլ եվ րո պակա ն 
երկրն եր ու մ: Ներկ այ ու մս Արևմ տյ ան Եվրոպայի երկ րն երից սոցիալական ն շա նակ ությ ան  բնակարա
նայ ին ապահովու մը առ ավե լ բարձր մա կարդակի  վրա է գտնվո ւմ  Նիդերլ անդն երում, Ի սլանդ իայ
ու մ և սկա նդ ինավյ ան երկ րն եր ու մ: Մ ի շար ք երկրնե րո ւմ գոյո ւ թյո ւն չուն ի սոցիալ ակա ն նշան ա
կությա ն բն ակարանային ա պա հո վմ ան  միասնակ ան  պ աշտոնակ ան սահման ում: Սահման ու մե րը 
վ երաբ երում են  ս եփականա տե րե րի ն՝ հիմակա նու մ շահույթ չհետ ապ նդող կա զմ ակե րպու թյ ուններ  

17  OECD calculations based on 2007 EUSILC Database, on HILDA for Australia, AHS for the United States, SHP for Switzerland.
18  Նույն տեղը:
19  ԵԱՀԿ բնակարանային շուկայի հարցումերի հիման վրա կատարված հաշվարկներ:
20  Նույն տեղը:
21  ԵԱՀԿ գնահատումեր:
22  ԵԱՀԿ 2007 թ. հաշվարկված ցուցանիշներ. EUSILC Database, on HILDA for Australia, SHP for Switzerland and 

AHS for the United States.
23  ԵԱՀԿ հաշվարկները՝ հիմված 2007 EUSILC Եվրոպական երկրների համար, 2007 HILDA Ավստրալիայի 

համար, 2007 SHP Շվեյցարիայի համար, 2007 AHS ԱՄՆի համար:
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և տեղական  ին քն ակ առավար մա ն մար մին նե ր (ՏԻՄ), ինչպիսի ք ե ն Նիդերլ ան դն երը և Շվեդի ան , 
կառուց ապա տո ւմ իրականացնո ղն երին՝ Ա վստ րիա և Ֆրանս իա , վարձակա լու թյ ան շուկայական 
մ ակա րդ ակից ց ած ր վճար ներ ին՝ Իռ լան դի ա և Մեծ Բր իտ անիա, ֆ ին անսա վորման կա մ լր ավճար
նե րի հոսքեր ին՝ Ֆրանսիա և Գե րմանիա, սոց իալակա ն նշանակու թյ ան բնակ ար անայի ն ապահով
ման  թիրախ խ մբ ին: Վերջին իս հետ կապված, ե թե այն մատչելի է բո լո րի  համար Ավս տրի այ ում 
և Շ վեդիա յո ւմ, ապ ա մա ցա ծ եր կր ներո ւմ կա հ ստակ սահմանափ ակ ում ՝ առաջնայնո րեն հա շվ ի 
առնե լով ընտա նի քների ե կամ ու տները: Նկ ար 2 ում նե րկ այ աց ված է Ա րև մտյան Եվ րոպ այի որոշ  
երկ րն երում  ս ոց իալա կան նշա նա կու թյան  բ նակարա նայ ին ապահո վո ւմ տ րա մադ րող սուբյե կտ նե
րի համե մա տու թյո ւն ը: Նիդերլանդներ ում ո լո րտի  98 տոկո սը ապահ ովվում է բ նակարա նային ասո
ցիացիան եր ի կ ող մից, մի նչ դեռ Շվեդիայ ու մ՝ ա մբողջ ու թյա մբ ՏԻՄե րի կ ող մից:

Նկար 2 . Սո ցիալակա ն նշանակությա ն բ նակարանային ապահովման սուբյեկտները  
Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում

ՏԻՄ-եր Բնակարանային ասոցիացիաներ
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Նիդերլանդներ Դանիա Ֆրանսիա Ավստրիա Մեծ Բրիտանիա Իռլանդիա Շվեդիա

Աղբյուրը՝ “Social housing in Eu rop e: no w and tomo rrow” Ka th Scanlon, LSE /SBi , Paris , 22 N ove mb er 2007 

Ներկայաց նենք Արև մտ յան Եվր ոպ այ ի, իսկ այ նու հետև՝ ա յլ տա րած աշ րջան ներ ի երկ րների մի  
մ աս ի սոցիա լա կան բնակարա նա յի ն ապահո վմ ան փո րձը: 

Գ եր մանիա
Գեր մանիայում սո ցի ալական նշ անակու թյան բն ակարանա յին ապ ահովում ը առաջնահեր թ 

ուղղվ ած է ցա ծր եկ ամ ուտ ու նե ցո ղ ա նձանց: Դրանց թիվը գն ալով նվազում է՝ պայմ անա վո րված 
բն ակ արան ների մա սն ավո րեցմամ բ: Եթե 1987 թ . կային մոտ 3 900 000 սոցիալական նշանակո ւ
թյա ն բն ակարա նն եր, ապա 2 00 1 թ վական ին դ րան ց թիվը հասնու մ էր  1  8 00 000ի :

Բնակարա նային ապահ ով ման համ ակ արգի կա ռո ւց վածք ու մ անհատ ս եփականա տեր եր
ին բաժի ն է ըն կնում 4 5 տո կո սը, մ աս նավ որ վարձակա լությ անը ՝ 49 տոկոս, սոց իա լական ն շա
նակության բ նա կա րա նային  ա պահ ովման ը՝ 6 տ ոկո ս:

Գերմանիայում  ս ոցիալակ ան նշ անակությ ան  բ նակա րանային ապ ահովման  ե րե ք մակարդակ
ներն են՝ դա շնային, նահ անգային՝ վար ձակալու թյա ն վ ճա րների սու բսիդավոր ու մ (որ ոշ 
նահանգնե րում չի գո րծում) , ՏԻ Մեր ի՝ սուբ սի դիաների տ րամ ադ րում բն ակ ար ան ների գն ման  
համար: Դաշն այ ին կա ռավ ար ությունը  որոշում է սո ցի ալա կան բն ակա րա նայ ին ա պահ ովման լր իվ 
ծախսերի մակ ար դակը, մինչ դեռ դ րա նց ի րա կանաց մա ն պ ատասխա նատվ ու թյունը ս տանձնում 
են ն ահան գները և Տ ԻՄե րը: Բնա կա րան ային ապահովմ ան կառ ուցվածք ը ազգայի ն է , որը 
պետության լիա զորությա մբ կառա վար վո ւմ է ՏԻՄ եր ի կողմից: 

Ա զգայ ին մակա րդ ակ ով , այն է ՝ Ա րևմտյան և Արևել ան Գե րման իայ ի սոցի ալ ակա ն նշանակ ու
թյան բնակարա նայի ն ապ ահո վման գո րծ ուն եության կ առո ւց վածքը ն եր կա յա ցվ ած է ա ղյ ուսակ 
8ում : Սու բսիդավ որ ված վարձակա լվա ծ բնակա րաննե րի սե փականա տե րերը ապահո վո ւմ են 
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բ նա կարաննե ր խոցե լի խմբի բնակիչ ների համար: Հի մ ական թի րա խը ՝ ցածր եկ ամո ւտ ու նե
ցող մարդիկ , որոնք պետք է դիմեն WBS ՝ սո ցիա լական բ նա կա նա րային ապահ ովմ ան իրա վո ւն
քի  վկայական ձ եռք բե րելու՝ սուբսիդավորվող բն ակա րա նային շինությ ուն ը վար ձակալելո ւ կա մ 
գնելու համ ար : 2005 20 07 թ թ. ցո ւց անի շների հ իմ ան վրա Գ եր մանիայո ւմ հաշվ արկվել են  սո ցիա
լական բնա կարանայի ն ապ ահ ով ման հիմ ական տ նտ եսա կա ն վեր լու ծության ցուցանի շները:

Աղ ու սակ  8. Բնա կա րան այ ին ֆո նդի ցուցանիշներ ը Արևելյան (E) և Արևմ տյան (W) Գերմանի այու մ24

Բնա կիչների  թիվը 8 2,4  Մլն. բնակիչ (2007)

Յուրաքանչյուր տնային տնտեսության 
ա նձան ց միջի ն թվաքանակ ը

39,9 (E: 8 .9; W :3 1.1)
2,1 (E: 2.0; W:2.1)

Մլն. տնտեսություն
Բնակիչ/տնտեսություն

Կառույցների տարիքը

14 (E: 24; W:1 1) 
14 (E: 20; W:12)
4 6 (E: 30; W:51)
13 (E: 12; W: 13)
1 3 (E: 12; W: 13)

Կ առուցապ ատ ման % 
2006 
Միչև 1918
1919194 8
19 49 19 78
19 91թից  հետո

Վարձակալված բնակարանների մ աս ը 58,4   % (2 006)
 Բնակարանների միջին չափը 90,2 (E:76.5; W:94,9)  քառ . մ
Միջի ն բն ակ արանի տ արա ծք/անձ 42,9 (E:3 8.6; W:44) քա ռ. մ  (20 06)

Սո ցի ալակա ն բ նա կարանայ ին ա պա
հովմա ն մաս ը բնակֆոնդո ւմ 6  %

Վարձա կալ ու թյան ծա խս եր ը  
սոցիա լա կան  բնակարա նայ ին   
ապ ահովմա ն մեջ՝ հա մե մատած  
ո չ ս ոց իալական բն ակ արան ային 
ա պահով մա ն հետ

Վար ձա կալմ ան ինդ եքս** 
Գ լխավոր վա րձ ավճ ար ը՝ 4,84 
Չ ջե ռո ւցվող մ աս ի արժեքը՝ 1,4 1
Ջեռո ւցվող մա սի արժե քը՝ 1,04
Սոցի ալական բ նա կարանայ ին 
ապահո վո ւմ՝ 9 15 տոկոս պ ակաս 
գլխավոր վարձավճարից

եվ րո/ք առ .մ/ամի ս

եվրո/քառ.մ/ամիս
ե վրո /քառ.մ /ամի ս (2006)
(200 5)

** ըս տ տա րածքն եր ի տ արբեր վում է

2 001 թ. օր ենք ով սոցիա լա կան նշանակո ւ թյան բնակա րան ային  ապահով մա ն օր ենսդ րո ւթյու
նը և ծրագրեր ը փ ոխվե ցին ս կզ բո ւնք որեն նոր աջակցու թյան գործողությ ու նն երով : Ներկայումս 
աջակցո ւ թյան իր ակ անա ցման երեք  ս կզ բունքնե րն են .

 ● ստորադ ասու թյան  ս կզբունք. խ նդիրնե րը կարգավորվու մ ե ն ամենացածր մ ակարդակ ով՝ 
 ՏԻ Մերը սոցիալական ծր ագրերը պ ատր աստ ու մ են ինքնուրո ւյն,

 ● համատե ղ վճ ար ումերի սկզբուն ք. վերջնա կան օ գտագործողնե րը պետք է վճա րե ն իրենց 
մա սնաբա ժին ը՝ ի լր ում տեղական, նա հա նգային  կամ դաշնայի ն վճ ար ումերի ,

 ● տեղական առաջն այնու թյան ս կզբ ու նք, համաձայ ն որի ոչ  մի  բնակ արանային մի ավ որ  չպե տք է 
ստեղծվի ո րպ ես  նահա նգ այի ն կամ դա շնայ ին սե փակ անությո ւն:

Ավանդական ս ոց իա լա կան բ նա կար անայի ն ա պահո վման փոխ արեն Գ երմանի այ ու մ ուժի  մե ջ  
մտա վ «Բնակար ան այի ն ապահովման աջա կց ության օրե նք ը», որով ք աղ աքա կա ն բարեփ ոխ ում
ն երը կ են տր ոնա ցված էի ն վե ց հիմական դ րո ւյթնե րում՝ 
1. Սոցիալա կան բնակարա նային ապ ահ ով ումը բնակ չությա ն լայն շերտերի հա մա ր արմա

տապես փոխ վե ց: Ա յն արդե ն կե նտրոնա ցա ծ է, ո րպ ես թի րախ խ մբեր , ցածր  եկ ամ ուտ ունեցող 
քաղ աքա ցի ների , եր եխա նե ր ունեցող ընտ անիքներ ի և միայն ակ  տ ար եցների վրա:

2. Լրավճարն եր ը իրականացվ ել ու են  գոյությ ու ն ունեցող բնակար ան այ ին ֆ ոնդում , քա նի ո ր 
նորակ առ ույց բնակար անն երը շա տ ավ ելի թանկ  են :

3. Բնակա րա նայ ին սեփա կա նու թյ ան մա սնա վոր ձեռք բե րո ւմը խ րախու սվ ու մ է: Ն ախկինում 
վա րձակալվա ծ բնակար անները վ աճ առ վո ւմ են վարձ ակալներ ին: Կ առավարո ւ թյո ւն ն ակն կա

24  Աղբյուրը՝ “Key Figures on Social Housing and energy overtyGermany”, Project no EIE/07/146/SI2.466277, FiniSH 
(Financial and Support Instruments for Fuel Poverty in Social housing), December 2007May 2010.
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լու մ է ավ ել ի մի ա տարր վարձա կա լակ ան կառուց վա ծք ս ոցիալ ակ ան բնակար ան այ ին ապա
հովման հ ամ ալի րներու մ:

4. Սոցիա լա կա ն բնակա րան ային ապա հո վման քաղաքակ ան ությ ան բարեփ ոխ ում ը փոխկապ
վում է քաղաքայ ին  զարգացման ծրա գրերին: Խի տ հ արև ան ությա մբ բնա կարանն երի ն տրա
մադր վու մ են ավ ելի  շատ լրավճարնե ր:

5. Լ րավճ ար ների օգտա գոր ծմ ան պատասխան ատ վո ւ թյուն ը վ երահա սցե ագ րվ ում է ֆեդերալ 
նահան գն եր ին ու ք աղ աքների ն: Այ ս քաղաքականու թյ ու նը  կ երաշխ ավ որի  ավելի ճկ ուն  կենտ
րոն աց ում տ եղ ակ ան  կար իքների վր ա:

6. Բնակ ար անային ապա հո վմա ն կ ազմա կերպությունների և բ ար եկ եցությ ան կա զմակերպ ություն
ների միջև  համա գործ ակցության մի ն որ ձևի թ իր ախավորում: Հ ատկ ապես, տ արե ց մարդկանց 
տների կառո ւցմ ան ու սպա սա րկ մա ն ծրա գր երը  նոր կար գա վո րմա ն նպատա կն երի ց է:

2006 թ . սոցիալական բնակ արա նային ապ ահ ով ման  սուբս իդա վո րված բն ակ ար ան ների թի
վը կազմում է ր 35 3 07: Եկամտի սահմ անափակումը՝ սոց իա լական բ նակարանա յին ապահ ով
ման վկայակ ան կարո ղ էին ձեռք բերե լ՝ մեկ անձ ու նե ցող տնա յին տն տեսությ ու նները, ե րբ ամ
սական եկամ ու տը չէ ր անց նում 1 200 եվրոյից, երկ ու  անձից բա ղկա ցած ընտա նի քնե րը , երբ 
ա մս ակ ան  եկամ ու տը չէր ան ցնում 1 800 եվրոյից:

Նիդերլ ան դնե ր
Սոցիալա կա ն բնակար ան այի ն ապահովմ ան թիրախ խ մբ եր են՝ ցածր ե կա մու տ ունեցող ները, 

գոր ծազ ու րկ ըն տա նիքները, մ տա վոր  կամ ֆ իզի կական ար ատ ունեցո ղները, տնա զո ւրկ բնա կիչ
ներ ը: Չնայ ած ց ած ր եկա մո ւտ ը գ նահա տմա ն չափանիշ է, սակայն սո ցի ալակա ն նշա նակո ւ թյան 
բնակա րանայ ին  ապահով ու մը ավա նդաբար այս ե րկ րու մ հասանել ի է Նիդերլանդ նե րի նաև մի
ջի ն ե կամուտ ո ւնեց ող անձան ց համ ար: Ս ոցիալական նշ անակ ու թյան բ նա կա րա նն երի ա պա հով
մա ն սուբ յե կտներ ե ն ասոցի ացի ան երը կամ մի ու թյուննե րը :

Բ նակարան այ ին ապա հովումը բա ղկացած է եր եք ս եկտորնե րի ց՝ սոցիա լա կա ն նշ անակո ւ թյան 
վ արձակալ ու թյ ան, մասնավո ր վարձա կա լության, անհ ատ ական սե փակ անո ւ թյան:

Սո ցի ալական վա րձա կա լու թյան  ս եկտորը նե րառ ում է ս ոց իալակա ն ասոցիացիաների ն պատ կա
նող բնակար ան ները: Մասնա վո ր վարձա կալմ ան սե կտո րը կազմո ւմ են  այն բնա կարանները, որ 
պ ատկանու մ ե ն մ աս նավոր ին և  ին ստ իտուցիո նա լ ն երդր ողնե րի ն, ինչպիսք ե ն սոցիալ ակ ան  հիմ
նադ րամե րը , ապ ահ ով ագրակա ն կազմա կեր պությո ւննե րը: Իսկ ան հատական սե փականությու նը 
սե փական ատ երե րի  կողմից  զ բա ղե ցված տա րա ծք ներն են, ո րո նք պատկա նում են բն ակիչ նե րին :

Սո ցիալական բ նա կա րա նային վարձակալու թյան  համակա րգը  ո ւն ի երկու առանձն ահատկութ
յու ն՝ սեփա կան ատ երը շա հո ւյ թ չի  հե տապնդո ւմ  և վա րչական որե ն այն բաշխվու մ է համաձայ ն 
կարի քների: Կա ռավարո ւ թյո ւնը բնակա րաններ ը տր ամադրու մ է ցածր եկ ամ ու տ ուն եց ող 
անձանց: Վե րջ ին տար ին եր ին Ա րևմտյան Ե վր ոպ այի ե րկ րնե րում աս տի ճա նա բար ավ ելանում է 
ան հատական սեփակա նո ւ թյան բն ակար անայ ին ապահովմ ան մա սնա բաժինը: Սակայն , հա
մեմատած շա տ այլ եվ րո պա կան պետ ությո ւններ ի հետ, Հ ոլա նդիա յո ւմ դ եռևս սահմա նափ ակ է 
անհա տա կա ն սե փականո ւ թյունը: Դ րա փոխարեն Նիդերլա նդները ամե նա մեծ սոցիալակա ն 
վար ձակալո ւ թյա ն համակա րգ ն ո ւնի, որ ն ակնհ այ տ երևո ւմ է աղյ ո ւսակ 7ում ներկայաց ված 
համե մատ ական տե ղե կատ վո ւթյունից:

Չնայած Նիդերլա նդներո ւմ մե ծ թիվ են կազմում կառուց վո ղ բնա կարանները, դեռևս մե ծ է պա
հ ան ջա րկը բնա կար անների նկատմամբ, ինչը  պա յմանավ որ ված  է բնակչության աճով, մեծած
ավ ալ նե րգ աղթով: 2030 թ. բն ակչ ությու նը կ անխ ատեսվում է 17,9 մի լիոն մ ար դ: Բ նակա րանների 
նկատմ ամ բ պ ահ անջա րկը պա յմա նավո րված է ն աև բնակ չու թյ ան երկա րա կեցո ւթյամբ և շա տ 
ընտան իք նե րի ամո ւս նալ ուծո ւ թյամբ: Սակ այն սոց իալ ական նշան ակու թյան բ նա կա րան ային 
ապ ահովումը Նիդերլան դներ ում խս տո րե ն պ ահպան վու մ է պահա նջ վա ծ հա մապատասխա ն 
որակ ով՝ հ իմվելո վ պ ետությ ան հա մապատասխան օղակների և բնակարանային միությունների 
համար սա հմ անված կանոն նե րի՝ BBSH (Bes lui t Be heer So cia le H uursec tor) վրա.
1. Ապ ահ ով ել բ արձ ր որակի տն եր ,
2. Եր աշխ ավ որե լ ձեռնար կության  ֆի նանս ական շար ունակակա նու թյ ուն ը,
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3. Վարձ ակ ալել առ աջ նահ երթա բար հա տո ւկ ուշադրու թյա ն խմ բերի ն,
4. Վարձատ ունե րին ներգր ավ ել կա զմակերպ ու թյան կառավ ար ման ո ւ քաղաքակ անու թյ ան մեջ ,
5. Ներդրումե ր իր ական ացնել հ արևան ության  և համայ նք նե րի  կյան քի որ ակի ձևա վորման մեջ,
6. Նե րդ րու մե ր իրական ացն ել ա նձանց բնակա րա նայ ին ապ ահ ովմ ան գ որ ծում:

Ամե ն տ արի ասո ցի ացիան եր ը հաշվ ետ վու թյուն ե ն ն եր կայ ացնում Նիդերլանդներ ի բ նակարա
նա յի ն հ արցերի  նախար արո ւթյանը: 

Տ ան կառ ուցապ ատմ ան ծախսերի մեջ պ ահպ անմա ն և կ առա վա րման համար կ ատար վա ծ 
ծախ սերից բա ցի ն եր առվում  են ն աև  տո կոսադրո ւյքը և վարկե րի համա ր վ ճարումերը:

Տուն վ արձա կալե լո ւ համար ա սո ցիա ցիան ու նի ծախ սեր, որոնք  կ ատա րվում են  հ ետևյալ 
ուղղությու ններով.

 ● Տ ոկոսադր ու յքների վճա րո ւմեր: Ա սոց իացիան շ ու կայից գու մար է վե րցն ում կառու ցմ ան 
նպատա կո վ: Այսպիս ով, աս ոցիացի ան պար տավ որ  է վճար ել տ ոկոսադ րու յքը և կատարել 
փո խառության վճ արում ա մեն տարի:

 ●  Պահպա նո ւմ /կառավարու մ: Տ ունը պե տք է պահ պա նվ ի: Այս առ ու մո վ պ ահպա նմա ն ծախ սե
րը փոփո խա կան են՝ ներառ ել ով հա րկե րը, կառա վարումը և ապահովա գր ու թյո ւնը:

Նիդերլանդ ներում 2 006 թվա կանի ըն թացքու մ գր եթե մե կ միլիոն վա րձակալ նե րի տ րվել է 
2 միլիարդ  եվր ո լրավ ճար: Մ իջ ին անհա տական ամսակա ն գում արը յո ւրաք ան չյո ւր տ նա յին 
տնտե սության համար ա մս ակ ան  կազմե լ է 150 եվրո: Այսօր ար դեն Նիդերլանդներո ւմ գործ ու մ 
են 50 0 բ նակ ար անայ ին  ասոց իա ցիա ներ, որ ոնք ներառում  ե ն նաև ՏԻՄե րին պատկան ող ա սո
ցիա ցի աները: Միջին ասոցիացի ան ունի 4 5 00 բնա կար անա յին միա վոր , իսկ ամե նա խոշո րները՝ 
50  0 00 80 0 00 մի ավոր:

Իռ լանդիա
Իռլան դի այում ս ոց իալական նշ անակու թյ ան բն ակարա նա յի ն ապահովո ւմ ուղղվա ծ է ցա ծր ե կա

մու տ ունեցող տ նտես ապես և սո ցի ալ ապես ան ապա հով բն ակ չությ ան ն աջա կցմ ան ը: Սոցիալական 
նշա նակությ ան բնակար անայ ին ապա հո վման հի մ ակ ան իրակ ան ացն ողն եր ը ՏԻՄ եր ն են , սակայ ն 
շա հո ւյթ չհետա պնդո ղ կամավ որ բնա կարանայ ին ա սոցիացիա ներ ի և կոոպեր ատի վ բնակարա
նա յին միությո ւն նե րի  դերը  գ նալ ով ընդլ այնվո ւմ է : Ն երկայում ս սոցիալական նշանակու թյա ն 
բնակարանայ ին ապահովման ֆ ոն դի կառուցվածքի 87 տ ոկ ոսը կամ 105  0 00 ը պատկ ան ու մ է ՏԻՄ
երի ն, ի սկ  13 տոկ ոսը կա մ 23 0 00ը՝ կա մավո ր կա մ կոոպերատի վ բնա կարանա յի ն միու թյո ւնն երին:

Իռ լա նդ իայի տնայի ն տնտե սո ւթյ ուններ ի մե ծ  մասը ո ւն են ս եփական բն ակ ար աններ, վարձ ա
կալության համա ր նա խատեսված սոցիալ ակ ան  նշանակությ ան բնակարանային ֆոնդն ավել ի փոքր է՝ 
հ ամեմատա ծ Ա րևմ տյան Եվ րո պայի այ լ երկ րն երի հետ: 1 96 12006 թթ. ժ ամանակահատվ ած ում Իռ լ ան
դիայում  սեփական բ նակարաններ ի թիվ ո ւն եցել է ա ճի  միտու մ՝ 5 0 տո կոսից հասնե լո վ գրեթե 7 0 տոկո
սի : Իսկ տեղական ի շխա նո ւթյունների վա րձ ակ ալո ւ թյան կամ մասնավոր սեկտ որ ի վարձ ակալության  
բ նակարանն երը  նո ւյն ժամ անա կա հատվածո ւմ նվա զել են՝ 2 0 տո կոսից  ի ջնե լով 9 տոկո սի 25:

Իռլ անդիայու մ սոցիալական նշ ան ակո ւթյան բնակ ար անային  ապա հովման  օրենսդր ական հի
մքը շ ատ ա մո ւր է: Այն կար գավոր վո ւմ է բազմ աթիվ ընդ ունված  և մի նչև այս օր գոր ծող օ րեն ք
ներով, ո րո նք ո ւնեն ավ ել ի քա ն հիս ու ն տ արվա պ ատ մու թյուն:

Ի ռլանդիայի սո ցիալակ ան նշան ակ ության բնակա րանայի ն ապահո վման  համակ ար գո ւմ  
գործու մ են հետևյա լ տասը ծր ագ րեր ը՝
1. ՏԻՄ երի կ ող մից տ րամադր վող հիպ ոթ եկ ային վարկեր՝ ցա ծր եկամ ու տ ունեց ող ներ ին :
2. Վարձակալ ողների կողմից բ նակ արա նի գնո ւմ ՝ ՏԻՄ երին պատ կա նո ղ բն ակարանների գնու մ 

զեղչված գ ներ ով :
3. Ցա ծր արժեք հող ատ ար ածքնե ր. հն արա վո րություն տալ ցած ր եկամ ուտ  ունեցո ղն եր ին , 

կամավ որ և կոոպ երատիվ աս ոցիացի ան եր ին՝ զե ղչված գնե րո վ կա ռո ւցել բն ակար անային 
շ ենք եր ՏԻՄեր ին պատկ ան ող հողա տա րած քն երում: 

25  Աղբյուրը՝ Housing Tenure in Irelend 19612006 (Source: ICSH publications), Housing in Irelend, www. Icsh.ie/eng/
housing in Ireland.
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4. Հ իպ ոթեկա յին վճա րո ւմեր. հե շտա ցն ել ՏԻՄ երին պա տկա նո ղ բն ակարան նե րի վար
ձակալնե րի համար մասն ավ որ բնակ ար անն եր ի գնո ւմը:

5. Բա ժնեմասայի ն սեփականությո ւն . ա ջակցել ցածր եկ ամուտ  ու նեցողներ ին  իրենց Տ ԻՄ ե րի 
հետ համատեղ գնել բնակարա ններ՝ 2530 տ արվ ա ըն թացք ում վճար ելով հ իպո թեկային վ ար
կերն ո ւ ՏԻՄ երի վճ ար մա ն մասը :

6. Վ արձակալ ության լր ավճար. աջա կց ել բնա կա րա նի  վարձ ակ ալ վող բաժ նե մասի 
վարձակալակա ն վճարի վճար մա նը:

7. Մատ չելի բ նակարան այ ին ա պահովում. առավել բա րձր  գ ին ու նեցող տար ած քն եր ու մ  ՏԻՄեր ի 
կողմի ց շո ւկ այականի ց ցած ր գնով բն ակար ան ների վ աճ առք:

8. Հիպո թեկայի ն լրավճա ր. հի պոթեկա յին վարկի ամ սական վճ արումե րի որ ոշ ակի մասի 
վ ճար մ ան  համար լ րա վճա րն երի տր ամադրու մ: 

9. Ցածր եկ ամուտ  ուն եց ողներ ին ու բնակարանա յի ն կարիք ավո րների ն (որոնց հի պո թեկային 
վ արկի մ արումե րը  գե րա զանցո ւմ  ե ն տարե կա ն տնօ րինվող եկամ տի 35 տոկոսը) մատչել ի 
գներով  բ նա կարա նների և հո ղա տարածք նե րի  վաճ առ ք:

10. Պայմաններ ս տեղծել պ ետ ակ ան սեփա կան ությու ն հ ան դիսացո ղ հող ատ արած քների վր ա 
10 00 0 մատչել ի բ նակարանա յի ն միավորն եր կառուցե լո ւ հ ամար:

Վե րոն շյալ ծ րա գրերի ց առա վել տար ածվ ած  են առա ջի նը, երկրորդ ը, հ ին գերոր դը , ութ երորդ ը: 

Շվեդիա
Շվ եդիայու մ սոցի ալական նշանակ ու թյան բն ակարան այ ին ապա հո վու մը հասա նե լի է  բ ոլորի ն, 

բա ցառու թյա մբ 2965 տարե կան  երեխա չ ու նե ցող ըն տանիքների: Բ նակարա նային  ապահովման 
համա կա րգում ա յս  ոլ որ տի մա սնաբաժ ին ը կ ազմում է 22 տ ոկոս: Չկա հա տո ւկ  կա մ ցածր եկ ա մ
ուտ ու նե ցողների համ ար  նախատ ես ված  բ նակար անային  ֆ ոնդ: Թ ոշակա ռո ւն երը, երեխաներ ու
նեցող կա մ չունե ցող ընտ ան իք նե րը, ո րո նց եկամու տն երը  բավակա նին  ց ածր են, ի րա վունք ո ւնեն 
ստ անալ բ նակա րանային ա պա հովում: Շ վե դի այում ս ոց իալ ական բնա կա րանայ ին  ապահո
վումը տրամ ադ րվ ում է տե ղա կան բնակար անա յի ն կ ազմակերպությունների մի ջո ցով , սակայ ն 
կ ենտրոնա կա ն կ առ ավարու թյա ն ֆինանս ավորմա մբ :

19651 97 4 թթ. Շվեդի այ ում կիրառվել է «Մ իլ իո նանոց ծ րա գի րը»՝ ն պատ ակ ուն ենալով մատ չելի գնով 
յու րա քանչյու ր բ նա կչի ապ ահ ովել բն ակ ար անով: Ծրագրի նպատակն է ր տաս ը տարու մ բ ազմաթ իվ  
բն ակ իչների ապահովել բնակա րանով (1  6 00 0 00 նոր բնակար անն եր): Ծրագր ի հե ղինա կնե րի գ լխա
վո ր խնդիրն է եղ ել հասա րա կու թյ ան տար բեր սոցի ալական խմբերի ի նտեգրումը: Հիմականո ւմ  
կա ռուցվո ղ բնակ ար ան ները մի աչափ են  եղել՝ ե րե ք սեն յականոց՝ 75 քառ. մ, նա խա տես ված երկ ու  
անչափ ահաս  երեխա ու նեց ող ընտա նի քի համա ր: Այս բա զմաբնակ արան շենքերի հ իմ ական թերո
ւ թյուն  է համարվ ել միատեսակ , անշուք արտ աք ին տեսք ը, դր ան ք նպա ստ եց ին մեծ քա նակ ու թյամբ 
գյո ւղ ակ ան  շրջան նե րից  բնակիչ նե րի կեն տր ոնա ցմանը քա ղաքային բն ակա վայրե րու մ:

Վ արձա կալական  կ առա վա րման շվե դա կա ն հա մա կարգը ընդգր կու մ է ա մեն ամյ ա բանակ ցու
թյ ուններ վա րձակ ալների ու  ս եփ ականա տե րեր ի միջև: 

Ֆրանսի ա
Ֆր անսիայում  ս ոցիալական նշ ան ակ ու թյան բն ակա րանայի ն ապա հովման հ իմ ա կա ն չափա

նիշը ցածր եկ ամուտ ն է : Բնակարա նա յին ապ ահ ովման հա մակ ար գում մասնաբա ժի նը կա զ
մում է  1 8 տոկոս: Ն երկայո ւմս երեխա չու նեցող ը նտ անիքների հ ամ ար սահման ափակման առա
վ ելագույն  չափը կազմո ւմ  է սա հմ անված նվ ազա գո ւյն ա շխատավար ձի գրեթե կ րկ նա պատ իկը, 
մի ն չդ եռ ե րկ ու եր եխա ուն եց ող ը նտանիքն եր ի հա մար՝ նվ ազա գույն աշխատավ արձի եռ ապա
տիկը: Սոցիալական  նշա նակ ությ ան բն ակար անա յին ապա հովման համ ար կա րևոր գո րծ ոննե ր 
են նաև տն ազ րկու թյո ւնը  և աղքատ ություն ը: Գ ործում են սո ցիալակ ան  նշա նակո ւթյան բնա կա
րանային  ա պահ ով ման հ ետևյալ սխ եմա ները .
1. հանրայի ն փոխառո ւթյո ւննե ր սոցիալ ական բնա կարանների հ ամ ար ,
2. աջակցու թյու ն այն տ նա յի ն տնտես ու թյունն եր ին, որ ոնք ստ անում են  բ նակա րա նային թույլ

տվություն՝ եր իտա սարդ , երեխա չունեցո ղ, ամուս նաց ած զու յգ երը և ա րա տ ունեցո ղ անձի նք ,
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3. աջ ակ ցո ւթյուն տարեց, հաշմանդ ամ և ե րկ ար ժա մա նակ գ ործազու րկ անձանց:

Բո լո ր սխեմաներ ի հիմքու մ ըն կա ծ են  եկամու տների չափան իշ ներ ը՝ արդյո ՞ք  դրան ք բ ավա րար 
են ծած կե լու սեփ ակ ան ատ երերի , ին չպես նաև վա րձա կալների ծա խսերը: 

Ֆ րանսի այ ում սոց իա լա կա ն բնակա րա նա յին ապահ ով ում ի րականա ցվ ում է տա րբ եր տ եսակի 
կամ ավ որ բնակար ան ային գո րծա կա լությու նն երի կողմից ազ գա յի ն կառ ավ արո ւթյան ֆինան
սավ որմա ն միջոց ով : Ս ոցիալական նշ ան ակ ության բ նա կարա նային ա պահովմ ան թո ւյ լտ վու
թյունն եր ը ղեկ ավարվու մ ե ն կենտրոն ակ ան կ առավարո ւ թյա ն կողմի ց: 

Մ եծ բրիտանի ա
Մե ծ Բր իտա նիայում սոցի ալական նշա նակու թյան բ նակարա նա յի ն ապ ահ ովման մեծ մ աս ը ի րա

կա նացվում է  Տ ԻՄ երի և գրանց վա ծ սոցիալ ակ ան  սեփ ականատե րերի կողմից: Ֆին ան սավորու մ 
իրականացվու մ է կենտրոն ակ ան կառավ ար ու թյ ան կո ղմի ց, որն ա յդ  նպ ատակով հատկա ցն ում է 
լրավճարներ: Ընդհա նո ւր բնակա րա նայի ն ապ ահ ովման համակա րգ ու մ այս ս եկ տո րը կազմում  է 
18 տոկ ոս: Տեղական իշխ ան ությու նն եր ի համա ր բնակար ան ային ա պահո վո ւմ ը սովո րա բար 
գնահատվ ում է ս ոցի ալական  կար իք ավոր ու թյան շրջ անա կում: Կենտրոն ակ ան  իշխան ու թյան կ ող
մից  ս ահման ված պահ ան ջնե րը առաջն այնությ ունը տալիս են ե րե խա ներ ուն եցո ղ ընտանի քներին 
և  այն ը նտանիքների ն, ո րոնք ապր ու մ են  վատ կե նցա ղային պայմանն եր ում: Ցա ծր եկա մուտ
ները  չ են  հանդի սան ում բնակա րանային ապա հո վմ ան  համար հ իմ ա կան որոշիչ, սակայն սո վո
րա բար  միջոցնե րն ուղ ղվ ու մ են բնա կարանայ ին  կարիքա վո րու թյ ան մեջ գտն վող ըն տա նի քներ
ին ՝ նպատակ ունեն ալով աջակց ել  մ ասն ավոր վա րձ ակալմա նը կա մ տնային սե փա կա նո ւթյանը: 
Այլ կ երպ աս ած, Մ եծ Բրիտ անիայու մ ազ գա յի ն մակար դակով չկա սա հմ անափա կում ցա ծր եկ ա
մուտների մա սո վ, սակայն սե փականատերե րը կա րող են դա  ն եր առել իր են ց չ ափանի շների մե ջ, 
և  կարե լի է ենթադրել , որ սոց իա լական բնակարանային ապ ահովու մը կա րո ղ է հաս ան ել ի լինել 
ն րանց, ով քեր ի վիճ ակի չեն գն ել  կամ մա սն ավոր  հիմուն քն եր ով վարձ ակ ալ ել բնակար ան:

Դանիա
Դա նի այում ս ոցիալ ակա ն նշա նակ ու թյան բնա կա րա նայի ն ապահով ու մը տրամ ադրվում  է 

բոլորին՝ անկախ եկ ամտի մակ արդակից : Վ արձ ակ ալու թյան  վ ճարները, կախ վա ծ ծ ախ սերից, 
ցած ր են շուկայո ւմ  գործող  վար ձավճարն երի մ ակարդակից: Իս կ բնա կա րաններ ը տ րա մադրվու մ 
ե ն հիմվելո վ հերթագրմա ն ց ուցակնե րի  վր ա: ՏԻՄերի մի ջո ցով ս ոցիալակա ն նպատակներ ով 
բ աշխվում է չբնակե ցված բնա կարա նն երի մե կ  չո րր որդը: Դ րա նք ն երկայու մս  տր ամադրվ ու մ են 
միայն տ արեց բնակ չու թյանը: Սոց իալ ակ ան նշանակու թյ ան բնակ արաններն ապահովում ե ն շա
հու յթ չհետ ապնդող ասո ցիացիաները՝ 760 կ ազ մա կերպու թյու ն, ի նչպես ն աև կոոպե րատ իվ երը, 
ո րո նք կ առուցու մ են  ն որ բն ակ արա նային շի նությու ններ: Դանիայի սոց իալա կան նշ ա նակո ւ թյան 
բ նակա րա նա յին ապահով ման մո դել ը հիմվու մ է 1 98 4 թ. ընդ ուն ված «Բն ակիչնե րի  ժո ղովրդա
վ արո ւթյա ն մասին» օրենքի  վ րա, որ ի հ ամ աձայն բ նա կիչն երն ուն են  կ առ ավարմ ան մա սնակցու
թյո ւն : 200 4 թվակա նին սո ցիալական նշ անակությա ն բնակ ար անա յի ն ապահո վմ ան և քա ղա
քայի ն վերակ ան գնմա ն բո լո ր խնդիր նե րը ընդգ րկ վե ցի ն Սո ցիա լակա ն հա րցե րի նախարարությա ն 
լ իա զորու թյու նների շրջանակո ւմ: Նախա րարու թյու նը  առանձ նա ցր ել է մի  շ արք ա ռաջնայ նո ւ
թյո ւններ , որ ոնց  շարքու մ է խոշոր քաղ աք ներում եր իտաս արդ ընտ ան իք նե րի բն ակ ար անա յին 
ապահով ու մը, ի նչ պես նաև ս ոցիալակ ան նշանա կու թյան բն ակարա նային ա պահ ովու մը ցա ծր  և 
միջի ն եկամ ուտ ուն եց ող տ նային  տ նտ եսո ւթյ ուն ներ ի համար:

բելգ իա 
Սո ցի ալական ն շա նակու թյան բնակ ար անա յի ն ապահո վո ւմը  Բելգի այում կո չվ ած է առաջար 

կելու բարձ րո րակ և բ արձ ր չափան իշներով բն ակա րաններ, որոնք մատչելի են ց ած ր եկամուտ  ու
նեցո ղ բն ակիչների հա մար : Այս ոլ որ տո ւմ գործում են ՏԻՄե ր, պ ետական կա զմա կեր պություննե ր, 
հի մ ադրամե ր, կոո պերատիվ ե ր, շ ահույ թ չհ ետա պնդող կազմ ակերպություն նե ր: Սո ցիա լա
կան նշ անա կու թյ ան բնակար ան այ ին ապահո վումը տր ամադ րվում է՝ հի մվ ելով եկամ տա յին 
մակարդա կն եր ի ու նպ ատ ակ այի ն խմբերի համակցու թյ ան վր ա: Սոց իա լակ ան նշանակու թյան 
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բ նա կարա նայ ին  ապահ ովու մը դեռև ս 198 0 թվակա նից ա պակեն տրոն ացվ ել է ըս տ եր եք տարա
ծաշր ջա նների՝ Ֆլանդրիա յի, Վա լու նի և Բրյո ւս ելի: Ֆլանդր իա յի տ արածա շրջա նի դիմոր դնե
րը պետ ք է գրանց վե ն ս ոցիա լակա ն նշանակությ ան բնակ արանայ ին ապահո վու մ տրամադրող 
տեղա կա ն կա զմակերպ ությո ւնն երում ՝ հիմ վե լով իրենց  եկ ամ տի մակա րդ ակի վրա: Այ ս տա
րած աշրջ ան ն ունի վա ճա ռք ի համա ր նախ ատեսվ ած  սոց իա լական  նշա նա կության բնակարան
ների ամե նամեծ մասն աբ աժինը : Վ ալուն ի տ ար ածաշրջ ան ի դիմոր դնե րը  պետք  է գրանցվեն 
Տ ԻՄ երու մ՝ հ իմվ ելով եկամտի  մա կա րդակի , ընտա նի քի անդամերի քանակի ո ւ բնակ արա
նի բացակայ ու թյա ն վրա: Բրյո ւսելի տարածաշրջան ու մ այն հիմվա ծ է համա կարգչայ նա ցված 
հ եր թա ցու ցա կի վ րա , ո րը , սակայ ն, չի բացառու մ նաև հ նարավ որ հատու կ ա րտ ակարգ  ի րավի
ճա կները: Սոց իալական նշ ան ակությ ան բնա կարաններ ի վա ճա ռքը Բ րյ ուս ելի տար ած աշրջան
ու մ արգե լված է: Ներկայո ւմ ս Բե լգի այ ում բն ակարանա յի ն ա պահովմա ն հ իմ ական գ եր ակայու
թյուններն են ՝ տարա ծաշրջա ննե րի  կողմից  հ ատկո րոշված սա հմ ան նե րի շ րջա նակում  պետ ական 
հա տվ ածի կող մի ց սո ցիալակա ն նշա նա կո ւթյ ան բնակ արա նա շինությո ւնը, գոյու թյու ն ո ւն եցող 
բն ակ արա նա յին ֆո նդի  բար ել ավ ում ը, «սոցիա լական» գնե րո վ կ ամ վար ձավ ճարներով բնա
կա րան ների առ աջա րկի ավե լաց ումը, ՏԻՄերի դ եր ի մեծա ցո ւմը, դիտ անցում ու գնա հատու մը: 
Բելգ իայ ում կի րա ռվ ում են նաև հա րկա յին ար տո նո ւթյունն եր նշ ված ոլո րտ ի հա մար:

ա րև ելյ ան Եվր ոպա յի երկրներ
Արև ել ան Եվր ոպայում սոցի ալ ական բնակա րա նային ա պահովումը ձև ավ որվել է 194 5 թվակա

ն ից , սա կա յն լ այ ն տարա ծում չի ու նեցե լ, քանի որ այ ն հա կասել է խ որ հրդա յին գաղափա րա
խո սու թյ անը՝ որպես «տնազրկու թյո ւն» և «ա ղք ատությո ւն» հա սկացու թյ ուններ: Բն ակ արանների 
ե րկու տ ես ակ է ր գե րի շխող՝ հանր ային (պե տո ւ թյանը պա տկան ող) և մաս նա վոր (ան ձն ական ): 
Բարե փո խո ւմ երի հե տ միասին ա ստ իճան աբա ր ներ մուծվեց սո ցիալական նշ անակու թյ ան 
բնակա րանայ ին ապահովում հ ասկացո ւթյ ու նը: Որո շ եր կր ներու մ, Արևմտյան  Ե վր ոպ այի փորձի 
հիման վր ա, մշակե ցի ն սոցիալ ակա ն բնակար անայի ն ապահովմա ն քաղ աքա կանու թյո ւն : Ա յդ 
երկր ներ ը ձևավորեց ին ֆինան սա կա ն, օրեն սդ րակ ան, ին ստիտուցիոնա լ հա մապատաս խա ն 
գո րծիքնե ր և՛  մատչել ի բնակարա նա յի ն ապահովմ ան համար, և՛ պահպանե լու , կառավար ել ու 
գ ոյությո ւն  ունեցո ղ բն ակ արանա յի ն ֆոնդը:

ա ՄՆ 
ԱՄՆ ու մ «սո ցի ալակ ան նշանակու թյ ուն ուն եց ող բ նակարան այ ին ա պահով ու մ» հասկացու թյու

նը արտ ահա յտ վում է «հա նր այ ին նշ ան ակո ւթյան բ նակարանա յի ն ապահ ով ու մ» ձևակերպմամբ: 
Հանրային բնակարանա յի ն ապահ ովման ա ռաջ ին ծրագ րեր ով շինարարու թյո ւն ն ԱՄՆում 
սկսվել է 19 36 թվ ականին , որ ոնց ը նթաց քո ւմ վեր աց վեցի ն հ ին  բնակար ան ային  շենքեր ն ու  
ե տնախո րշ եր ը, փոխարենը կառու ցվեցի ն ն որ երը: Հանրա յին նշանակ ությա ն բ նա կարանա յի ն 
ապ ահով ում ը ԱՄՆում այնպես ա ռաջնայ ին ո ւ կարևո ր չէ երկ րի սոցիալ ական քա ղաք ակ անու
թյո ւնո ւմ, ինչ պես Արևմտյան Եվրոպայի եր կրներում : Վե րջին ե րկու տաս նա մյակի տեղեկատ  վու
թյո ւն ը ցույց է տալ իս , որ տ նա յին տնտ ես ությու նն եր ի 67 տոկոսը ԱՄ Նո ւմ սեփակա նատերեր 
են , 31 տո կո սը  մ ասնավոր հատվածի վարձակ ալ ությամբ բ նակա րաններ, 2 տ ոկ ոս՝ հ ան րա յին 
բնակա րանա յին ֆոնդը: ԱՄՆ ում հան րայի ն նշ ան ակությ ան բնա կա րանա յի ն ապահովումը 
տ րամադր վում է այն տն ային տ նտ ես ություն ներին, ո րոնց եկ ամո ւտ ները ցա ծր են: Ո րպե ս կանոն, 
դրանց թ իվը սահմա նափակ  է: Ց ածր եկ ամո ւտ համարվե լու ս ահ ման  է համ արվ ու մ երկրո ւմ  սահ
մանված մի ջի ն եկամտ այ ին մակար դա կին  չհասնող ե կամուտը:

Հան րայի ն ն շանակ ու թյան բնակ արանային ապահովման ամերիկյան ծրագրերի ց հայտն ի է 
Նյո ւ Յորքի նահանգում գո րծ ող Mit chellLama Ho usi ng Program ծրագիրը, որը կյանքի է կոչվել 
1955 թվակ անի ց ուժի  մեջ մտած օ րեն քով (T he Li mited P ro fit Ho us ing Compa nies Ac t): Ծրա գ
ր ի նպատակն էր  զարգ ացնել և կառուցել  մ ատ չե լի բն ակ ար անն եր մի ջին  եկամուտ ո ւն եցող 
բնակիչնե րի հա մար: ԱՄՆ ում բնա կարա նային  ապ ահովումը հ ամարվո ւմ է մա տչ ելի , երբ չի  
գ երազան ցո ւմ  տ նային տ նտ ես ությ ան ե կա մտի 30 տո կո սը : Նշ ված բ նա կար աններն ապ ա հով
ող կառա վար ական գ ործ ակ ալո ւթյուններից  են ՝ Բն ակ ար անային ապա հովման  ու  ք աղա քային 
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զարգա ցմա ն դեպարտա մենտը (H UD), Գյուղա տնտեսական զարգացման դեպարտամեն
տը (USDA), Դա շնայ ին տնայ ին փ ոխ առու թյա ն բան կը (F ede ra l Ho me Loa n Ban k): Հա նրայ ին 
նշանակ ու թյան բ նակ ար անային ապահ ով ումը և վար ձակալա կան համակ արգը  տրամադ րվ ու մ է 
տ եղական մակարդ ակով՝ հ ամ այն քային զարգա ցմ ան շահ ու յթ չհե տապնդող  կոոպ երա ցիա
ներ ի կողմից , սակ այն կառավարվում է դա շնային կառ ավարության կ ող մից: Վ ար ձա վճար ները 
տար բերակ ված են, իս կ լրավճ ար ներ ը տրամադ րվո ւմ են  սովորա բար կառ ավարությա ն կողմից , 
որոնք նո ւյնպե ս տա ր բերա կվա ծ են: Վե րջ իննե րի ս հիմ քու մ ընկած է տնայի ն տնտեսու թյ ուն ների 
աստ իճանակարգո ւմ ը ը ստ եկ ամ ուտն եր ի մակարդակի՝ չ ափավո ր եկամուտ ու նե ցողներ (ս տա
նում են մի ջինացված եկ ամո ւտներ ի 801 20 տոկոսի չափ ով ), ցա ծր եկամուտ ունեց ող ներ (ստա
ն ում են միջի նացված եկա մո ւտն երի 5 0 80 տ ոկ ոսի չափով), շա տ ցածր եկամուտ ու նե ցողներ 
(ստ անու մ ե ն միջին ացված եկամուտ նե րի մինչև 50 տո կո սի չափո վ) :

Դ աշնայի ն կա ռա վարո ւթյու նը գլխավոր դ երն է կ ատարու մ ցա ծր եկա մտ ային բնակարանային 
քա ղաքա կանությա ն ոլորտ ու մ, չնայ ած վե րջին տա րի նե րի ն մեծ ացե լ է նաև ՏԻՄ երի դե րը: Կան 
3 տե սակի ֆեդ եր ալ վարձա կա լման բնակար անային աջա կց ու թյան ծր ագ րե ր, որո նց ից ոչ մե կը 
սո ցիալա կա ն պաշտպանության ծ րա գիր չի հանդիս անում: Առ աջ ինը  հ անրայի ն բնակար ա
նային ա պահովու մ է, որ  տն օրինում են ՏԻՄերը՝ ֆ ինանսավո րվ ելով ֆեդերալ կառավարու
թյան  կողմից : Երկրորդը այն ծ րագ րերն ե ն, ո րոնք մասնավ որ են կ ամ շահույ թ չհ ետ ապնդող  
և ստ ա նում ե ն ս ուբս իդիաներ կառ ավ արությա ն կո ղմի ց : Եր րո րդը վար ձա կա լա կան հիմուն ք
ներով աջակ ցո ւ թյո ւն ն է մաս նա վոր  բ նակարանա շի նությա նը ՝ բնակ արան ային  թույլ տվ ու թյա ն և 
բնակարան ային վ կա յա կաննե րով ծրա գր երը :

Կանադ ա
Տնազ րկությա ն ծա վա լը Կա նա դա յու մ վերջին տարիներին ա ճել է : Սոցիալակ ան նշանա կո ւ թյա ն 

բնակա րանային ա պահովում ը գտնվո ւմ  է ցածր  մ ակ ար դակի վ րա ՝ ա մբողջ բնակարանա յին ֆոնդ ի 
6 տո կոսը, մի նչդեռ մ աս նավո ր վար ձա կալական  հ ամակ արգը կա զմ ու մ է ամբ ող ջ բնակարա նա յի ն 
ֆ ոնդի 32 տո կո սը: Սո ցի ալա կա ն նշանա կու թյ ան բնա կարանա յին ապա հով ում իրակ ա նացվում է 
դա շն այ ին և նա հա նգ ային մար մին ների կողմի ց, որոնք սո ցի ալակ ան ն շա նակության բնակա
րանայի ն ապահո վո ւմ տրամադրում ե ն տե ղական գո րծ ակալ ությունն եր ի հետ մի ասին: Վեր
ջինն երս կառա վա րում  են բնա կա րա նա յին շ ին արա րության  ծր ագ րե րը ՏԻՄերո ւմ: Սոցիալական 
նշանակու թյ ան բնակարա նայ ին  ապահովման ֆ ոնդը Կա նա դայում ձևա վո րվեց 19741986 թթ., 
շահա ռո ւներ ս ահ ման վե ցին ցա ծր եկամո ւտ ունեց ող  բնակիչ նե րը: 1986 թ. ից սկսած փ ոխ վե ցին 
չա փան իշ ները, հա մաձայն որ ոն ց ընդ հա նո ւր  չ ափանիշ  է ր հա մարվ ում բնակա րան ային կարիք
նե րի հիմակա ն նկ ար ագիրը: Բնա կա րանային կարիքավորու թյ ու նը  գնահատ վո ւմ է ներ կա
յացված բնակար ան այի ն պայմանն երո վ, ինչպե ս նաև բնա կա րա նա յին ծախս եր ի մա կար դակով, 
ո րոնք գերազա նց ում են եկա մտի 30 տոկոս ը: Վարձա կալական վ ճա րներ ի ոլորտում գո րծ ում են 
տարբ երակված  վա րձ ավճար նե ր: Դրանք հա սն ու մ են ե կա մո ւտ ների 20 25 տոկ ոս ին : 1990ակ
ան թվա կանների կանադա կան  բ նակարանա յին  ք աղաք ականու թյու նը կենտրո նաց ած էր պա կա
սուր դի կրճա տմա ն և դաշնա յի ն նե րգրավվա ծո ւ թյա ն նվա զե ցմա ն վրա: Նե րկայու մս  Կ անադա յու մ 
սոցիալա կա ն նշ անակու թյա ն բն ակարա նա յին ապահո վմ ան հ իմա կա ն կատա րո ղը  սոցիալական 
նշանակության բնակարանային ապահովման ծառայո ւթյուն ներ ի կորպորացիան է (S oci al Hous in g 
Se rvices Corpo ra tion  S HSC), որը ձևավորվե լ է 20 02 թ. Օ նտա րիոյու մ՝ ա պահ ով ելու հա մա ր ծա
ռայությ ուններ սո ցիալ ական բ նակ ար ան ային ապ ահ ով մա ն մատ ակ արա րներին (հ ասա րակա կան, 
շահու յթ չհ ետ ապնդող և կո ոպ երատի վ բնա կարանա յի ն ա պա հո վմ ան կազմա կերպություններ): 
Կ ոոպեր ատ իվ բն ակարանային ապա հովմա ն մոդելը Կա նադայում գոր ծո ւմ է շուրջ 27 տ ար ի՝ առա
ջարկելով ց ած ր ու միջ ին  եկ ամուտ ունեց ող  բնա կչ ությա նը պա րզ բնակ ար ան այ ին մո դե լ:

ավստրա լի ա
Ավստրալի այ ում ցածր ե կա մո ւտ նե րը սոց իա լա կան բնակա րան ային ապա հո վման կարևորագույն 

չափան իշն ե ն: Բնակարա նային սեփակ անության առումով Ավ ստ րա լիան գտ նվում է բա րձր մակարդ
ակ ի վրա, որ տե ղ այն կ ազ մու մ է ամբ ող ջ բնա կա րա նային ֆոնդի 71 տո կոսը, դրա փոխա րե ն սո
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ցիալակա ն վարձա կա լման ս եկտ որ ը բավակ ան ին փ ոքր է՝ կա զմե լ ով ամ բո ղջ բնակա րանա յի ն ֆ ոնդի  
6 տոկոս ը: Սոցիալական  ն շա նա կությա ն բնա կա րանայի ն ապա հովման պատաս խանատվությունը 
բ աժա նվում  է դա շնապետա կա ն և նահան գա յի ն կ առավա րմ ան մարմիններ ի մի ջև : Ավս տրալիայ ի 
սոցիա լակ ան  բն ակարանային ապ ահ ովո ւմը կառավ ար վում է ն ահ անգն երի  կողմից, ս ակայն 
ֆ ինանսավ որմ ան  2 /3ը իրակ ան աց նում է ֆեդ երալ կա ռավա րությո ւն ը, որ ն ամբող ջո ւ թյամբ 
պատա սխա նատու է վ ար ձա կալու թյա ն հ ամար: Պ ետությա ն և տար ած քա յին մակար դակով ա ռանձ
նացվ ու մ են  ո րոշակի մ անրամաս նե ր, սակ այն բ ոլոր սխ եմ ան եր ում տ նա յի ն տնտես ություններ ը 
իրավ ու նք ու նեն  ս տանալու սոցիա լա կան բնակ արա նա յին ա պա հովում, ե թե նր ան ց եկամուտների 
մ ակ արդակը ցա ծր է ա նհրաժե շտ ս ահ մաններից : Բոլոր գնահատակ անները տ րվու մ են հ ամ ախառն 
եկ ամտ ով: Որոշ  նահանգներ ում հա շվի է առ նվ ու մ տնայ ին տնտ եսո ւ թյան հա մախա ռն  եկամու տը , 
մինչդեռ այլ նա հանգնե րո ւմ ՝ ըն տա նի քի տարբ եր ան դամ եր ի եկ ամ ուտնե րը ՝ մի աժ ամանա կ հ աշ վի 
առնե լով ընտանի քի երիտասա րդ ա նդ ամերի եկ ամուտները: Եկ ամուտնե րի մակարդակ ը, ին չպես 
նաև կապիտալ ներ դր ումերը  տ արբե րվում ե ն նա հա նգից ն ահա նգ:

Ավ ստ րալ իայում գո րծո ւմ է սո ցիալա կա ն ն շա նակությ ան բ նա կարան այ ին ապահովմա ն տ ար
բերակված վա րձ ակալ ման սխեմա :

Սոցիալակ ան բնակար անային ապահովման լրավճարն եր ը նոր շինարարության կրճատման 
հետ միասին կրճ ատ վում են : 1 98 91990 թթ . հա մեմատ 1 99 5 19 96 թթ . դրա նք կրճա տվ ել  ե ն 
71,4 տ ոկ ոսով: Սոցիալակա ն նշան ակ ության բնակ ար անայ ին ապահով ման վա րձ ակալ ակ ան 
վճարները կազմու մ են  եկա մուտնե րի 2025 տոկո սը: Մի ջին  վար ձավճ ար ներ ը ավելի փո քր ե ն, 
քա ն սեփ ականու թյան արժեքի 1/3ը :

Նոր Զելան դի ա
Նոր Զ ել անդիան բնակարան ային ապա հո վման բա շխո ւմ ը սկսու մ է առ ավել ցա ծր ե կա մուտ ու

նեց ող տնայ ին տնտես ություննե րից: Սոց իա լա կա ն նշանա կության բ նակա րա նա յին ապա հովմա ն 
սեկտո րը  կ ազմում է ամբո ղջ բնակարանա յին ֆ ոնդ ի 5 տո կո սը: Ս եփական բնակարաննե րի 
տե սակարար կշի ռը կ ազ մու մ է 71 տոկո ս: Վ ար ձավճա րն երի  մասով գոր ծում է տար բերակված 
սխ եմ ա: Նոր Զ ել ան դիայ ում բնա կա րա նայի ն ապահո վման մեծ մասը կա ռա վար վում է կե նտրո
նական կառավար ու թյան գոր ծա կալությ ան կող մից:

Ստ որև ներկա յա ցվո ւմ է վե րո նշյալ որ ոշ ե րկրներ ի սոցի ալակ ան ն շա նակու թյան բն ակարանայի ն 
ա պահովմա ն վար չա կան հսկ ող ությ ան և թո ւյ լտ վո ւթյու նն երի  կառուց վա ծքը:

Աղու սա կ 9. Ս ոց իա լա կա ն նշանակու թյան բնա կա րանայի ն ապ ահ ովմ ան  վարչակ ան հ սկ ողու թյու ն ը և 
բն ակ ար ան այ ին թույլտվ ությ ունն երը

Երկիր Ս ոց իալա կա ն բնակար ան այի ն ապահով ու մ  Բնակ արան ային  թ ու յլտվու թյ ու ններ 

Ավստ րա լի ա Ֆ եդ երա լ և նահա նգ այ ին կ առավ արությ ուններ  Ֆե դերալ կառա վարությ ու ն

Կանադ ա  Նա հանգ ային  կառավ ար ու թյուն նե ր, որ ոշ վայ
րերում ՏԻՄ երի հետ

 Նա հա նգ այ ին կա ռա վար ու թյուն ներ, 
ո րո շակի ֆ եդ եր ալ ա ջակցությա մբ

Ֆրա նս իա Բ նա կարանայ ին  ասոցիաց իանե ր Կենտրո նա կան կառա վարո ւ թյուն

Գ երման իա 
Համը նդ հան ուր ֆեդ երա լ հսկ ողու թյուն , տե
ղերում՝ նահան գներ ի և ՏԻ Մե րի միջոցո վ 
ապահ ովման պ ատա սխանատվո ւթյամ բ

 Ֆե դերա լ ս խե մա , նահանգների 
անունից Տ ԻՄերի կողմից  
կ առ ավ ար վո ղ

Մ եծ Բ րիտանիա Հիմականո ւմ Տ ԻՄեր, ն աև գրա նցված տնա յի ն 
ս եփականատերե րի աջակցությամբ

ՏԻՄ ե ր, կենտր ոն ական  կառա վարու
թյա ն ֆի նանսա վո րմա մբ 

 Իռլ ան դի ա  ՏԻՄեր, կեն տրոն ական իշխ ան ու թյան որոշ 
աջ ակ ցո ւ թյամբ

 Տա րած քայ ին ա ռողջ ապ ահ ական 
վ ար չո ւթյո ւններ

Նիդեր լան դներ Բնա կա րա նային աս ոց իա ցիաներ  Կե նտ րոնա կան կ առավ ար ու թյուն

Ն որ Զ ելանդիա Կենտրո նա կա ն կառա վա րակ ան 
գործ ակալու թյո ւն Կենտ րո նակ ան կա ռա վա րությո ւն 

ԱՄՆ Տ եղական կա ռավարվո ղ, սա կայն ֆեդե րա լ 
կար գա վոր մամբ

Տ եղ ակ ան կա ռա վարմամ բ, սա կայն 
ֆե դե րալ կարգավո րմ ամ բ
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Ձևա վորման ժամ անակահ ատվ ած ից սոցի ալակ ան նշանակության բնակարա նա յի ն ապա
հովո ւմը այս երկ րու մ առաջնայ ին  հի մ ախնդի ր է: 19481 95 2 թթ. Իսր այ ել ը սեփական ու թյան 
պա յմաննե րով բն ակա րաններով ապահովեց հիմ ական ում Ե վրոպայի ց ու Արևելքից (Իր աք, 
Ե մե ն, Եգիպտոս) շուրջ 600 0 00 ն երգաղ թյալ նե րի : Երկր որ դ խոշոր նե րգ աղ թի ժամա նա կ՝ 1953
1970 թ թ., հիմ ա կանո ւմ Հ յո ւսիսայ ին Աֆր իկ այից, մ աս նավորա պե ս՝ Մա րոկկո յի ց, Ի սրայելի  
 ի շխ անությու նն եր ը նե րգաղթած ներ ին մատչ ել ի բ նա կարաննե րո վ ապ ահովեցի ն հի մ ականո ւմ  
վա րձակալու թյ ան պ այ մա ններով: 

Ս ոց իալ ական ն շան ակության բնակարանայ ին ա պահովման ծ րա գրերի իր ավական  կ ար գավ որում ը 
մեկնա րկե ց 1998 թ., երբ Իսրայե լի խորհրդ ար անը  ը նդունեց համապ ատ աս խան  օրենք: Օ րեն քը 
թույլատրո ւմ էր հա նրա յին բնա կա րան ներում ապ րող երկ արաժամե տ վ ար ձակալնե րի ն գնել  իրենց 
զբ աղեցր ած բնակար անն եր ն իջ եցված գ նե րով ՝ հաշվարկելով վ արձ ակալու թյան ժամետ ի հի ման վրա: 
Վա րձ ակա լա կան պայ մա նագրերը , ըս տ այդ օր են քի , փո խվում են սեփ ականու թյ ան  պայմա ն ագր եր ի: 
Հանր այ ին  բ նակար ան այ ին շինարար ության այս օ րե նք ով  Իսրայ ելո ւմ  սոցիալա կան բնակարանա յին  
ա պահո վու մ ուղ ղվ եց թույլ  և կ արիքա վոր  ս ոցիալակ ան  խմբ երի իրա կա ն զա րգացմ ան ը:

Վերջին  տ ար ին երին  Իս րայելի ս ոց իալ ական նշան ակ ու թյ ան բ նակար ան ային ապա հովման 
քաղաքականությ ուն ը պայմանավ որ ված է մա սնավո րապես Թ ել  Ավիվի ը նդո ւնած պ լանով ՝ 
ՏԻՄի մակարդ ակ ով  ստեղծելու քաղ աքի հա մա ր մատչ ել ի բնակա րա ններ, ո րի թիրախ խումբ ը 
հիմականու մ պետ ք է լինեն աշխատանք և երեխա ու նե ցո ղ երիտ ասարդ ընտանիք ները: Ա յն  
կառավ ար վու մ է հատուկ ստեղծված հա նձ նա ժողովի կո ղմի ց: Այս ծ րագրով մա տչելի բն ակարան
ն երի 70 %ը տրվու մ է երիտասար դ ըն տանիք ներին, որոնց բյուջեն ամ սական  կա զմո ւմ է 12 000 
շեկ ել  (N IS : Իսր այելի արժույթ) կ ամ 3 200 ԱՄ Ն դոլար: Վար ձա վճարներն այս բնակ ար անների 
համա ր չպետք է գերազանցե ն ամսակ ան 2 8 00 շեկ ելը կ ամ 784 ԱՄՆ դո լարը (հաշվարկ նե րը 
կատա րվել են այսօր գ որ ծո ղ միջին փո խա րժեքով. 1 ԱՄՆ  դոլար = 0,28 Իսրա յե լի շե կել (NIS)) :

Իսրայ ելում ս ոց իալակա ն նշա նա կությ ան բ նակարանային ապահովումը ս ոց իալակա ն խմբե րին 
մա տչելի բնա կա րա ններով  ապահո վում է: Եր կո ւ այլ ծ րագ րերի կա րև որ  պահա նջ ներից ե ն Իսրայե
լի առնվա զն երե ք տա րվա քա ղաքացիո ւ թյունը և Իս րա յելի բա նակ ու մ ծառայ ած  լ ին ել ը: Ա յսօր Իս
րա յե լու մ որոշ վ ար չակ ան տարած քն երո ւմ  սոցիալ ակ ան բնակարա նա շինու թյո ւնն իր ականա ցվ ու մ է 
արեգա կնային  վա հա նակներով սարքավոր ված բնակել ի շեն քե րով , որը նոր ար ար ակ ան վե րջ
ին մոդելն եր ից է այ ս փոք ր պե տության  համար: Սոցիալական բնակարանային ապահովման ազ
գ ային կազ մակ եր պության  կ ող մի ց (Na ti ona l Housing Company Amidar) մեկնարկվ ել է սո ցիալա կա ն 
բն ակարանա յի ն ապ ահովման  A MIDAR (Ho usi ng Author it y) ծրագ իրը, ո րը հեղա փո խական ն շա
նակու թյո ւն ունե ցավ՝ օ գտ ագո րծ ել ով կազ մակե րպ ությո ւննե րին պատկանող շեն քե րի տանի քները 
որ պես ֆոտոգալվա նա կա ն մոդուլն երի տեղադ րմ ան  մաս: Ա յս կազմակերպու թյունն ունի  72 000 բ նա
կարանա յի ն միավոր նե ր Իսրա յելու մ: Դր ան ց մեջ մե ծ տոկոս ե ն կազմո ւմ հա րավայի ն Իսրայելի  շե ն
քերը, ո րտե ղ արեգակն այ ին է ներգիա ստ ան ալ ու պա յմ ան ներ ը հիան ալի ե ն: 

Հորդան ան
Սոց իալա կան նշա նակո ւ թյա ն բնակ արանային ապ ահո վումը գր եթե քառա սուն տարվա  պ ատ

մու թյուն ունի: Կառավարո ւ թյունն այս ո լորտո ւմ ա ռա ջի ն ներ դր ում երն իրականաց րել է դեռ
և ս 1965 թվ ակ անին՝ ստ եղծելով  Բնակ ար ան ային ա պա հովմ ան բ ան կ, նպ ատ ակ  ո ւնեն ալո վ 
սոցիալապե ս խոցելի խմբ երին  ա պա հո վել փոխ առո ւթյուն ներ ով : Կ առավարո ւթյ ու նը 198 0 թվա
կ ան ին հիմ ադ րեց Քաղ աքա յի ն զարգ ացմ ան դեպար տա մենտ ը՝ զ արգա ցնե լո ւ և ցածր եկամ ուտ 
ու նեցող բն ակ իչների ն մ ատ ուցելու ծա ռա յություններ Հո րդա նա նի  լքվա ծ տա րածք ներ ում՝ Ա մմա
նում, Զա րքա յում և Ա քաբայու մ: 

1 98 9 թ. Հո րդա նանի կա ռա վա րու թյունը պ ատրաստեց  և ընդունե ց ազգային բ նա կա րանայ ին  
ա պահ ովման ռազմավա րո ւթյո ւն, որ ը ընդգ րկում է վ եր ջին քսան տար ինե րին իրակա նացվա ծ 
բ ոլ որ գործո ղությ ունները : Նշված ռա զմա վա րությ ամ բ կարևորվ ում  է բ ոլոր եկամ տայ ին  խմբերի 
հ ամ ար մատչելի բ նակարա նն եր ով  ապահով ու մը: Ռազմավ ար ու թյան  առա ջնայի ն խ նդիրներից էր  
ձևա վորել հ իպ ոթեկայ ին վար կա վոր ման  հնարավորո ւ թյուններ : Կարևո ր էր բ նա կա րա  նային 
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վարկերի մարման  երկ արաձգ ումը մի նչև եր ես ուն տ ար ի վ ճարման  ժ ամ ան ակահատվ ածո վ: 
1992 թ. ընդունվ եց օրե նք «Բնակարանա յին ապահովման և քաղ աք ային զա րգ ացմա ն վերա բե
րյա լ» , որի հ ոդվ ած 13 ով  սա հմանվո ւմ է, որ սոցի ալա կա ն նշանակու թյան բն ակարան այ ին ա պա
հովման  շահառուներ կարող ե ն լինել Հոր դանանի 18 տարին  լ րա ցած  քաղաք ացի նե րը, ով քեր  
նման  այլ ծր ագրերի ց չ են  օգտվու մ, չո ւնեն հ ամ ապ ատ ասխան ֆ ինա նսական մի ջո ցներ իր ենց  
համար կառ ու ցե լո ւ բնակ արա նն եր26:

Քաղ աքային զ ար գա ցմ ան կոր պորացիա ն համար վո ւմ է  բնա կար ան ային սո ցիալակա ն ոլորտում 
բնակար ան աշինու թյա ն հիմ ակ ան ապ ահովո ղը : Վերջինի ս կա րև որ  գոր ծառույթն  է ցածր 
ե կամուտ ու նեց ող ընտանիք ներ ին ապահ ով ել  բ նա կարա նաշինո ւթյամ բ, ըն դու նել հատու կ չա
փանիշներ ցածր ե կա մտով բնակար անաշինության համ ար : Կ ազմակե րպության իրա կանացվող 
170 ծրագրերում ըն դգրկ վել են  42 000 կացարան ներ , որ ոնք  ո ւղ ղորդվ ած են 40 0 000 տնայ ին տնտե
սո ւ թյուն ների : 1996 թ . մե կնարկե ց Հորդանանի աղք ատ և լ քվա ծ տ արածքների ենթակա ռու ցվ ածք
ների  զ արգացման ծ րագիրը , որն առ  այսօր շարու նակվում է : 2007 թ. Հո րդանանի  ի շխանությ ուն
ների կո ղմի ց 7 միլիա րդ  Ա ՄՆ  դոլա ր ներ դրվեց ց ած ր եկամ ուտ  ո ւնեցող  բն ակ չո ւթյան սոցիալ ա
կան  բ նակար ան այի ն ապահո վման նպա տա կով: Ն եր կա յում ս Հո րդանանու մ կան բնակ արան այ ին 
ա պահովմա ն տա րբ եր ոլոր տա յի ն գործակ ալո ւթյ ու ններ, ին չպ իս իք են՝ Պաշ տպ անությ ան բն ակա
րա նային կո րպ որ ացիան, Ուս ուց իչ ների բն ակ ար ան ային հի մ ադ րամ ը, համալս ար անների բնա
կար անային հ իմ ադրամ եր ը, բնակա րան այ ին կոոպ եր ատիվ երը, մ աս նա վո ր սեկ տո րը և այլ ն:

բահրեյն
Բահր եյնը սո ցիա լական ն շա նա կու թյան բն ակ ար անային ապահո վմ ան ոլ որ տում ներ դրում եր 

և ծրագրե ր է ի րականաց նում բ ավակա նին  ե րկար ժամանակ: Սա կա յն եր կր ի համար նշված սո
ցիալ ակա ն հիմախնդիրը շարունակո ւմ է մա լ առ աջ նային : Բավ ական է ն շե լ, որ  Բահրեյնում 
շատ մե ծ թի վ են կա զմում բն ակար անային ապ ահով ման կա րիքավորն երը՝ մոտ 53 0 00 հ երթ ա
գրված: Ե րբ եմ  հ երթագրմա ն ցուցակո վ Բա հր եյ նում ս պա սո ւմ ե ն 17 տա րի: Ն եր կա յու մս իրա
կանաց  վող ծրա գր եր ից  է Բն ակ արա նային ն ախ արարության կո ղմից իրականաց վող սոցիալական 
բնակարանայ ին ապահով մա ն ծ րա գիրը: Այդ ծրա գրո վ պետք է կ առ ուցվի 2 0 000 տուն ցա ծր ե կա
մուտ ու նեց ողների համա ր:

Բ ահրեյնու մ ս ոցիալա կա ն նշ ան ակու թյան բ նակա րա նայ ին ապահով մա ն հա մար առա ջն ա
յ ին  է հա մա րվ ում եկ ամ ուտն երի մակարդակը : Սոց իա լական նշան ակ ու թյան բ նա կարանային  
ա պահ ովում առաջարկվում է  այն ը նտա նիքների ն, ում եկա մուտը ամսական չի գերա զանցում 
1 060 ԱՄՆ դո լարին համարժեք գու մարը: Ստաց վու մ է , որ 53 000 բն ակ իչ գ տնվ ում է այդ 
նիշից ներքև, այ ն դ եպքում, երբ Բահր եյ նի  ամ բողջ զ բաղվածությունը կա զմ ու մ է 138 000: 
Բա հր եյ նում բարձր են հողա տարածքի գները . 2 25 քառ. մ հ ողատար ածքն արժի մո տավո
րապ ես 132 61 0 ԱՄՆ դոլար, ի սկ լ րավճարման գրավադրման հա մար տ րվ ած մի ջին ե կամուտ 
ունեցող ան ձա նց առա ջա րկ վու մ է 106 08 8 ԱՄՆ դոլա րո վ: Հ ողատա րած քների գների բար ձր  
լի նե լը պ այմանավ որվ ած  է բար ձրա կար գ բնա կա րա նայի ն ո լորտում դրա նց կ ենտրոնա ցվ
ա ծ ու թյամբ: Ներկայ ումս Բա հրե յն ի կառավ ար ությ ունը մե ծ ն երդրում ե ր է իրակա նաց նո ւմ՝ 
հինգ տա րո ւմ  սոցիալական նշանակո ւ թյան  ա պահով ման բն ակարաններ կ առուց ելո ւ համար: 
Տարեկան 3 0004 000 բնակար ան նե րի կառուց ու մը հի նգ տա րվ ա ընթաց քու մ պետք է  հա սց վի 
1 5 00 02 0 0 00 նոր ակառո ւյց բնակա րաններ ի: Առաջարկ պա հանջարկ ան հավ ասարա կշռու
թյո ւնը Բահր եյ նի անշ ար ժ գո ւյ քի շ ուկայում  զգալի որ են մե ծ պահ ան ջա րկ է առ աջացնում 
մատչել ի բնա կարա նաշինության նկ ատմամբ : Սոց իալա կան ապ ահ ովագրո ւթյ ան գլխավ որ  
կ ազ մա կերպությ ան (Gos i) վ եր ջին տ եղեկատվո ւ թյան համա ձայն , Բահրեյն ի քաղաք աց իների 
60 տոկոսը և քաղա քա ցիությ ուն  չունեց ող բնակչ ությա ն 90 տոկո սն ամս ական ունե ն 1 06 1 ԱՄ Ն 
դո լարին հա մարժ եք գումար ից պակաս եկամուտ, որ ը կ ազմ ում է ա մբող ջ ապահովագրված 
բնակչո ւ թյան 86 տոկ ոսը: 2003 2009 թթ. Բահրեյ նո ւմ կառ ուց վել են  1 2 200 ն որ  բ նա կարան նե ր:

26  Աղբյուրը՝ Law of the Housing and Urban Development, Article (13), This law is called (the law of Housing and Urban 
Development for the year 1992) and is considered official from the date of publication in the official Gazette, www.hudc.
gov.jo/en/node/1
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Հոնգ  Կ ոն գ

Հ ոնգ Կոնգո ւմ  կ առա վա րությ ու նը  հան րային բն ակարանային ապահովում իրականաց նո ւմ է 
«Բ նա կա րա նների սեփակա նո ւ թյա ն ծրա գրի» (Ho me o wner ship sch eme) միջոցով շուկ այ ակա
նի ց ցածր վարձա կա լակ ան և իբ րև ս եփականո ւ թյո ւն (վաճառվո ղ) տր վող  բնակա րա նն եր ով: 
Ա յս  բն ակարան նե րը կ առուցվում և կառավարվում են Հոնգ Կոնգ ի բնա կար անային  ա պա հո վ
ման իշ խան ության (H ong Kon g Housing Authority) և Հոնգ Կոնգի բն ակարա նային  ապ ահովման  
կազ մակերպո ւթյան (Hon g Kong Hou si ng Soci et y) մի ջոցով: Հոն գ Կոնգի բն ակչությա ն գ րե թե 
կե սը ապր ում է հանրային բնակա րա ններում  և օգտվում է տար բե ր լրա վճարներից: Վ ար ձա
վճար ն էժան  է, քան մաս նավոր հատվ ած ում : Այն սուբս իդավ որ վում է այն եկամու տն երից, որ ոն ք 
ձև ավո րվում  են ավ տոկանգառ ի կամ խան ութն երի համար տրվող հողերի վարձակալությո ւնից: 
Կա ն հատ ուկ կազմակ երպությո ւն նե ր (Hong Ko ng Hou sing Aut hor it y), ո րոն ք իրա կանացնո ւմ են  
հատուկ  բ նակա րանային  շ ին ար արությո ւն :

Ս ինգապուր
Սինգա պո ւրում սոցի ալական նշանակու թյան վարձ ակ ալա կա ն բնակ արանների մե ծ մ ասը 

պե տական են, որտեղ ապրում են ամբ ող ջ վ արձ ակալների  գ րեթե  85 տո կոսը: Մ եծա մա
սամբ դրա նք 9 9 տարով կնքվա ծ համ աձ այնագր եր են: Պե տու թյան հատուկ ֆինանսական 
աջակցությամբ «HDB բնակարանները» (որոնք կ առավ արվ ու մ ե ն HDBth e Hous in g and Develop
ment Booard) մեծ տարածում ու նե ն Ս ին գապու րում , որպես սե փա կա նությամ բ կառուցվող 
բ նակարանն եր: Այ ս բ նակարաննե րը  կառուցվ ու մ են թաղամ ասով, որտ եղ  կան դ պր ոց ներ, 
սու պերմա րկ ետն եր , բուժկ ետ եր , շուկա նե ր, հանգստ ի և սպ որ տային են թա կա ռո ւցվածք ներ: 
Սոց իալա կան բնակարա նայ ին  ապ ահովմ ան կ արիք ունեցող քա ղա քացինե րի նկատմ ամբ  
պ ահանջն երն ե ն՝

 ● Սինգապո ւրի քա ղա քաց իությո ւն: Ընտանի քի հ իմական  ա նդ ամ երից գոնե մեկը պ ետ ք է 
լին ի Սինգ ապուրի բ նակիչ կամ քաղաքա ցի :

 ● Բնակ արանի ձ եռ ք բերման ժամա նա կ լրացած  լ ին ի 21 տա րի ն: 
 ● Երկու սե նյ ականոց, երեք ս են յա կանոց, չոր ս և ավել ի սե նյականոց բ նակարան ի գնման 

ժ ամա նակ գ նո րդ ի (ըն տա նիքի կամ տնայի ն տնտ եսության) ընդհանուր ամսակա ն եկա
մուտը հ ամ ապատասխան աբ ար  չպ ետ ք է գերազանցի 2 000, 3 000, 8 000 ս ինգապուրյ ան դոլ
արը կա մ համապ ատա սխանաբար՝ 1 600, 2  400, 6 400 ԱՄՆ դո լարը (1 սինգապուրյան դոլա
րը հա մա րժեք է 0,8 ԱՄՆ դ ոլ արին), իսկ եթե գն որ դը ց անկ անում է գնե լ իր հ արա զատների 
(օր ինակ, ծնողների ) հետ, ապա ը նտանի քի եկ ամտ ի վերի ն շեմ ը սա հմանվում է ամսական 
1 2 000 ս ին գա պո ւրյան  դ ոլ ար: Սի նգա պո ւրը  չունի հող ատա րածք, հ ետևաբա ր հանրային բնա
կա րանային  ա պա հովումը Սինգա պուրում չի հ ամ արվում աղ քա տության կա մ ցածր եկ ա
մու տ ունե նա լո ւ նշ ան, ին չպ ես  այլ երկրնե րում: Ամենափոք ր հանրային բնակարանային շի
նա րարությ ան  ս եփականո ւ թյան  գ ները հ աճ ախ շատ ա վե լի թ անկ են, քան այլ եր կր ներ ու մ 
քաղա քային  բ նակարա նների  մա սն ավոր սե փա կա նո ւթյան գ ներ ը:

2.2 . Միջազգ այի ն կառույց ների փորձ ը սոցիա լական բնա կա րանայի ն 
ապա հովման ո լո րտում

Ա շխ ար հում հայտ նի են  ա յնպիս ի խ ոշոր միջազգայ ին կ առո ւյցնե ր, ինչ պիս իք են «Հաբիթաթ 
ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեյշնլ»ը, Եվրոպա յի Խո րհ րդի Զա րգա ցմ ան  բա նկ ը (CEB C ou nc il of 
E uro pe Dev el op ment B an k), Սոցիալական և կոոպերատիվերի բնակարան ային ապահո վմ ան 
եվ րո պակա ն կ ոմի տե ն (CEC ODH AS HOUSI NG EU ROPE (C HE)), ինչ պես նաև «Բնակարա նն երի  
ե րաշ խավորմ ան հո լա նդական մի ջա զգ ային կա զմա կերպու թյու ն» (DIGH), «Կառուցապատման 
և սոցիալական բնակարանային ապահո վման հիմադրամ» (The Bu ild in g and S oc ial Hou sing 
F ounda tion (BS HF), «Վոոն բր ոն» (Wo onb ro n) հոլա նդ ակ ան կազմակե րպ ություն նե րը, որոն ք 
բազ մաթիվ եր կր նե րում ս ոց իա լա կա ն մար դա սի րա կա ն ծրագրերի  շրջանա կում բն ակա րա
ններ են  ա պա հովո ւմ ամեն ախ ոցե լի, ամենակա րի քավոր  մ արդկանց հ ամար, սո ցիա լա կան 
վ ար ձակ ալ ության բն ակարան նե ր ց ածր և միջին ե կամու տ ունեցող ը նտանիք նե րի և սոցիա
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լական մ ատչ ելի բնա կար ան ներ կայ ու ն 
միջին եկա մու տ ու նեցող  ըն տանիքների 
համ ար ՝ արտոն յա լ պ այմա ննե րով:

«Հաբիթաթ ֆոր Հյումե նի թի Ի նթե ր
նեյշնլ» միջ ազ գային կազմակ եր պո ւթյուն ը 
գո րծում  է ա շխարհ ի 5 տ արածա շրջանների 
91 երկրներո ւմ ՝ ԱՄՆ և Կ անա դ ա, Լա
տինական Ամե րիկա և Կար իբ յա ն ե րկր
ներ (17 երկիր), Եվրոպ ա և Կեն տրո նա կան 
Ասիա (20 երկի ր), ԱսիաԽաղաղօ վկի անո
ս յան  (25 ե րկ իր), Ա ֆրիկա և Մեր ձա վոր 
Ա րևելք (27 երկիր), ո ւր կ ազմակեր պո ւ
թյո ւն ը ամենակար իք ավո ր ընտանիք ներ ի 
հա մար կառ ու ցո ւմ, վերականգնու մ և 
վերանոր ոգ ում է  բնակա րա ններ տ ան  
սե փականա տե ր հանդիսացող (ո րպես 
«գ ործ ընկե ր») ըն տանիք ների , կամա
վոր  ա շխա տուժ ի և դրա մական ո ւ նյ ու

թա կան նվիրատվ ություն նե րի օգնո ւթյամբ: Կ ազմա կերպու թյան կողմից  բն ակարանաշինու
թյան ին չպես ծախ սե րը, այնպե ս էլ  կ առուց վող տն երի  ոճը տար բե րվում ե ն՝ կախված տա ր
բե ր երկրն եր ում բնակլ իմ այական առ անձ նահատ կու թյուննե րի ց, տարա ծք ից , աշխատո ւժ ից , 
հ ող երից, նյութ ական  և զարգ ացման  օժ անդակ ծախ սերից, շինա րարական  չափորո շիչ ներից , 
ի սկ  կա ռուցված տն եր ը վաճ առ վո ւմ են առան ց շահույ թի, և դրանց վա ճառ քը ֆի նա նսավոր
վում է մատ չելի  երկարաժամետ վ արկերո վ: Դրանք ց ածր տոկոսադրույք ներով կարող են 
տրա մադրվ ել  4ից 30 տ ար վա ժա մետ ով, չնա յա ծ դ րանց մեծ մաս ը տրվում է 68 տար
ով: Բացի այդ , շահ առու ները իրենց աշխատ ուժ ը ամբո ղջ ու թյամբ ն եր դնո ւմ ե ն իրենց իսկ 
տներ ի կ առուցման մեջ: Իս կ լրացու ցի չ աշխ ատ ուժի անհ րա ժեշտության  դ եպքում  կ ամ ավ որ
ներ ե ն գալիս տա րբ եր երկր ների ընկերու թյո ւններ ից, դպր ոց նե րից , եկեղեցին երից և ա յլն: 
Կա զմ ակերպու թյ ուն ն իր գ ործո ւն եություն ն ի րա կանաց նո ւմ է տ արբեր տ արա ծաշրջաններու մ 
տե ղակայվ ած  ռես ուրս ային կե նտրո նների մի ջոցով, որ ոնք  մատու ցու մ են շին ար ար ակա ն 
ծառայո ւ թյո ւն ներ, ու սո ւց ման  ծ րա գրեր, ա րձագանք ում աղե տն երին, իրա կա նացնու մ բն ա 
կարանայ ին միկրոֆ ինան սավորո ւմ : Դր անք անկախ, տեղա կան մա կա րդ ակով կառավ ա րել ի, 
շահու յթ չ հե տապնդող  կ ամա վորական խ մբ եր ե ն, որո նք  ապա հովում են շ ինարարա կա ն 
տարած քները, կազմակե րպ ում շ ինարար ու թյան  փ ոխառության հետ կախվ ած բազմ աթ իվ  
հա րց եր, օ գն ու մ վերական գնմ ան  ա շխատա նքն երին:

Իր գո րծ ուն եու թյու նն իրա կա նացնել իս  «Հ աբի թաթ ֆոր Հյումե ն իթի Ին թե րն եյ շնլ» կ ազ մա
կերպու թյո ւնը  սեր տորե ն համագործա կցում է ն աև տե ղա կան հասարակա կան և պետակ ան 
կազ մա կե րպ ու թյունների հե տ, ո րոնց մի ջոց ով իրագո րծո ւմ է կա ռո ւցվ ող  տնե րի ջր ամա տակա
րարման ու սա նի տարակա ն պայմա նների ձևա վորմա ն հիմահարցերը : Կա զմակերպո ւթյա ն 
սկզբո ւնքնե րը տներ ի նկատմամբ հե տև յալ եր եքն  են՝

 ● պա րզ ու թյ ու ն՝ կա ռուց վո ղ տնե րը  հա մեստ չափ երի են, բավակա նի ն ընդարձակ՝ սեփ ակ ան
ատերեր ի պահան ջն երի բավ ար արման առումո վ, ս ակայ ն բավականին փո քր ՝ հնարավո րի ն 
չա փով մատչելի դ ար ձնե լու համար շի նա րար ության ո ւ ա յլ ծախսե րը ,

 ● հ ար մարավե տո ւ թյո ւն՝ կազմ ակերպու թյո ւն ն օգտագո րծում  է ո րակյալ, մա տչ ել ի տեղակա ն 
շի նարա րակ ան նյ ու թե ր: Ուսուցա նո ղ խ ու մբը ղեկավ ար ում  է բնակար ան այի ն շինարարու
թյունը և սովորեցն ու մ կ ամավ որների ն ու հա մագործ ակ ցո ղ ը նտ անիքնե րի ն:

 ● մատչելի ու թյուն՝ կ ազմ ակերպու թյա ն կամավո րն եր ից և համագ ործ ակ ից ընտանիք ներից 
բ աղ կացած աշխա տուժը, արդյու նա վետ շին արար ու թյան մեթոդներ ը, տան հ ամե ստ չափե րը , 
շահու յթի նպատակ չուն եց ող, արժեզր կո ւմը ճշտ ող , անտո կո ս փ ոխ առու թյունները դարձնո ւմ 
են այն մա տչել ի՝ ցածր ե կա մո ւտ ունեցո ղ ը նտ ան իքներ ի հ ամար:

« Դաշնային կառավարու

թյունը գլխավոր դերն է 

կատարում ցածր եկամտա

յին բնակարանային 

քաղաքականության 

ոլորտում, չնայած վերջին 

տարիներին մեծացել է 

նաև ՏԻՄերի դերը:
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2010 թ. տ արեկան հա շվե տվու թյա ն մեջ «Հ աբի թաթ ֆոր Հ յո ւմե նիթի Ի նթ երնե յշ նլ» 

մի ջազգային կ ազ մակ երպո ւթյունը նե րկա յացրել է իր ակ անացրած ա շխա տա նք ների վեր աբերյալ 
տե ղե կատվու թյ ուն: 

Աղուսակ 10. «Հաբի թա թ ֆոր Հյու մ նիթ ի Ի նթե րն եյշնլ » կատարած աշխա տա նքնե րը 2006-2010 թթ.27

Տարեթիվ Մ իավո րը Մի ավ որն երի քանակը

2006 Կ առ ուցվ ած տնե ր  30 621

2007 Սպասարկվ ած  ընտ անիքնե ր  49 039

2008 Սպասարկվ ած  ընտ անիքնե ր  55 278

2009  Սպա սա րկվա ծ ընտան իք ներ 61 170

2010 Սպ աս արկված ընտանի քն եր 74 9 60 

Յ ուրաքա նչյուր ընտանիք, մի ջի ն հ աշ վով, բ աղ կացած է հին գ անդամից: «Հա բիթաթը» օգնել է 
ն աև 6 335 ընտանիքների օր ինական հ իմ ու նքներով ձ եռ ք բերել ու տուն  կամ հո ղա տա րածք, 
իս կ 46 9 64 մարդկանց ցու ցա բե րե լ է տեխնի կակ ան ա ջակցություն ՝ ի րավակա ն օժ անդակո ւ
թյունից մի նչև շի նա րա րական խ որհր դատվու թյ ուն  կ ամ ուսուցու մ: Տա րեկա ն կ առուցվ ող տնե րի 
թվաքանակը՝ սպ ասարկվող ընտանիքների թ վո վ կազմա կե րպ ությունը նպա տա կա դրվել է 2013 
թվակա նի ն հ աս ցնել 100 000 ընտ անիքի:

«Հաբիթաթ ֆոր Հյումեն իթ ի Ի նթ երնեյշ նլ » ը Հայաստա նում սկս ել է գ ործել 2000 թ.ի ց:  20 08  թ .ից 
Հա յաս տանո ւմ «Հաբիթաթի» հիմքի վրա ա ռանձնացավ մեկ այ լ կ ազմակ երպությու ն՝ «Ֆու լե ր 
Ս ենթր» (Ful le r Center) , որը շա տ ակտիվ գոր ծու նե ու թյուն է ծավալում Հ այա ստ անում՝ հա վատ արիմ 
մալո վ «Հաբիթ աթ  ֆ որ  Հյո ւմենիթի Ինթերնեյ շն լ» միջ ազ գա յին կազմա կեր պո ւ թյան ո րդեգրած 
քաղաքա կանությ անն ու սկզ բունքն եր ին : «Հաբիթաթ ֆ որ Հյ ումենիթի Ի նթ երնեյշն լ» ի հայ աս
տան յա ն գրասե նյ ակ ն ա պահովում  է բն ակ արանն երո վ ցածր ե կամուտ  ունեցո ղ ըն տանիք ներին , 
իրականաց նում բնակարա նն եր ի նորոգմ ան ծ րագ րեր՝ ա ռա նց շ ահու յթի հ ետա պն դմա ն, կ ամ տրա
մա դրո ւմ բնակարան ային վերա նո րոգմ ան փոխ առո ւթյուններ : Կազմա կերպու թյո ւնը Հա յաստ անում 
զբաղ վում է ա ղք ատությ ան  վ եր աց մանն  ու ղղված տա րբ եր ջանքեր ի գոր ծա դրմամ բ, նե րառյա լ 
մ ատչելի բն ակ արա նա շինությո ւնը , կիսա կա ռո ւյ ց բնակ արանների ա մբ ող ջական ավա րտո ւմ ը, կամա
վոր ների ընդգրկո ւմը բն ակարանա շին ության մե ջ:

«Հա բիթաթ ֆոր Հ յու մե նիթի Ի նթեր նեյշնլ»ի հ այաստանյ ան  գրա սենյակն հ ամա գործակցում է 
կ ամավո րն եր ի, Սփյո ւռ քի , սոցիալ ակ ան  ո ւղղվածո ւթյ ան  կազմ ակերպո ւ թյուններ ի, Հայ առաքե
լա կան եկ եղ եցո ւ, կառավարա կա ն մար միննե րի և ց ածր եկամու տ ունեցող հարյուրավոր 
ընտանիքների հետ:

Եվրոպայ ի Խ որ հրդ ի Զարգ աց մա ն բանկ ը (C EBCounc il of E urope De velopm ent Ba nk) ֆինանսա
վոր ման եվրոպ ակ ան խոշորա գո ւյն կա ռո ւյցների ց է, որը հիմադրվ ել ով 1956 թ վականի ն ու տե
ղակայվա ծ լինելով Փար իզում՝ ապ ահ ովում է ց ած ր եկամո ւտ  ո ւնե ցող ընտա նիքնե րի , խ ոցելի 
բն ակչու թյան սոցի ալակ ան բ նակարա նա յի ն ապահովո ւմը Արևմտյան , Հար ավային և Հ արավ
Արևե լ ան , Կ ենտրո նակ ան Եվր ոպայում , ինչպ ես նաև սկանդինավյան երկ րներում : Եվ րոպայի 
Խո րհ րդ ի Զար գա ցմա ն բանկի կ ող մի ց 1957 200 9 թթ. ըն թա ցքում սո ցիալական բնակարան ային 
ապա հովման ո ւ քաղաք ային  զար գա ցման ծրագրերին ու ղղվել է շու րջ  16 մի լի ար դ եվրո՝ հ ետև յալ 
ուղղո ւ թյուննե րով.

 ● ց ածր եկամտ ով ընտ ան իքն երի բն ակա րա նայ ին ապա հով ման խնդիրների լո ւծում Ֆ րան
սիայում, Պ որ տո ւգալի այ ում , Ռումին իա յում , Սե րբ իայում,

 ● խ ոցելի բնա կչ ու թյան բն ակ ար անա յին ապա հովմ ան ծրագրերի իրականացո ւմ  Ա լբա նիայո ւմ, 
Մո լդո վայում, Սլովակիայում և Թուրքի այում:

27 Աղբյուրը “What we build” Habitat for Humanity International Annual Report FY2010, July 1, 2009 – June 30, 2010, էջ 7:
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Նկար  3. Ե վրո պայի Խո րհր դի Զարգաց մա ն բա նկի  1 957-2009 թթ. 16 միլիարդ ե վրո ֆինա նս ավորման 
բաշխումը ըստ տա րա ծա շր ջաններ ի

10%

13%

22%44%

11%

Կենտրոնական Եվրոպա

Արևմտյան Եվրոպա

Հարավ-Արևե�ան Եվրոպա

Հարավային Եվրոպա

Բալթյան երկրներ և
 Սկանդինավիա

Ինչպես  երևում  է նկա րից , հիմակա ն ծա խս երն ո ւղ ղվե լ են Հարա վա յին Եվ րոպայի երկրներ, 
որտեղ սոցիա լական բն ակարանայ ին  ապ ահովման խն դի րնե րը ա ռավել սու ր բնո ւյթ ե ն կ րում:

Ստո րև նկար ում ներկայացվում է կազ մա կե րպո ւթյան ֆի նան սավ որման ո լորտի բա շխ ում ը:
Նկա ր 4. 1957 -20 09 թթ. Եվր ոպա յի Խորհրդի Զարգացման բանկի ֆինանսավորման աջակցության 
ոլորտային բաշխումը

4%
14%

11%

3%

39%

16%

13%

Տարեց և հաշվանդամ բնակչության 
բնակարանային ապահովում

Բնական աղետներից հետո 
բնակարանային վերակառուցումների համար

Տնտեսական միգրանտների 
բնակարանային ապահովում

«Կանաչ գոտիներ» 
բնակարանային ապահովում

Ցածր եկամուտ ունեցող բնակիչների 
բնակարանային ապահովում

Քաղաքային ենթակառուցվածքների և 
բնակարանային ապահովում

Փախստականների համար
բնակարանային ապահովում

Ի նչպես ե րևո ւմ է ն կար 4 ում , ցած ր եկամու տ ունեցող բնակչու թյա ն բնակ ար ան ային ապահով
ման հա մար ֆինա նս ավոր վել է ամբողջ բյ ուջե ի 39 տոկ ոսը՝ ունե նալով հս տակ սո ցիա լակ ան 
ուղղվ ածու թյուն, իս կ նվ ազագո ւյ նը՝ 4 տոկոս , ուղ ղվել  է տարեց և հաշմանդամ բն ակ չության 
բն ակ արանայ ին ա պա հովմ անը, ինչ ը բացատրվում է նր ան ով, ո ր այս ոլ որտու մ եվր ոպ ական 
ք աղա քա կա նու թյ ունն ա րդ են ի սկ հս տա կ է և առա ջն այ ին մշա կվ ած:

Սոցիալակ ան և կոոպեր ատի վ երի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման եվ րո պա կան  կ ոմիտեն (GHE) 
ազգ այ ին ու տարածք այ ին  բ նակարանա յի ն ապ ահովմ ան ֆե դերացի ան երի ցան ց է՝ ընդգ րկելով 
4 500 հասարակ ակ ան , բ նակարանային ապ ահո վման կամավ որ կազմակերպո ւ թյուններ  և 28 000 
կոոպերատիվեր:

Այ ս կազ մակերպության  միջոցով ԵՄ ե րկրներո ւմ  կա ռավա րվում են 25 0 00 000 բնակարան
ներ: Այն շահ ույթ  չ հե տապն դող կազմակ եր պո ւթյու ն է , ստեղծվել է 2000 թ . Բրյուսելո ւմ , որի 
առաքելու թյո ւնն է Եվրոպ այ ի սոց իա լա պես, տն տե սապես և կայ ու ն տնտ եսա կա ն մի ջավ այր 
ունե ցող համայն քնե րին ապա հո վե լ մատչելի բն ակ արաններ ով: Կազմա կերպ ությու նն ունի 
երեք բաժիններ՝ հաս արակակա ն, կ ոոպերատի վ, շահո ւյ թ չհետ ապն դո ղ, երե ք աշխա տա ն
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քային  խո ւմբ՝ կ այուն քաղա քայ ին , ներք ին շո ւկայի, ս ոց իա լա կան աշխատան քն երի զար գաց
ման, երե ք կ առո ւցվածքայ ին դ եպարտամենտ՝ քա ղաքակա նու թյան ձևավորում և լո բբի նգ, հ ա
ղ որդակ ցո ւմ, հետ ազ ոտում :

Ե Մ 1 9 անդա մ պ ետու թյու նն եր (Ա վստ րիա , Բել գիա, Չ եխիա, Դ անի ա, Էստ ոն իա, Ֆի նլան դիա , 
Ֆրանս իա , Գ երմա նիա, Հո ւնա ստան, Հո ւնգ ար իա, Իռլ ան դիա, Ի տա լիա, Լյ ու քսե մբուրգ, Նիդեր
լանդ նե ր, Լեհ աստ ան , Պորտո ւգ ալ իա , Իսպ ան իա, Շվեդիա ) անդ ամակ ցո ւմ են այս մի ջազ  գային 
սոցիալա կան բնակ ար անա յին ապ ահով ման կազմա կեր պո ւթյանը: Իսկ համ ագործակ ցու մ են  
երկու սկ ան դի նավյա ն պետ ությո ւն ներ ՝ Ն որվ եգի ան , ո րտեղ գո րծ ում է Կոո պե րատիվ բնակա
ր ան ային ապ ահ ով մա ն ասո ցի ացի այի  Ն որվեգիայի ֆեդեր ացիան՝ բա ղկ ացած 74 կոոպերա 
տիվ բ նա կարանայ ին աս ոցիացիան եր ից, 790 000 անհ ատ անդամ ե րից , 257 00 0 բն ակարա
նայ ին միավորնե րի ց, և Շվեդիան , որտեղ գո րծ ու մ է Շվեդիա յի բնակար անայ ին ֆեդե րաց իան ՝ 
բաղկացած 1 000 ա նդ ամի ց՝ կոոպ եր ատի վ եր, շահու յթ չհ ետ ապնդող հի մ ադ րամե ր, և 140 000 
բն ակ արաններից:

Կ առուցա պա տմ ան և սոցի ալ ակա ն բն ակարանային ապահ ովման հիմա դր ամ ը (BSHF) անկախ 
հ ետ ազոտա կա ն կա զմ ակերպո ւ թյու ն է , հի մադրվ ել  է Մ եծ Բր իտան իայում  1 976 թվականի ն: 
Հետազոտ ակ ան հ ամագո րծ ակց ությա ն և գիտելիք ի փոխանցմ ան  միջոցով այ ն խթ անու մ է 
բնակ արա նայի ն ապահովման ոլորտում հիմա րար զար գացո ւմ ու  ն որ արար ու թյունը: Հ իմա
դր վելով 1 97 6 թ.ին՝ BSH F գործո ւմ  է Մ իացյալ Թա գա վո րությ ու նու մ և միջ ազգա յին աս պա րե
զու մ, մատն ան շու մ նո րարարա կա ն բնակարանա յի ն ապահովման լուծո ւմ ե ր, ի րակա նա ցնում 
տեղեկատ  վությա ն փոխանակ ու մ, հրա պար ակո ւմ  ստացվա ծ հետ ազոտու թյու նն երի արդ յո ւնք
ները , ա շխատում տեղական մ ակա րդակներում :

«Վո ոն բրոն» հոլանդա կա ն կազմ ակերպո ւթյ ու նը (Woo nbron) առ աջա րկում է բ նա կա րանների 
գն ում , վա րձակ ալությու ն: Կա զմակերպու թյո ւնն ա ռա ջար կում է  տա րա տես ակ ձևե ր: Վա րձակա
լու թյամբ բ նակարան ներ է  տրամադ րո ւմ Նիդերլանդների Ռո տերդամ, Սպիճկ են իս, Դոդ
ռեխ տ և Դ իկ ս ք աղա քներում (ավ ելի քա ն 50 000 բն ակ ար ան): Այ ս կ ազմակերպու թյո ւն ը հ ամ
ագործակցում է տ արա ծաշրջանայի ն բնակա րա նայ ին ապահ ովման ա յլ  կ ոոպերատիվերի հետ: 
Այն տր ամ ադ րում է գո րծ ող բն ակարա նների համար շ ուկայական գ նի ց 25 տո կոս, իս կ նոր
ակառու յց բն ակարան ներ ի համար՝ 3 3,3 տոկ ոս զեղչ:

Բնակա րանների ե րաշխա վոր ման  հ ոլանդա կան միջազգային կ ազմակերպու թյա ն (DI GH) կո
ղմից վ ար կա յին երաշ խի քն եր ը տրամ ադ րվ ում են հետևյ ալ ձև ով: Օրի նա կ, Հ արավա յի ն Ա ֆրի
կայում  բ նա կա րանային շի նա րարու թյուն իրական ացնող բն ակարա նա յի ն ասոցիացիայի հ աշ
վապ ահակ ան հաշ վե կշի ռը կազմ ում է 1 միլիա րդ եվր ո: Համաձայն 0,03 %ի համաձայնու թյա ն, 
ա սոց իա ցի ան կա րո ղ է ամեն տարի բա շխ ել մինչև 30 0 000 եվրո  վարկ, որ պե սզ ի երաշխավոր ի 
տոկո սա դրույքն ու հի մ ական վ ճարում երը: 5 տո կոս  դ րույք աչափով և 10 տարի ժամ ետով 
վարկ վերցնե լու համար ծրագի ր իրականացնողը կար ող է DIGH ից ձե ռք բե րել 2 400 000 եվրո 
վարկ , որ ը բ ավ արար է 1 20 տա ն կառու ցմ ան համ ար: Նիդերլանդնե րու մ ըն դունված չափո րո
շիչնե րին հ ամ ապատասխան , նախա րա րու թյ ունը կար ող  է երաշ խա վո րե լ 304 0 միլ իո ն եվր ո 
տարեկան՝ հիմվ ած արտասահմանում հա նրային բնակ արան աշ ին ու թյան իրակ անացման  վրա, 
որի պայ մանն երն են՝ 0,03 տոկ ոս  հա շվեկշռի առավելա գո ւյ ն ս ահման, ֆի նան սակա ն աջ ա կ
ցությո ւն կա րող  է ցո ւցաբ երվել  մի ա յն «A կատեգ որիայի» կազմակերպությ ու նների կո ղմից: Կ ազ
մա կեր պությ ան իրակ ան ացր ած  ծ րա գր եր ն են.
1. 200 6 թ. առաջ ին տեղ ական միկրոֆինանս ավ որ մա ն ծրագ իր ը Նիկ ար ագուա յո ւմ՝ 36 տ նե րի 

կ առ ուցմ ան համա ր: 
2. 20 09 թ. Հար ավային Աֆր իկայի Կա պե ք աղաք ու մ բնա կա րանաշինու թյ ան  ծր ագ իրը կ ազ

մակեր պության  տ րամ ադր ած փոխառո ւթյ ու նների միջոցով: 
3. Բ նակա րան ների վե րակ անգնման ծրագիր ը Լատ վի այում:

Նե րկ այումս D IG H կա զմակերպո ւթյու նը  ե րաշ խի քներ է փնտր ում Հ այ աստանո ւմ ն որ ակ ա ռույց 
շինարա րա կան ծրա գր եր իրակա նացնե լու համ ար , Սուր ին ամ ու մ, Պար ամարի բո յո ւմ ցածր եկամ
ուտ ու նե ցո ղ խ մբեր ի համար մատչել ի բնա կա րանաշ ինու թյան, Հա րավայի ն Աֆ րի կա յո ւմ, Յոհա
նեսբո ւրգում 1 21 5 բնակար ան նե րի կառու ցմ ան , ին չպես և Ն իկարա գո ւա յի մի  քանի խոշոր քաղ
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աք ներ ում բնակա րա նա յին շինարար ու թյան ծրագր եր  ի րական ացնե լու համ ար28 : Կազմակեր
պ ության իրա կան ացրած ծ րա գր եր ից են  «Եվր ոպայի ե րկայ նքով կե նսո ւնակ համայ նք ներ» , 
«Կե նսունակ բ նա կար անայ ին ապահ ով մա ն լ ուծումե րն աշխ արհում » ծր ագրերը : Ներկա
յումս կազմակեր պո ւ թյունն իր ական ացնո ւմ է  «Կենս ուն ակ քաղաք այի ն միջա վայր. Մ ոդելներ , 
գործի քակազմ», «Մի ացյալ Թ ագա վո րու թյունում կե նսունակ համայնքնե րի  ս տե ղծ ում. Որ ոշ 
քննադատակ ան մար տահրավե րնե ր» ծր ագ րեր ը29 :

Գ լուխ 3 . Բն ակար անա յին ապահովմա ն ռա զմ ավ ար ությ ան 
հիմա դր ույ թն երը Հայ աս տա նի  Հանր ապ ետո ւթյուն ում 

3.1. բն ակարանա շինու թյու նը և սոցի ալական  
բն ակա րա նային ապ ահ ով մա ն բովա նդա կությո ւն ը

Ինչպես աշխա րհում, այնպես  էլ  Հա յա ստանում բ նակարանաշինու թյունը շու կա յակա ն տնտ
ես ու թյան կարևոր բաղ ադրիչների ց է, ք ան ի որ ա յն մարդու  կ ենսու նակո ւ թյան ա պահ ովման 
կարևոր  պա յմա նն է: Բն ակարան աշ ին ու թյունը բն ակ ելի  տ արա ծքն եր ի կառո ւցո ւմ է, ը նդ լայ
նումը, կապի տալ բարե լավո ւմը, որը Հայ աստանի Հան րա պետ ությ ունո ւմ իրականացվո ւմ է ի 
հ աշ իվ բնակչ ության (66,2 տոկոս30), կա զմակե րպո ւ թյո ւն ների (22,8 տոկոս), պե տական բյ ուջ եի 
(10,9 տո կո ս) մի ջոց ների և մա րդաս իրական օգ նությ ան (0,1 տոկոս): Սո ցի ալական բ նակ արա
նաշինությ ան հա սկ ացությ ուն  Հ Հ օրենս դրությո ւնը չի պ ար ու նա կում: Ա յդուհ անդե րձ, հա շվի  
առն ելո վ միջ ազգա յին փորձը , երկրու մ բնակարանայի ն հիմ ախ նդր ի առանձն ահա տկությո
ւնը  և լու ծմ անն ուղղ վա ծ ծրագրերո ւմ ըն դգրկված  շ ահ առ ու ների ն և հարցի էու թյ ունը, կ արելի է 
ս ահմանե լ, որ ս ոցիալակ ան բնակարա նաշ ին ությու նը  ցածր և միջին  ե կա մո ւտ ուն եցո ղ ընտան
իք ներ ի, ինչպե ս նաև ս ոցիալապե ս խոցե լի խ մբերի բնա կարանայ ին  կ ար իքնե րի  բա վա րարմանը 
(բա րե լավմանը) ուղղ ված միջոցառ ու մ է , որը, մա սն ավ որապ ես Հայաս տա նու մ, հանդիս անո ւմ  է 
նաև պե տո ւ թյան սահ մանադրակ ան պարտավ որ ություն:

Արտա սա հմանո ւմ սոցի ալական բ նա կարանայ ին ֆո նդը ստեղ ծվ ում է  պետական ո ւ համայն
քային  աջա կցությ ան ծրագրե րի  շ րջան ակներում բ նա կար անների կամ բ նա կե լի տ ների կառու
ցմ ան (անավարտ շինարարություն, վ եր ակառուցո ւմ , նոր շինար ար ու թյուն), շո ւկայից ձ եռ ք բե
րմ ան (գնում, վար ձակ ալ ում) մի ջո ցո վ: Ե թե ե վրոպակ ան երկր նե րում բն ակա րանա շի նության 
մեջ սոցիալակ ան բնա կա րան աշինության բաժին ը, օր ին ակ , Նիդերլանդներ ում կա զմո ւմ է 35 
տոկոս, Շվե դիայում՝ 20 տո կոս, Մեծ Բրի տա նիայում ՝ 18 տ ոկոս, ա պա Հայաստա նում 2,5 տո
կոս 31 է, իսկ ար տե րկրի սո ցի ալ ակ ան բնակ ար անա յին ապ ահ ովման կարևոր տա րր հանդիս աց
ող սո ցիալական վ արձ ակա լական ին ստ իտուտը, կա րե լի  է աս ել , բ ացակայ ու մ է Հա յաստ անում: 
Ար տասահմ ան յան երկրն եր ու մ բնակ ար անայ ին ապահ ովմ ան  թիրախ ի ընտ րո ւթյան հ իմ ա կա ն 
չափ ան իշ է հանդ իս ան ում  եկամո ւտ ներ ի մակարդ ակը, և սոցիալ ակա ն բնակարանա յին ապահ
ովմա ն համապ ատ աս խան հ ամա կարգ եր ը, ո րպես կան ոն, ամր ագրում  են տնայի ն տնտե սո ւ թյան 
(ընտանի քի) եկ ամ տի  առ ավելագո ւյ ն շե մը :

Ին չպե ս տեսանք, վերջ ին տարինե րին մեր ե րկ րո ւմ իրա կանացվ ած բնակա րա նաշ ին ությու նը  
շ ատ  փոքր  մ աս ով է լուծել բնակա րա նա յի ն կար իք ուն եց ող ըն տա նիքների բնակ արանայ ին  ապ
ահ ովու թյա ն խն դիրը: Բնակա րանի կ արիք ո ւնեցող ավելի քան 60 հազա ր ընտանիք նե րի առկ այ
ության հ ետ մեկտեղ այ սօր  ա ռկա է նաև չբնակեցված բ նա կֆ ոնդ (հատկապես  Ե րևանում) , որի 

28  Աղբյուրը՝ www.digh.nl/project
29  Աղբյուրը՝ Research Programmes, www.bshf.org/research/sustainablefuture.cfm?lang=00
30  ՀՀ ԱՎԾ տվյալներով հաշվարկված վերջին երեք տարիների միջին ցուցանիշներ, որոնք ըստ տարիների, 

համապատասխանաբար, կազմել են հետևյալ տեսակարար կշիռը տոկոսներով՝ 
2008  բնակչ. 72.2, կազմ. 23.4, պետ. բյուջ. 4.4, մարդասիրական օգնութ. 0 
2009  բնակչ. 80.4, կազմ. 17.1, պետ. բյուջ. 2.5, մարդասիրական օգնութ. 0 
2010  բնակչ. 46.1, կազմ. 27.7, պետ. բյուջ. 25.9, մարդասիրական օգնութ. 0,3

31  Աղբյուրը՝ Սոցիալական բնակարանաշինություն, 21 ապրիլի 2011, www.shirakcentre.org/index.php
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ճշ գրի տ ծավալնե րը գնա հա տելը դ ժվ ար է : Կարել ի է մի այն համառոտ թվարկ ել բնակֆո նդի այ դ 
մաս ի փաստաց ի չշահագործմ ան պ ատճառ ները: Դր անք  ե ն.

 ● անշ արժ գույ քի գնե րը , որ ոն ք մատչ ելի  չեն բնակար ան ի կար իք ուն եց ողներ ին,
 ● որոշ բն ակտ արա ծքների էլիտարո ւ թյո ւնը , որին հ ամ ապ ատաս խան քան ակ ի պահա նջ արկ 

ներկայ ացն ող ներ չկա ն,
 ● համապա տասխ ան բնակտ ար ած ությ ան վ թարային լ ինե լը,
 ● ն եր դր ումային ն պա տակներով կ առուցված  բ նակտ արածությ ու ններ,
 ● կոմունա լկենցա ղա յին խնդիր ներով հին և  նոր բնակտա րածքներ (այս պի սի ք առկ ա են 

ինչպես  մ ար զերում, այ նպ ես էլ Ե րևան ու մ, ընդ ո րում՝ ն աև ն որակ առույցն երու մ, հիմակ ան
ում կա ռուցապա տողների և իր աց նողնե րի  ան բարեխղ ճությա ն ար դյունքում) :

Ելնել ով  վերը ն շված ից՝ բնակարանայ ին ապա հո վմ ան  համար նախան շվ ու մ են երկու հիմակա ն 
ո ւղ ղություն նե ր.
1. առկա բնակար ան ային ֆոնդի կառա վա րում, և
2. նոր (ս ոց իալ ական) բնակ արանա յին ֆո նդի  ձևավ որո ւմ :

Այս խնդ իրների լ ու ծո ւմ ը նպա տա կահ արմար է կյ ա նքի կոչել Հա յաստա նի Հանրա պե տությու
նում բ նա կա րա նա յին ապա հովման ռա զմ ավարու թյ ան մի ջո ցո վ:

Հաշ վի  առնելո վ եր կր ի ռազ մա քա ղաք ական, սոցիա լ տնտեսական և ժ ողով րդագրակ ան  
վ իճակ ը՝ բնակ ար ան ային ապահով ում ը՝ որպես ավելի լա յն հասկացու թյուն, և ա ռա ջարկվող 
ռազմավարո ւթյ ան  գործա րկումը, չենք  դի տա րկում զո ւտ որ պես  ս ոցիալակ ան խնդի ր՝ ա յն  ենթա
րկ ելո վ բազում հի մ ախ նդիրն եր ի և մա րտահրավ եր նե րի լ ուծման հրա մայականին:

Սո ցի ալ ական բնակարանային ապահովու թյան ռ ազմ ավ ար ությ ան (այսո ւհե տև ՝ նաև ռազմա
վա րու թյուն) սկզբու նք նե րն ե ն.

Սահմ ան ադրական ությո ւն ը: Ռազ մա վար ությ ան իրացումը պետք է հն արա վո րությու ն ըն ձեռի 
կյ ա նք ի կ ոչելու Սահ մա նադր ու թյա ն 34րդ և 48ր դ հոդվածներ ում ա մր ագ րվ ած համա պա տաս
խան դրո ւյ թն երը: 

Սո ցիալա կա ն արդար ու թյ ան  սկզբունքը: Բնակա րանայ ին ապա հո վմ ան ռ ազմավա րությո ւն ը 
կ իր առելիս ա ռավելագ ույնս պե տք է  հաշվ ի առն ել հաս արակ ու թյան  աղ քատ և սո ցիալապ ես  
խ ոցելի խմբե րի բ նա կարան այ ին ապ ահովմ ան  պահան ջները: Խոսքը հա տկապես վե րաբերում է 
բնակար անայի ն ապահ ովո ւմից ա ռաջին անգամ  օգտվող մար դկ ան ց, ինչպ ես  նաև նրանց, ով
քեր իրե նց եկա մտի զգ ալ ի մաս ը ծա խսո ւմ ե ն բնա կա րանային  ա պա հո վման խն դի րներ ի լուծմ ան  
հ ամար :

Նպատա կայ նո ւթյունը: Սոցիալակ ան բնակար անա յին ապահո վո ւթյ ան ռազմավ արությա ն 
նպատակն եր ը պ ետք է բխեն ազգային ա նվտա նգու թյան ա պահ ով մանն ու ղղված հիմ ական նպ
ատ ակա դր ումերից, ի սկ գոր ծողո ւթյ ու ններն օ ժա նդ ակ են երկրի զ արգ աց մա ն հայեց ակա րգ ային 
խ նդ իրների (ժո ղովրդագրա կա ն, քա ղաքաշինա կա ն, բնապ ահպ ան ակ ան, տար ածքա յին  հ ամ
աչափ զարգա ցմ ան, տնտեսական աճի) լուծմանը:

Ամբող ջա կանությ ու նը: Ռա զմավար ու թյա ն տեսադաշտում պ ետ ք է լինեն  ց ած ր և միջին ե կամ
ուտ ուն եց ող բոլոր ըն տանի քն երը, դր ան ց հաշվ առումը և բնակարա նայի ն ապահ ով մա ն տա
րբերակվ ած մ ոտ եցումերը : Ռազմավար ությամ բ պե տք է  գ ույքա գրվեն և դասակարգվե ն բ նակ
ար անային խնդիրներին առ նչվ ող առկա և առ աջիկ ա բ ոլոր ծրա գրերն ու  ենթածրա գր եր ը՝ 
անկա խ դ րա նց գե րա տե սչա կան ենթակայ ությունի ց (զին վա ծ ու ժերի կա մ ի րավապահ մ ար մին
ների աշխա տա կի ցներ) կ ամ  թի րախ խմ բեր ի կ արգավի ճա կից (տարեցներ, փա խստակ ան ներ 
կա մ եր իտա սարդ ընտ անիք ներ) : Հաշ վառմ ան հ ամ ակարգը պետք է հի մվ ի նախա պես թիր
ախ ավ որվ ած խմբ եր ի առ անձն ահա տկություններ ի վրա: Այս համակարգո ւմ իր ենց հա մա պատ
ասխան դ եր ակա տարու թյ ուն ը պետք է ու նենան ՏԻ Մեր ը, Հ Հ տար ածքա յին կառ ավ ար մա ն, 
ա շխատանք ի և սոցիա լա կա ն հա րցեր ի, սպո րտի  և երիտաս ար դու թյան, քաղաքա շի նո ւթյան, 
Սփյո ւռքի ն ախ արա րո ւթյո ւնները : Հաշ վա ռման հա մակ ար գը  պ ետք է բ ավարա րի հս տա կու թյան 
և թ ափան ցիկությա ն չափանիշն երի ն: 

Շա րո ւնակակ ան ությ ուն ը: Ռազմավարությամ բ նախանշված ծր ագրերի ու  կ առ ուցակ ար գե րի 
գործողու թյուն ը պետք է կ րի մշտ ակա ն բնույթ, ան կա խ ն երքաղա քական իր ավիճակի ց կամ նա
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խը նտր ակ ան ժամ անակաշրջա նն երի ց32, համապատա սխ ան թ իրախ  խմբերին պատ կան ող ընտ
ան իք ների (անձան ց) հ աշվառու մը պետք է ընթա նա անընդ հա տ, իսկ հ աշ վա ռման բա զաները 
պ ետք  պա րբեր աբա ր թա րմա ցվ են :

Պե տությ ու նմ ասն ավորհասարակ ակ ան հատ ված հա մա գործակց ու թյունը: Ռա զմ ավարու թյ
ան ի րա գործումը պետք է ընթ ան ա ինչպե ս պ ետական (ն եր առյալ տ արա ծք ային և հա մա յն քա
յին), ա յնպ ես էլ  մ ասնավ որ (նե րառյա լ կորպո րատ իվ , ֆին անս ակ ան) և հա սարակա կա ն (ներառ
յալ օ տարե րկր յա) կառ ու յց ների  միջոց ներ ի և ջանքե րի ներ դրմ ան միջոց ով :

Տն տեսվ արությ ուն ը: Ռ ազմավար ության ընդունո ւմից հ ետո մե կ նա րկ ող ծրագր երի նախագծմ
ան և հա շվարկմա ն հի մք ում պետք է ը նկած լինեն առ ավ ելագույ ն ռ աց իոնալ և տ նտ ես վա րա
կան լուծ ու մերը: Սա նշա նակ ում է, որ, օ րի նա կ, ս ոցիալակ ան բն ակ ար անաշինակա ն ծրագրերը 
պետք է շաղ կա պվա ծ լինեն քաղաք աշ ին ական և բնապա հպ անա կան33 ծ րագրե րի հ ետ, դր
ան ց տեղա յն աց ու մը  պետք է հն արավորին չ ափ կո ղմ որոշվա ծ լի նի դեպի է ժա ն հողերի ն և 
շ ինարարական ն յութերի ն մո տ համայն քները, ճա րտարապետա ին ժեն եր ական նա խա գծ եր ը 
պետ ք է լ ինեն խ նա յո ղա կան տնտեսո ղ բն ու յթի:

3.2. Սոցիալական բնակարանային ապահովման ք աղ աքա կա նության 
թ իր ախ ավորո ւմ 

ՌաԶՄ աՎաՐՈՒ ԹՅ աՆ ՀԻՄՆաԿ աՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈ ՒՆՆԵՐԸ
Սոց իա լա կան բնակար անա յին ապ ահ ով ության խ ոշո րացված թիրախ խմբ եր կար ող  ե ն 

հանդ իս անա լ.
 ● գնո ղուն ակ կ արիքավո ր ընտան իքն եր ,
 ● ոչ գնողուն ակ  կ արիքավ որ ընտանիք ներ ,
 ● ա ռանձն ահ ատուկ խոցելի սոցի ալակ ան խմ բեր՝ բ ազմազավա կ ընտ անիք, հա շմանդամեր ի 

ըն տա նիք և ա յլն,
 ● «ժո ղովրդա գրա կան արժեք» ն երկայ ացն ող ը նտանիք,
 ● «տ արած քների համաչափ զարգ ացման պոտ են ցիալով» ընտանի ք:
Մ իաժամա նակ, ռ ազ մավարո ւթյ ան հիման վ րա ծրա գր եր ն ախագծելիս հարկ է մ անրակրկիտ 

ո ւսում ասի րել և վե րլուծել դրական  և բացասական մի շար ք գ ործոննե ր, ծրագր եր ի նախագծ ման 
ժա ման ակ պետք է գնահա տե լ դր անց  թույ լ և ուժեղ կ ող մերը՝ բացառ ել ու համ ար ան ցան կալի 
ռիս կերի  առկայո ւ թյունը, օրին ակ ՝ գյո ւղա կա ն համայնքնե րից դեպի քաղա քն եր բնակ չության 
միգր ացիոն մի տ ում երի աշխո ւժ ացում, կ ամ առանձի ն տա րածքնե րում աղ քա տ բնակչո ւ թյան կո
ւտ ակո ւմեր, ինչպ իսիք նկ ատվ ել ե ն ար տեր կրում որո շ նմանատ իպ ծ րագրեր ի իրա կա նացման 
արդյու նք ում:

Հանրապ ետո ւթյունում, հա տկ ապ ես քաղաքա յին հա մայնք նե րում  առկա չշահ ագո րծվող բն
ակֆոնդի կա մ այլ հա մապատ աս խան տարածքնե րի առկ այ ությու ն (գույքա գրում) , ո րո նք հնար
ավ որ է բա զա ծա ռա յեն նոր բնա կտարածք ների ձևա վորմ ան հ ամ ար:

Գյ ուղ ական վայրերում  հա մայ նք ների կա մ առ անձին տ նային տ նտ ես ու թյ ու նների տ րա մա
դրության տակ հ ողա կտորներ ի առ կա յո ւթյո ւն, որո նց սե փականա տե րերը կց ան կա նային դր անք 
օգ տագործ ել  բնակարա նա շին ությա ն նպ ատ ակներո վ (օրինակ ՝ ընտանիքի նոր ա մո ւսն ացող 
զավակ ին  բ նա կտարա ծք ով ապահովելու  հ ամար) :

Այս պիսով, ստ որև ներկայա ցվ ու մ է բնա կա րան ային ապ ահ ով ման այն մոդ ելը, որը կա րող է 
հ անդիսանա լ բնակ արանայի ն ապա հովման  ռա զմ ավարու թյան հի մքը : Այն հ աշ վի է առնո
ւմ ի նչպես  արդեն ներ կա յացված մի ջազգային փ որձը՝ Հայա ստ ան ի պարագայո ւմ կիրառե լիո
ւթյան  ս ահմաննե րու մ, այն պե ս էլ  ե րկրի նե րկ ա իր ավիճա կի ց, ինչպե ս նաև ավանդո ւյ թների ց 
ձևավորված մո տեցում եր ը:

32  Տե՛ս ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների գործարկված բնակելի տարածության համամասնությունների 
փոփոխությունների միտումերը (armstat.am):

33  Տե՛ս մասնավորապես սույն աշխատանքի 2– րդ գլխում ներկայացված Իսրայելի օրինակը:
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Բն ակարանայի ն ապահով ման  առաջարկ վո ղ մո դե լը ենթա դրում է հե տևյալ մա կարդակ նե րո վ 

խն դի րներ ի լո ւծ ումը՝
1. Բն ակարան այ ին ֆ ոնդի ձև ավորմ ան ն ուղղված մի ջո ցա ռո ւմ երի իր ակա նացում,
2. Առկա բն ա կա րա նա յին ֆոն դի կա ռա վա րում,
3. Բ նա կա րա նա յին ա պա հով ման սխե մա նե րի կի րա ռում:

Բնակարանային ֆոնդի ձևավորում

Առկա բնակարանային ֆոնդի
 կառավարում

Բնակարանային շինարարություն

Քաղաքաշինական ծրագրերի
իրականացում

Պետական գույքի կառավարում

Բնակարանաշինության սուբսիդիա

Կորպորացիաների շինարարություն

Հողահատկացում ֆոնդի դիմաց

Բնակֆոնդի քանդում կամ ձևափոխում

Առկա բնակֆոնդի կենցաղ-կոմունալ 
խնդիրների լուծում

Այլ աղբյուրներ

Մասնավորեցման իրավունք 
որոշ նախապայմանով

Ձեռք բերում համավճարով

ՏԻՄ-երի կողմից 
վարձակալության տրամադրում

Վարձակալական վճարի 
սուբսիդավորում

Անհատույց տրամադրում

1. Բ նա կա րա նա յին շի նա րա րու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի հա մա կարգ ված՝ կա ռա վա րու թյուն
ՏԻՄգե րա տես չու թյուն ներմաս նա վոր հատ ված միաս նա կան քա ղա քա կա նու թյան շրջա նա
կում: Սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյու նը պետք է ա պա հո վի քա ղա քա շի նա կան 
և կեն ցա ղա յին հա մա պա տաս խան խնդիր նե րի լու ծում և են թա կա ռուց վածք նե րի ա պա հո վում: 
Տի պա յին շի նա րա րու թյու նը, տնտե սա կան արդ յու նա վե տու թյան սկզբուն քի գոր ծադ րու մը, ոչ 
գրա վիչ նոր տա րածք նե րի յու րա ցու մը, տնտե սա կան ա ճի պո տեն ցիալ ու նե ցող գո տի նե րի հետ 
հա մակ ցու մը և ի րա կա նաց վող բո լոր ծրագ րե րի հա մա կար գու մը կա րող է թույլ տալ ռե սուրս
նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման պայ ման նե րում ստա նալ ան հա մե մատ ա վե լի մեծ արդ
յունք, քան այ սօր, երբ առ կա է գե րա տես չա կան ա ռանձ նաց վա ծու թյուն, բա ցա կա յում է հա մա
կարգ վա ծու թյու նը, հաշ վի չեն առն վում սո ցիալտնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ա ռաջ նա
հեր թու թյուն նե րի ու տա րածք նե րի հա մա չափ զար գաց ման ա պա հով ման հիմ ախն դիր նե րը:

2. Հա մա պա տաս խան քա ղա քա շի նա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, հատ կա պես ՏԻՄե րի 
կող մից, բա ցա հայ տե լու է տա րածք նե րի գրավ չու թյան բարձ րաց ման նոր հնա րա վո րու թյուն
ներ, իսկ կա ռա վա րու թյան մա կար դա կով ա ջակ ցու թյու նը՝ հատ կա պես վե րաբ նա կեց ման ու 
ներ գաղ թի ծրագ րե րի հա մար, հնա րա վո րու թյուն կտա ներգ րա վել ներդ րում եր ոչ միայն ներ
քին, այլ նաև ար տա քին աղբ յուր նե րից:

3. Պե տա կան գույ քի արդ յու նա վետ կա ռա վա րու մը՝ գույ քի նպա տա կայ նու թյան փո փո խու թյու նը 
և ընդ հա նուր սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ա պա հով ման տե սանկյ ու նից դի տար կու մը կբա
ցա հայ տի այն արդ յու նա վետ կա ռա վա րե լու նոր հնա րա վո րու թյուն ներ, այդ թվում՝ օգ տա գոր
ծում որ պես հնա րա վոր բնա կա րա նա յին ֆոնդ կամ հո ղա տա րածք՝ բնա կա րա նա շի նու թյան 
հա մար:
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4. Տ ներ կա ռու ցե լու սուբ սի դիա նե րի հա մա կար գի գոր ծադ րու մը կբարձ րաց նի ան հատ քա ղա քա
ցի նե րի վստա հու թյու նը ո լոր տի նկատ մամբ, կխթա նի տնա յին տնտե սու թյուն նե րի խնա յո ղու
թյուն նե րի ներգ րա վու մը մաս նա վոր շի նա րա րու թյան մեջ:

5. Հա յաս տա նում գոր ծում են մի շարք խո շոր ըն կե րու թյուն ներ, ո րոնք ի րա կա նաց նում են 
կամ ի վի ճա կի են ի րա կա նաց նել խո շոր սո ցիա լա կան ծրագ րեր: Ն ման ծրագ րե րից կա
րող է լի նել կազ մա կեր պու թյան աշ խա տա կից նե րի բնա կա րա նա յին խնդիր նե րի լուծ ման 
նպա տա կով շի նա րա րու թյու նը: Այդ ռե սուր սի հաշ վար կում ու գոր ծադ րու մը՝ կա ռա վա
րու թյան խթա նիչ քայ լե րի հետ զու գա հեռ, կա րող է լուրջ շար ժիչ ուժ դառ նալ ինչ պես 
ըն կե րու թյուն նե րի կող մից կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վու թյան շրջա
նակ նե րում ի րենց շա հույթ նե րը դե պի աշ խա տա վո րա կան կո լեկ տի վի բնա կա րա նա յին 
ա պա հո վում և բ նա կա րա նա շի նու թյուն ուղ ղոր դե լու, այլև կմո բի լի զաց նի այդ պի սի աշ
խա տա վո րա կան կո լեկ տի վի ան դամ ե րին՝ մաս նակ ցե լու նման ծրագ րե րին անձ նա կան 
խնա յո ղու թյուն նե րով:

6. Պե տա կան և ՏԻՄե րի սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղե րի մաս նա վո րե ցու մից և այդ 
տա րածք նե րում շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նից թեև գո յա նում են բյու ջե տա յին մի ջոց
ներ, սա կայն դրանք նպա տա կա յին չեն: Հո ղա հատ կաց ման մի ջոց նե րի ուղ ղոր դու մը նպա
տա կա յին հիմ ադ րա մին, ինչ պես նաև հո ղա հատ կա ցու մը բնա կա րան նե րի դի մաց և դ րանք 
ա ռա վել խո ցե լի խմբե րին տրա մադ րու մը կա րող է թույլ տալ խու սա փել այն բա ցա սա կան 
երևույ թից, ո րին կա րե լի է հան դի պել այլ երկր նե րում՝ աղ քատ նե րի թա ղե րի ա ռա ջա ցում 
և սո ցիա լա կան տար բեր խա վե րի քա ղա քա ցի նե րի ա ռանձ նաց ված ապ րե լա կեր պի ձևա վո
րում: Այս երևույ թին ար դեն կա րե լի է հան դի պել նաև Հա յաս տա նում: Արդ յուն քում ոչ միայն 
ա վե լի է խո րա նում աղ քա տու թյու նը, այլ նաև բարձ րա նում փո խա դարձ ան հան դուր ժո ղա
կա նու թյան աս տի ճա նը, իսկ քա ղա քա շի նա կան տե սա կե տից տա րի ներ անց ա ռա ջա նում են 
բա րե կե ցիկ թա ղա մա սեր և ոչ գրա վիչ ու աղ քատ նե րով բնա կեց ված տա րածք ներ: Այս հիմ
նախնդ րի կան խար գե լու մը և դ րա նից խու սա փե լը կա րող է զերծ պա հել մեզ հե տա գա յում 
նոր այլ բար դու թյուն նե րից:

7. Բ նա կա րա նա յին ֆոն դի ձևա վոր մա նը նպաս տե լու է նաև առ կա բնակ ֆոն դի ձևա փո խու մը և 
նույ նիսկ քան դու մը: Ակն հայտ է, որ ֆի զի կա պես և բա րո յա պես մաշ ված բնակ ֆոն դի պայ
ման նե րում ար դեն ա ռա ջա ցել է ո րոշ բնակ ֆոն դի քանդ ման և տա րած քում նոր քա ղա քա շի
նա կան լու ծում ե րի անհ րա ժեշ տու թյուն: Նոր տա րածք նե րի յու րա ցու մը քանդ ման են թա կա 
բնակ ֆոն դի պայ ման նե րում կա րե լի է դա սել արդ յու նա վե տու թյան տե սանկյ ու նից խիստ վի
ճա հա րույց լու ծում ե րի շար քին:

8. Հա յաս տա նում առ կա է բնակ ֆոնդ, ինչ պես նաև տա րածք ներ, ո րոնց գրավ չու թյան պա կա
սը պայ մա նա վոր ված է կեն ցա ղա յին և կո մու նալ խնդիր նե րով: Այդ պի սի շեն քե րի կամ տա
րածք նե րի են թա կա ռուց վածք նե րի վե րա կանգ նու մը, զար գա ցու մը, վե րա կա ռու ցու մը, նոր 
են թա կա ռուց վածք նե րի ա պա հո վու մը ամ բող ջու թյամբ կփո խի նման բնա կա րա նա յին ֆոն դի 
նկատ մամբ հան րա յին ըն կա լում ու հե տաքրք րու թյու նը:

9. Այլ աղբ յուր ներ կա րող են լի նել տար բեր պայ ման նե րում ՏԻՄե րի սե փա կա նու թյուն դար ձող 
բնա կա րա նա յին ֆոն դը, ինչ պես նաև այլ դեպ քեր, ինչ պի սիք են նվի րատ վու թյուն նե րը, բա րե
գոր ծա կան կամ ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րը և այլն:

10. Նոր ստեղծ վե լիք սո ցիա լա կան բնա
կա րա նա յին ֆոն դի կա ռա վար ման ընդ հա
նուր սկզբունք նե րից պետք է լի նեն դրանց՝ 
հա մայնք նե րին ամ րագ րու մը նախ քան 
դրանք սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով կփո
խանց վեն (կի րաց վեն) հա մա պա տաս խան 
թի րախ խմբե րի ըն տա նիք նե րին: Հա մա
պա տաս խան հա մայնք նե րի կող մից ի րենց 
ե կա մուտ նե րի ո րո շա կի մա սը կա նո նա վոր 

« Կառավարությունը 

ռազմավարության 

իրականացման գլխավոր 

պատասխանատուն է:
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կեր պով պետք է ուղղ վի սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ա պա հով մա նը (օ ժան դա կում, կա ռու
ցում, սպա սար կում, հա մա ֆի նան սա վո րում):

11. Ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման և սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ֆոն դի կա ռա վար ման 
հատ կա պես սկզբնա կան փու լե րում կարևոր է հա սա րա կու թյան ի րա զե կու մը, վեր ջի նիս առջև 
հաշ վետ վա կա նու թյու նը, ԶԼՄնե րով ըն թաց քի լու սա բա նու մը:

12. Սո ցիա լա կան բնա կա րան նե րի ձեռք բեր ման պար տա դիր պայ ման նե րից պետք է լի նի այդ 
բնա կա րա նում ապ րե լը և ո րո շա կի եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծում (օ րի նակ՝ 10 տա րի) վա
ճա ռե լու ար գել քը: Քա ղա քա ցին նա խանշ ված ժամ ե տից շուտ կա րող է միայն վե րա դարձ նել 
բնա կա րա նը հա մա պա տաս խան հա տուց ման դի մաց:

13. Բ նա կա րա նա յին կա րիք ու նե ցող այն ըն տա նիք նե րը, ո րոնք դեռևս կա րիք չու նեն բնա կա րա նի 
ձեռք բեր ման կամ ի վի ճա կի չեն այդ խնդի րը լու ծե լու, պետք է ստա նան սո ցիա լա կան բնա
կա րա նա յին ֆոն դից բնա կա րան ներ վար ձա կա լու թյամբ:

14. Վար ձա կա լա կան վճա րի սուբ սի դա վո րու մը ա ռա վել կարևո րու թյուն կու նե նա ոչ միայն ա նա
պա հով, աղ քատ կամ հա տուկ թի րախխմբե րի մաս կազ մող ըն տա նիք նե րի դեպ քում, այլ 
նաև տա րած քա յին հա մա չափ զար գաց ման շրջա նակ նե րում վե րաբ նա կեց ման խրա խուս ման 
ժա մա նակ:

15. Վար ձա կա լու թյան կամ վար ձա կա լու թյան սուբ սի դա վոր ման ծրագ րից կա րող են օգտ վել նաև 
ի րենց բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման հեր թին սպա սող ըն տա նիք նե րը:

16. Վար ձա կա լող ըն տա նիք նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց ման դեպ քում վեր ջին ներս պետք է ա ռաջ
նա հեր թու թյան ի րա վունք ու նե նան ի րենց կող մից վար ձա կալ վող բնա կա րան նե րի գնման 
(մաս նա վո րեց ման) հա մար:

17. Ձևա վոր վող բնա կա րա նա յին ֆոն դը կա րող է նպաս տել բնա կա րա նա յին ա պա հով ման 
խնդրին մի քա նի ուղ ղու թյուն նե րով: Այս պես, մի շարք, հատ կա պես՝ եվ րո պա կան երկր նե րում 
բնա կա րա նա յին ա պա հո վու մը դի տարկ վում է բնա կա րան նե րը վար ձա կա լու թյան տրա մադ
րե լու ձևով: Սա կայն Հա յաս տա նում բնա կա րա նա յին ա պա հով ման կա րիք ու նեն նաև սո ցիա
լա կան այն շեր տե րը, ո րոնց թեև ըն դուն ված չէ աղ քատ հա մա րել, սա կայն նրանց ե կա մուտ նե
րը չեն կա րող բա վա րա րել բնա կա րա նա յին խնդիր նե րը ինք նու րույն լու ծե լու հա մար՝ շու կա
յա կան պայ ման նե րում: Միա ժա մա նակ հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ որ պես սե փա կա նու թյուն 
բնա կա րան ու նե նա լը՝ բնակ ֆոն դի հա մա տա րած սե փա կա նաշ նորհ ված լի նե լու դեպ քում, 
ա վե լի գրա վիչ է, քան վար ձա կա լու մը:

18. Ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման ե լա կետ և հա մա պա տաս խան ճշգրտում ե րի նա խա
պայ ման է հան դի սա նա լու հա մայնք նե րում բնա կա րա նի (տնե րի, լրա ցու ցիչ բնակ տա
րածք նե րի) կա րիք ու նե ցող ըն տա նիք նե րի հաշ վա ռու մը ստորև ներ կա յաց վող կա րի քա
վո րու թյան թի րախ խմբե րի կտրված քով: Այս աշ խա տանք ներն ան մի ջա կա նո րեն ի րա կա
նաց վե լու են հա մայնք նե րի, Երևա նում՝ վար չա կան շրջան նե րի կող մից, հա մա կարգ վե լու և 
արդ յունք ներն ամ փոփ վե լու են մար զե րում՝ մարզ պե տա րան նե րի, Երևա նում՝ քա ղա քա պե
տա րա նի կող մից:

ՌաԶՄաՎաՐՈՒԹՅաՆ ԻՐաԳՈՐԾՄաՆ աՐԺԵՔԸ ԵՎ ՖԻՆաՆՍաՎՈՐՄաՆ 
ՀԻՄՆաԿաՆ աՂբՅՈՒՐՆԵՐԻ ԿաՌՈՒՑՎաԾՔԸ

Ինչ պես նշվեց վերևում, ներ կա յումս հան րա պե տու թյու նում ի րա կա նաց վող բնա կա րա նա յին 
շի նա րա րու թյու նը ըստ ֆի նան սա վոր ման ա ռա վել խո շոր աղբ յուր նե րի հետև յալ հեր թա կա նու
թյունն ու նի.

 ● Բ նակ չու թյան մի ջոց նե րի հաշ վին,
 ● Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջոց նե րի հաշ վին,
 ● Պե տա կան մի ջոց նե րի հաշ վին,
 ● Մար դա սի րա կան օգ նու թյան հաշ վին:
Պե տա կան բյու ջեի ծախ սե րի վե րա բեր յալ ամ փոփ տվյալ նե րի հա մա ձայն 20042011 թթ. ժա մա

նա կաշր ջա նում բնա կա րա նա յին ա պա հով մա նը հատ կաց ված գու մար նե րը կազ մում են շուրջ 100 
մի լիարդ դրամ կամ մի ջին տա րե կան 12,5 մլրդ., իսկ վեր ջին ե րեք տա րի նե րին՝ մի ջին տա րե կան 
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ա վե լի քան 20 մի լիարդ դրամ34: Ս րանք շատ լուրջ գու մար ներ են և ե թե հաշ վի առ նենք ֆի նան
սա վոր ման այլ աղբ յուր նե րի (մաս նա վոր, բան կա յին, օ տա րերկր յա) նե րու ժը, ա պա ռազ մա վա
րու թյան ըն դու նու մից հե տո առ կա և նա խա տես վե լիք ծրագ րե րի արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց
ման հետ մեկ տեղ կա րե լի է ձգտել սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան հա վակ նոտ 
ծա վալ նե րի, օ րի նակ՝ տա րե կան ոչ պա կաս, քան 4 հա զար բնա կա րան: Ռազ մա վա րու թյան շրջա
նակ նե րում աշ խա տե լու պա րա գա յում սա ի րա տե սա կան թիվ է, ո րի հաշ վարկ ման հիմ քում ըն
կած են պե տա կան բյու ջեի և ՀՀ ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան ցու ցա նիշ նե րը, ինչ պես 
նաև սո ցիա լա կան բնա կա րա նա շի նու թյամբ զբաղ վող տե ղա կան եր կու կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ցու ցա նիշ նե րը:

Սույն նյու թում ա ռա ջարկ վող կա րի քա վո րու թյան ընդ հա նուր չա փո րո շիչ նե րի հի ման վրա թի
րախ խմբե րի հաշ վառ ման արդ յունք ներն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ կհան գեց նեն շա հա ռու 
ըն տա նիք նե րի ա ռա վել քիչ քա նա կի, քան այ սօր վա փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան ներն են և 
մեր ներ կա յաց րած՝ Հա յաս տա նում բնա կա րա նա յին պա հան ջար կի մո տա վոր կա ռուց ված քի աղ
յու սա կում նե րառ վա ծը՝ 64 500, սա կայն հաշ վի առ նե լով, որ ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նա ցու մը 
դիտ վում է մի ջի նը 20 տար վա հե ռան կա րով, իսկ հա մա պա տաս խան ո լոր տի և թի րախ խմբե
րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով հա մա պա տաս խան կա րի քա վոր խմբե րի ա ռա ջա ցում 
ու ի րենց խմբե րը փո խե լը դի նա միկ պրո ցես է են թադ րում, ուս տի նշված քսա նամ յա ժա մա նա
կա հատ վա ծի հա մար դի տարկ վում է 64 500 ըն տա նի քի բնա կա րա նա յին խնդիր նե րի լուծ ման 
անհ րա ժեշ տու թյուն:

Այ սօր վա շու կա յա կան գնե րով հաշ վարկ ված, բնակ վե լու հա մար պատ րաստ շա հա գործ ման 
հանձն ված բնա կա րա նի մեկ քա ռա կու սի մետ րի մի ջին ինք նար ժե քը Երևա նում ըն դուն վել է 
մոտ 320 000 դրամ35: Ա ռա ջարկ վող ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման լա վա տե սա կան մո տա
վոր ֆի նան սա կան ար ժե քի հաշ վարկ ման հա մար ե լա կետ է վերց վում վերևում հի շա տակ ված՝ 
բնա կա րա նով ա պա հով ման հա մար պե տու թյան կող մից բո լոր ծրագ րե րի մա սով 20012008 թթ. 
ծախս ված մեկ ըն տա նի քի հաշ վով մի ջի նը 3,2 մի լիոն դրա մի36 և այ սօր վա շու կա յա կան գնե րով 
հաշ վարկ ված հի սուն հինգ քառ. մ տա րած քով բնա կա րա նի գնի մի ջին թվա բա նա կա նը, ո րը կազ
մում է 10 400 000 դրամ /(55*320 000+3 200 000):2/:

 ● Այս պի սով ու նե նում ենք ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման՝
 ● Մո տա վոր ար ժե քը՝ 670 800 000 000 դրամ
 ● Շա հա ռու նե րի թի վը՝ 64 500 ըն տա նիք
 ● Մեկ բնա կա րա նի (55 քառ. մ) ար ժե քը՝ 10 400 000:
 ● Մեկ քառ. մ սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ֆոն դի ար ժե քը՝ 189 000
20 տար վա միջև հա մա չափ բաշ խե լու դեպ քում տա րե կան 33 540 000 000 դրամ է անհ րա ժեշտ, 

ո րից պե տու թյան ներդ րու մը այ սօր վա ֆի նան սա վոր ման տեմ պի պահ պան ման պայ ման նե րում 
կա րող է կազ մել կե սից ա վե լին (տա րե կան 20 մլրդ. դրամ) կամ շուրջ 60 տո կո սը:

Ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման չա փա վոր լա վա տե սա կան ֆի նան սա կան ար ժե քի հաշ
վարկ ման հա մար ե լա կետ է ըն դուն վել պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րենք նե րով 20082010 թվա
կան նե րի հա մար «բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյուն» և «բնա կա րա նա յին ա պա հո վում» հոդ ված
նե րով նա խա տես ված ընդ հա նուր ծախ սե րի հան րա գու մա րը՝ 42,9 մլրդ. դրամ37, ինչ պես նաև ՀՀ 
ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան տվյալ նե րը՝ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում պե տա կան 
բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ վին շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի մա կե րե սը՝ 161 869 քառ. մ: Արդ
յուն քում ստա նում ենք ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման՝

 ● Մո տա վոր ար ժե քը՝ 940 087 500 000 դրամ

34 Տե՛ս 20042011 թթ. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքներով բնակարանային շինարարության և 
բնակարանային ապահովման ոլորտում նախատեսված ծախսերը:

35 800 ԱՄՆ դոլար՝ բազմապատկած 400ով:
36 Ըստ ամենայնի այս թվի մեջ որոշ դեպքերում պետք է ներառված լինի նաև առանձին բնակելիների 

բնակարաններում տեղադրված սանհանգույցների և խոհանոցային սարքավորումերի արժեքը:
37 20042011 թթ. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքներով բնակարանային շինարարության և բնակարանային 

ապահովման ոլորտում նախատեսված ծախսերը:
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 ● Շա հա ռու նե րի թի վը՝ 64 500 ըն տա նիք
 ● Մեկ բնա կա րա նի (55 քառ. մ) ար ժե քը՝ 14 575 000
 ● Մեկ քառ. մ սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ֆոն դի ար ժե քը՝ 265 000
 ● 20 տար վա միջև հա մա չափ բաշ խե լու դեպ քում տա րե կան 47 004 375 000 դրամ է անհ րա ժեշտ, 

ո րից պե տու թյան ներդ րու մը այ սօր վա ֆի նան սա վոր ման պայ ման նե րում (տա րե կան 20 մլրդ. 
դրամ) կգե րա զան ցի 40 տո կո սը:

 ● Միա ժա մա նակ, հա մայն քա յին բյու ջե նե րը նույն պես, ո րոնց ծախ սե րի՝ մի ջի նը 10 տո կո սը 
(մինչև 2009 թ.՝ մի ջի նը 23 տո կո սը) կազ մում է ֆոն դա յին մա սը38, պետք է կա յուն ներդ րում
ներ նա խա տե սեն ռազ մա վա րու թյան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում, ո րը, սա կայն, վե րոնշ յալ 
պե տա կան հա մա ֆի նան սա վոր ման 12,5 մլրդ. դրա մի մեջ նե րառ ված չէ, այդ ա ռու մով թերևս 
ռազ մա վա րու թյան ի րա գործ ման ֆի նան սա կան ար ժեք նե րի հաշ վարկ նե րը կա րե լի է «ի րա
տե սալա վա տե սա կան» ո րա կել:

 ● Վե րը նշված թվե րը, ան շուշտ, հաշ վի չեն առ նում ամ բող ջա կան ռազ մա վա րու թյան ի րա գործ
ման դեպ քում արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման այն պի սի հնա րա վո րու թյուն ներ, ինչ պի սին 
են տի պա յին նա խագ ծե րը, մասշ տա բի է ֆեկ տը, միև նույն աշ խա տանք նե րի կենտ րո նա ցու մը 
միև նույն վայ րում և այլն, ին չը թույլ է տա լիս կտրուկ նվա զեց նել կա տար վող ծախ սե րը: Այս 
ա մե նը թույլ կտա մեկ քա ռա կու սի մետ րի ինք նար ժե քը պահ պա նել մինչև 190 հա զար դրա մի 
սահ ման նե րում39, ին չը փաս տում են նաև ի րա կա նաց վող սո ցիա լա կան նա խագ ծե րը (օ րի նակ՝ 
ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի և դա սա խոս նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման ծրա գի րը):

 ● Տա րե կան (հատ կա պես՝ սկզբնա կան տա րի նե րին) 4 հա զար բնա կա րան նե րի կա ռու ցու մը 
պա հան ջե լու է մինչև 42 մլրդ. դրամ, ո րից՝

 ● պե տա կան մի ջոց նե րի հաշ վին՝ 3040 տո կոս,
 ● կոր պո րա ցիա նե րի հաշ վին՝ 1020 տո կոս,
 ● քա ղա քա ցի նե րի մի ջոց նե րի հաշ վին՝ 2040 տո կոս,
 ● հա մայն քի հաշ վին՝ մինչև 20 տո կոս,
 ● բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի հաշ վին՝ մինչև 5 տո կոս:
Քա ղա քա ցի նե րի, շի նա րա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջոց նե րը, ո րոնք վեր ջին տա րի

նե րին ի րա կա նաց ված բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան մեջ հիմ ա կան դե րա կա տա րում են ու
նե ցել, նույն պես կարևոր ռե սուրս են ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման ժա մա նակ: Հա մա ձայն 
ա ռա ջարկ վող մո դե լի՝ սո ցիա լա կան բնա կա րա նա շի նու թյան ծրագ րե րի մեջ նա խա տես վում է նե
րա ռել նաև կոր պո րա տիվ կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ո րոնք ու նեն մե ծա քա նակ աշ խա տող նե րի 
բա զա (պո տեն ցիալ շա հա ռու խմբեր) և ֆի նան սա կան մի ջոց ներ:

Ռազ մա վա րու թյան շրջա նակ նե րում ա ռա ջարկ վում է պե տու թյան կող մից (պե տա կան բյու ջեից 
մինչև 20 մլրդ. և հա մայն քա յին բյու ջե նե րից՝ շուրջ 5 մլրդ. դրա մի չա փով) (հա մա)ֆի նան սա վոր
մամբ մի շարք ուղ ղու թյուն նե րով աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում՝
1. Հո ղա հատ կա ցում շի նա րա րա կան և կա ռու ցա պա տող կազ մա կեր պու թյուն նե րին:

Խոս քը վե րա բե րում է ինչ պես հա մայն քա յին հո ղե րին, այն պես էլ հա մայնք նե րի վար չա կան 
սահ ման նե րից դուրս գտնվող այն հո ղե րին, ո րոնք նպա տա կա հար մար կլի նի տրա մադ րել ռազ
մա վա րու թյան ծրագ րե րին:
2.  Ներդ րում եր (հա մա ֆի նան սա վո րում) կոր պո րա տիվ նա խագ ծե րում:

Ա ռա ջարկ վում է ֆի նան սա վոր ման հետև յալ կա ռուց ված քը.
 ● շա հա ռու աշ խա տո ղի ներդ րում՝ 50 %,
 ● գոր ծա տու ըն կե րու թյան ներդ րում՝ 30 %,
 ● պե տա կան կամ հա մայն քա յին ֆի նան սա վո րում կամ ա ջակ ցու թյուն՝ 20 %:

38 Տե՛ս http://www.mta.gov.am
39 Համակարգված քաղաքականության և միասնական ռազմավարության իրականացումը իրատեսական է 

դարձնում ներկա ցուցանիշների պահպանմամբ լավատեսական կամ չափավոր լավատեսական սցենարի 
իրականացումը: Բնակարանային ապահովման որոշ միջոցառումեր պահանջելու են ավելի փոքր գումար, քան 
նախատեսված է նոր սոցիալական մեկ բնակարանի շինարարության համար (օրինակ՝ գույքի վերափոխումը, 
վերաորակավորումը և այլն):
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3. Բ նա կա րա նի ձեռք բեր ման հա մավ ճար:
4.  Վար ձավ ճա րի հա մավ ճար:
5. Ո րոշ թի րա խա յին խմբե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման ֆի նան սա վո րում:
6.  Պե տա կան և հա մայն քա յին սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող տար բեր նշա նա կու թյան տա

րածք նե րի վե րա փո խում և վե րաո րա կա վո րում որ պես բնա կա րա նա յին ֆոնդ (քա ղա քա յին 
և գ յու ղա կան հա մայնք նե րում գտնվող կի սա կա ռույց ներ, չշա հա գործ վող կամ ոչ նշա նա կու
թյամբ շա հա գործ վող տա րածք ներ, բա րո յա կան կամ ֆի զի կա կան մաշ ված քի են թարկ ված 
նախ կին ար տադ րա կան, առևտ րա յին կամ այլ նշա նա կու թյան տա րածք ներ, ո րոնք սո ցիալ
տնտե սա կան տե սանկյ ու նից նպա տա կա հար մար է վե րա փո խել բնա կա րա նա յին ֆոն դի):

7. Առևտ րա յին նպա տակ նե րով կա ռու ցա պատ վող տա րածք նե րում սո ցիա լա կան բնա կա րա նա
յին ֆոն դի ձևա վո րում: Ո րոշ հո ղա հատ կաց ման կամ կա ռու ցա պատ ման թույլտ վու թյուն նե րի 
դի մաց, նո րա կա ռույց տա րածք նե րում ո րո շա կի մաս նա բաժ նով սո ցիա լա կան բնակ ֆոն դի 
տնօ րի նում հա մայնք նե րի կող մից:

8.  Պե տու թյան և հա մայնք նե րի ֆի նան սա վոր մամբ ձևա վոր ված բնա կե լի տա րածք նե րում առևտ
րա յին նպա տակ նե րով տա րածք նե րի տրա մադ րում՝ հա մա պա տաս խան վճար նե րի դի մաց: 
Օ րի նակ, 5–րդ և 6–րդ կե տե րում նշված ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում ձևա վոր ված 
են թա կա ռուց վածք նե րը շա հա գոր ծող տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րից մշտա կան մուտ քե րի 
ստա ցում՝ սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր ման (տա րածք նե րի շա հա
գործ ման, սպա սարկ ման) հա մար:

Հաշ վա ռու մից հե տո կհստա կեց վեն և կճշգրտ վեն, ինչ պես նաև պետք է նա խանշ վեն ռազ մա
վա րու թյան ի րա կա նաց ման հիմ ա կան տա րա ծաշր ջան ներն ու գո տի նե րը: Բա ցի այդ, առ կա են 
ո րոշ ռիս կեր և հա վա նա կան ա ռա վե լու թյուն ներ, ո րոնք ևս պետք է նկա տի ու նե նալ ռազ մա վա
րու թյան և ա ռան ձին ծրագ րե րի մեկ նար կին: Դ րանք են՝

 ● ՀՀ դրա մի գնո ղու նա կու թյու նը հիմ ա կան տա րադ րամ ե րի նկատ մամբ, ինչ պես նաև գնա ճի 
մա կար դա կը,

 ● Տն տե սու թյան ա ճի տեմ պե րը,
 ● Բ նակ չու թյան ե կա մուտ նե րի ա ճը,
 ● Մաս նա վոր դրա մա կան փո խան ցում ե րի ծա վալ նե րը և այլն:
Ա ռա ջի կա տա րի նե րին շատ բան կախ ված է լի նե լու սո ցիալհո գե բա նա կան մթնո լոր տից՝ թե լա

վա տե սա կան և թե չա փա վոր լա վա տե սա կան հաշ վարկ նե րով ստաց ված անհ րա ժեշտ ֆի նան սա
կան ռե սուրս նե րի մյուս ֆի նան սա վո րող նե րի (բնա կիչ ներ, կազ մա կեր պու թյուն ներ) կող մից հա
մա պա տաս խան ներդ րում ե րի կա տար ման հնա րա վո րու թյու նից ու պատ րաս տա կա մու թյու նից:

ԿաՐԻՔաՎՈՐՈՒԹՅաՆ ԸՆԴՀաՆՈՒՐ բՆՈՒԹաԳՐԻՉ 
Ում է հաս նում սո ցիա լա կան բնա կա րան կամ բնա կա րա նա յին ա պա հո վում

Ա ռա ջարկ վող մո դե լի շրջա նակ նե րում սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին հա մա կար գից օգտ
վե լու ի րա վունք ու նե ցող ըն տա նի քը40 պետք է միա ժա մա նակ բա վա րա րի առն վազն հետև յալ 
չա փա նիշ նե րին.
1. ըն տա նի քի ան դամ ե րից առն վազն մե կը պետք է լի նի ՀՀ քա ղա քա ցի,
2. ըն տա նի քի ան դամ ե րից ոչ մե կը չպետք է նա խորդ ե րեք տա րի նե րին հան դի սա նա ՀՀ օ րեն

քի հա մա ձայն գույ քի և ե կա մուտ նե րի հայ տա րա րա գիր ներ կա յաց նող անձ,
3. տվյալ ըն տա նի քը պետք է բնակ վե լիս լի նի՝

 ● մեկ բնակ չի հաշ վով 15 քառ. մ մա կե րե սից պա կաս տա րած քում, կամ
 ● վթա րա յին, քանդ ման են թա կա, ինչ պես նաև տեխ նի կա կան ու տնտե սա կան նպա տա կա հար

մա րու թյան տե սանկյ ու նից վե րա կանգն ման ոչ են թա կա տա նը (բնա կա րա նում, կի սա կա ռույց 
կա ցա րա նում), կամ

 ● ծանր քրո նիկ հի վան դու թյամբ տա ռա պող ան ձի հետ,

40 Ռազմավարության նպատակների համար ընտանիք են համարվում երկու և ավելի անձից բաղկացած համատեղ 
ապրող հարազատները կամ ամուսինները կամ միայնակ տարեց անձը:
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4. վեր ջին առն վազն հինգ տա րում տվյալ ըն տա նի քի որևէ ան դամ չպետք է օ տա րած լի նի բնա

կա րան կամ բնա կա րա նի ար ժե քին հա մա պա տաս խան գույք,
5. անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է հա մա պա տաս խա նի ե կամ տի վե րա բեր յալ սահ ման ված 

պա հանջ նե րին:
Սույն պա հանջ նե րը ե կամ տի հա մա պա տաս խան չա փա նի շին բա վա րա րե լու դեպ քում հնա րա

վո րու թյուն կտան ձեռք բե րել սո ցիա լա կան բնա կա րան: Սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ա պա
հով ման այլ տե սակ նե րից օգտ վե լը են թադ րում է այս հինգ պար տա դիր պայ ման նե րին զու գա հեռ 
լրա ցու ցիչ պայ ման նե րի բա վա րա րում ևս (ե կամ տի ա ռա վե լա գույն շեմ և կա րի քա վո րու թյան թի
րախ խմբի ա ռաջ նա հեր թու թյուն):

աՌաՋՆաՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Կա րի քա վո րու թյան թի րախ խմբեր41

խումբ 1. Ա նօթևան ըն տա նիք42 (խմբի ներ սում ա ռաջ նա հեր թու թյուն ա ռա վել շատ ան չա փա հաս 
ե րե խա նե րով ըն տա նի քին, այ նու հետև՝ թո շա կա ռու նե րով ըն տա նի քին):

խումբ 2. Մեկ ան ձի հաշ վով 5,5 քառ. մետ րից պա կաս մա կե րե սով բնա կե լի տա րած քում բնակ
վող ըն տա նիք:

խումբ 3. Ե րեք և ա վե լի ան չա փա հաս ե րե խա նե րով ըն տա նիք (խմբի ներ սում ա ռաջ նա հեր թու
թյուն ա ռա վել շատ ե րե խա նե րով ըն տա նի քին, միա կող մա նի ծնո ղա զուրկ ըն տա նի քին):

խումբ 4. Մար զե րում աշ խա տող ու սու ցիչ նե րի և բ ժիշկ նե րի ըն տա նիք ներ (խմբի ներ սում ա ռաջ
նա հեր թու թյուն ա ռա վել շատ ան չա փա հաս ե րե խա նե րով ըն տա նի քին):

խումբ 5. Սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րում բնակ վող ե րի տա սարդ ըն տա նիք (խմբի ներ սում 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն ա ռա վել շատ ան չա փա հաս ե րե խա նե րով ըն տա նի քին):

խումբ 6. Բ նա կան ա ղետ նե րի (երևույթ նե րի) հետևան քով ա նօթևան մա ցած ըն տա նիք ներ (խմբի 
ներ սում ա ռաջ նա հեր թու թյուն ա ռա վել շատ ան չա փա հաս ե րե խա նե րով ըն տա նի քին, 
այ նու հետև՝ վե րար տադ րո ղա կան պո տեն ցիա լով օժտ ված ըն տա նի քին):

խումբ 7. Ման կատ նե րի շրջա նա վարտ ներ (խմբի ներ սում ա ռաջ նա հեր թու թյուն ա մուս նու և կ նոջ 
կող մից ման կա տան շրջա նա վարտ նե րի ըն տա նի քին, այ նու հետև՝ ա ռա վել շատ ան չա
փա հաս ե րե խա նե րով ըն տա նի քին):

խումբ 8. Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով հաշ ման դամ դար ձած ան դամ ու նե ցող 
ըն տա նիք ներ (խմբի ներ սում ա ռաջ նա հեր թու թյուն ա ռա վել շատ ան չա փա հաս ե րե
խա նե րով ըն տա նի քին, այ նու հետև՝ վե րար տադ րո ղա կան պո տեն ցիա լով օժտ ված 
ըն տա նի քին):

խումբ 9. Հաշ ման դամ ու նե ցող ըն տա նիք ներ (խմբի ներ սում ա ռաջ նա հեր թու թյուն ա ռա վել շատ 
ան չա փա հաս ե րե խա նե րով ըն տա նի քին, այ նու հետև՝ վե րար տադ րո ղա կան պո տեն
ցիա լով օժտ ված ըն տա նի քին):

խումբ 10. Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի և Ար ցախ յան ա զա տա մար տի մաս նա կից նե րի ըն
տա նիք ներ (խմբի ներ սում ա ռաջ նա հեր թու թյուն զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի 
ըն տա նիք նե րին):

Նշ ված ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը կի րառ վում են (ու ժի մեջ են մտնում) ըն տա նի քի հա մա պա
տաս խան կար գա վի ճա կը հա մայն քի կող մից վե րոնշ յալ հաշ վառ ման հա մա կար գի մի ջո ցով ամ
րագր վե լու պա հից:

Ա ռաջ նա հեր թու թյու նը որ պես կա նոն կի րառ վում է պե տա կան և հա մայն քա յին մի ջոց նե րի հաշ
վին սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում, իսկ, օ րի նակ, կոր պո րա ցիա
նե րի կամ ան հատ նե րի մի ջոց նե րի ներդր մամբ (նե րառ յալ աշ խա տու ժը) ի րա գործ վող ծրագ րե րի 
ի րաց ման ժա մա նակ հաշ վի են առն վում հա մա պա տաս խան թի րախ խմբե րի մե ծու թյու նը (կոր
պո րա ցիա նե րի աշ խա տա կից ներ, ներդ րում կա տա րած ըն տա նիք ներ), անհ րա ժեշտ բնակ ֆոն

41 Հաշվառման արդյունքում այս պատկերը պետք է ունենանք ըստ մարզերի և Երևանի:
42 Անօթևան չի համարվում այն ընտանիքը, ում օրենսդրությամբ տրամադրվել է բնակարան կամ բնակարանա շի

նու թյան միջոց կամ բնակարանային սերտիֆիկատ, ստացել է կամ հրաժարվել է:
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դի ծա վա լը և տա րած քա յին զար գաց ման ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը: Օ րի նակ, ռազ մա վա րու թյան 
շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րում կա րող է ա ռան ձին դի տարկ վել այն պի սի ըն տա
նիք նե րի հա մար բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան ա պա հո վու մը, հատ կա պես մար զե րում և գ յու
ղա կան հա մայնք նե րում, ո րոնք բա վա րա րե լով կա րի քա վո րու թյան ընդ հա նուր բնու թագ րիչ նե
րին, միա ժա մա նակ բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան հա մար կա րող են տրա մադ րել հաա պա
տաս խան ո րա կա վո րու մով (հմտու թյու նով) աշ խա տուժ (կա րի քա վոր ըն տա նի քի և/ կամ վեր ջի նիս 
բա րե կամ ե րի կող մից):

ՍՈՑԻաԼաԿաՆ բՆաԿաՐաՆաՅԻՆ աՊաՀՈՎՄաՆ ՀԻՄՆաԿաՆ ՏԵՍաԿՆԵՐԸ 
Ուղ ղու թյուն ներն ըստ թի րախ խմբի ըն տա նի քի ե կամ տի43 և ա ռաջ նա հեր թու թյան

Հաշ վի առ նե լով սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ա պա հո վու թյան ար տերկ րի և տե ղա կան փոր
ձը, ներ կա յումս ՀՀում ան վա նա կան մի ջին աշ խա տա վար ձը՝ 108 000 դրամ, 2011 թվա կա նի ա ռա
ջին ե ռամս յա կում նվա զա գույն սպա ռո ղա կան զամբ յու ղը՝ 62 640 դրամ44, ինչ պես նաև սո ցիա լա
կան բնա կա րա նա յին ա պա հով ման ա ռան ձին ծրագ րեր ի րա կա նաց րած հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի կող մից օ ժան դա կու թյուն ստա ցած յու րա քանչ յուր ըն տա նի քի մի ջին ամ սա կան 
137 000 դրամ ե կա մու տը, ա ռա ջար կում ենք բնա կա րա նա յին ա պա հով ման հետև յալ հիմ ա կան 
տե սակ նե րը.
ա պա հով ման տե սակ 1. Ըն տա նի քի մեկ շնչի հաշ վով ամ սա կան ե կա մուտ նե րը՝ սո ցիա լա կան 

բնա կա րա նի գնման հա մար՝ կա րի քա վո րու թյան ընդ հա նուր բնու թագ րի չին (բնա կա
րա նա յին ա պա հով ման հա մա կար գում նե րառ վե լու նվա զա գույն հինգ պա հանջ նե րը) 
բա վա րա րե լու դեպ քում.

 ● Երևա նում՝ 80100 հա զար դրամ,
 ● Երևա նից բա ցի այլ հա մայնք նե րում՝ 6080 հա զար դրամ,
 ● սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րում՝ ա ռանց ե կամ տա յին սահ մա նա փակ ման:

ա պա հով ման տե սակ 2. Ըն տա նի քի մեկ շնչի հաշ վով ամ սա կան ե կա մուտ նե րը՝ սո ցիա լա կան 
բնա կա րա նի հա մավ ճա րով գնման հա մար՝ կա րի քա վո րու թյան ընդ հա նուր բնու
թագ րի չին բա վա րա րե լու և ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի թի րախ խմբե րից որևէ մե կում45 
ընդգրկ վե լու դեպ քում.

 ● Երևա նում՝ 6080 հա զար դրամ,
 ● Երևա նից բա ցի այլ հա մայնք նե րում՝ 4060 հա զար դրամ,
 ● սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րում՝ մինչև 40 հա զար դրամ:

ա պա հով ման տե սակ 3. Ըն տա նի քի մեկ շնչի հաշ վով ամ սա կան ե կա մուտ նե րը՝ հա մա պա տաս
խան տա րածք նե րում սո ցիա լա կան բնա կա րա նի վար ձա կա լու թյան հա մար՝ կա րի քա
վո րու թյան ընդ հա նուր բնու թագ րի չին բա վա րա րե լու դեպ քում.

 ● Երևա նում՝ 6080 հա զար դրամ,
 ● Երևա նից բա ցի այլ հա մայնք նե րում՝ 4060 հա զար դրամ,
 ● սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րում՝ ա ռանց ե կամ տա յին սահ մա նա փակ ման:

ա պա հով ման տե սակ 4. Ըն տա նի քի մեկ շնչի հաշ վով ամ սա կան ե կա մուտ նե րը՝ հա մա պա տաս
խան տա րածք նե րում սո ցիա լա կան բնա կա րա նի հա մավ ճա րով վար ձա կա լու թյան հա
մար՝ կա րի քա վո րու թյան ընդ հա նուր բնու թագ րի չին բա վա րա րե լու և ա ռաջ նա հեր թու
թյուն նե րի թի րախ խմբե րից որևէ մե կում ընդգրկ վե լու դեպ քում.

 ● Երևա նում՝ 4060 հա զար դրամ,
 ● Երևա նից բա ցի այլ հա մայնք նե րում՝ 2040 հա զար դրամ,
 ● սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րում՝ մինչև 20 հա զար դրամ:

43 Առնվազն վերջին երեք տարիներին ունեցել են կայուն եկամտի աղբյուր՝ ապահովման համապատասխան 
տեսակի համար առաջարկված եկամուտների մակարդակի չափով:

44 http://armstat.am/file/article/sv_03_11r_6300.pdf
45 Ռազմավարությունը կարող է առաջնահերթությունների թիրախ խմբերը խմբավորել ըստ բնակարանային 

ապահովման տեսակից օգտվելու իրավունքի:
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ա պա հով ման տե սակ 5. Ան կախ ե կամ տի չա փից կա րի քա վո րու թյան բնու թագ րիչ նե րին բա

վա րա րող ըն տա նի քի (ըն տա նիք նե րի) կող մից ռազ մա վա րու թյան շրջա նակ նե րում 
ըն դուն ված ծրագ րին հա մա պա տաս խան տա րածք նե րում հո ղակ տո րի, ինչ պես նաև 
շի նա րա րու թյան, կա ռու ցա պատ ման, կա պի տալ վե րա նո րոգ ման կամ նո րոգ ման (կո
մու նալկեն ցա ղա յին կամ են թա կա ռուց ված քա յին) նա խա հաշ վա յին աշ խա տանք նե րի 
ողջ աշ խա տու ժի առ կա յու թյան դեպ քում՝ ա պա հով վում են շի նան յու թեր կամ ար տոն
յալ ֆի նան սա վո րում հա մա պա տաս խան տա րածք նե րում սո ցիա լա կան բնա կա րա նի 
շի նա րա րու թյան հա մար:

ա պա հով ման տե սակ 6. Ան կախ ե կամ տի չա փից կա րի քա վո րու թյան բնու թագ րիչ նե րին բա
վա րա րող ըն տա նի քի (ըն տա նիք նե րի) կող մից շի նա րա րու թյան, կա ռու ցա պատ ման, 
կա պի տալ վե րա նո րոգ ման կամ նո րոգ ման (կո մու նալկեն ցա ղա յին կամ են թա կա
ռուց ված քա յին) նա խա հաշ վա յին աշ խա տանք նե րի ողջ աշ խա տու ժի և շի նան յու թի առ
կա յու թյան դեպ քում՝ ռազ մա վա րու թյան շրջա նակ նե րում ըն դուն ված ծրագ րին հա մա
պա տաս խան տա րածք նե րում հա մայն քի կող մից հո ղակ տո րի տրա մադ րում սո ցիա լա
կան բնա կա րա նի շի նա րա րու թյան հա մար:

Ա պա հով ման ո րոշ տե սակ նե րի հա մար ե կամ տի նվա զա գույն շե մի բա ցա կա յու թյու նը չի նշա
նա կում, որ ա պա հո վու մից կա րող են օգտ վել ընդ հան րա պես ե կա մուտ չու նե ցող ան ձինք:

Ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը պետք է կի րառ վեն ըստ հաշ վառ ման վայ րի կամ սո ցիա լա կան բնա
կա րա նա յին ա պա հով ման ծրագ րե րի թի րախ կենտ րոն նե րի (տա րա ծաշր ջան նե րի): Այ սինքն՝ 
հաշ վառ ված կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման լու ծում եր տրվում են 
հաշ վառ ման հա մայն քի տա րած քում կամ ի րա կա նաց վում է նպա տա կա յին ծրագ րա վո րում, տրա
մադ րե լով ռազ մա վա րու թյան դրույթ նե րից բխող այլ նպա տա կա հար մար, նա խա պես պլա նա վոր
ված տա րածք:

Բ նա կա րա նա յին ա պա հով ման վե րը նշված ո րոշ տե սակ նե րով նա խա տես վող խրա խուս ման 
մի ջոց նե րի գոր ծադ րու մը կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում կա վե լաց նի ռազ մա վա րու թյան ընդ հա
նուր քա ղա քա կա նու թյան ի րա գործ ման մեջ մաս նա վոր հատ վա ծի մաս նակ ցու թյու նը (հատ կա
պես՝ ֆի զի կա կան ան ձանց մաս նա վոր խնա յո ղու թյուն նե րի ներգ րա վու մը)՝ ֆի նան սա վոր ման 
տե սա կա րար կշի ռը սկզբնա կան շրջա նում նա խա տես վող 2040 տո կոս մաս նա բաժ նից հասց
նե լով 60 տո կո սի:

Վե րը նշված պայ ման նե րով բնա կա րան նե րի աշ խար հագ րա կան ա ռա ջար կը՝ ըստ տա րա ծաշր
ջան նե րի և հա մայնք նե րի, պետք է ձևա վո րի կա ռա վա րու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով ազ գա յին անվ
տան գու թյան ա պա հով ման նպա տա կադ րում ե րը, մաս նա վո րա պես՝ հան րա պե տու թյան տա
րածք նե րի հա մա չափ զար գաց ման նա խանշ ված խնդիր նե րը, ինչ պես նաև սույն բաժ նում նշված 
կա րի քա վո րու թյան թի րախ խմբե րի հաշ վառ ման արդ յունք նե րը:

Ան շուշտ, վե րը նշված ծրագ րե րի հաշ վին պետք է ձևա վոր վի նաև հա մա պա տաս խան ֆոնդ, 
ո րը պետք է օգ տա գործ վի հա մա պա տաս խան խո ցե լի, հա տուկ ու շադ րու թյան կա րիք ու նե ցող 
կամ բազ մա զա վակ՝ հինգ և ա վե լի ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րին բնա կա րան ներ տրա մադ
րե լու հա մար (բնա կա րա նա յին ան հա տույց ա պա հո վում):

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա կա րա նա յին ա պա հով ման ռազ մա վա րու թյան և կոնկ
րետ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ՝ 

Կա ռա վա րու թյու նը ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման գլխա վոր պա տաս խա նա տուն է: Վեր
ջինս ան ձամբ կամ լիա զոր մարմ ի մի ջո ցով, մաս նա վո րա պես, սահ մա նում է թի րախ խմբե րի 
հաշ վառ ման կար գը և մե թո դա բա նու թյու նը, ո րո շում է ռազ մա վա րու թյան շրջա նակ նե րում ծրագ
րե րի ի րա կա նաց ման աշ խար հագ րա կան տա րածք նե րը, կա տա րում է կոնկ րետ հա մայնք նե րի և 
գո տի նե րի ընտ րու թյու նը, ըն դու նում է յու րա քանչ յուր տար վա ծրագ րե րը, հաս տա տում է օ րի նա
կե լի նա խագ ծեր և նա խա հա շիվ եր, վե րահս կում է ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քը և շի նա
րա րու թյան ո րա կը:

Տե ղա կան ին քա կա ռա վար ման մար մին նե րը սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ա պա հով ման ծրագ
րե րի ան մի ջա կան ի րա կա նաց նող ներն են: Վեր ջին ներս, մաս նա վո րա պես, ի րա կա նաց նում են 
թի րախ խմբե րի հաշ վա ռու մը, կազ մա կեր պում են շի նա րա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ընտ
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րու թյան մրցույթ նե րը, հա մա պա տաս խան դեպ քե րում կա տա րում են հո ղա հատ կա ցում, հսկում 
են շի նա րա րու թյու նը:

Մարզ պետ նե րը հա մա կար գում են ի րենց տա րած քում հա մայնք նե րի կող մից ի րա կա նաց վող 
հա մա պա տաս խան աշ խա տանք նե րը և հան դի սա նում են թի րախ խմբե րի հաշ վառ ման ո րա կի 
(ընդ հա նուր ցու ցա նիշ նե րի) և ներ կա յաց վող տե ղե կատ վու թյան պա տաս խա նա տուն, ամ փո փում 
են ըն թա ցիկ խնդիր նե րը, հա մայնք նե րից ստաց ված ա ռա ջարկ նե րը և ներ կա յաց նում են կո լե գիալ 
մարմ ին:

Կո լե գիալ մար մի նը ձևա վոր վում է Ազ գա յին ժո ղո վի, կա ռա վա րու թյան (Տա րած քա յին կա
ռա վար ման, Քա ղա քա շի նու թյան, Սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան, Ս պոր տի և ե րի տա սար դու
թյան, Սփ յուռ քի նա խա րա րու թյուն ներ), մի ջազ գա յին և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից: Կո լե գիալ մար մի նը քննում է բո ղոք նե րը, պար զա բա նում եր է 
տա լիս հաշ վառ ման կար գի վե րա բեր յալ, նա խագ ծում և կա ռա վա րու թյանն է ա ռա ջար կում 
սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ա պա հով ման տա րե կան ծրագ րե րը ըստ ֆի նան սա վոր ման ծա
վա լի, աղբ յուր նե րի, տա րած քա յին ընդգրկ վա ծու թյան և կոնկ րետ հա մայնք նե րի: Հետևում է 
ռազ մա վա րու թյան ըն թաց քի լու սա բան մա նը ԶԼՄնե րում, ներ կա յաց նում է հա մա պա տաս
խան ա ռա ջար կու թյուն ներ: Հա մա կար գում է կա րի քա վո րու թյան ընդ հա նուր բնու թագ րի չի 
ո րոշ ման հա մար ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը՝ տե ղե կատ վու թյան շրջա նա ռու թյու նը գոր
ծա դիր մարմ ի, հան րա պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի, տա րած քա յին և տե ղա կան ին քա
կա ռա վար ման մար մին նե րի միջև: 

3.3. Սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ա պա հով ման քա ղա քա կա նու թյան 
դրա կան ազ դե ցու թյուն նե րը

Սո ցիա լա կան ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը
Սո ցիա լա կան ազ դե ցու թյու նը նախ և ա ռաջ պայ մա նա վոր ված է ընտր վե լիք թի րա խա յին խմբե

րի սո ցիա լա կան վի ճա կի բա րե լավ մամբ, ա ռող ջու թյան պահ պան մամբ, մշա կու թա յին ա ռու մով՝ 
սո ցիա լա կան փո խազ դե ցու թյան ակ տի վաց մամբ ու արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մամբ: Միա
ժա մա նակ կարևոր վում է երկ րում նման լայ նա մասշ տաբ և ըստ էու թյան ան նա խա դեպ ռազ մա
վա րու թյան ի րա կա նաց ման սո ցիալհո գե բա նա կան ազ դե ցու թյու նը, ո րը պայ մա նա վոր ված է 
հա մա պա տաս խան թի րա խա յին խմբե րում ընդգրկ ված ըն տա նիք նե րի հաշ վառ մամբ (հեր թագր
մամբ), սո ցիա լա կան բնա կա րա նա շի նու թյան մեջ հա մա պա տաս խան հա մայնք նե րում տե ղի 
բնակ չու թյան և հա մայն քա յին միա վոր նե րի ընդգրկ մամբ, գոր ծըն թա ցի լու սա բան մամբ և տա
րեց տա րի ար ձա նագր վող արդ յունք նե րի առ կա յու թյամբ: Ն ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րի ի րա
գոր ծու մը՝ հա զա րա վոր քա ղա քա ցի նե րի ու ըն տա նիք նե րի նե րառ մամբ, պար բե րա բար հաշ վետ
վո ղա կա նու թյամբ ու արդ յունք նե րի լու սա բան մամբ, կհան գեց նի նաև բա րո յա հո գե բա նա կան 
մթնո լոր տի բա րե լավ մա նը ամ բողջ հա սա րա կու թյու նում:

Տն տե սա կան ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը
Ռազ մա վա րու թյան շրջա նակ նե րում հատ կաց ված մի ջոց նե րի նպա տա կա յին օգ տա գոր ծու մը, 

որն այ սօր վա գնա հա տա կան նե րով կազ մում է տա րե կան շուրջ 15 մի լիարդ դրամ, են թադ
րում է հիմ ա կա նում տե ղա կան շի նա րա րա կան հում քի օգ տա գոր ծում, կա րի քա վոր հա մայնք
նե րի և ըն տա նիք նե րի ընդգր կում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րում, դրա նով զբաղ վա ծու թյան 
ա պա հո վում հենց հա մա պա տաս խան թի րախ խմբե րում, ինչ պես նաև բնա կա րա նա յին շու կա
յի ակ տի վա ցում և ո րոշ դեպ քե րում չհիմ ա վոր ված բարձր գնե րի կա յու նա ցում: Կ կար գա վոր վի 
բնա կա րա նա յին շու կան, կխթան վի այս ո լոր տում ա ռա վել մեծ հնա րա վո րու թյուն նե րի օգ տա
գոր ծու մը, կդառ նա մրցակ ցա յին՝ նվա զեց նե լով գնե րը: Մի շարք սխե մա նե րի գոր ծադ րու մը 
և մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա ցու մը թե կազ մա կեր պու թյուն նե րի, թե ան հատ քա ղա քա ցի նե րի 
մի ջոց ներն ու խնա յո ղու թյուն նե րը կբե րի շու կա՝ նպաս տե լով շի նա րա րու թյան, շի նան յու թե րի 
ար տադ րու թյան, ինչ պես նաև ֆի նան սա կան շու կա յի զար գաց մա նը: Իսկ ՏԻՄե րի մաս նակ
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ցու թյամբ տա րածք նե րի ներգ րա վու մը այս ծրագ րում իր նպաս տը կբե րի մար զե րի հա մա չափ 
զար գաց ման գոր ծին:

բ նա պահ պա նա կան և քա ղա քա շի նա կան ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը
Եր կա րա ժամ ետ ծրագ րա վոր ված աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը են թադր վում է, որ ա ռա

վել հիմ ա վոր կլու ծի ըն թա ցիկ և ա պա գա բնա պահ պա նա կան և քա ղա քա շի նա կան խնդիր
նե րը: Ն ման մասշ տա բա յին և եր կա րա ժամ ետ ռազ մա վա րու թյու նը պետք է հան դի սա նա այն 
կենտ րո նա կան քա ղա քա շի նա կան և բ նա կեց ման (կեն սա գոր ծու նեու թյան) պլա նը, ո րի շուրջ 
և ո րը հաշ վի առ նե լով պետք է ծրագր վեն հան րա պե տու թյան քա ղա քա յին և գ յու ղա կան բո լոր 
հա մայնք նե րի զար գաց ման ծրագ րե րը: Միա ժա մա նակ, այս ծրա գի րը լավ ա ռիթ է վե րա կանգն
վող է ներ գե տի կա յի և Հա յաս տա նում ու աշ խար հում առ կա այ լընտ րան քա յին տեխ նո լո գիա նե րի՝ 
բնա կա րա նա յին տնտե սու թյուն նե րում ներդր ման հա մար: Պահ պա նե լով բնա կան ռե սուրս նե
րի ռա ցիո նալ օգ տա գոր ծու մը՝ նվա զա գույ նի հասց նե լով վա սա կար նյու թե րի ար տա նե տու մը, 
հնա րա վո րինս նվա զեց նե լով չվե րա կանգն վող ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծու մը բնա կա րա նա շի նու
թյան մեջ: Հա մա կարգ ված և մեկ միաս նա կան նպա տա կա յին քա ղա քա կա նու թյու նը դի տար կե
լու է բնա կա րա նա շի նու թյու նը և բ նա կա րա նա յին ա պա հո վու մը որ պես ոչ միայն բնակ տա րած
քի ա պա հո վում, այլ նաև են թա կա ռուց վածք նե րի ձևա վո րում և մար դու կեն սա գոր ծու նեու թյան 
հա մար պայ ման նե րի ա պա հո վում: Ա ռաջ նա յի նը ոչ թե գեր շա հույթն է, այլ ռազ մա վա րու թյան 
հիմ ա կան նպա տա կի ա պա հո վու մը, ին չը թույլ կտա խու սա փել այն բո լոր չա րա շա հում ե րից 
և խե ղա թյու րում ե րից, ո րոնք տե ղի ու նե ցան վեր ջին տա րի նե րին շի նա րա րու թյան կտրուկ ա ճի 
պայ ման նե րում:

Ժո ղովր դագ րա կան ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը
Ռազ մա վա րու թյան մեկ նար կով պայ մա նա վոր ված ժո ղովր դագ րա կան ազ դե ցու թյու նը կապ

ված է ըն տա նի քի պլա նա վոր ման, բնա կա վայ րի ընտ րու թյան և բ նա կա րա նով ա պա հով ման ա ռա
վել ի րա տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյան և ա ռան ձին ըն տա նի քի հա մար դրանք 
հաշ վի առ նե լու հան գա ման քի հետ: Միա ժա մա նակ ռազ մա վա րու թյու նը են թադ րում է թի րա խա
յին խմբե րի ձևա վոր ման ժա մա նակ հա տուկ հաս ցեա կա նու թյուն ուղղ ված վե րար տադ րո ղա կան 
պո տեն ցիա լով օժտ ված ե րի տա սարդ ըն տա նիք նե րին: 

Տա րած քա յին հա մա չափ զար գաց ման ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը
Ռազ մա վա րու թյան մշակ ման ե լա կե տե րից պետք է հան դի սա նա տա րած քա յին զար գաց ման հա

մա չա փու թյանն օ ժան դա կե լը, սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րերն ամ րապն դե լը: Տա րած քա յին զար
գաց ման ծրագ րե րի հետ փոխ կապ վա ծու թյու նը, ինչ պես նաև հա մայնք նե րի մի ջոց նե րի ընդգր
կու մը սո ցիա լա կան բնա կա րա նա շի նու թյան ծրագ րե րում, բնա կա րան նե րի տրա մադր ման տար
բե րակ ված մո տե ցում ե րը ե րաշ խիք են ռազ մա վա րու թյան՝ տա րած քա յին հա մա չափ զար գաց ման 
վրա ու նե նա լիք ազ դե ցու թյան: Այս ա ռու մով կարևոր է գնա հա տել բնա կա րա նա յին ա պա հով ման 
գոր ծըն թաց նե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման բո լոր մաս նա կից նե րի հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը:

Քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը
Ռազ մա վա րու թյան ի րա գոր ծու մը հա վակ նում է դառ նալ եր կա րա ժամ ետ կա յուն պե տա կան 

ծրա գիր՝ ան կախ քա ղա քա կան ու ժե րի դա սա վո րու թյու նից, միև նույն ժա մա նակ ռազ մա վա րու
թյան հա ջող ըն թաց քը ան խու սա փե լիո րեն դրա կա նո րեն կանդ րա դառ նա կա ռա վա րու թյան, 
քա ղա քա կան վեր նա խա վի և հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի վար կի վրա, կնպաս տի սո ցիա
լա կան և քա ղա քա կան հա մե րաշ խու թյանն ու կա յու նու թյա նը: Ծ րա գի րը Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րին հույս և հա վատ կներշն չի ի րենց և ի րենց երկ րի ա պա գա յի 
նկատ մամբ:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ներածություն 

Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան հիմ ա կան նպա տա կը բնակ չութ յան 
տնտե սա կան ակ տի վութ յան բարձ րաց ման ճա նա պար հով լրիվ և  արդ յու նա վետ զբաղ վա ծութ
յան ա պա հով ման հա մար պայ ման նե րի ստեղ ծում է: Հենց այդ նպա տա կին է միտ ված սույն 
փաս տա թուղ թը: 

Զ բաղ վա ծութ յան ո լոր տի հա մա կարգ ված ու նպա տա կա յին բա րե փո խում ե րի արդ յու նա
վետ ի րա կա նաց ման նպա տա կով մշակ ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան զբաղ վա ծութ յան 
ռազ մա վա րութ յու նը (այ սու հետ` Զ բաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յուն) բաղ կա ցած է նե րա ծութ
յու նից և  եր կու գլուխ նե րից: Զ բաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յան բո վան դա կա յին կա ռուց ված քի 
ո րո շարկ ման հա մար որ պես ու ղե նիշ ծա ռա յել է Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան 
մե թո դա բա նութ յու նը:

Նե րա ծութ յու նում ներ կա յաց ված է զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի տեղն ու դե րը բնակ չութ յան սո
ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան ընդ հա նուր բնա գա վա ռում, այդ թվում` զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի 
պե տա կան կար գա վոր ման են թա հա մա կար գի տեղն ու դե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
բնակ չութ յան աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան ո լոր տը կար գա վո րող առ կա հա
մա կար գում, նե րառ յալ` շա հա ռու նե րի շրջա նա կի սո ցիալժո ղովր դագ րա կան կա ռուց ված քը, 
պե տա կան կա ռա վար ման գոր ծող հա մա կար գի ինս տի տու ցիո նալ են թա հա մա կար գը, քա ղա
քա կա նութ յան հիմ ա կան նպա տա կը, խնդիր ներն ու որ դեգր ված սկզբունք նե րը, զբաղ վա ծութ
յան քա ղա քա կա նութ յան ընդ հան րա կան գնա հա տա կա նը սո ցիա լա կան պե տութ յան` Հա յաս տա
նի հա մար նա խընտ րե լի մո դե լի տե սանկյ ու նից, Զ բաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յան մշակ ման 
անհ րա ժեշ տութ յունն ու կա ռուց ված քը:

Ա ռա ջին գլու խը նե րա ռում է ան կա խա ցու մից ի վեր զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի պե տա կան կար
գա վոր ման քա ղա քա կա նութ յան է վոլ ու ցիան, ներ քին աշ խա տա շու կա յի ի րա վի ճա կա յին վեր լու
ծութ յու նը, փո փո խութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Երկ րորդ գլխում փորձ է ար վում բա ցա հայ տել զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի առջև ծա ռա ցած մար
տահ րա վեր նե րը, ռազ մա վա րա կան զար գաց ման հիմ ախն դիր նե րը, ինչ պես նաև ներ կա յաց ված 
է ա ռա ջարկ վող քա ղա քա կա նութ յան մո դե լը` նպա տակ ներ, խնդիր ներ, գե րա կա ուղ ղութ յուն ներ, 
սկզբունք ներ, գնա հատ ման մե խա նիզմ եր:

Զ բաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յու նը մշակ վել է` նկա տի ու նե նա լով Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան Սահ մա նադ րութ յան, Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան (ԱՄԿ) զբաղ վա
ծութ յան ո լոր տին վե րա բե րող կոն վեն ցիա նե րի ու հանձ նա րա րա կան նե րի, Եվ րո պա կան սո ցիա
լա կան խար տիա յի (ԵՍԽ) պա հանջ նե րը, ինչ պես նաև ներ կա սո ցիալտնտե սա կան ի րա վի ճակն 
ու զար գաց ման մար տահ րա վեր նե րը, պե տա կան կար գա վոր ման հիմ ախն դիր ներն ու դրանց 
փու լա յին լուծ ման օբ յեկ տիվ հնա րա վո րութ յուն նե րը: Այն նե րա ռում է զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի 
ա ռա ջի կա բա րե փո խում ե րի մշակ ման և  ի րա կա նաց ման նոր ռազ մա վա րա կան և մար տա վա րա
կան մո տե ցում ե րը` ինս տի տու ցիո նալ և կա ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման, 
ներ քին աշ խա տա շու կա յի պե տա կան ըն թա ցիկ (կար ճա ժամ ետ և միջ նա ժամ ետ) և հե ռան կա
րա յին (եր կա րա ժամ ետ) կար գա վոր ման, զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի պե տա կան կար գա վոր ման 
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արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը միտ ված նոր մե թոդ նե րի ու մե խա նիզմ ե րի ներդր ման 
ուղ ղութ յուն նե րով:

Ներ կա յումս զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի պե տա կան կար գա վոր ման և կա ռա վար ման ինս տի տու
ցիո նալ կա ռուց ված քը` կա ռա վար ման տար բեր մա կար դակ նե րում, ի րե նից ներ կա յաց նում է ներ
քո հիշ յալ ընդ հան րա կան պատ կե րը:

ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ընդ հա նուր կար գա վոր ման 
շրջա նակ նե րում հա մա պա տաս խան լիա զոր մար մին նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց նում է աշ խա տու
ժի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի հաշ վեկշռ վա ծութ յան և կա ռուց ված քա յին հա մա պա տաս խա նութ
յան կար գա վո րում: Այս նպա տա կին են միտ ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կող մից վար վող 
զբաղ վա ծութ յան, աշ խա տան քի և  աշ խա տա վար ձի, ձեռ նար կա տի րա կան, ֆի նան սա վար կա յին, 
տա րած քա յին զար գաց ման, ներդ րու մա յին, հար կա յին, կրթա կան, ժո ղովր դագ րա կան քա ղա քա
կա նութ յուն նե րը: Նշ ված բնա գա վառ նե րում լիա զոր պե տա կան մար մին ներն են ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիա լա կան հար ցե րի, ՀՀ է կո նո մի կա յի, ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան, ՀՀ տա րած քա յին կա
ռա վար ման և  այլ նա խա րա րութ յուն ներ:

ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յու նը (ՀՀ ԱՍՀՆ) ներ քին աշ խա
տա շու կա յի հա մա կող մա նի ու սում ա սի րութ յուն նե րի, վեր լու ծութ յուն նե րի հի ման վրա մշա կում 
և  ի րա կա նաց նում է զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում վար վող պե տա կան քա ղա քա կա նութ յու նը, հա
մա գոր ծակ ցե լով շա հագր գիռ նա խա րա րութ յուն նե րի, գե րա տես չութ յուն նե րի, քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան սուբ յեկտ նե րի և  այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, վե րահս կում և գ նա հա տում 
է այդ քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի կա տար ման ըն թաց քը, 
մշա կում է զբաղ մունք նե րի ազ գա յին դա սա կար գիչ, ո րը հան դի սա նում է աշ խա տող նե րի և գոր
ծա տու նե րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի արդ յու նա վետ կար գա վոր ման անհ րա ժեշտ գոր ծիք նե րից 
մե կը, ներ կա յաց նում է ֆի նան սա կան հիմ ա վո րում եր և կա տա րում հա մա պա տաս խան բյու
ջե տա յին ծախ սե րի կան խա տե սում եր, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ներգ րա վում է լրա ցու ցիչ 
ֆի նան սա կան մի ջոց ներ` զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի զար գաց մանն ուղղ ված նոր ծրագ րե րի ի րա
կա նաց ման հա մար, ա պա հո վում է երկ րում ի րա կա նաց վող զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ
յան վե րա բեր յալ լայն հա սա րա կութ յան ի րա զե կու մը, ինչ պես նաև ակ տիվ մաս նակ ցութ յունն այդ 
քա ղա քա կա նութ յա նը: ԱՍՀ նա խա րա րութ յու նը հան դի սա նում է զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում մի
ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի` պե տութ յան ա նու նից հան դես ե կող հիմ ա կան գոր ծըն կե րը:

Հա յաս տա նում զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի պե տա կան կար գա վո րում ի րա կա նաց վում է զբաղ
վա ծութ յան կար գա վոր ման ա մե նամ յա ծրագ րե րով, ո րոնք յու րա քանչ յուր տա րի մշա կում է ՀՀ 
ԱՍՀՆն և ի րա կա նաց նում իր կա ռուց ված քում գոր ծող Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան ծա ռա յութ
յան (ԶՊԾ) մի ջո ցով: ՀՀ ԱՍՀՆն բ նակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման ա մե նամ յա 
պե տա կան ծրագ րե րը և դ րանց վե րա բեր յալ հան րա պե տա կան հա մա ձայ նեց ման կո մի տեի եզ
րա կա ցութ յու նը uահ ման ված կար գով ներ կա յաց նում է ՀՀ կա ռա վա րութ յուն` ՀՀ հա մախմբ ված 
բյու ջեում նե րա ռե լու և ՀՀ Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց նե լու հա մար: ԶՊԾն  իր 10 մար զա յին և 41 

տա րած քա յին կենտ րոն նե րով ընդգր կում 
է ՀՀ ողջ տա րած քը: ԶՊԾ նա խա ձեռ
նութ յամբ ստեղծ վում են տա րած քա յին և 
հան րա պե տա կան հա մա ձայ նեց ման կո
մի տե ներ: Վեր ջի նիս կազ մում հա վա սար 
թվա քա նա կով նե րառ ված են սո ցիա լա
կան գոր ծըն կե րութ յան ե րեք կող մե րի` 
պե տութ յան, գոր ծա տու նե րի և  արհ միութ
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 

Վե րը նշված մար զա յին և տա րած քա յին 
կենտ րոն նե րից բա ցի, ՀՀ կա ռա վա րութ
յան 2006 թ. դեկ տեմ բե րի 14ի թիվ 1915Ն 
ո րոշ մամբ Եր ևա նում ստեղծ վել է «Ե րի
տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան կողմ

« Հայաստանում զբաղ վա

ծության ոլորտի պետական 

կարգավորում իրակա

նացվում է զբաղ վա ծության 

կարգավորման ամենամյա 

ծրագրերով: 
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նո րոշ ման կենտ րոն» ՊՈԱԿը, ո րի հիմ ա կան նպա տակ ներն են ե րի տաuարդ նե րի մրցու նա
կութ յան բարձ րաց ման և  աշ խա տա շու կա յի պա հան ջար կին հա մա պա տաuխան մաuնա գի տութ
յան ընտ րութ յան նպա տա կով մաuնա գի տա կան կողմ ո րոշ ման ի րա կա նա ցու մը, անհ րա ժեշտ 
խորհր դատ վութ յան տրա մադ րու մը, ե րի տաuարդ նե րի կա րո ղութ յուն նե րի, մաս նա գի տա կան 
ու նա կութ յուն նե րի ու աշ խա տան քա յին հա կում ե րի բա ցա հայ տու մը և գ նա հա տու մը, աշ խա
տան քա յին կյանք մուտք գոր ծե լու հա մար նրանց անհ րա ժեշտ կա րո ղութ յուն նե րի ձևա վոր մանն 
ա ջակ ցե լը: ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2010 թ. ապ րի լի 15ի թիվ 408Ն ո րոշ մամբ Գ յում րի քա ղա քում 
ստեղծ վել է նաև « Հաշ ման դամ ե րի մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման և  աշ խա տան քա յին վե րա
կանգ նո ղա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿը, ո րի հիմ ա կան նպա տակ ներն են հաշ ման դամ ան ձանց (այդ 
թվում` ե րի տա սարդ) աշ խա տա շու կա յում մրցու նա կութ յան բարձ րաց ման և  աշ խա տան քի շու կա յի 
պա հան ջար կին հա մա պա տաuխան մաuնա գի տութ յան ընտ րութ յան նպա տա կով մաuնա գի տա
կան կողմ ո րո շու մը, աշ խա տա շու կա յում այդ ան ձանց ընդգրկ վա ծութ յան մա կար դա կի հե տա
զո տութ յուն նե րի և վեր լու ծութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, հաշ ման դամ ե րի uո ցիա լա կան հար
մար մա նը և մաuնա գի տա կան ու աշ խա տան քա յին վե րա կանգն մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ե րի 
ի րա կա նա ցու մը:

ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յու նը (ՀՀ ԷՆ) մշա կում և  ի րա կա նաց նում է տնտե սա կան քա ղա
քա կա նութ յան հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րը, այդ թվում տնտե սութ յան կա յուն զար գաց ման, փոքր 
և մի ջին բիզ նե սի զար գաց ման ուղ ղութ յուն նե րով ծրագ րեր, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն կա րող են 
նպաս տել նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման և գոր ծող աշ խա տա տե ղե րի պահ պան ման մի ջո ցով 
գոր ծազր կութ յան մա կար դա կի կրճատ մա նը:

ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րա րութ յու նը (ՀՀ ԿԳՆ) մշա կում և  ի րա կա նաց նում է բնակ
չութ յան մաս նա գի տա կան կրթութ յան և  ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման ծրագ րեր` ել նե լով աշ խա
տա շու կա յի ըն թա ցիկ և հե ռան կա րա յին պա հանջ նե րից, ո րոնք կոչ ված են նպաս տե լու ներ քին աշ
խա տա շու կա յի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի արդ յու նա վետ հա վա սա րակշ ռութ յան ա պա հով մա նը:

ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րա րութ յու նը (ՀՀ ՏԿՆ) մշա կում և  ի րա կա նաց նում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րի սո ցիալտնտե սա կան զար գաց
ման և դ րանց մա կար դակ նե րի հա մա հար թեց մանն ուղղ ված ծրագ րեր, ո րոնք կոչ ված են երկ րի 
տնտե սութ յան հա մա չափ և կա յուն զար գա ցու մը խթա նե լու մի ջո ցով նպաս տել զբաղ վա ծութ յան 
ո լոր տի` տա րած քա յին ան հա մա չափ զար գաց մամբ պայ մա նա վոր ված հիմ ախն դիր նե րի լուծ մա
նը: Աշ խա տա շու կա յի զար գաց ման հա մար կար ևո րա գույն նշա նա կութ յուն ու նե ցող աշ խա տան
քա յին միգ րա ցիա յի հետ կապ ված խնդիր նե րի լուծ մանն ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում է ՀՀ ՏԿՆի 
կա ռա վար ման ո լոր տում գոր ծող Միգ րա ցիոն պե տա կան ծա ռա յութ յու նը (ՄՊԾ), ո րի նպա տակ
ներն ու խնդիր ներն են միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա
նութ յան մշա կու մը և  իր ի րա վաuութ յուն նե րի uահ ման նե րում դրա ի րա կա նա ցու մը, միգ րա ցիա
յի ո լոր տում ի րա վա սութ յուն ներ ու նե ցող այլ մար մին նե րի կող մից միգ րա ցիոն գոր ծա ռույթ նե րի 
հա մա կար գու մը, այդ թվում` միգ րա ցիոն քա ղա քա կա նութ յան և դ րա կի րար կում ա պա հո վող 
ի րա վա կան ակ տե րի մշա կու մը, oտա րերկր յա քա ղա քա ցի նե րին և քա ղա քա ցիութ յուն չու նե ցող 
ան ձանց ա պաuտա նի տրա մադր ման հար ցե րով ՀՀ oրենuդրութ յամբ uահ ման ված ի րա վաuութ
յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նից 19881992 թթ. բռնա գաղ թած 
փախuտա կան նե րի և տե ղա հան ված այլ ան ձանց` հաuա րա կութ յան մեջ ին տեգր ման քա ղա քա
կա նութ յան մշա կում ու ի րա կա նա ցու մը, ան լե գալ միգ րա ցիա յի կան խար գել ման նպա տա կով ՀՀ 
հա մա պա տաuխան նա խա րա րութ յուն նե րի, դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րի, ինչ
պեu նաև մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ հա մա պա տաuխան ծրագ րե րի 
մշա կում ու ի րա կա նա ցու մը, ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ներ գաղ թը խրա խուuող պե տա կան քա ղա քա
կա նութ յան մշա կում ու ի րա կա նա ցու մը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան բյու ջե տա յին գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման շրջա նակ նե րում հաշ վա ռում և գ նա հա տում 
է զբաղ վա ծութ յան կար գա վոր մանն ուղղ ված պե տա կան ծրագ րե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան պե տա կան բյու ջեից ֆի նան սա վո րե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը, ի րա կա նաց նում է այդ 
ծրագ րե րի բյու ջե տա յին ֆի նան սա վո րու մը: 
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան այլ նա խա րա րութ յուն ներ և գե րա տես չութ յուն ներ ի րենց ի րա
վա սութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում մշա կում և  ի րա կա նաց նում են զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի խնդիր
նե րի լուծ ման հետ սեր տո րեն առնչ վող այլ խնդիր նե րի` ե րի տա սար դութ յան, սպոր տի, մշա կույ
թի, ա ռող ջա պա հութ յան և  այլ ո լորտ նե րի խնդիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված ծրագ րեր:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա րած քա յին կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար
ման մար մին նե րը օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով հա մա կար գում և Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պե տա կան և հա մայն քա յին բյու ջե նե րի, ինչ պես նաև Հա յաս տա
նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յամբ չար գել ված այլ մի ջոց նե րի հաշ վին ի րա կա նաց նում են 
տվյալ տա րա ծաշր ջա նի սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման, այդ թվում` զբաղ վա ծութ յան խթան
ման ծրագ րե րը:

Հա յաս տա նի արհ միութ յուն նե րի կոն ֆե դե րա ցիան (ՀԱՄԿ) և Հա յաս տա նի գոր ծա տու նե րի հան
րա պե տա կան միութ յու նը (ԳՀՄ) Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան հետ միա սին 
(այ սու հետ` Գոր ծըն կե րութ յան հիմ ա կան կող մեր) սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յան շրջա նակ նե
րում 2009 թ. ապ րի լի 27ին կնքված հան րա պե տա կան կո լեկ տիվ պայ մա նագ րում (այ սու հետ` 
Կո լեկ տիվ պայ մա նա գիր) սահ մա նում են սո ցիալաշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի կար
գա վոր ման լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ և պար տա վոր վում են այդ ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց նել հա
մա տեղ գոր ծո ղութ յուն ներ` ա պա հո վե լու հա մար Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սո ցիալաշ
խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի կա յուն զար գա ցու մը, ո րը պետք է ու ղեկց վի զբաղ վա ծութ
յան մա կար դա կի բարձ րաց մամբ և սո ցիա լա կան հա մե րաշ խութ յան ամ րապնդ մամբ: Կո լեկ տիվ 
պայ մա նագ րով Գոր ծըն կե րութ յան հիմ ա կան կող մե րը պար տա վոր վում են նաև հա մա տեղ ու
ժե րով օ ժան դա կել աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան ո լոր տի կա յուն զար գաց մա
նը, այդ թվում` զբաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յան և դ րա մի ջո ցա ռում ե րի ծրագ րի մշակ մանն 
ու ի րա կա նաց մա նը: «Բ նակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան և գոր ծազր կութ յան դեպ քում սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քի 16րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, 
սո ցիա լա կան հիմ ա կան գոր ծըն կեր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, որ պես հան րա պե տա կան հա մա
ձայ նեց ման կո մի տեի ան դամ եր, քննար կում են բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան ա մե նամ յա պե
տա կան ծրագ րի նա խա գի ծը և ներ կա յաց նում եզ րա կա ցութ յուն ՀՀ ԱՍՀՆ:

ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ զբաղ վա ծութ յան պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան հիմ ա կան uկզբունք
նե րից է դիտ վում սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յու նը, ո րի ձևա վոր ման և զար գաց ման ի րա վա կան 
հիմ քե րը սահ ման ված են ՀՀ Աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 9րդ գլ խում: Այս սկզբուն քի ի րաց ման 
նպա տա կով ձևա վոր վել են հան րա պե տա կան և տա րած քա յին հա մա ձայ նեց ման կո մի տե ներ: 
Կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի հա մա ձայն ձևա վոր վել է նաև հան րա պե տա կան ե ռա կողմ հանձ նա ժո
ղով, սահ ման վել է հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կար գը, հաս տատ վել է հան րա պե տա կան կո լեկ տիվ 
պայ մա նագ րից բխող մի ջո ցա ռում ե րի ծրա գի րը: Վեր ջինս նե րա ռում է նաև զբաղ վա ծութ յան 
խթան մանն ուղղ ված ա ռան ձին բա ժին: 

ՀՀում գոր ծում են նաև աշ խա տան քի տե ղա վոր ման ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ոչ պե տա կան 
կազ մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնց գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը, սա կայն, խիստ ցածր է, 
ին չը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ դրանք գրե թե ամ բող ջութ յամբ դուրս են 
մա ցել բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման շրջա նակ նե րից: 

Զ բաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յան ա ռար կան զբաղ վա ծութ յունն է` որ պես ան հա տի (քա ղա
քա ցու) սո ցիա լա կան կար գա վի ճակ, ո րը կախ ված է երկ րի սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման 
պայ ման նե րից և հենց ան հա տի հա մա պա տաս խան վար քագ ծից: Զ բաղ վա ծութ յան ռազ մա վա
րութ յան ա ռար կան նե րա ռում է`

 ●   ներ քին աշ խա տա շու կա յում աշ խա տու ժի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի հա մադր ման ա պա հո
վու մը` որ պես շու կա յա կան գոր ծըն թաց նե րի բաղ կա ցու ցիչ,

 ●   ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված չա փա նիշ նե րի ե րաշ խա վո րու մը,
 ●   ներ քին աշ խա տա շու կա յում պա հան ջարկ չու նե ցող աշ խա տու ժի ար տա հան ման գոր ծըն թաց

նե րի արդ յու նա վետ ուղ ղորդ ման ու դրանց նկատ մամբ պատ շաճ վե րահս կո ղութ յան ա պա հո
վու մը` այդ գոր ծըն թաց նե րի օ րի նա կա նութ յու նը, աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի ի րա վունք
նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի արդ յու նա վետ պաշտ պա նութ յու նը, ինչ պես նաև աշ խա տան քա յին 
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է միգ րա ցիոն հոս քե րի` երկ րի սո ցիալտնտե սա կան և մարդ կա յին զար գաց ման վրա դրա կան 
ազ դե ցութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով: 

Զ բաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յան կեն սա գոր ծու մը պետք է դիտ վի շա րու նա կա կան, սա կայն 
փու լա յին գոր ծըն թաց, ո րի ի րա կա նա ցու մը պետք է նաև զու գա հե ռա բար են թարկ վի մո նի տո րին
գի և գ նա հատ ման` սահ ման ված նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման և դ րանք ար տա ցո լող ցու ցա նիշ
նե րի գնա հատ ման հա մա կող մա նի հա մա կար գի մի ջո ցով: 

Սույն ռազ մա վա րութ յու նը կա րող է ծա ռա յել որ պես հիմք ո լոր տի հա մա լիր պե տա կան կար
գա վոր ման հա մար, հատ կա պես` զբաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման տա րե կան ծրագ րե րի, ինչ պես 
նաև մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  այլ դո նոր նե րի կող մից ֆի նան սա վոր վող զբաղ վա
ծութ յան ծրագ րե րի հա մա կարգ ված մշակ ման և  ի րա կա նաց ման հա մար:

Աշ խա տա շու կան և բ նակ չութ յան զբաղ վա ծութ յու նը հենց այն ո լորտ ներն են, որ տեղ ստեղծ վում 
են սո ցիա լա կան պե տութ յանն ու քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յա նը բնո րոշ սո ցիալտնտե
սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ձևա վոր ման գլխա վոր նա խադր յալ նե րը, քա նի որ միայն արդ յու
նա վետ աշ խա տան քա յին զբաղ վա ծութ յան մի ջո ցով իր կյան քի հա մար անհ րա ժեշտ բա րիք ներ 
ու նե նա լու հնա րա վո րութ յուն ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րը կա րող են ի րա պես ա զատ լի նել և պայ քա
րել այդ ա զա տութ յունն ա պա հո վող պե տութ յան ու հա սա րա կութ յան վե րըն թաց զար գաց ման հա
մար: Այս ա ռու մով կար ևոր է ներ կա յաց նել զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան ընդ հան րա կան 
պատ կե րը սո ցիա լա կան պե տութ յան` Հա յաս տա նի հա մար նա խընտ րե լի մո դե լի տե սանկյ ու նից: 
« Սո ցիա լա կան պե տութ յուն» հաս կա ցութ յան հիմ քը կազ մող հիմ ա կան սկզբունք ներն ար տա
ցոլ ված են մի ջազ գա յին ի րա վուն քի մի շարք կար ևո րա գույն փաս տաթղ թե րում, մաս նա վո րա պես` 
ՄԱԿի 1948 թ. ըն դու նած Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րում, ԱՄԿ կոն վեն
ցիա նե րում և  ե րաշ խա վո րութ յուն նե րում, Կո պեն հա գե նի սո ցիա լա կան գա գաթ նա ժո ղո վում 1995 
թ. ըն դուն ված հռչա կագ րում ու գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րում և  այլն: Նշ ված փաս տաթղ թե րի 
դրույթ նե րի հա մադր ման արդ յուն քում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել սո ցիա լա կան պե տութ յան (ՍՊ) 
ընդ հան րա կան բնու թագ րիչ նե րը: ՍՊ գա ղա փա րը, ընդ հա նուր առ մամբ, են թադ րում է`
1. հա սա րա կութ յան կյան քի քա ղա քա կան և  ի րա վա կան կար գա վո րում` մար դա սի րութ յան 

սկզբունք նե րի հի ման վրա,
2.  բնակ չութ յան սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան գոր ծա ռույթ նե րի հա մա լիր կա տա րում, 
3.  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան (ՔՀ) զար գաց ման հա մար պայ ման նե րի ստեղ ծում,
4.  սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նութ յան (ՍՔ) ի րա կա նա ցում բազ մա սուբ յեկ տութ յան հիմ քի վրա, 

ին չը նշա նա կում է, որ պե տութ յու նը ՍՔ կենտ րո նա կան, բայց ոչ միակ սուբ յեկտն է:
ՍՊ գո յութ յան բարձ րա գույն նպա տակն ու ի մաս տը հա սա րա կութ յու նում խա ղա ղութ յան և հա

մե րաշ խութ յան հաս տա տում է, սո ցիա լա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան ինս տի տուտ նե րի զար գա
ցու մը, հա սա րա կութ յան բո լոր խմբե րի հա մար երկ րի ողջ տա րած քում սո ցիա լա կան և մաս նա գի
տա կան ռիս կե րից պաշտ պան վա ծութ յան կար գա վոր ման ե րաշ խա վո րու մը:

Տար բե րութ յուն նե րով հան դերձ, ՍՊ ա ռան ձին մո դել ներն ու նեն ո րո շա կի ընդ հան րա կան և 
պար տա դիր հայ տա նիշ ներ, մաս նա վո րա պես` սո ցիա լա կան հռչակ ված պե տութ յու նը`
1.  չի կա րող լի նել հա սա րա կա կան կյան քի որ ևէ ո լոր տում (հատ կա պես տնտե սութ յան և բ նակ

չութ յան սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ
յան) ինք նա կար գա վոր վող հա րա բե րութ
յուն նե րի հետ ևանք նե րի պա սիվ դի տորդ` 
ա մեն ինչ թող նե լով ա մե նա զոր շու կա յի 
հա յե ցո ղութ յա նը.
2. չի կա րող գո յութ յուն ու նե նալ ա ռանց 
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կա կան քա
ղա քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի և  օ րեն քի 
գե րա կա յութ յան, ո րով հետև հենց ժո ղովր
դա վա րա կան, ի րա վա կան, սո ցիա լա կան 
պե տութ յան ե ռա միաս նութ յան մեջ են զու
գակց վում մարդ կանց ներ դաշ նակ հա մա

« ՀՀ Սահմանադրությամբ 

Հայաստանը հռչակված է 

ժողովրդավարական, 

սոցիալական, իրավական 

պետություն:
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կե ցութ յան հիմ ա կան սկզբունք նե րը` ա զա տութ յու նը, ար դա րութ յու նը, հա վա սա րութ յունն ու 
բա րե կե ցութ յու նը.

3.  ստանձ նե լով ան ձի սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան պար տա վո րութ յուն, ի րա կա նաց նում է 
ա ռա ջին հա յաց քից հա կա դիր եր կու հիմ ա կան գոր ծա ռույթ` մի կող մից ա պա հո վում է բնակ
չութ յան սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յունն ու ար դա րութ յու նը, մյուս կող մից` չի խո չըն դո տում 
շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բնա կա նոն զար գաց մա նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ Հա յաս տա նը հռչակ ված է ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա կան, ի րա
վա կան պե տութ յուն (հոդ ված 1), որ տեղ պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված են մար դու հիմ ա
կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի, այդ թվում` սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա
նութ յու նը` մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րին ու նոր մե րին հա մա պա տաս խան (հոդ ված 3): 
Սահ մա նադ րութ յամբ հռչակ ված է նաև բո լոր մարդ կանց` ի րենց և  ի րենց ըն տա նի քի հա մար բա
վա րար կեն սա մա կար դակ ու բնա կա րա նա յին պայ ման ներ ու նե նա լու և դ րանք բա րե լա վե լու ի րա
վուն քը (հոդ ված 34), ո րի ի րաց ման հետ կապ ված էլ աշ խա տա շու կա յի և զ բաղ վա ծութ յան բնա
գա վա ռում սահ մա նում է աշ խա տան քի ա զատ ընտ րութ յան, ար դա րա ցի և  օ րեն քով սահ ման ված 
նվա զա գույ նից ոչ ցածր աշ խա տա վար ձի, ինչ պես նաև անվ տանգ պայ ման նե րով աշ խա տան քի 
ի րա վուն քը (հոդ ված 32):

ՀՀ Ազ գա յին անվ տան գութ յան ռազ մա վա րութ յու նը (ԱԱՌ) հան րա պե տութ յան բնակ չութ յան 
հա մար կյան քի բարձր ո րակ ա պա հո վե լու նպա տա կին հաս նե լու կար ևո րա գույն ու ղի է հռչա կում 
ՍՊ կեր տում ու սո ցիա լա կան ար դա րութ յան ար մա տա վո րու մը:

Հա յաս տա նի կող մից վա վե րաց ված Եվ րո պա յի վե րա նայ ված սո ցիա լա կան խար տիա յով բո լոր 
մարդ կանց հա մար սահ ման վում են ա զա տո րեն ընտր ված աշ խա տան քի մի ջո ցով վաս տա կե լու, 
աշ խա տան քի ար դար, ա ռող ջութ յան հա մար անվ աս և  անվ տանգ պայ ման նե րի, պատ շաճ կեն
սա մա կար դա կի հա մար բա վա րար վար ձատ րութ յան ի րա վունք ներ և  այլն:

ՍՊ տար բեր մո դել նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ այս կամ այն երկ
րի որ դեգ րած սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման մո դե լը պետք է ներ դաշ նակ լի նի տվյալ ազ գի 
ա վան դա կան փի լի սո փա յա կան աշ խար հա յաց քին, այ լա պես օ տար հա մա կար գե րի ներդր մանն 
ուղղ ված ջան քե րը չեն կա րող տալ ցան կա լի արդ յունք ներ: Աշ խար հում տա րա ծում գտած սո
ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան հա մա կար գե րը, որ պես կա նոն, ի րենց վրա կրում են որ ևէ կրո
նաաշ խար հա յաց քա յին հա մա կար գի կնի քը, մաս նա վո րա պես` ա սիա կան մո դե լը` կոն ֆու ցիա
կա նութ յան, անգ լոսաք սո նա կա նը` բո ղո քա կա նութ յան, բուն եվ րո պա կա նը` կա թո լի կութ յան, իսկ 
իս լա մա կան մո դե լը` շա րիա թի: Ի հար կե, կան նաև վե րը նշված մո դել նե րի հա մադր ման հի ման 
վրա կա ռուց ված մո դել ներ:

Հա յե րը դա րեր շա րու նակ լի նե լով օ տար նե րի տի րա պե տութ յան տակ` չու նե նա լով պե տա կա
նութ յուն, ինք նըս տինք յան հա սա րա կա կան մտքի զար գաց ման ու շադ րութ յու նից դուրս են թո ղել 
ազ գա յին սո ցիալտնտե սա կան մո դե լի ստեղծ ման խնդի րը: Ան կա խութ յան ձեռք բե րու մից հե տո` 
1990ա կան նե րի սկզբնե րին Հա յաս տա նը ևս  որ դեգ րեց այս պես կոչ ված «շո կա յին թե րա պիան»` 
իբրև պլա նա յին տնտե սութ յու նից շու կա յա կա նին անց նե լու մի ջոց, ո րի արդ յուն քում պե տութ յու նը 
գրե թե լիո վին հրա ժար վեց տնտե սութ յան կար գա վոր ման գոր ծա ռույ թից` ամ բող ջո վին այն թող
նե լով շու կա յա կան կույր ու ժե րին: Ըստ էութ յան, այդ տա րի նե րին առ կա վի ճա կը հի շեց նում էր 
անգ լոսաք սո նա կան մո դե լը, մի տար բե րութ յամբ, որ մե զա նում բա ցա կա յում էր օ րենսդ րա կան 
հստակ կար գա վոր վա ծութ յու նը, ո րի պատ ճա ռով ան հատ ներն ու տար բեր սո ցիա լա կան խմբե
րը, կա մա թե ա կա մա, ի րենց շա հերն էին հե տապն դում օ րենսդ րա կան դաշ տից դուրս: Սա կայն, 
հայ ժո ղովր դի XX դա րի սո ցիալտնտե սա կան փոր ձը գլխա վո րա պես կապ ված է սո ցիա լիս տա
կան պե տութ յան հետ, ուր բնակ չութ յան սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան բնա գա վա ռում առ կա 
էր գեր պա տեր նա լիս տա կան մո տե ցում: ԽՍՀՄի օ րոք ապ րած հա յե րի մի քա նի սե րունդ սո վո րել 
է ի րեն զգալ սո ցիա լա պես պաշտ պան ված գերհ զոր պե տութ յան կող մից: Ուս տի այ սօր էլ «սո
ցիա լիս տա կան պե տութ յան» գա ղա փա րը` որ պես սո ցիա լա կան ի դեալ, բա վա կա նա չափ ա մուր 
նստած է մեր հա սա րա կութ յան զգա լի մա սի գի տակ ցութ յան մեջ:

ՍՊ հիմ ա հար ցե րի ու սում ա սի րութ յամբ զբաղ վող փոր ձա գետ նե րի մեծ մա սի կար ծի քով ՍՊ 
կա ռուց ման ուղ ղութ յամբ Հա յաս տա նը, որ պես ան ցու մա յին եր կիր, ու նի լուրջ դժվա րութ յուն ներ, 
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այն ա ռու մով, որ ներ կա յումս դեռևս գո յութ յուն չու նեն ՍՊ ձևա վոր ման մշա կու թա յին, հո գե բա նա
կան, ի րա վա կան, քա ղա քա կան և տն տե սա կան նա խադր յալ նե րը: ՀՀ ներ կա յիս ֆի նան սա կան և  
աշ խար հա քա ղա քա կան վի ճա կը չի հա մա պա տաս խա նում ՍՊ ստեղ ծե լու նա խա պայ ման նե րին, 
ին չը պայ մա նա վոր ված է`
1.   Պատ մա կան զար գաց ման հա կա սա կա նութ յամբ, մաս նա վո րա պես` 

ա) պե տա կա նաս տեղծ, հա մախմ բող միաս նա կան ար ժե հա մա կար գի բա ցա կա յութ յամբ, 
բ) ձևա վոր ված ե սա կենտ րոն ազ գա յին հո գե բա նութ յամբ, 
գ) ժո ղովր դա վա րա կան ա վան դույթ նե րի և ժո ղովր դա վա րութ յան` որ պես հոգ ևորմշա կու թա

յին ար ժե հա մա կար գի բա ցա կա յութ յամբ, 
դ) քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի ձևա վոր ման ու գոր ծու նեութ յան ոչ թե գա ղա փա րա խո

սա կան, այլ ի րադ րա յին նպա տա կա հար մա րութ յան ուղղ վա ծութ յամբ, 
ե) ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի ձևա խեղ մամբ.

2. Իշ խա նութ յան տար բեր թևե րի միջև ի րա կան հա կակ շիռ նե րի բա ցա կա յութ յամբ, 
մաս նա վո րա պես` 
ա) իշ խա նութ յան տար բեր թևե րի տա րան ջատ ման ձևա կան բնույ թով, 
բ) տնտե սա կան և քա ղա քա կան հա մա կար գե րի միջև հա կակ շիռ նե րի բա ցա կա յութ յամբ, 
գ) տնտե սա կան ա զա տութ յան գա ղա փա րի խե ղաթ յուր մամբ, 
դ) «իշ խա նութ յուն` հա նուն իշ խա նութ յան» սկզբուն քի տի րա պետ մամբ.

3.  Տն տե սա կան զար գաց ման նա խադր յալ նե րի ան կա յու նութ յամբ` 
ա) ՀՀ տնտե սութ յան շա րու նա կա կան և խո րա ցող կախ վա ծութ յամբ այլ երկր նե րի (հատ կա

պես` ՌԴի) տնտե սա կան հա մա կար գե րից, 
բ) մեր երկ րի պատ մա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին ա ռա վե լա պես հա մա

պա տաս խա նող շու կա յա կան մո դել(ներ)ի չընտր վա ծութ յամբ, 
գ) գի տակր թա կան հա մա կար գի` ժա մա նա կա կից զար գա ցում ե րի պա հանջ նե րին 

ան հա մա պա տաս խա նութ յամբ, 
դ) աշ խա տա վար ձի` որ պես ար տադ րո ղա կան ու ժե րի հա մար ժեք վե րար տադ րութ յան և վե րըն

թաց զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ հիմ ա կան մի ջո ցի ան բա վա րա րութ յամբ, 
ե) տնտե սութ յան ստվե րայ նութ յան բարձր մա կար դա կով, ֆի նան սա կանօ լի գար խիկ հա մա

կար գի առ կա յութ յամբ, ՔՀ և ՍՊ կա յաց ման վտանգ վա ծութ յամբ.
4.  Աշ խար հա քա ղա քա կան գոր ծո նով, մաս նա վո րա պես` 

ա) ՀՀ սո ցիալտնտե սա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թա յին կյան քի վրա տար բեր տե սա կի ազ
դե ցութ յուն նե րի հաղ թա հար ման բար դա գույն խնդիր նե րի առ կա յութ յամբ,

 բ) պա տե րազ մա կան ի րադ րութ յան պատր վա կով ու ժա յին կա ռույց նե րի գե րու ժե ղաց ված դե րի 
վրա հիմ ված կենտ րո նա ձիգ իշ խա նա կան հա մա կար գի պար տադր ված մո դե լի ընտ րութ
յան հետ կապ ված պե տա կան ծախ սե րի մե ծաց մամբ, 

գ) մի ջազ գա յին քա ղա քա կան և տն տե սա կան հա մա կար գե րի հետ ին տեգր վե լու բար դութ յուն
նե րով և  այլն:

Հա յաս տա նում ՍՊ կա յաց ման անհ րա ժեշտ նա խադր յալ նե րի ստեղծ ման և ՀՀ սո ցիալտնտե
սա կան զար գաց ման նպա տա կա հար մար մո դե լի ընտ րութ յան ա ռու մով հե տաքրք րա կան է հատ
կա պես այն երկր նե րի փոր ձը, ո րոնք ի րենց բնա կան ռե սուրս նե րի սղութ յամբ, կեն սա մա կար դա
կի բա րե լավ ման ձգտման ազ գա յին մո տեց մամբ և ժա մա նա կի ըն թաց քում ձևա վոր ված հա մե
մա տա կան ա ռա վե լութ յուն նե րով ստեղ ծել են ՍՊ յու րո վի մո դել ներ և  այ սօր հա մաշ խար հա յին 
տնտե սութ յան մեջ հա սել են բարձր դիր քե րի, օ րի նակ` Իս րա յե լի, Բել գիա յի, Իռ լան դիա յի և Սին
գա պու րի տնտե սութ յուն նե րի զար գաց ման քա ղա քա կա նութ յուն նե րը և հա մա պա տաս խան ՍՔ
նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րը:

Տար բեր հա սա րա կա գետ նե րի կար ծի քով, Հա յաս տա նում ՍՊի` որ պես ինս տի տու ցիո նա լաց
ված փո խօգ նութ յան հա մա կար գի ձևա վոր ման հա մար պետք է վե րաց վեն ՍՊ կա յաց մա նը խան
գա րող վե րը նշված պատ ճառ նե րը կամ, որ նույնն է, պետք է ստեղծ վեն ՍՊ կա յաց ման հա մար 
հետև յալ անհ րա ժեշտ նա խադր յալ նե րը: Մաս նա վո րա պես, անհ րա ժեշտ է`
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1. բարձ րաց նել երկ րի քա ղա քակր թա կան զար գաց ման մա կար դա կը, ին չը նշա նա կում է հա
վատ քի, ա վան դույ թի, բա րո յա կան նոր մե րի և դ րանց հա մա պա տաս խան ինս տի տուտ նե րի ոչ 
միայն առ կա յութ յուն, այլև արդ յու նա վետ գոր ծառ նութ յուն,

2. ձևա վո րել ՍՊ կա յաց ման հիմ քը` քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կարգ, ո րը հեն վում է ա զա տութ
յան, ար դա րութ յան, հա վա սա րութ յան և բա րե կե ցութ յան տա րաբ նույթ ըն կա լում ե րի վրա,

3. կա յաց նել ու լե գի տի մաց նել պե տաի րա վա կան հա մա կար գի ստեղծ ման հիմ քում ըն կած ինս
տի տու ցիո նալ են թա հա մա կար գե րը,

4. ձևա վո րել տնտե սա կան և քա ղա քա կան հա մա կար գե րի միջև ի րա կան հա կակ շիռ ներ: Հա սա
րա կա կան ընտ րութ յան գոր ծըն թա ցում տնտե սա կան կամ քա ղա քա կան կող մե րից մե կի գե
րակշ ռութ յու նը ան խու սա փե լիո րեն տա նում է դե պի ամ բող ջա տի րա կան սկզբունք նե րի ար
մա տա վո րում կեն սա գոր ծու նեութ յան բո լոր ո լորտ նե րում,

5. Հաս տա տել սո ցիա լա կան ար դա րութ յան սկզբունք նե րի կի րա ռութ յունն ա պա հո վող պե տա
կան, քա ղա քա կան և տն տե սա կան մո դել, որն էլ իր հեր թին են թադ րում է հետև յալ պայ ման
նե րի առ կա յութ յու նը` 
ա) օ րեն քի գե րա կա յութ յան ա պա հո վում, 
բ) սե փա կա նութ յան կամ ու նեց ված քի ոչ միայն պաշտ պան վա ծութ յուն, այլև ռա ցիո նալ 

բաշխ վա ծութ յուն, 
գ) աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի ստեղ ծում, ո րով

հետև զբաղ վա ծութ յան մա կար դա կը ոչ միայն երկ րի մակ րոտն տե սա կան կա յու նութ յան, 
այլև սո ցիա լա կան ար դա րութ յան գնա հատ ման ցու ցա նիշ նե րից է, 

դ) աշ խա տա վար ձի` որ պես ե կամ տի հիմ ա կան աղբ յու րի, անհ րա ժեշտ մա կար դա կի 
ա պա հո վում,

ե) սո ցիա լա կան բևե ռաց ման ըն դու նե լի մա կար դա կի ձևա վո րում, ո րը են թադ րում է սո ցիա լա
պես ա նա պա հով խա վե րին ուղղ ված արդ յու նա վետ տրանս ֆե րա յին քա ղա քա կա նութ յան 
ի րա կա նա ցում, 

զ) երկ րի հա մար ռազ մա վա րա կան, ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նե ցող գի տակր թա կան և  
ա ռող ջա պա հա կան ո լորտ նե րի գե րա կա զար գաց ման ա պա հո վում, ո րը հնա րա վոր չէ ի րա
կա նաց նել միայն լի բե րալշու կա յա կան սկզբունք նե րի ի րա գործ ման մի ջո ցով:

Երկ րի տնտե սա կան զար գաց ման, մաս նա վո րա պես աշ խա տա շու կա յի ու զբաղ վա ծութ յան քա
ղա քա կա նութ յան վար ման ա ռու մով, ՍՊ տնտե սութ յու նը պետք է ուղղ ված լի նի բո լոր քա ղա քա
ցի նե րի հա մար բա րե կե ցութ յան գեթ նվա զա գույն կեն սա պայ ման նե րի ա պա հով մա նը, այ սինքն` 
ու նե նա սո ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յուն: Խնդ րի ի րա գոր ծու մը են թադ րում է աշ խա տան քի առ կա
յութ յուն, և  այդ ա ռու մով կար ևոր վում է պե տութ յան կող մից յու րա քանչ յուր չա փա հաս քա ղա
քա ցու աշ խա տան քի ի րա վուն քի փաս տա ցի ե րաշ խա վո րու մը, ա պա հո վագ րու մը աշ խա տան քի 
կորս տից, ինչ պես նաև ա նաշ խա տու նա կութ յան ծանր սո ցիա լա կան հետ ևանք նե րը մեղ մաց նող 
ե րաշ խիք նե րի հա մա կար գի ստեղ ծու մը: Միայն հա մար ժեք չա փով վար ձատր վող աշ խա տան քի 
մի ջո ցով է հնա րա վոր մեր սա կա վա թիվ ռե սուրս ներ ու նե ցող երկ րում ա պա հո վել մարդ կանց ար
ժա նա վա յել կյան քը:

Ո րոշ հա սա րա կա գետ նե րի կար ծի քով`
 ●  ի րա կան կյան քում ՍՊ կա ռուց ման մա սին սահ մա նադ րա կան նոր մի չի րա կա նա ցու մը քա ղա

քա ցի նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յանն ուղ ղոր դում է դե պի անց յալ` վե րա կեն դա նաց նե լով հա
սա րա կա կան գի տակ ցութ յան մեջ ՍՊ նախ կին վար չահ րա մա յա կան մո դե լի ուր վա կա նը, 

 ●  ՍՊի վա րած սո ցիալտնտե սա կան մակ րո քա ղա քա կա նութ յան մա կար դա կում կա յուն զար
գաց ման տե սութ յու նը և հա վա սա րակշռ ված տա րած քա յին զար գաց ման մո տե ցու մը պետք է 
նա խա պատ վե լի լի նեն շու կա յի ան վե րա պահ ա ռաջ նայ նութ յան հա յե ցա կար գի նկատ մամբ, 

 ●  ՍՊի կար ևո րա գույն գոր ծա ռույթ նե րից մե կի` մար դու հիմ ա կան սո ցիա լա կան ի րա վունք նե
րի ի րաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է հստակ սո ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող պե տա կան 
ծախ սա յին քա ղա քա կա նութ յուն,

 ●  ՍՊի վա րած ՍՔն կոչ ված է մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի տնտե սա կան, սո
ցիա լա կան, ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի պաշտ պա նութ յանն ու ի րաց մա նը, այ սինքն այդ պի
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սի քա ղա քա կա նութ յան էութ յու նը սո ցիա լա կան ռիս կե րի կա ռա վա րում է, իսկ նպա տա կը` 
դրանց նվա զե ցու մը:

Զ բաղ վա ծութ յան և  աշ խա տա վար ձի կար գա վոր ման քա ղա քա կա նութ յու նը սո ցիա լա կան 
ա ջակ ցութ յան և սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րութ յան հետ մեկ տեղ հան դի սա նում է ՍՊի կող մից 
սո ցիա լա կան ռիս կե րի կա ռա վար մանն ուղղ ված պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան ե րեք հիմ ա կան 
ուղ ղութ յուն նե րից մե կը, ո րը կա ռա վա րում է զբաղ վա ծութ յան և  աշ խա տան քա յին ե կա մուտ նե րի 
հետ կապ ված սո ցիա լա կան ռիս կե րը: 

Գլուխ 1. ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ 
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ, 
ԱՆԿԱԽԱՑՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

1. ան կա խութ յու նից ի վեր ՀՀ զբաղ վա ծութ յան  
պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան զար գաց ման փու լե րը 

Խորհր դա յին հա սա րա կա կանտնտե սա կան հա մա կար գում տնտե սութ յան կա ռա վա րու մը 
հիմ ված էր վար չահ րա մա յա կան մե թոդ նե րի վրա: Պե տութ յունն ա մեն գնով ի րա կա նաց նում 
էր ե րաշ խա վոր ված զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յուն: Աշ խա տան քը պար տա դիր էր աշ խա
տան քա յին տա րի քի աշ խա տու նակ բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար: Բարձ րա գույն, միջ նա կարգ 
մաս նա գի տա կան ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րի, ինչ պես նաև բան վո րա կան մաս նա գի
տութ յուն նե րի ու սուց մանն ուղղ ված պրոֆ տե խու սում ա րան նե րի գրե թե բո լոր շրջա նա վարտ ներն 
աշ խա տան քի էին տե ղա վոր վում պե տա կան ձեռ նար կութ յուն նե րում, կազ մա կեր պութ յուն նե րում 
և հաս տա տութ յուն նե րում: Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման ա ջակ ցութ յան նպա տա կով 1980ա կան
նե րին Խորհր դա յին Միութ յան Աշ խա տան քի պե տա կան կո մի տեի (ԱՊԿ) մաս կազ մող Հա յաս
տա նի հա մա նուն գե րա տես չութ յան հա մա կար գում ստեղծ վե ցին աշ խա տան քի տե ղա վոր ման 
բյու րո ներ, ո րոնք հիմ ա կա նում զբաղ ված էին դպրոց նե րի շրջա նա վարտ նե րի հաշ վառ մամբ, 
մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման ուղ ղութ յամբ խորհր դատ վութ յան տրա մադր մամբ, պրոֆ տե
խու սում ա րան նե րի հա մար սո վո րող անձ նա կազ մի ա պա հով մամբ, ԽՍՀՄ կազ մում գտնվող այլ 
հան րա պե տութ յուն նե րի հա մար աշ խա տու ժի հա վա քագր մամբ և մինչև աշ խա տան քի տե ղա վոր
ման վայր այդ աշ խա տու ժի փո խադր մամբ: Հե տա գա յում ԱՊԿն միա վոր վեց ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան նա խա րա րութ յան հետ:

Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան, այդ թվում` աշ խա տա շու կա յի պե տա կան 
կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցի պատ մութ յու նը, որն ա ծանց յալ է երկ րի սո ցիալտնտե սա կան զար
գաց ման գոր ծըն թաց նե րից, ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է բա ժա նել չորս հիմ ա կան փու լե րի` 
ել նե լով ներ քին աշ խա տա շու կա յի ձևա վոր ման և զար գաց ման դի նա մի կա յից:

ՀՀում աշ խա տա շու կա յի ձևա վոր ման կամ զբաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման գոր
ծըն թաց նե րի ա ռա ջին փուլ կա րե լի է հա մա րել 19921996 թվա կան նե րը: Այս փուլն սկզբնա վոր
վեց 1992 թվա կա նին «Բ նակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
օ րեն քի ըն դուն մամբ, որն ուղղ ված էր ԽՍՀՄ ար տադ րատն տե սա կան հա մա լի րից այլևս ան ջատ 
գոր ծե լու հրա մա յա կա նի առջև կանգ նած մեր հան րա պե տութ յան զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի ի րա
վա հա րա բե րութ յուն նե րի կա նո նա կարգ մա նը: Սույն օ րեն քով սահ ման վե ցին բնակ չութ յան զբաղ

վա ծութ յան կար գա վոր
ման ի րա վա կան հիմ քե րը, 
այդ թվում` աշ խա տան քի 
ա զատ ընտ րութ յան ի րա
վուն քի ի րաց ման, իսկ 
գոր ծազր կութ յան դեպ
քում` պե տութ յան կող
մից տրվող սո ցիա լա կան 

« Աշխատանքը պարտադիր էր աշխա

տան քային տարիքի աշխատունակ 

բոլոր քաղաքացիների համար:
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պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք նե րը, ինչ պես նաև զբաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման ինս
տի տու ցիո նալ հա մա կար գը` զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան մար մին նե րի և ն րանց 
լիա զո րութ յուն նե րի ամ րագր մամբ: Բ նու թագր վե ցին աշ խա տան քից զանգ վա ծա յին ա զատ ման 
դեպ քե րը և դ րանց զսպման մե խա նիզմ ե րը, օ րենսդ րո րեն կար գա վոր վեց զբաղ վա ծութ յան պե
տա կան քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և  ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րում գոր ծա տու նե րի 
մաս նակ ցութ յան հար ցը` կար ևո րե լով սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յան դե րը: Կա նո նա կարգ վեց 
(լի ցեն զա վոր ման մի ջո ցով) նաև ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից բնակ չութ յա
նը զբաղ վա ծութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գոր ծըն թա ցը: Նշ ված օ րեն քի կի րար կում 
ա պա հո վե լու նպա տա կով` ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան պե տա կան կար
գա վոր ման լիա զո րութ յուն նե րը վե րա պա հեց ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան 
նա խա րա րութ յա նը: Վեր ջի նիս կա ռուց ված քում գոր ծող աշ խա տան քի տե ղա վոր ման բյու րո նե րը 
վե րա կազ մա կերպ վե ցին որ պես զբաղ վա ծութ յան տա րած քա յին կենտ րոն ներ` ձևա վո րե լով զբաղ
վա ծութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան հա մա կար գը: Նո րաս տեղծ զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ծա
ռա յութ յան հիմ ա կան կա նո նադ րա կան խնդիր ներն էին բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան հար ցե րի 
հա մա կար գում ու կազ մա կեր պու մը, աշ խա տու ժի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի կար գա վո րու
մը, չզբաղ ված քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տան քով ա պա հով մանն ու մաս նա գի տա կան ու սուց մանն 
ա ջակ ցե լը, գոր ծա զուրկ նե րի սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծութ յան ա պա հո վու մը: Եր ևան քա
ղա քում, հան րա պե տութ յան 41 վար չա տա րած քա յին շրջան նե րում և քա ղաք նե րում ստեղծ վե ցին 
զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան տա րած քա յին մար մին ներ: Այս տեղ ի րա կա նաց վում 
էր աշ խա տանք փնտրող քա ղա քա ցի նե րի հաշ վա ռում և գոր ծա տու նե րի կող մից ներ կա յաց
ված թա փուր աշ խա տա տե ղե րի հայ տե րի գրան ցում: Այլ կերպ ա սած, Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յու նում սկիզբ դրվեց աշ խա տու ժի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի պե տա կան կար գա վոր ման 
գոր ծըն թաց նե րին:

19921996 թթ. աշ խա տա շու կա յում ի րա կա նաց ված ծրագ րե րը հիմ ա կա նում ու նե ցել են գոր ծա
զուրկ նե րի սո ցիա լա կան հիմ ախն դիր նե րի լուծ ման կողմ ո րո շում, ինչն էլ վկա յում է այն մա սին, 
որ աշ խա տա շու կա յի պե տա կան կար գա վոր ման ա ռա ջին փու լում ի րա կա նաց վել է զբաղ վա ծութ
յան պա սիվ քա ղա քա կա նութ յուն: Այս պես, 1992 թ. և 1993 թ. զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ծրագ
րե րին հատ կաց ված մի ջոց ներն ամ բող ջո վին ծախս վել են գոր ծազր կութ յան նպաստ և դ րա մա
կան օգ նութ յուն վճա րե լու հա մար, իսկ 1994 թ. զբաղ վա ծութ յան ակ տիվ ծրագ րե րին ուղղ ված 
մի ջոց նե րը ընդ հա նու րի մեջ կազ մել են 0,1%, 1995ին` 0,01%, 1996 թ.` 0%: Սո ցիա լա կան այդ պի սի 
քա ղա քա կա նութ յունն այլևս չէր կա րող հա մա հունչ լի նել տնտե սա կան զար գա ցում ե րի տրա
մա բա նութ յա նը: Այն պա հան ջում էր բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում ակ տիվ ծրագ րե րի 
ի րա կա նա ցում և սո ցիա լա կան պա սիվ քա ղա քա կա նութ յու նից ան ցում ակ տիվ քա ղա քա կա նութ
յան: Հա սու նա ցել էր օ րենսդ րա կան բա րե փո խում ե րի, հա մա կար գի կազ մա կեր պա կան կա ռուց
ված քի կա տա րե լա գործ ման և ֆի նան սա կան հոս քե րի կա ռա վար ման նոր սխե մա նե րի ներդր ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Երկ րորդ փու լը (19972005 թթ.) բնու թագր վում է որ պես սո ցիալաշ խա տան քա յին հա րա բե
րութ յուն նե րի ձևա վոր ման, զբաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման հստա կեց ման և  այն 
ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կա յաց ման, զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ծրագ րե րի կազմ ման, մի
ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ձևա վոր ման, զբաղ վա ծութ յան օ րենսդ րութ յան կա տա րե լա
գործ ման, կամ այլ կերպ ա սած` զբաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման հա մա կար գի հստա
կեց ման շրջան: Այս փու լի մեկ նարկ կա րե լի է հա մա րել «Բ նակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան մա սին» 
ՀՀ նոր օ րեն քի և դ րա կի րար կում ա պա հո վող ի րա վա կան մի շարք ակ տե րի ըն դու նու մը: ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան 1997 թ. սեպ տեմ բե րի 15ի թիվ 379 ո րոշ մամբ ստեղծ վեց Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յան սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան նա խա րա րութ յան (ան կա խա ցու մից ի վեր նա խա
րա րութ յու նը մի քա նի ան գամ վե րան վան վել է) են թա կա յութ յամբ գոր ծող Աշ խա տան քի և զ բաղ
վա ծութ յան հան րա պե տա կան ծա ռա յութ յու նը (2001 թվա կա նին վե րան վան վեց Զ բաղ վա ծութ յան 
հան րա պե տա կան ծա ռա յութ յան), ո րը պետք է ի րա կա նաց ներ կա ռա վար ման մար տա վա րա կան 
մա կար դա կի գոր ծա ռույթ ներ և խն դիր ներ: Իսկ կա ռա վար ման ռազ մա վա րա կան մա կար դա կի 
խնդիր նե րը` քա ղա քա կա նութ յան մշա կում և  ի րա կա նա ցում, օ րենսդ րութ յան կա տա րե լա գոր ծում, 
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յան կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան 
ի րա կա նա ցում, զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում այլ գե րա տես չութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի հա
մա կար գում և  այլն, վե րա պահ ված էին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սո ցիա լա կան ա պա
հո վութ յան նա խա րա րութ յա նը: Բ նակ չութ յան սպա սար կու մը բա րե լա վե լու նպա տա կով Եր ևա նի 
զբաղ վա ծութ յան կենտ րոնն իր հեր թին բա ժան վեց աշ խա տան քի և զ բաղ վա ծութ յան 12, ա պա` 
10 տա րած քա յին կենտ րոն նե րի, ո րի արդ յուն քում Աշ խա տան քի և զ բաղ վա ծութ յան հան րա պե
տա կան ծա ռա յութ յունն ու նե ցավ աշ խա տան քի և զ բաղ վա ծութ յան 51 տա րած քա յին կենտ րոն
ներ: Մինչև 1997 թվա կա նը զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յունն ա ռա վե լա գույնս ուղղ ված էր 
գոր ծազր կութ յան ի րա կան մա կար դա կի բա ցա հայտ մա նը, զբաղ վա ծութ յան հա մա կար գի վերջ
նա կան ձևա վոր մա նը, ինչ պես նաև ի րա վա կան դաշ տի կա տա րե լա գործ մա նը: 1997ից հե տո 
զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի բա րե փո խում երն ուղղ ված էին նաև զբաղ վա ծութ յան ակ տիվ քա ղա
քա կա նութ յան ի րա կա նաց մա նը, ո րի նպա տակն էր տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չութ յանն արդ
յու նա վետ և կա յուն զբաղ վա ծութ յան ա պա հո վու մը, մաս նա վո րա պես` թա փուր աշ խա տա տե ղե
րի հա մալ րու մը, ա ջակ ցութ յու նը նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը, գոր ծող աշ խա տա տե ղե րի 
պաշտ պա նութ յա նը: Այդ նպա տա կին էին ծա ռա յում 1998 թվա կա նից մշակ վող և  ի րա կա նաց վող 
զբաղ վա ծութ յան հան րա պե տա կան ծրագ րե րը:

Եր րորդ կամ աշ խա տա շու կա յի զար գաց ման փուլն սկզբնա վոր վում է «Բ նակ չութ յան զբաղ վա
ծութ յան և գոր ծազր կութ յան դեպ քում սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2006 թ. 
հուն վա րի 1ից ու ժի մեջ մտնե լով: Այդ օ րեն քի նպա տա կը աշ խա տան քի խրա խուս ման, զբաղ վա
ծութ յան ա պա հով ման և գոր ծազր կութ յան դեպ քում սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յան սկզբունք նե
րով ար դա րա ցի սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նա ցում է: Օ րեն քի ըն դու նու մը բխում 
էր բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան մա սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յան կա
տա րե լա գործ ման և գոր ծազր կութ յան դեպ քե րից պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րութ յան 
հա մա կար գի ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յու նից, մաս նա վո րա պես` գոր ծա զուր կի կար գա վի ճակ 
տալն այլևս չէր կապ վում քա ղա քա ցու ա պա հո վագ րա կան ստաժ ու նե նա լու հետ, դրա հետ կապ
վում էր միայն գոր ծազր կութ յան նպաստ ստա նա լու ի րա վուն քը: Զ բաղ վա ծութ յան ո լոր տում սո
ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յան կա յաց ման նպա տա կով, վե րո հիշ յալ օ րեն քում ո րո շա կիո րեն հաշ
վի են առն վել ԵԽի կող մից ներ կա յաց վող, սո ցիա լա կան ո լոր տի օ րենսդ րութ յու նը եվ րո պա կան 
չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լուն ուղղ ված պա հանջ նե րը, ինչ պես նաև ԱՄԿ ըն դու նած 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կող մից վա վե րաց ված մի շարք կոն վեն ցիա նե րի դրույթ նե րը: 
Այդ սկզբունք նե րից ել նե լով` օ րեն քում նա խա տես վել էր բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան հան րա
պե տա կան և տա րած քա յին ծրագ րե րի մշակ ման և  ի րա կա նաց ման հար ցե րում հա մա ձայ նեց ված 
ո րո շում եր կա յաց նե լու նպա տա կով, Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան նա խա ձեռ նութ
յամբ, ձևա վո րել հան րա պե տա կան և տա րած քա յին հա մա ձայ նեց ման կո մի տե ներ` սո ցիա լա կան 
գոր ծըն կեր նե րի մաս նակ ցութ յամբ:

Չո րորդ փուլն սկսվում է 2008 թ. վեր ջին քա ռոր դից, երբ ար դեն իսկ Հա յաս տա նում նկատ վում 
էր հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը սո ցիալ
տնտե սա կան հա մա լիր զար գա ցում ե րի տե սանկյ ու նից: 2010 թ. դեկ տեմ բե րի 22ին ՀՀ Ազ գա յին 
ժո ղո վի կող մից ըն դուն վեց «Բ նակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան և գոր ծազր կութ յան դեպ քում սո ցիա
լա կան պաշտ պա նութ յան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քում փո փո խութ յուն ներ 
և լ րա ցում եր կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րի ըն դու նու մը պայ մա նա վոր ված էր աշ խա տա
շու կա յում ակ տիվ ո րոշ նոր ծրագ րե րի ներդր ման և գոր ծող ծրագ րե րի կա տա րե լա գոր ման անհ
րա ժեշ տութ յամբ: Ն կա տի ու նե նա լով ներ քին աշ խա տա շու կա յի խրո նի կա կան բնույթ ստա ցած և 
շա րու նակ վող հիմ ախն դիր նե րը` ներ կա յումս հրա տապ հրա մա յա կան է դար ձել զբաղ վա ծութ
յան պե տա կան կար գա վոր ման ո լոր տում ար մա տա կան և ն պա տա կա յին հա մա լիր բա րե փո խում
նե րի ի րա կա նա ցու մը: Հենց վեր ջի նիս արդ յու նա վետ ա պա հով մանն էլ ուղղ ված է սույն ռազ մա
վա րա կան փաս տա թուղ թը:

Թեև վեր ջին մինչճգ նա ժա մա յին տա րի նե րին Հա յաս տա նում ո րո շա կիո րեն մեղմ վել էր աշ խա
տա շու կա յին բնո րոշ լար վա ծութ յու նը, այ նու հան դերձ, այն դեռևս բնո րոշ վում էր քա նա կա կան 
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և  ո րա կա կան խո րը ան հա վա սա րակշ ռութ յամբ, արդ յուն քում` նաև գոր ծազր կութ յան ի րա կան 
բարձր մա կար դա կով:

Ան ցու մա յին տա րի նե րին ոչ միայն զգա լի կրճատ վեց աշ խա տու ժի պա հան ջար կը և  էա պես փոխ
վեց տնտե սութ յան ճյու ղա յին կա ռուց ված քը, այլև ա ռանց քա յին փո փո խութ յուն նե րի են թարկ վե
ցին աշ խա տու ժին ներ կա յաց վող մաս նա գի տա կան պա հանջ նե րը, ո րի արդ յուն քում աշ խա տու ժի 
պա հան ջար կի և  ա ռա ջար կի ձևա վոր ված ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րը հան գեց րին կա ռուց
ված քա յին գոր ծազր կութ յան ա ռա ջաց ման և խո րաց ման:

Գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը ներ կա յումս գնա հատ վում է եր կու տար բեր ե ղա նակ նե րով, ո րի 
արդ յուն քում ստաց վում են գոր ծազր կութ յան մա կար դակն ար տա ցո լող եր կու տար բեր ցու ցա
նիշ ներ: Ա ռա ջի նը զբաղ վա ծութ յան ծա ռա յութ յուն նե րում գրանց ված և վար չա կան հաշ վառ ման 
հա մա կար գի մի ջո ցով ստաց վող պաշ տո նա կան գոր ծազր կութ յան մա կար դակն է, երկ րոր դը` Ազ
գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յան կող մից տնա յին տնտե սութ յուն նե րում ի րա կա նաց վող աշ
խա տու ժի ընտ րան քա յին հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի հի ման վրա ԱՄԿ մե թո դա բա նութ յամբ 
ստաց վողն է: 

Մինչև 1999 թ. պաշ տո նա պես գրանց ված գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը ու նե ցել է ա ճի մի տում` 
բա ցի 1998 թ.ից, ին չը պայ մա նա վոր ված էր «Բ նակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն
քում կա տար ված փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում գոր ծազր կութ յան սահ ման ման նե ղաց մամբ 
(գոր ծա զուր կի կար գա վի ճակ ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ էր առն վազն մեկ տար վա ա պա
հո վագ րա կան ստա ժի առ կա յութ յուն): Պաշ տո նա պես գրանց ված գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը 
19922000 թթ. 1,8 տո կո սից ա ճել է մինչև 11,7 տո կոս, ին չը ե ղել է նա խըն թաց տա րի նե րին այդ եր
ևույ թի պաշ տո նա պես ար ձա նագր ված ա մե նա բարձր մա կար դա կը: Սկ սած 2000 թ. գոր ծա զուրկ
նե րի թվա քա նա կը տա րե կան մի ջին հաշ վով նվա զել է 10 տո կո սով: 2001 թ. ՀՀ մար դա հա մա րի 
արդ յունք նե րով վե րա հաշ վարկ ված տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չութ յան թվա քա նա կի նկատ մամբ 
հաշ վարկ ված գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը 2002 թ. 10,8 տո կո սից 2008 թ. հա սել է 6,3 տո կո սի: 

2. ՀՀ աշ խա տա շու կա յի ներ կա ի րա վի ճա կը և զար գաց ման մի տումն ե րը
ՀՀ աշ խա տա շու կա յի ներ կա ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յուն նե րի հա մար հիմք են հան դի սա ցել ՀՀ 

ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յան (ՀՀ ԱՎԾ), ՀՀ ԱՍՀՆ ԶՊԾ կող մից ներ կա յաց վող պաշ
տո նա կան վի ճա կագ րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև այ լընտ րան քա յին այն պի սի տե ղե կութ յուն ներ, 
ինչ պի սիք են նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ի րա կա
նաց ված աշ խա տա շու կա յի հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը: Վեր լու ծութ յան ժա մա նա կա
հատ վածն ընդ հան րա կան ա ռու մով ընդգր կում է վեր ջին քսան տա րի նե րը, որ տեղ ա ռանձ նա կի 
ընդգծ ված է 2008 թվա կա նից հե տո ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նը` պայ մա նա վոր ված հա մաշ խար
հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի ազ դե ցութ յուն նե րով: 

Մակ րոտն տե սա կան վի ճա կը և մի տումն ե րը
Խորհր դա յին Միութ յան փլու զու մից հե տո Հա յաս տա նը բախ վեց սո ցիալտնտե սա կան, աշ

խար հա քա ղա քա կան և ժո ղովր դագ րա կան բնույ թի մի շարք հիմ ախն դիր նե րի հետ: Քա ղա քա
կան, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան հա մա կար գե րի վե րա փո խում ե րի արդ յուն քում ի հայտ ե կան 
մինչ այդ ան հայտ այն պի սի սո ցիալտնտե սա կան եր ևույթ ներ, ինչ պի սիք են գոր ծազր կութ յունն 
ու աղ քա տութ յու նը: Գոր ծազր կութ յան բարձր մա կար դա կը` որ պես Հա յաս տա նի հա մար նախ
կի նում գրե թե ան հայտ սո ցիալտնտե սա կան հիմ ախն դիր, ո րը միև նույն ժա մա նակ աղ քա

տութ յան ա ռա ջաց ման ու խո
րաց ման լրջա գույն գոր ծոն է, 
դար ձավ ի րա կա նութ յուն Հա
յաս տա նի բնակ չութ յան մեծ 
մա սի հա մար:

Հա յաս տա նի աշ խա տա շու
կա յին հա տուկ են ան ցու մա յին 
երկր նե րի ա ռանձ նա հատ կութ

« Հայաստանի աշխատաշուկային 

հատուկ են անցումային երկրների 

առանձնահատկությունները:
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յուն նե րը, ո րոն ցից ընդ հան րա կանն ու հիմ ա կա նը ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի քա նա կա կան, 
ո րա կա կան խզում երն են, ինչն էլ իր հեր թին ու նի խրո նի կա կան բնույթ և  ա ռա ջաց նում է գոր
ծազր կութ յան բարձր ի րա կան մա կար դակ: Ինչ պես ան ցու մա յին այլ երկր նե րում, այն պես էլ Հա
յաս տա նում, գոր ծազր կութ յան ի րա կան մա կար դակն ա ռանձ նա կի բարձր է ե րի տա սարդ նե րի, 
հաշ ման դամ ե րի և կա նանց շրջա նում, հե ռա վոր և գ յու ղա կան բնա կա վայ րե րում: 

Տն տե սա կան վե րա փո խում ե րի սկզբնա կան փու լում` 19901993 թթ., անկ ման եր ևույթ ներ ար
ձա նագր վե ցին տնտե սութ յան գրե թե բո լոր ո լորտ նե րում: Տն տե սա կան փլուզ մամբ և գերս ղա ճով 
բնու թագր վող այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում ՀՆԱն տա րե կան մի ջի նը նվա զեց 22,3 տո
կո սով` 1993 թ. կազ մե լով 1990 թ. մա կար դա կի 46,9 տո կո սը, ին չը հան դի սա նում էր ա մե նա բարձր 
տնտե սա կան անկ ման ցու ցա նիշ նե րից մե կը ԱՊՀ երկր նե րում:

Վե րը նշված հիմ ախն դիր նե րի հաղ թա հար ման նպա տա կով տնտե սա կան բա րե փո խում եր և 
կա ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն ներ սկսվե ցին տնտե սութ յան գրե թե բո լոր ո լորտ նե րում: Թերևս 
այս փու լի սկիզբ կա րե լի է հա մա րել 1991 թվա կա նի մար տից մեկ նար կած հո ղի սե փա կա նաշ
նորհ ման գոր ծըն թա ցը, ո րի արդ յուն քում նախ կին մոտ 1000 կոլտն տե սութ յուն նե րի, խորհտն տե
սութ յուն նե րի և  այլ գյու ղատն տե սա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի բա զա յի վրա սկսե ցին կազ մա վոր
վել գյու ղա ցիա կան և գ յու ղա ցիա կան կո լեկ տիվ տնտե սութ յուն ներ:

 Սե փա կա նաշ նորհ ման ա ռա ջին եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում հան րա պե տութ յու նում կազ մա
վոր վե ցին ա վե լի քան 11,5 հա զար գյու ղա ցիա կան կո լեկ տիվ տնտե սութ յուն ներ, ո րոնք այ նու հետ 
վե րաձ ևա վոր վե ցին գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի: Հո ղի սե փա կա նաշ նոր հու մը շա րու նակ
վեց նաև 19921996 թվա կան նե րին: 

1995 թ. մար տից հան րա պե տութ յու նում սկսվեց նաև փոքր և մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի սե
փա կա նաշ նորհ ման լայ նա ծա վալ գոր ծըն թա ցը: Հա ջորդ 45 տա րի նե րի ըն թաց քում մաս նա վո
րեց վեց փոքր և մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի մեծ մա սը, ին չի արդ յուն քում ՀՆԱում մաս նա վոր 
հատ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը սկսեց դրսևո րել կա յուն մշտա կան ա ճի մի տում` 1998ին 1990 թ. 
հա մե մատ ա ճե լով ա վե լի քան 6,4 ան գամ և կազ մե լով ՀՆԱի մոտ 75 տո կո սը: Ձեռ նար կա տի
րա կան ի րա վուն քի գրանց ման սկզբնա կան փու լում, 1994 թ. ձեռ նար կութ յուն նե րի պե տա կան 
ռե գիստ րում գրանց ված տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րի թի վը ան ցավ 12 հա զա րից, այդ թվում` 
ի րա վա բա նա կան ան ձինք` ա վե լի քան 5 հա զար, ան հատ ձեռ նե րեց ներ (ձեռ նար կա տե րեր)` ա վե
լի քան 7 հա զար, ո րոնց թիվ ար դեն իսկ 1998 թ. ա վե լա ցավ, հա մա պա տաս խա նա բար, 8,1 և 6,7 
ան գամ: 1990ա կան թվա կան նե րի երկ րորդ կե սից հան րա պե տութ յու նում սկսեց ար ձա նագր վել 
տնտե սութ յան ո րո շա կի աշ խու ժա ցում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, 19942001 թթ. ՀՆԱի մի ջին տա րե կան ա ճի տեմ պը կազ մեց 5,9 տո կոս: 
Հա յաս տա նում տնտե սա կան ա ճի տեմպն ին տեն սի վա ցավ 2001 թվա կա նից հե տո (տես Ն կար 1), 
ո րին հա ջոր դող 20022007 թթ. տնտե սա կան ա ճի մի ջին տա րե կան տեմ պը կազ մեց 13,1 տո կոս: 

19902007 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում տնտե սութ յան լուրջ կա ռուց ված քա յին տե ղա շար ժե րի 
արդ յուն քում էա կան փո փո խութ յուն ներ կրեց նաև ՀՆԱի ո լոր տա յին կա ռուց ված քը: Ե թե 1990
1993 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում հիմ ա կան գնե րով հաշ վարկ ված ՀՆԱի ձևա վոր ման մոտ մեկ 
եր րոր դը բա ժին էր ընկ նում արդ յու նա բե րութ յա նը, ա պա 1994 թ. ըն թաց քում ՀՆԱի կազ մում 
կտրուկ ա ճեց գյու ղատն տե սութ յան մաս նա բա ժի նը, կազ մե լով ամ բող ջի 50,6 տո կո սը (1990 թ. 
17,2 տո կո սի դի մաց): Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տի բարձր տե սա կա րար կշի ռը պահ պան վեց 
մինչև 2004 թ., երբ շի նա րա րութ յան և  առևտ րի ու հան րա յին սննդի ո լորտ նե րում գրանց վե ցին 
աս տի ճա նա կան ու կա յուն ա ճի մի տում եր: 2005 թ. սկսած շի նա րա րութ յան ո լոր տի մաս նա բա
ժի նը ՀՆԱում գե րա զան ցեց գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի տե սա կա րար կշի ռը 3,3 տո կո սա յին 
կե տով` կազ մե լով 23,7 տո կոս: 2004 թ. հա ջոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում տնտե սութ յան ա ռաջ
նա յին սեկ տո րի կա յուն ա ճի մի տում ե րի արդ յուն քում 2007 թ. արդ յու նա բե րութ յան և շի նա րա
րութ յան ո լորտ նե րի տե սա կա րար կշի ռը հա մա տեղ կազ մեց 45,5 տո կոս, 1990 թ.` 51,8 և 1991 թ.` 
48,7 տո կոս տե սա կա րար կշիռ նե րի դի մաց: 

Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում էա կան փո փո խութ յուն նե րի են թարկ վեց նաև տնա յին տնտե
սութ յուն նե րի ե կամ տի կա ռուց ված քը` ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի կա ռուց վածք նե րի ա ռու մով: 
Տ նա յին տնտե սութ յուն նե րում ի րա կա նաց վող կեն սա մա կար դա կի ամ բող ջաց ված հե տա զո տութ
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յան հա մա ձայն, 2005 թ. վար ձու աշ խա տան քից ստաց ված ե կա մուտ նե րի տե սա կա րար կշի ռը հա
մա խառն դրա մա կան ե կա մուտ նե րում ար դեն իսկ գե րա զան ցել էր 50 տո կո սի սահ մա նը, այն 
պա րա գա յում, երբ 1996 թ. աշ խա տա վար ձի տես քով ստաց ված ե կամ տի տե սա կա րար կշի ռը 
կազ մում էր ամ բող ջի 13,1 տո կո սը: 2005 թ. 1996 թ. հա մե մատ էա կան նվա զում ար ձա նագր վեց 
նաև գյու ղատն տե սա կան ապ րանք նե րի ար տադ րութ յու նից ու ի րա ցու մից և  ար տա սահ մա նից 
դրա մա կան փո խան ցում ե րի տես քով ստաց վող ե կա մուտ նե րի տե սա կա րար կշիռ նե րի ա ռու մով, 
չնա յած դրա մա կան ար տա հայ տութ յամբ դրանց ծա վալ նե րի ա ճին: Վե րոնշ յալ մի տում ե րը վկա
յում են մաս նա վոր փո խան ցում ե րի տես քով ստաց վող ե կա մուտ նե րից դե պի աշ խա տա վար ձի 
տես քով ստաց վող ե կա մուտ ներ և պե տա կան բյու ջեից հատ կաց վող սո ցիա լա կան փո խան ցում
ներ շեշ տադ րում ե րի փո փո խութ յան մա սին:

Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ճի մի տում եր դրսևոր վե ցին նաև սո ցիա լա կան ա պա հո վութ
յանն ու սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րութ յա նը հատ կաց վող մի ջոց նե րի տե սա կա րար կշռում, ո րը 
2006 թ. կազ մեց բյու ջե տա յին ամ բողջ ծախ սե րի 10,8 և ՀՆԱի 2,0 տո կո սը:

Ըստ ՀՀ ԱՎԾ «Ոչ ֆոր մալ հատ վա ծը և  ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծութ յու նը Հա յաս տա նում» 2010 թ. 
ազ գա յին զե կույ ցի, 2008 թ. շի նա րա րութ յու նը Հա յաս տա նի տնտե սութ յան հիմ ա կան շար ժիչ ուժն 
էր, որն ա պա հո վում էր ՀՆԱի 25,3 տո կո սը: Դ րան հա ջոր դում էին գյու ղատն տե սութ յու նը, ման
րա մե ծա ծախ առև տու րը և վե րամ շա կող արդ յու նա բե րութ յու նը` հա մա պա տաս խա նա բար 16,3, 
11,6, և 8,8 տո կո սով: 2009 թ.ի ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի պայ ման նե րում Հա յաս տա նի 
տնտե սութ յան ծա վալ նե րը նվա զե ցին 14,2 տո կո սով, ոչ ֆոր մալ հատ վա ծի բա ժի նը հա մա խառն 
ա վե լաց ված ար ժե քի (ՀԱԱ) մեջ կազ մեց 11,2 տո կոս: Ըստ տնտե սութ յան ա ռան ձին ո լորտ նե րի, 
ՀՆԱի ընդ հա նուր ծա վա լում ոչ ֆոր մալ հատ վա ծի բա ժի նը ա մե նա բարձրն էր գյու ղատն տե սութ
յան մեջ` 22,35, այլ ծա ռա յութ յուն նե րում` 16,62, շի նա րա րութ յան մեջ` 15,43 և ման րա մե ծա ծախ 
առևտ րում` 14,82 տո կոս: 

Իր հեր թին, ոչ ֆոր մալ տնտե սութ յան ամ բողջ ծա վա լում գե րակշ ռում էին գյու ղատն տե սութ
յան, շի նա րա րութ յան և  առևտ րի տե սա կա րար կշիռ նե րը. հա մա պա տաս խա նա բար` 36,21, 26,6 և 
18,56 տո կոս: Ըստ վար չա տա րած քա յին միա վոր նե րի, Եր ևանն ա մե նա մեծ բա ժինն ու նի ոչ ֆոր
մալ հատ վա ծում` 38,82 տո կոս, ո րին հետ ևում են Ա րա րա տը, Շի րա կը, Ար մա վի րը, Ս յու նի քը, 
Կո տայ քը. հա մա պա տաս խա նա բար` 12,08, 9,13, 9,13, 8,81 և 4,86 տո կոս: Ըստ բնա կա վայ րե րի 
տե սակ նե րի, ոչ ֆոր մալ հատ վա ծի ընդ հա նուր ՀՆԱն  ա վե լի շատ կենտ րո նա ցած է քա ղա քա
յին բնա կա վայ րե րում (60,11 տո կոս): Հա յաս տա նի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ոչ ֆոր մալ հատ
վա ծի ա վե լի փոքր ծա վալ նե րի փաս տը, ըստ ա մե նայ նի, պայ մա նա վոր ված է բնատն տե սութ յան 
գե րա կա յութ յամբ: 

 Աշ խա տան քի ընդ հա նուր ար տադ րո ղա կա նութ յու նը, ո րը չափ վում է ՀՆԱի նկատ մամբ ընդ
հա նուր զբաղ վա ծութ յան հա րա բե րակ ցութ յամբ, կազ մում է 2 376 հա զար դրամ մեկ աշ խա տո ղի 
հաշ վով: Աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նութ յու նը ֆոր մալ հատ վա ծում 4,83 ան գամ գե րա զան
ցում է ոչ ֆոր մալ հատ վա ծի հա մա պա տաս խան ցու ցա նի շը: 

Ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կը և մի տումն ե րը
Ան կա խա ցու մից հե տո ՀՀ ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն թող

նող լրջա գույն գոր ծոն նե րից մե կը մում է բնակ չութ յան մեծ ծա վալ նե րի է միգ րա ցիան: Ըստ հե տա
զո տութ յուն նե րի մի մա սի արդ յունք նե րի, ո րոնց վրա հիմ ա կա նում հեն վում են նաև իշ խա նութ յուն
նե րի կող մից ար վող պաշ տո նա կան մեկ նա բա նութ յուն նե րը, միգ րա ցիա յի հիմ ա կան դրդա պատ
ճառ ներ են հան դի սա նում աշ խա տա տե ղե րի բա ցա կա յութ յու նը և գո յատև ման հա մար անհ րա ժեշտ 
մի ջոց ներ վաս տա կե լու անհ նա րի նութ յու նը: Սա կայն կան նաև այլ հե տա զո տութ յուն ներ, ո րոնց 
հե ղի նակ ներն այն կար ծի քին են, որ սո ցիա լա կան ա նար դա րութ յան բո լոր կար գի դրսևո րում ե րը 
երկ րում նա խադր յալ ներ են ստեղ ծում սո ցիա լա կան ու բա րո յա հո գե բա նա կան խո րը ճգնա ժա մի 
հա մար, որն էլ ա ռա ջին հեր թին ար տա հայտ վում է ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կում, նե րառ յալ 
ար տա գաղ թը, մարդ կա յին կա պի տա լի վե րար տադ րութ յան ու հա սա րա կութ յան ար ժե քա յին հա
մա կար գում խիստ ան ցան կա լի տե ղա շար ժե րով (ՄԱԶԾի « Մարդ կա յին աղ քա տութ յունն ու աղ քա
տա մետ քա ղա քա կա նութ յու նը Հա յաս տա նում» զե կույց, Եր ևան, 2005 թ., էջ 9): 
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ՄԱԶԾի վե րոնշ յալ զե կույ ցը վկա յում է նաև, որ, ան կախ ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րից, երկ

րի բնակ չութ յան ընդ հա նուր զանգ վա ծի հա մե մատ նման մեծ ծա վա լի է միգ րա ցիոն հոս քե րը 
շա րու նա կում են սո ցիալժո ղովր դագ րա կան, սո ցիալտնտե սա կան և  այլ բնույ թի տագ նա պա
հա րույց ազ դե ցութ յուն ներ թող նել մեր հա սա րա կա կան զար գաց ման վրա, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն 
կամ ա նուղ ղա կիո րեն ազ դում են ինչ պես աշ խա տա շու կա յի ի րա վի ճա կի, այն պես էլ բնակ չութ յան 
զբաղ վա ծութ յան խնդիր նե րի վրա: 
1.   Սո ցիալժո ղովր դագ րա կան ազ դե ցութ յուն ներ. Է միգ րա ցիոն հոս քե րում աշ խա տան քա յին ու 

վե րար տադ րո ղա կան տա րի քի տղա մարդ կանց թվի ակն հայտ գե րակշ ռութ յու նը հան գեց րել 
է ժո ղովր դագ րա կան մի շարք հա մա մաս նութ յուն նե րի խախտ ման, մաս նա վո րա պես` կտրուկ 
նվա զել է ծնե լիութ յան ցու ցա նի շը (1990 թ. հան րա պե տութ յու նում ծնվել է մոտ 80 հա զար ե րե
խա, իսկ 20012002 թթ. այդ ցու ցա նի շը նվա զել է 2,5 ան գամ և միայն 2003 թվա կա նից է սկսել 
ծնե լիութ յան ա ճի դան դաղ մի տում): Ն վա զել է նաև ա մուս նութ յուն նե րի թի վը և հա կա ռակ 
դրան` ա վե լա ցել ա մուս նա լու ծութ յուն նե րի ցու ցա նի շը (ա մուս նութ յուն նե րի ցու ցա նի շի հա մե
մատ ա մուս նա լու ծութ յուն նե րի ցու ցա նի շը 2003 թ. 11,8 տո կո սից 2007 թ. հա սել էր 16,1 տո կո
սի): Բ նակ չութ յան ընդ հա նուր թվում կտրուկ մե ծա ցել է տա րեց և ծեր բնակ չութ յան տե սա
կա րար կշի ռը (աշ խա տան քա յին տա րի քից բարձր տա րի քի ան ձանց մաս նա բա ժի նը բնակ
չութ յան ընդ հա նուր թվում հա սել է 12 տո կո սի), այդ թվում` հատ կա պես միայ նակ ու լքված 
ծե րե րի ու հաշ ման դամ ան ձանց թի վը: Հան րա պե տութ յան բնակ չութ յան բնա կան հա վե լա ճի 
ցու ցա նի շը 1990 թ. հա մե մատ 2004 թ. կրճատ վել է մոտ 5 ան գամ: 

2.   Սո ցիալտնտե սա կան ազ դե ցութ յուն ներ. Երկ րում լայն տա րա ծում է ստա նում աղ քա տութ յու
նը, քա նի որ բնակ չութ յան ա ռա վել ակ տիվ և բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող ան ձանց զանգ վա
ծա յին ար տա գաղ թը դան դա ղեց նում է հա սա րա կութ յան զար գաց ման ըն թաց քը: Բ նակ չութ յան 
դան դաղ վե րար տադ րութ յու նը չի ա պա հո վում բա նա կի հա մար անհ րա ժեշտ անձ նա կազ մի, 
կրթա հա մա կար գի հա մար անհ րա ժեշտ սո վո րող նե րի թվա քա նակ, հան գեց նե լով կրթա կան 
հա մա կար գում ինչ պես հաս տա տութ յուն նե րի, այն պես էլ աշ խա տող նե րի թվի կրճատ ման` 
նպաս տե լով գոր ծազր կութ յան ա ճին: Չի ա պա հով վում նաև ապ րանք նե րի ու ծա ռա յութ յուն
նե րի սպա ռող նե րի ո րո շա կի զանգ ված, ո րի առ կա յութ յամբ է միայն հնա րա վոր ու նե նալ ար
տադ րա կան և ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր ման են թա կա ռուց վածք նե րի ո րո շա կի արդ յու նա
վետ ծա վալ, ո րը թույլ կտա երկ րում ա պա հո վել սո ցիալտնտե սա կան վե րըն թաց զար գաց ման 
հա մար անհ րա ժեշտ ծա վա լի մի ջոց նե րի շրջա նա ռութ յուն և  այլն: 

2010 թ. հուն վա րի 1ի դրութ յամբ հան րա պե տութ յան մշտա կան բնակ չութ յան թվա քա նա կի ցու
ցա նի շը կազ մել է 3 262,2 հա զար մարդ: Բ նակ չութ յան թվա քա նա կի քա ղա քա յին և գ յու ղա կան 
բաշխ վա ծութ յու նը կազ մել է, հա մա պա տաս խա նա բար, 64 և 36 տո կոս, իսկ սե ռա յին բաշխ վա
ծութ յան ա ռու մով առ կա է հետև յալ պատ կե րը` 48,5 տո կո սը ա րա կան սե ռի են, 51,5 տո կո սը` 
ի գա կան: 

 ՀՀ սահ մա նա յին ան ցա կե տե րում ուղ ևոր նե րի հաշ վառ ման հա մա կար գի տվյալ նե րի հա մա
ձայն` ՀՀից մեկ նող նե րի և ՀՀ ժա մա նող նե րի թվա քա նակ նե րի տար բե րութ յու նը` միգ րա ցիոն 
հաշ վեկ շի ռը, 19922003 թթ. ե ղել է բա ցա սա կան` կազ մե լով մոտ 750 հա զար: 2004 թ. սկսած 

ժա մա նող նե րի թվա քա նա կը 
անն շան չա փով սկսել է գե րա
զան ցել մեկ նող նե րի թվա քա
նա կը` 20042006 թթ. հաս նե լով 
36,3 հա զա րի: Սա կայն 2007ից 
սկսած ՀՀ ար տա քին միգ րա
ցիոն հոս քե րի հաշ վեկ շի ռը 
կրկին դառ նում է բա ցա սա կան` 
տա րեցտա րի ցու ցա բե րե լով 
ա ճի մի տում: 20072010 թթ. 
ըն թաց քում վե րը նշված հա մա
կար գի տվյալ նե րի հա մա ձայն` 

« 2010 թ. հունվարի 1 ի դրությամբ 

հանրապետության մշտական 

բնակչության թվաքանակի 

ցուցանիշը կազմել է  

3 262,2 հազար մարդ:
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ՀՀ միգ րա ցիոն բա ցա սա կան հաշ վեկ շի ռը ան ցել է 81 հա զա րից: Միայն 2011 թ. ա ռա ջին չորս 
ա միս նե րի արդ յուն քում այդ ցու ցա նի շը կազ մել է ա վե լի քան 47 600 մարդ` նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա մի ջո ցի հա մա պա տաս խան ցու ցա նի շը գե րա զան ցե լով 12 տո կո սով: 

ՀՀ ԱՎԾ կող մից 2006 թ. ի րա կա նաց ված « Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին միգ րա ցիա յի փորձ
նա կան ընտ րան քա յին հե տա զո տութ յան» հա մա ձայն, հարց ման պա հին տնա յին տնտե սութ յուն
նե րի 24,8 տո կոսն ու նե ցել են ար տերկ րում ապ րող որ ևէ ան դամ: Տ նա յին տնտե սութ յուն նե րի 
ար տերկ րում ապ րող ան դամ ե րի մի ջին տա րի քը կազ մել է 38,2, այդ թվում` տղա մարդ կան ցը` 
38,6, կա նան ցը` 36,1: ՀՀից հե ռա ցող է միգ րանտ նե րի թվա քա նա կում գե րակշ ռել են ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ (53,9 տո կոս), բարձ րա գույն (18,2 տո կոս) և մի ջին մաս նա գի տա կան (16,6 տո կոս) 
կրթա կան մա կար դակ ու նե ցող նե րը: 

Չ նա յած նրան, որ ծնե լիութ յան մա կար դա կը սկսած 2002 թ.ից դրսևո րում է ա ճի մի տում և 2010 թ. 
արդ յունք նե րով 1 000 բնակ չի հաշ վով կազ մել է 13,8, այ նու հան դերձ 1990 թ. 22,5ի և 1991 թ. 21,6ի հա
մե մատ դեռևս գտնվում է ցածր մա կար դա կի վրա: Այս հան գա ման քը եր կա րա ժամ ետ հե ռան կա րում 
բա ցա սա բար կանդ րա դառ նա աշ խա տու ժի ա ռա ջար կի ո րա կա կան և քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րի, 
ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հա կան, կրթա կան, սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի պա հան ջար կի վրա: 

Վե րո հիշ յալ բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն նե րով հան դերձ, աշ խա տան քա յին է միգ րանտ նե րի 
կա տա րած դրա մա կան փո խան ցում ե րը կար ևոր դեր են խա ղում գոր ծազր կութ յան և դ րա բա
ցա սա կան հետ ևանք նե րի մեղմ ման, տնա յին տնտե սութ յուն նե րի կեն սա մա կար դա կի բա րե լավ
ման և  ե կամ տա յին ան հա վա սա րութ յան նվա զեց ման գոր ծում:

աշ խա տու ժի կրթա մա կար դա կը և կա ռուց ված քը
Ան ցու մա յին շրջա նին բնո րոշ եր ևույթ նե րը ի րենց ազ դե ցութ յու նը թո ղե ցին նաև կրթա կան հա

մա կար գի վրա` հան գեց նե լով աշ խա տա շու կա յի և կր թա կան հա մա կար գի միջև ան հաշ վեկշռ վա
ծութ յան, ինչն էլ հան դի սա նում է աշ խա տան քի շու կա յում ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի ներ կա յիս 
խզվա ծութ յան հիմ ա կան պատ ճառ նե րից մե կը: Կր թա կան հա մա կար գը դեռևս գտնվում է կա
ռուց ված քա յին, բո վան դա կա յին և կա ռա վար չա կան բա րե փո խում ե րի փու լում, միտ ված` տնտե
սութ յան և  աշ խա տա շու կա յի կա րիք նե րին հա մա հունչ մաս նա գի տա կան կրթութ յան և  ու սուց ման 
հա մա կար գի կա յաց մա նը:

Հա յաս տա նում բա վա կան բարձր է գրա գի տութ յան մա կար դա կը, չնա յած վեր ջին տա րի նե
րին նկա տե լի է այդ ցու ցա նի շի աս տի ճա նա կան նվազ ման մի տում: Հիմ ա կան կրթութ յան հա
մա կար գում դեռևս պահ պան վել է բարձր ընդգրկ վա ծութ յու նը, ո րը տնա յին տնտե սութ յուն նե րի 
կեն սա մա կար դա կի 2006 թ. ամ բող ջաց ված հե տա զո տութ յան հա մա ձայն կազ մել է` տար րա կան 
կրթութ յան հա մա կար գում (79 տա րե կան ներ)` 98,6 տո կոս, հիմ ա կան ընդ հա նուր կրթութ յան 
հա մա կար գում (1014 տա րե կան ներ)` 99,8 տո կոս: Հա մե մա տա բար ցածր ընդգրկ վա ծութ յան ցու
ցա նիշ է ար ձա նագր վել ա վագ դպրո ցի (1517 տա րե կան ներ) հա մա կար գում` 89,6 տո կոս:

Ինչ վե րա բե րում է մաս նա գի տա կան կրթա հա մա կար գին, ա պա 2011 թ. դրութ յամբ հան րա պե
տութ յու նում նախ նա կան և միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան կրթութ յունն ի րա կա նաց վում է 94 միջ
նա կարգ մաս նա գի տա կան և 33 նախ նա կան մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) ու սում ա
կան հաս տա տութ յուն նե րում` քո լեջ նե րում և  ու սում ա րան նե րում: Չ նա յած այն հան գա ման քին, 
որ 1991 թ. հա մե մա տութ յամբ (69 հաս տա տութ յուն) միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան ու սում ա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի քա նակն ա ճել է շուրջ 40 տո կո սով, դրան ցում սո վո րող նե րի թվա քա նա կը 
նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե մատ նվա զել է մոտ 23 տո կո սով, կազ մե լով 31,1 հա զար մարդ:

Ի տար բե րութ յուն միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան կրթութ յան հա մա կար գի, հան րա պե տութ յու
նում էա կա նո րեն ա վե լա ցել է բու հե րի և դ րան ցում սո վո րող նե րի թվա քա նա կը: 1990 թ. հան րա
պե տութ յու նում գոր ծել է 14 պե տա կան բուհ: 2011 թ. բու հե րի քա նա կը հա սել է 65ի: Բու հե րի 
քա նա կի ա ճը ո րո շա կիո րեն նպաս տել է կրթա հա մա կար գի` գոր ծա տու նե րի պա հանջ նե րին և 
պայ ման նե րին ա վե լի ճկու նո րեն ար ձա գան քե լու կա րո ղութ յան մե ծաց մա նը: Այ նու հան դերձ, այս 
ո լոր տում ևս շա րու նա կում են ար դիա կան մալ աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս
խան բարձ րո րակ կադ րե րի պատ րաստ ման, մաս նա գի տութ յուն նե րի վե րա նայ ման, ինչ պես նաև 
կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կից բա վա րար վա ծութ յան խնդիր նե րը: 
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Ակ նա ռու է, որ կրթա կան մա կար դա կի և տն տե սա կան ակ տի վութ յան միջև առ կա է դրա կան 

կո րել ա ցիոն կապ: 2001 թ. մար դա հա մա րի արդ յունք նե րով` ՀՀում բարձ րա գույն կրթութ յուն ու
նե ցող նե րի զբաղ վա ծութ յան մա կար դակն զգա լիո րեն ա վե լի բարձր էր` 73 տո կոս, քան մի ջին և 
նախ նա կան մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ու նե ցող նե րի նը` միա սին 59 տո կոս, և  ընդ հա նուր միջ
նա կարգ կրթութ յուն ու նե ցող բնակ չութ յա նը` 63 տո կոս (հաշ վարկ ներն ար ված են 15 տա րե կա նից 
բարձր տա րի քա յին խմբում): Սո վո րա բար, ա վե լի բարձր կրթութ յուն ու նե ցող ներն ա վե լի բարձր 
են վար ձատր վում և հա մե մա տա բար ա վե լի կարճ ժա մա նա կով են գոր ծա զուրկ մում:

Կր թա կան հա մա կար գի վե րը նկա րագր ված մի տում երն ա պա գա յում հան գեց նե լու են մի կող
մից ներ քին աշ խա տա շու կա յից միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ու նե ցող, հիմ ա կա
նում ար հես տա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րով զբաղ վող ու ա ռա վել տա րեց աշ խա տու ժի աս տի
ճա նա կան դուրս մղմանն ու նոր ե րի տա սարդ աշ խա տու ժով ոչ հա մար ժեք հա մալր մա նը, իսկ 
մյուս կող մից` բարձ րա գույն կրթութ յուն ու նե ցող մաս նա գետ նե րի ա վել ցու կին կամ այդ մաս նա
գետ նե րի խմբում` ի րենց ո րա կա վոր մա նը չհա մա պա տաս խա նող աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ
յամբ զբաղ վող նե րի տե սա կա րար կշռի մե ծաց մա նը:

Զ բաղ վա ծութ յան դի նա մի կան, կա ռուց ված քը և մի տումն ե րը
Ա զա տա կան աշ խա տա շու կա յի ձևա վոր ման տնտե սա կան հիմ քերն, ըստ էութ յան, դրվե ցին 

1990ա կան նե րի սկզբին ի րա կա նաց ված տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի փո փո խութ յուն
նե րի արդ յուն քում: 1990 թ. դրութ յամբ զբաղ ված բնակ չութ յան թվա քա նա կը կազ մում էր 1630,1 
հա զար մարդ, ո րի շուրջ 60 տո կո սը կենտ րո նա ցած էր տնտե սութ յան հետև յալ ե րեք խո շոր ճյու
ղե րում. արդ յու նա բե րութ յուն` 30,4 տո կոս, գյու ղատն տե սութ յուն` 17,4 տո կոս և շի նա րա րութ յուն` 
11,4 տո կոս: Հե տա գա ան ցու մա յին տա րի նե րին զբաղ վա ծութ յան դի նա մի կան և կա ռուց ված քի 
փո փո խութ յուն նե րը բա վա կա նին ան հա վա սա րա չափ են ե ղել: 1990 թվա կա նից սկսած Հա յաս
տա նում ար ձա նագր վում է ընդ հա նուր զբաղ վա ծութ յան շա րու նա կա կան նվա զում: Բա ցա ռութ յուն 
են կազ մում 2003 և 2005 թվա կան նե րը, երբ այդ ա ռու մով ար ձա նագր վեց անն շան աճ: Պաշ տո
նա կան վի ճա կագ րութ յան կող մից որ պես զբաղ վա ծութ յան կա ռուց ված քի մեկ այլ նշա նա կա լի 
փո փո խութ յուն է գնա հատ վել արդ յու նա բե րութ յան տե սա կա րար կշռի ան կում ու ծա ռա յութ յուն
նե րի մաս նա բաժ նի ա վե լա ցու մը:

1990ա կան նե րի կե սե րին ի րա կա նաց ված հո ղի և փոքր ու մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի սե փա
կա նաշ նորհ ման ու ձեռ նար կութ յուն նե րում աշ խա տա տե ղե րի հա մա տա րած կրճատ ման արդ յուն
քում ձևա վոր ված «ա վել ցու կա յին» աշ խա տու ժի զգա լի մա սը ան ցավ գյու ղատն տե սա կան ո լորտ, 
ո րի արդ յուն քում էա կա նո րեն փոխ վեց նաև զբաղ ված նե րի թվա քա նա կի գյու ղատն տե սա կան  ոչ 
գյու ղատն տե սա կան հա մա մաս նութ յու նը: 19902002 թթ. տնտե սութ յան ոչ գյու ղատն տե սա կան 
հատ վա ծում կրճատ վեց մոտ 645 հա զար աշ խա տա տեղ, ո րի գե րակ շիռ մա սը «կլան վեց» գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տի կող մից: Արդ յուն քում, 1990 թ. հա մե մատ, 2001 թ. գյու ղատն տե սութ
յու նում զբաղ ված նե րի թիվ ա վե լա ցավ մոտ 2 ան գամ` կազ մե լով 570 հա զար մարդ: Հե տա գա 
տա րի նե րին (հիմք ըն դու նե լով ՀՀ 2001 թ. մար դա հա մա րի արդ յունք նե րով ի րա կա նաց ված զբաղ
ված նե րի թվա քա նա կի ցու ցա նի շի ճշգրտման արդ յունք նե րը) գյու ղատն տե սութ յու նում զբաղ ված
նե րի թվա քա նա կը կա յու նա ցավ` 20022009 թթ. տա տան վե լով 500491 հա զա րի սահ ման նե րում: 

19902009 թվա կան նե րի ցու ցա նիշ նե րի վեր լու ծութ յու նը վկա յում է, որ զբաղ վա ծութ յան կրճա
տում է ար ձա նագր վել տնտե սութ յան գրե թե բո լոր ո լորտ նե րում, ո րոն ցից ա մե նա մեծ կրճա տու մը` 
շի նա րա րութ յան, գի տութ յան և գի տա կան գոր ծու նեութ յան ու արդ յու նա բե րութ յան ո լորտ նե րում, 
իսկ զբաղ վա ծութ յան աճ ար ձա նագր վել է գյու ղատն տե սութ յան և  առևտ րի ու հա սա րա կա կան 
սննդի ո լորտ նե րում:

ՀՀ 2001 թ. մար դա հա մա րի արդ յունք նե րով վե րա հաշ վարկ ված ցու ցա նիշ նե րի հա մա ձայն` 2002
2006 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում զբաղ ված նե րի թվա քա նա կը կրճատ վել է տա րե կան մի ջի նը 0,1 
տո կո սով: Որ պես այդ տա րի նե րին ի րա կա նաց ված օպ տի մա լաց ման գոր ծըն թաց նե րի արդ յունք, 
2007 թ., 2002 թ. հա մե մատ, էա կա նո րեն կրճատ վեց կրթութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան ո լորտ նե
րում զբաղ ված նե րի թվա քա նա կը: Ըստ այդմ, ա ռող ջա պա հութ յան և սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն
նե րի մա տուց ման գոր ծու նեութ յամբ զբաղ ված նե րի թվա քա նա կը 2009 թ. կազ մեց 45,7 հա զար` 
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2002 թ. 66,9 հա զա րի հա մե մատ, իսկ կրթութ յան ո լոր տում զբաղ ված նե րի նը` 2007 թ. 100,6 հա
զար մարդ` 2002 թ. 117,7 հա զա րի հա մե մատ: Զ բաղ ված նե րի թվա քա նա կի նշա նա կա լի ան կում 
է ար ձա նագր վել նաև շի նա րա րութ յան ո լոր տում, որ տեղ զբաղ ված նե րի թվա քա նա կը 2007 թ. 
կազ մել է 31,1 հա զար` 2002 թ. 36,1 հա զա րի դի մաց, սա կայն կտրուկ աճ տե ղի ու նե ցավ 2008 թ.` 
60,4 հա զար մարդ: Վեր ջին մի տու մը, սա կայն, չպահ պան վեց 2009 թվա կա նին` հա մաշ խար հա յին 
ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով նվա զե լով մինչև 49,5 հա զա րի: 2009 թ. դրութ
յամբ 2002 թ. հա մե մատ զբաղ ված նե րի թվա քա նա կի ա վե լա ցում է ար ձա նագր վել առևտ րի, հյու
րա նոց նե րի և ռես տո րան նե րի, տրանս պոր տի և կա պի, ֆի նան սա կան գոր ծու նեութ յան, ան շարժ 
գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նութ յուն նե րի, ինչ պես նաև պե տա կան կա ռա վար ման ո լորտ նե րում: 
Ընդ ո րում` հյու րա նոց նե րի ու ռես տո րան նե րի ո լոր տում զբաղ ված նե րի թվա քա նակն ա ճել է մոտ 
5 ան գամ:

2009 թ. դրութ յամբ հան րա պե տութ յու նում զբաղ ված նե րի թվա քա նա կը կազ մել է 1089,4 հա
զար, ո րի շուրջ 45,5 տո կո սը զբաղ ված է ե ղել գյու ղատն տե սութ յան, որ սոր դութ յան և  ան տա ռա
յին տնտե սութ յան ո լորտ նե րում, իսկ մշա կող արդ յու նա բե րութ յու նում զբաղ ված նե րի տե սա կա
րար կշի ռը կազ մել է 7,7 տո կոս: 

2009 թ. տնտե սա կան ակ տի վութ յան մա կար դակն ա ռա վել բարձր է ե ղել 3054 տա րի քա յին 
խմբե րում, իսկ ըստ կրթա կան մա կար դա կի բնու թագր վում է հիմ ա կա նում ընդ հա նուր միջ նա
կարգ (41,2), միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան (24,4) և բարձ րա գույն (նե րառ յալ` հետ բու հա կան) 
կրթութ յուն (22,4) ու նե ցող նե րի գե րա կա յութ յամբ, ո րոնք հա մա տեղ կազ մել են ամ բող ջի 88 տո
կո սը: Աճ ման կա յուն մի տում եր են ար ձա նագր վում միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան կրթութ յուն 
ու նե ցող նե րի տե սա կա րար կշռի ա ռու մով, ին չը թերևս պայ մա նա վոր ված է այդ տե սա կի կրթութ
յան բա րե փո խում ե րի նշմար վող արդ յունք նե րով: Պատ կերն այլ է տնտե սա պես ոչ ակ տիվ 
բնակ չութ յան պա րա գա յում, որ տեղ ընդ հա նուր միջ նա կարգ կրթութ յուն ու նեն 45,7 տո կո սը, միջ
նա կարգ մաս նա գի տա կան` 21,1 տո կո սը, իսկ հիմ ա կան ընդ հա նուր` 14,7 տո կո սը: Տն տե սա պես 
ոչ ակ տիվ բնակ չութ յան շրջա նում բարձ րա գույն և հետ բու հա կան կրթութ յուն ու նե ցող նե րը կազ
մել են 12,1 տո կոս: 

Աշ խա տա շու կա յի բնու թագ րա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից է այն, որ զբաղ վա ծութ յան 
կրճա տու մը և գոր ծազր կութ յան ա ճը հա մար ժեք չեն ե ղել մակ րոտն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի մի
տում ե րին: Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան ցու ցա նիշ նե րի վեր լու ծութ յու նից պարզ է դառ նում, 
որ Հա յաս տա նում գրանց վող կա յուն տնտե սա կան աճն ա պա հով վել է ոչ այն քան զբաղ վա ծութ
յան մա կար դա կի ա ճով, որ քան աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նութ յան ա ճի հաշ վին: Մ յուս կող
մից, սա կայն, տնտե սա կան ա ճի արդ յունք ներն ար տա ցոլ վել են ոչ այն քան զբաղ վա ծութ յան մա
կար դա կի բարձ րաց ման, որ քան աշ խա տա վար ձի բարձ րաց ման ցու ցա նիշ նե րում:

Ան ցած ժա մա նա կա հատ վա ծում նկատ վել է նաև զբաղ վա ծութ յան տե ղա շարժ պե տա կա նից դե
պի մաս նա վոր ո լորտ: Մաս նա վոր (ա ռանց հա սա րա կա կան և կ րո նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե
րում զբաղ ված նե րի տե սա կա րար կշռի) հատ վա ծում զբաղ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 2009 թ. 
կազ մել է շուրջ 80,9 տո կոս` 1990 թ. 20 և 1991 թ.` 30,1 տո կո սի հա մե մատ:

Ար դի աշ խա տա շու կա յի մեկ այլ բնու թագ րիչ է շա րու նա կում մալ ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծութ յան 
բարձր մա կար դա կը: Այդ ցու ցա նի շը 2006 թ. գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում կազ մել է չզբաղ ված
նե րի 24,8 տո կո սը (այդ թվում` բա նա վոր հա մա ձայ նութ յամբ վար ձու աշ խա տող նե րը` 15,0 տո կոս, 

գոր ծա տու ներն ու ինք նազ
բաղ ված նե րը` 9,8 տո կոս), 
իսկ 20012006 թթ. ժա մա
նա կա հատ վա ծում տա տան
վել է 22,6ից 26,9 տո կո սի 
սահ ման նե րում: Ոչ ֆոր մալ 
զբաղ վա ծութ յան նվազ ման 
մի տում ե րը գե րա զան ցա
պես պայ մա նա վոր ված են 
չգրանց ված ինք նազ բաղ

« Անցած ժամանակահատվածում 

նկատվել է նաև զբաղվածության 

տեղաշարժ պետականից դեպի 

մասնավոր ոլորտ:
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ված նե րի տե սա կա րար կշռի աս տի ճա նա կան նվա զու մով: Ե թե նկա տի ու նե նանք նաև այն, որ 
գյու ղատն տե սա կան ո լոր տում զբաղ ված նե րի զգա լի մա սը նույն պես հան դի սա նում են ոչ ֆոր
մալ զբաղ ված ներ, ա պա նշված ցու ցա նի շը կա րող է կազ մել մինչև 4550 տո կոս: Այ դու հան դերձ, 
ակն կալ վում է, որ գրանց ված զբաղ վա ծութ յան աս տի ճա նը դրսևո րե լու է աճ ման մի տում, ո րին 
նպաս տե լու են զբաղ վա ծութ յան ճյու ղա յին կա ռուց ված քի փո փո խութ յուն նե րը` հօ գուտ ոչ գյու
ղատն տե սա կան ճյու ղե րի, աշ խա տու ժի հարկ ման ներ կա յիս ցածր մա կար դա կի պահ պա նու մը, 
աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յան կա տա րե լա գոր ծում ե րը և հար կա յին վար չա րա րութ յան բա րե
լավ մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ե րը:

ՀՀ ԱՎԾ «Ոչ ֆոր մալ հատ վա ծը և  ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծութ յու նը Հա յաս տա նում» 2010 թ. ազ
գա յին զե կույ ցի հա մա ձայն, 2009 թ. երկ րում զբաղ ված է ե ղել 1,15 մի լիոն մարդ, ո րը հա մար ժեք 
է տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չութ յան 81,3 տո կո սին: Զ բաղ ված նե րի 96,6 տո կոսն ու նե ցել է մեկ 
աշ խա տանք, մա ցա ծը` մե կից ա վե լի:

Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յամբ` ան ձը տնա յին տնտե սութ յան ե կա մու տը մե ծաց նե լու նպա տա
կով կա րող է մի քա նի աշ խա տանք ու նե նալ: Աշ խա տա տե ղե րի քա նա կը կամ ընդ հա նուր զբաղ
վա ծութ յու նը գնա հատ վել է մոտ 1,19 մի լիոն: 2009 թ. մաս նա վոր կազ մա կեր պութ յուն ներն ա պա
հո վել են զբաղ վա ծութ յան 70,7%ը: Ն րանց հա ջոր դել են պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը` 
25,7%: Մ նա ցա ծը բաշխ վել է ՏԻՄե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը ներ կա յաց նող գոր ծա տու նե րի միջև:

Գեր փոքր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ստեղծ ված աշ խա տա տե ղե րի քա նա կը կազ մել է 
բո լոր զբաղ ված նե րի 72,0 տո կո սը: Վար ձու աշ խա տող նե րի աշ խա տա տե ղե րը կազ մել են ընդ հա
նուր զբաղ վա ծութ յան ա վե լի քան կե սը` 55,3 տո կոս, ինք նազ բաղ ված նե րը` 26,3 տո կոս, ըն տա նի
քի չվար ձատր վող զբաղ ված ան դամ ե րը` 17,8 տո կոս, և գոր ծա տու նե րը` 0,4 տո կոս: 

Աշ խա տա տե ղե րի մե ծա մաս նութ յու նը ստեղծ վել է ֆոր մալ հատ վա ծի կազ մա կեր պութ յուն նե
րում` 52,4 տո կոս, ո րին հա ջոր դել են ոչ ֆոր մալ հատ վա ծի կազ մա կեր պութ յուն նե րում ստեղծ
ված նե րը և տ նա յին տնտե սութ յուն նե րը, հա մա պա տաս խա նա բար` 37,8 և 9,8 տո կոս: Բո լոր 
զբաղ ված նե րի 52,1 տո կո սը գնա հատ վել է որ պես ոչ ֆոր մալ, ին չը նշա նա կում է, որ հան րա պե
տութ յու նում առ կա է ոչ ֆոր մալ (չգրանց ված) 621 700 աշ խա տա տեղ: 

Ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծութ յունն ա վե լի շատ տա րած ված է կա նանց շրջա նում, քան տղա մարդ
կանց` կազ մե լով, հա մա պա տաս խա նա բար, 53,4 և 51,0 տո կոս: Բ նա կա վայ րե րի ա ռու մով` այն 
ա վե լի շատ տա րած ված է գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում` կազ մե լով գյու ղա կան զբաղ ված նե րի 
82,1 տո կո սը: Քա ղաք նե րում աշ խա տա տե ղե րի միայն քա ռորդ մասն է ոչ ֆոր մալ (24,5 տո կոս): 

Ըստ տնտե սութ յան ո լորտ նե րի, ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծութ յան ա մե նա բարձր մա կար դա կը 
գրանց վել է գյու ղատն տե սա կան հատ վա ծում` 98,6 տո կոս, ո րը պայ մա նա վոր ված է գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տում աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի ի րա վաինս տի տու ցիո նալ թույլ 
կար գա վոր վա ծութ յամբ: Ոչ գյու ղատն տե սա կան ո լոր տի 704 400 աշ խա տա տե ղե րում ոչ ֆոր մալ 
զբաղ վա ծութ յու նը գնա հատ վել է 20,0 տո կոս: Այս տեղ ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծութ յունն ա ռա վել տա
րած ված է շի նա րա րութ յու նում (34,2 տո կոս), մե ծա ծախ ու ման րա ծախ առևտ րում (26,9 տո կոս) և 
վե րամ շա կող արդ յու նա բե րութ յու նում (11,8 տո կոս): 

Զ բաղ վա ծութ յան ո րոշ ո լորտ ներ ա պա հո վել են բա ցա ռա պես (100 տո կոս) ֆոր մալ աշ խա տա
տե ղեր: Այդ պի սիք են ֆի նան սա կան միջ նոր դութ յու նը, պե տա կան կա ռա վա րու մը, պաշտ պա
նութ յու նը, սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յու նը և  օ տա րերկր յա կազ մա կեր պութ յուն նե րը: 

Թեև ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծութ յու նը հիմ ա կա նում կապ վում է ոչ ֆոր մալ կազ մա կեր պութ յուն նե
րի (ոչ ֆոր մալ բո լոր աշ խա տա տե ղե րի 72,6 տո կո սը) հետ, սա կայն նման հա րա բե րութ յուն նե րից 
զերծ չեն նաև ֆոր մալ կազ մա կեր պութ յուն նե րը և տ նա յին տնտե սութ յուն նե րը: 

Զ բաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան կար ևո րա գույն խնդիր նե րից մեկն էլ այն պի սի զբաղ վա
ծութ յան պայ ման նե րի ստեղ ծում է, ո րը կա րող է դառ նալ աշ խա տո ղի (այդ թվում` նրա ըն տա
նի քի ան դամ ե րի) հա մար բա վա րար ե կամ տի ա պա հով ման հիմ ա կան աղբ յու րը: Այս ա ռու մով 
հան րա պե տութ յու նում առ կա է հետև յալ վի ճա կը. մի ջին ամ սա կան ե կա մու տը Հա յաս տա նում 
2009 թ.ին կազ մել է 66 511 դրամ: Ընդ հա նուր առ մամբ, տղա մար դիկ մի ջին հաշ վով ա վե լի բարձր 
են վար ձատր վել, քան կա նայք (տղա մարդ վար ձու աշ խա տող նե րը ամ սա կան ստա ցել են 86 450, 
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իսկ կա նայք` 56 572 դրամ): Տ ղա մարդ գոր ծա տու նե րը 22,9 տո կո սով ա վե լի են վաս տա կել, քան 
կին գոր ծա տու նե րը, միև նույն ժա մա նակ տղա մարդ ինք նազ բաղ ված ներն ի րենց կին գոր ծըն
կեր նե րի մի ջին վաս տա կից եր կու ան գամ ա վե լի են վաս տա կել: Ֆոր մալ պայ մա նա գիր ու նե ցող 
աշ խա տող ներն, ընդ հա նուր առ մամբ, ա վե լի լավ են վար ձատր վել, քան նրանք, ով քեր ու նե ցել են 
ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծութ յուն: Ֆոր մալ ինք նազ բաղ ված նե րը մոտ 2,6 ան գամ ա վե լի շատ են վաս
տա կել, քան ոչ ֆոր մալ ինք նազ բաղ ված նե րը: Գ յու ղատն տե սա կան հատ վա ծում ֆոր մալ վար ձու 
աշ խա տող նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձը 30,0 տո կո սով բարձր է ե ղել ոչ ֆոր մալ վար ձու աշ խա
տող նե րի ստա ցա ծից: Ոչ գյու ղատն տե սա կան ո լոր տում ֆոր մալ վար ձու աշ խա տող ներն ի րենց ոչ 
ֆոր մալ գոր ծըն կեր նե րից 20,0 տո կո սով ա վե լի են ստա ցել: 

2008 թվա կա նի զբաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման պե տա կան ծրագ րով պե տա կան բյու ջեից 
հատ կաց վել է 3,7 մլրդ. դրամ, իսկ ԶՊԾ պահ պան ման հա մար` 649,5 մլն. դրամ, այս պի սով 
զբաղ վա ծութ յան պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման հա մար հատ կաց վել է գրե
թե 4 350 մլն. դրամ: ԶՊԾ անձ նա կազ մը բաղ կա ցած է 405 աշ խա տող նե րից, ո րը մինչև 2011 թ. 
կրճատ վել է շուրջ 5 տո կո սով: 2008 թ. ըն թաց քում ԶՊԾ մար զա յին և տա րած քա յին կենտ րոն ներ 
դի մել է 145 900 անձ, նրան ցից որ պես աշ խա տանք փնտրող հաշ վառ վել են 90 244 անձ, ո րոնց 
շուրջ 40 տո կո սը չի ցան կա ցել հաշ վառ վել ԶՊԾում: Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան ծրագ րե րում 
ընդգրկ ված և  արդ յուն քում մշտա կան աշ խա տան քի տե ղա վոր ված նե րի թի վը կազ մել է 956 անձ, 
ո րից ե րի տա սարդ ներ` 459: Իսկ « Վար ձատր վող հա սա րա կա կան աշ խա տանք ներ» ծրագ րով ժա
մա նա կա վո րա պես (մի ջի նը շուրջ 2 ա միս) ա պա հով վել է 7 000 ան ձի զբաղ վա ծութ յուն, ո րից ե րի
տա սարդ` 1 890: 

2009 թ. զբաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար ՀՀ 
պետբ յու ջեից տրա մադր վել է 4 221,2 մլն. դրամ, իսկ ԶՊԾ պահ պան ման ծախ սե րի հա մար` 714,19 
մլն. դրամ: 2009 թ. ըն թաց քում ԶՊԾ տա րած քա յին կենտ րոն ներ դի մել և խորհր դատ վութ յուն է 
ստա ցել 178 000 անձ, ո րոնց ըն դա մե նը 56 տո կոսն է հաշ վառ վել որ պես աշ խա տանք փնտրող 
(99 993 անձ): Գոր ծա զուր կի կար գա վի ճակ է ստա ցել 82 901 անձ: Տար վա ըն թաց քում մշտա կան 
աշ խա տան քի է տե ղա վոր վել 9 057 անձ: Ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քով ա պա հով վել է 4 690 անձ:

 2010 թ. հուն վա րի 1ի դրութ յամբ գոր ծազր կութ յան պաշ տո նա կան մա կար դա կը կազ մել է 7,1 
տո կոս` նա խորդ տար վա 6,3 տո կո սի փո խա րեն: Գոր ծազր կութ յան ի րա կան մա կար դա կը կազ
մել է շուրջ 28 տո կոս: Թա փուր աշ խա տա տե ղե րի մա սին գոր ծա տու նե րից ստաց ված հայ տե րի 
ամ սա կան մի ջին թի վը կազ մել է 1 210, ո րի շուրջ 45 տո կո սը` չլրաց վող: Մեկ թա փուր աշ խա տա
տե ղին բա ժին է ըն կել շուրջ 70 աշ խա տանք փնտրող: ԶՊԾի հետ հա մա գոր ծակ ցող գոր ծա
տու նե րի թի վը նա խորդ տար վա հա մե մատ ա ճել է 20 տո կո սով: Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան 
ծրագ րե րում ընդգրկ ված նե րի ցու ցա նի շը կազ մել է աշ խա տանք փնտրող նե րի 37,7 տո կո սը: Աշ
խա տան քի տե ղա վոր ված նե րի թի վը աշ խա տանք փնտրող նե րի թվա քա նա կի մեջ կազ մել է 9,1%, 
ո րը նա խորդ տար վա հա մա պա տաս խան ցու ցան շից ցածր է 0,5 տո կո սով: 

2011 թ. հուն վա րի 1ի դրութ յամբ ԶՊԾ տա րած քա յին կենտ րոն ներ դի մել և խորհր դատ վութ
յուն է ստա ցել 206 348 անձ: Ն րանց ըն դա մե նը 45 տո կոսն է հաշ վառ վել որ պես աշ խա տանք 
փնտրող (93 200 անձ): Աշ խա տանք փնտրող նե րի թի վը նա խորդ տար վա նկատ մամբ նվա զել է 
շուրջ 7 տո կո սով: Գոր ծազր կութ յան պաշ տո նա կան մա կար դա կը կազ մել է 6,9, իսկ գոր ծազր
կութ յան ի րա կան մա կար դա կը` 27,5 տո կոս: Գոր ծա զուրկ նե րի թվա քա նա կը կազ մել է 78,8 հազ., 
ո րը նա խորդ տար վա հա մե մատ նվա զել է շուրջ 1,9 տո կո սով: Գոր ծա զուրկ նե րի 19,1 տո կո սը 
ե րի տա սարդ ներ են, ո րոն ցից շուրջ 16,6 հա զա րը ա ռա ջին ան գամ աշ խա տանք փնտրող ներն են: 
Գոր ծա տու նե րի կող մից ամ սա կան մի ջին հաշ վով ներ կաց վել է 1 153 թա փուր աշ խա տա տե ղե րի 
հայտ, ո րոն ցից չլրաց վող` 45 տո կո սը: Մաս նա վո րա պես, շա րու նա կում են թա փուր մալ բժիշկ
նե րի, ու սու ցիչ նե րի, հաշ վա պահ նե րի, վա ճա ռող նե րի, ա տաղ ձա գործ նե րի, հաց թուխ նե րի, վա
րորդ նե րի աշ խա տա տե ղեր: Մեկ թա փուր աշ խա տա տե ղին բա ժին է ըն կել շուրջ 68 աշ խա տանք 
փնտրող: ԶՊԾի հետ հա մա գոր ծակ ցող գոր ծա տու նե րի թի վը նա խորդ տար վա հա մե մատ ա ճել 
է 2,2 տո կո սով: Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան ծրագ րե րում ընդգրկ ված նե րի թի վը կազ մել է աշ
խա տանք փնտրող նե րի 37,9 տո կո սը: 2010 թ. ըն թաց քում աշ խա տան քի է տե ղա վոր վել 11 315 անձ, 
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ո րը նա խորդ տար վա նույն ցու ցա նի շի հա մե մատ ա ճել է 1/4ով: Աշ խա տան քի տե ղա վոր ված նե
րի 26,1 տո կո սը ե րի տա սարդ ներ են:

2011 թ. հուն վա րի 1ի դրութ յամբ ԶՊԾում հաշ վառ ված աշ խա տանք փնտրող նե րը կազ մել են 
92 580 անձ: Գոր ծա զուրկ նե րի թի վը կազ մել է 77 202, ո րոնց 19,3 տո կո սը` ե րի տա սարդ ներ: Աշ
խա տան քի է տե ղա վոր վել 1 466 անձ: Գոր ծա տու նե րը ներ կա յաց րել են թա փուր աշ խա տա տե ղի 
1 151 հայտ, ո րից 460ը` բան վո րա կան մաս նա գի տութ յուն նե րի: Ն պաս տա ռու գոր ծա զուրկ նե րի 
թի վը կազ մել է 18 459: Զ բաղ վա ծութ յան ա մե նամ յա պե տա կան ծրագ րե րում ընդգրկ ված ան ձանց 
թի վը կազ մել է 18 956 անձ, ո րի 15,2 տո կո սը` ե րի տա սարդ ներ: 

2011 թ. զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի հա մար ՀՀ պե տա կան բյու ջեով նա խա տես ված է 6 046 985,7 
հազ. դրամ, ո րից ԶՊԾի կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի հա մար` 6 010 536,5 հազ. դրամ, 
«Ե րի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման կենտ րոն» ՊՈԱԿի կող մից ի րա կա նաց վող 
ծրագ րե րի հա մար` 20 685,6 հազ. դրամ, « Հաշ ման դամ ե րի մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման 
և  աշ խա տան քա յին վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿի կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի 
հա մար` 15 763,6 հազ. դրամ: 

Ի րա վի ճա կի գնա հա տումն եր
2010 թ. դեկ տեմ բե րի 22ին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն դուն վեց «Բ նակ չութ յան զբաղ վա

ծութ յան և գոր ծազր կութ յան դեպ քում սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան օ րեն քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում եր կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քը, 
ո րը պայ մա նա վոր ված էր օ րեն քի կի րար կու մից հե տո ծա գած մի շարք խնդիր նե րի կար գա վոր
ման, ինչ պես նաև հաշ ման դամ ե րի և  ե րի տա սարդ նե րի արդ յու նա վետ զբաղ վա ծութ յան ա պա
հով մանն ուղղ ված նոր ծրագ րե րի ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յամբ: Այս փո փո խութ յամբ աշ խա
տանք փնտրող չզբաղ ված հաշ ման դամ ե րին ի րա վունք է վե րա պահ վել մաս նակ ցե լու այլ վայր 
աշ խա տան քի գոր ծուղ ման ծրագ րե րին: Իսկ գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղի սե փա կա
նա տե րե րին հնա րա վո րութ յուն է ըն ձեռ ված ընդգրկ վե լու զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ծա ռա յութ
յան կող մից ի րա կա նաց վող մաս նա գի տա կան ու սուց ման ծրագ րե րում: Բայց, միև նույն ժա մա նակ, 
նշված փո փո խութ յամբ հո ղի սե փա կա նա տե րերն այլևս հա մար վում են զբաղ ված ան ձինք, հետ
ևա բար կորց րել են գոր ծա զուր կի կար գա վի ճակ ստա նա լու ի րա վուն քը` ան կախ սե փա կա նութ յան 
ի րա վուն քով ի րենց պատ կա նող հո ղի չա փից, կա դաստ րա յին ար ժե քից, պի տա նե լիութ յու նից և 
ն մա նա տիպ այլ բնու թագ րիչ նե րից: Օ րեն քի փո փո խութ յամբ գոր ծազր կութ յան նպաս տի չա փի 
սահ մա նու մը վե րա պահ վել է ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը, ո րը նախ կի նում սահ ման ված էր օ րեն քով և 
յու րա քանչ յուր տա րի փո փոխ վում էր` նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձի փո փոխ մա նը զու
գըն թաց (գոր ծազր կութ յան նպաս տի չա փը հա վա սար էր նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձի 
60 տո կո սին): Այս դրույ թը, կար ծում ենք, ա ռա վել ար դա րա ցի և  ա ռա ջա դի մա կան մո տե ցում եր 
էր պա րու նա կում, քան փո փո խութ յուն նե րով ա ռա ջարկ վո ղը: Հետ ևա բար, օ րեն քի վեր ջին փո
փո խութ յամբ գոր ծազր կութ յան նպաս տի չա փի ո րո շարկ ման գոր ծըն թաց նե րի ի րա վա կան կար
գա վոր ման բնա գա վա ռում էա կան հե տըն թաց է ար ձա նագր վել` նկա տի ու նե նա լով այն ակն հայտ 
հան գա ման քը, որ այդ նպաս տի չա փը այլևս չի կապ վում նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար

ձին, այլ օ րեն քով այդ չա փի 
ո րո շու մը վե րա պահ վել է 
ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը, ո րին 
տրվել է լայն հնա րա վո րութ
յուն` ա ռանց օբ յեկ տիվ հան
գա մանք նե րը հաշ վի առ նե
լու, սուբ յեկ տի վո րեն սահ մա
նել նպաս տի չա փը: Նշ վածն 
ար դեն իսկ ի րո ղութ յուն 
դար ձավ 2011 թ., երբ նվա
զա գույն ամ սա կան աշ խա
տա վարձն ա ճեց շուրջ 8 տո

« Օ րեն քի վեր ջին փո փո խութ յամբ գոր

ծազր կութ յան նպաս տի չա փի ո րո

շարկ ման գոր ծըն թաց նե րի ի րա վա

կան կար գա վոր ման բնա գա վա ռում 

էա կան հե տըն թաց է ար ձա նագր վել:
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կո սով, սա կայն ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը նպաս տի չա փը թո ղեց ան փո փոխ` 18 000 դրամ: Նոր տի պի 
կար գա վո րում է ստա ցել նաև մե կից ա վե լի ան գամ գոր ծա զուր կի կար գա վի ճա կում գտնվող ան
ձանց գոր ծազր կութ յան նպաստ ստա նա լու հար ցը, ըստ ո րի` ե թե ան ձը գոր ծազր կութ յան նպաստ 
է ստա նում մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա յու րա քանչ յուր հա ջորդ ան գամ նրան գոր ծազր կութ յան 
նպաստ է նշա նակ վում Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան կող մից հաշ վա ռու մից հան
վե լուց հե տո նրա ան վամբ առն վազն մեկ տար վա սո ցիա լա կան վճար ներ կա տա րե լու դեպ քում: 
Ընդ ո րում, գոր ծազր կութ յան նպաս տի վճար ման տևո ղութ յու նը հաշ վարկ վում է Զ բաղ վա ծութ յան 
պե տա կան ծա ռա յութ յան կող մից վեր ջին ան գամ ան ձի հաշ վա ռու մից հան վե լուց հե տո ձեռք բեր
ված ա պա հո վագ րա կան ստա ժի չա փին հա մա պա տաս խան` ան տե սե լով ան ձի ու նե ցած ա պա հո
վագ րա կան ընդ հա նուր ստա ժը և հաշ վի չառ նե լով այն հան գա ման քը, որ ան ձը այդ տա րի նե րի 
հա մար յու րա քանչ յուր ա միս կա տա րել է ա պա հո վագ րա կան վճար: Կար ծում ենք, սա նույն պես 
հե տըն թաց է սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան քա ղա քա կա նութ յան բնա գա վա ռում:

20062008 թթ. գոր ծազր կութ յան պաշ տո նա կան մա կար դա կը նվա զել է (20062007 թթ. նվազ
ման տեմ պը կազ մել է 0,107, իսկ 20072008 թթ.` 0,04): Ճգ նա ժա մով պայ մա նա վոր ված, 20082009 
թթ. նկատ վել է գոր ծազր կութ յան պաշ տո նա կան մա կար դա կի 0,4 տո կո սով աճ (ա ճի տեմ պը 
կազ մել է 0,13): 2011 թ. հուն վա րի 1ի դրութ յամբ պաշ տո նա պես գրանց ված գոր ծազր կութ յան մա
կար դա կը կազ մել է 6,9 տո կոս` նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա մի ջո ցի 7,1 տո կո սի փո խա րեն: 

20072010 թթ. ՀՀ պե տա կան բյու ջեից զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց մանն 
ուղղ ված ծախ սե րում նկատ վել է կա յուն ա ճի մի տում, ըստ տա րի նե րի` հա մա պա տաս խա նա բար 
5,1, 30,4, 52,6 և 8,7 տո կո սով: Սա կայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից ըն դուն ված 20112014 թթ. 
ՄԺԾԾում այս ուղ ղութ յամբ գրե թե աճ չի նա խա տես վում:

Քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում ԶՊԾ մար զա յին և տա րած քա յին կենտ րոն ներ դի մած ան
ձանց շուրջ 40 տո կո սը տար բեր պատ ճառ նե րով չի ցան կա ցել հաշ վառ վել ԶՊԾում: Այս ցու ցա
նի շը հե տա գա տա րի նե րին ու նե ցել է ա ճի մի տում: 

ԶՊԾի մեկ աշ խա տակ ցի տա րե կան կտրված քով բա ժին է ըն կել զբաղ վա ծութ յան պե տա
կան ծրագ րե րի արդ յուն քում մշտա կան աշ խա տան քի տե ղա վոր ված շուրջ 2,3 անձ, այդ թվում` 
1,1 մշտա կան աշ խա տան քի տե ղա վոր ված ե րի տա սարդ: Ծ րագ րե րում ընդգրկ ված մեկ շա հա ռո ւի 
հաշ վով մի ջի նը պե տա կան բյու ջեից ծախս վել է շուրջ 112 000 դրամ:

Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան ծրագ րե րի արդ յու նա վե տութ յան գնա հատ ման և մո նի տո րին գի 
ամ բող ջա կան հա մա կարգ դեռևս ներդր ված չէ, ինչն այդ ծրագ րե րը վեր լու ծե լու ա ռու մով օբ
յեկ տիվ դժվա րութ յուն ներ է հա րու ցում: Այս ի րա վի ճա կում, կար ծում ենք, ծրագ րե րի վերջ նան
պա տա կի ա ռու մով արդ յու նա վե տութ յան գնա հատ ման ընդ հան րա կան կողմ ո րո շիչ ցու ցա նիշ 
կա րող են դիտ վել ծրագ րե րում ընդգրկ ման արդ յուն քում մշտա կան աշ խա տան քի տե ղա վոր ված 
մեկ ան ձի հաշ վով ՀՀ պե տա կան բյու ջեից զբաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման պե տա կան ծրագ

րե րին հատ կաց ված հա մա
խառն մի ջոց նե րը (չհաշ ված 
ժա մա նա կա վոր աշ խա տան
քի ա պա հով ման նպա տա կով 
ի րա կա նաց վող վար ձատր վող 
հա սա րա կա կան աշ խա տանք
նե րի ծրագ րին հատ կաց ված 
մի ջոց նե րը): Նշ ված ցու ցա նի
շը 2008 թ. կազ մել է շուրջ 3,14 
մի լիոն դրամ, 2009 թ.՝ 3,9 մի
լիոն դրամ, 2010 թ.՝ 4,24 մի
լիոն դրամ: Սա Զ բաղ վա ծութ
յան պե տա կան ծա ռա յութ յան 
գոր ծու նեութ յան արդ յու նա
վե տութ յան շուրջ խոր հե լու 
լուրջ ա ռիթ է:

« Հիմք ընդունելով նաև 

գործազրկության նպաստի խիստ 

ցածր չափը օբյեկտիվորեն կարելի է 

պնդել, որ գործազուրկները 

հիմականում իրացնում են իրենց 

գործազրկության նպաստի 

իրավունքը` ողջ տևողությամբ: 
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Հատ կան շա կան է, որ ցու ցա նի շի հաշ վարկ նե րում չեն մտցվել ԶՊԾ պահ պան ման, այդ թվում` 

գոր ծառ նա կան ծախ սե րը: Այս ծախ սե րով ԶՊԾն  ի րա կա նաց նում է օ րեն քով սահ ման ված լիա
զո րութ յուն ներ, այդ թվում` գոր ծա տու նե րից թա փուր աշ խա տա տե ղե րի, աշ խա տան քից ա զատ ման 
վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րի ստա ցում և ԶԼՄնե րի մի ջո ցով պար բե րա բար հրա պա րա կում, 
հա մա պա տաuխան թա փուր աշ խա տա տե ղե րի առ կա յութ յան դեպ քում աշ խա տանք փնտրող ան
ձանց ու ղեգ րում գոր ծա տու նե րի մոտ, աշ խա տանք փնտրող ան ձանց հաշ վա ռում, մաuնա գի տա
կան կողմ ո րոշ ման խորհր դատ վութ յան տրա մադ րում: ԶՊԾ ու ղեգ րերն աշ խա տանք փնտրող ան
ձի և գոր ծա տո ւի միջև կրում են միջ նոր դա յին բնույթ: Այ սինքն, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ԶՊԾի 
կող մից մշտա կան աշ խա տան քի տե ղա վո րու մը, բա ցի զբաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման 
պե տա կան ծրագ րե րում ընդգրկ ման արդ յուն քում տե ղա վո րու մից, հիմ ա կա նում տե ղի է ու նե
նում ԶՊԾի վե րը թվարկ ված լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում, հետ ևա բար` ԶՊԾ պահ պան
ման ծախ սե րով: Բա ցա ռութ յուն կա րող է կազ մել միայն այն վի ճե լի են թադ րութ յու նը, ըստ ո րի 
մաս նա գի տա կան ու սուց ման ու վե րա մաս նա գի տաց ման ծրագ րե րում ընդգրկ ված և  արդ յուն քում 
աշ խա տան քի չտե ղա վոր ված, ինչ պես նաև գոր ծազր կութ յան նպաստ ստա ցող ան ձինք ո րո շա
կիո րեն կա րող են ակ տի վա նալ աշ խա տա շու կա յում և հե տա գա յում աշ խա տանք գտնել: Սա կայն 
այս են թադ րութ յու նը էա պես թու լա նում է, ե թե նկա տի ենք ու նե նում օբ յեկ տիվ այն հան գա ման քը, 
որ աշ խա տա շու կա յի ի րա տե սա կան գնա հատ ման պա րա գա յում ու սուց ման և վե րա պատ րաստ
ման ծրագ րի մաս նա կից նե րը պետք է ա ռա վե լա գույնս տե ղա վոր վեն աշ խա տան քի, ին չը նաև այդ 
ծրագ րե րի արդ յու նա վե տութ յան հիմ ա կան բնու թագ րիչ նե րից մե կը պետք է լի նի: 

Մ յուս կող մից` 20082010 թթ. գոր ծազր կութ յան նպաս տի ստաց ման մի ջին տևո ղութ յու նը կազ
մել է շուրջ 10 ա միս: Այն դեպ քում, երբ դրա նվա զա գույն տևո ղութ յու նը 6 ա միս է, իսկ ա ռա վե լա
գույ նը` 12 ա միս: Հիմք ըն դու նե լով նաև գոր ծազր կութ յան նպաս տի խիստ ցածր չա փը (ամ սա կան 
18 000 դրամ) օբ յեկ տի վո րեն կա րե լի է պնդել, որ գոր ծա զուրկ նե րը հիմ ա կա նում ի րաց նում են 
ի րենց գոր ծազր կութ յան նպաս տի ի րա վուն քը` ողջ տևո ղութ յամբ: Մա նա վանդ, ե թե նկա տի ու նե
նանք նաև, որ օ րեն քով սահ ման ված մի շարք դեպ քե րում գոր ծա զուրկ նե րի նպաս տի ի րա վուն
քը կա սեց վում և դա դա րեց վում է, ին չը ո րո շա կիո րեն նվա զեց նում է գոր ծազր կութ յան նպաս տի 
մի ջին տևո ղութ յան ցու ցա նի շը: Ա վե լին, նկա տի ու նե նա լով նաև աշ խա տա շու կա յի ան հա վա սա
րակշ ռութ յան բարձր մա կար դակն ու վեր ջի նիս խրո նի կա կան բնույ թը, անն շան բա ցա ռութ յուն
նե րով ակն հայտ է դառ նում, որ գոր ծազր կութ յան նպաս տի ստաց ման օ րեն քով սահ ման ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծում նպաս տա ռու գոր ծա զուրկ ներն ի րա կա նում մում են հաշ վառ ման մեջ և 
շա րու նա կում են ստա նալ ի րենց նպաս տը:

Աշ խա տանք փնտրող նե րի ժա մա նա կա վոր զբաղ վա ծութ յան ա պա հով ման ա ռու մով կար ևոր 
է նաև այն հան գա ման քը, որ ԶՊԾն վար ձատր վող հաuա րա կա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա
կերպ ման ծրագ րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րում ներգ րավ ված է այն քա նով, որ ըն դա մե նը 
ա պա հո վում է անհ րա ժեշտ աշ խա տու ժով և  ու նի ընդգրկ ված շա հա ռու նե րի աշ խա տանք նե րին 
մաս նակ ցութ յան մո նի տո րին գի գոր ծա ռույթ: Իսկ ծրագ րի ի րա կա նաց ման մա ցած գոր ծա ռույթ
ներն ի րա կա նաց վում են տա րած քա յին կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րի կող մից:

Գլուխ 2. ՀՀ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Զ բաղ վա ծութ յան ո լոր տի` վե րո շա րադր յալ վեր լու ծութ յուն նե րը թույլ են տա լիս եզ րա կաց նել, որ 
տնտե սութ յան զար գա ցու մը ինք նա բե րա բար չի հան գեց նում զբաղ վա ծութ յան հա մա մաս նա կան 
ա ճի: Գոր ծազր կութ յան ի րա կան մա կար դա կը բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում ներ քին աշ խա
տա շու կա յի վրա` աշ խա տան քի վար ձատ րութ յան սահ մա նա փակ ման, աշ խա տու ժի թե րի օգ տա
գործ ման, աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի վատ թա րաց ման ա ռում ե րով, ինչ պես նաև բնակ չութ
յան սո ցիա լա կան վի ճա կի վրա` աղ քա տութ յան հաղ թա հար ման, կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց
ման հնա րա վո րութ յուն նե րի սղութ յան ա ռում ե րով: 
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում աղ քա տութ յան հաղ թա հար ման, տնտե սութ յան կա յուն 
զար գաց ման ա պա հով ման հա մար սո ցիա լա պես ա ռա վել ըն դու նե լի և տն տե սա պես արդ յու նա
վետ մե խա նիզմ պետք է դառ նա զբաղ վա ծութ յան այն պի սի քա ղա քա կա նութ յու նը, որն ա ռա ջին 
հեր թին կնպաս տի հայ րե նա կան տնտե սութ յան զար գաց մա նը` մի կող մից ա պա հո վե լով գոր ծա
զուրկ նե րի զբաղ վա ծութ յու նը` նրանց հմտութ յուն նե րի զար գաց ման ու տնտե սա կան ակ տի վութ
յան բարձ րաց ման մի ջո ցով, ո րի արդ յուն քում կհաղ թա հար վի նաև նրանց աղ քա տութ յու նը, իսկ 
մյուս կող մից` խթա նե լով գոր ծա տու նե րի` ե ղած աշ խա տա տե ղե րը պահ պա նե լու, նոր աշ խա տա
տե ղեր ստեղ ծե լու և թա փուր աշ խա տա տե ղե րը ժա մա նա կա կից մաս նա գի տութ յուն նե րին, այդ 
թվում` նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րին տի րա պե տող, բա նի մաց, հմուտ մաս նա գետ նե րով հա մալ
րե լու շա հագրգռ վա ծութ յու նը: 

Երկ րում ի րա կա նաց վող զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման գոր ծում 
հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րի հետ ի րենց ան մի ջա կան և գոր ծուն մաս նակ
ցութ յու նը պետք է ու նե նան նաև աշ խա տա շու կա յում ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ոչ պե տա
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը և սո ցիա լա կան այլ 
գոր ծըն կեր ներ:

1. ՀՀ զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում ա ռա ջարկ վող քա ղա քա կա նութ յան  
մի ջո ցով լուծ ման են թա կա հիմն ախն դիր նե րը և դ րանց լուծ ման  
հնա րա վո րութ յուն նե րը

Աշ խա տա շու կա յի ներ կա ի րա վի ճա կի և զար գաց ման մի տում ե րի վեր լու ծութ յուն նե րի արդ յուն
քում բա ցա հայտ ված զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի ար դի հիմ ախն դիր նե րի լու ծում ե րը դիտ վում են 
որ պես զբաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յան գե րա կա յութ յուն ներ (են թան պա տակ ներ):

ՀՀ զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում առ կա հիմն ախն դիր նե րը և դ րանց  
դրսևոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

ՀՀ զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան և  աշ խա տա շու կա յի հա մա լիր վեր լու ծութ յու նը թույլ 
է տա լիս կա տա րել մի շարք կար ևոր եզ րա հան գում եր և հաս տա տում եր ո լոր տում առ կա հիմ
նախն դիր նե րի և դ րանց դրսևոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ:
1. Պե տա կան կար գա վոր ման շրջա նակ նե րում ըն թա ցիկ և միջ նա ժամ ետ հատ վա ծում պլա նա

վոր վում և  ի րա կա նաց վում են մի շարք մի ջո ցա ռում եր և կոնկ րետ ծրագ րեր, սա կայն ներ քին 
աշ խա տա շու կա յում դեռևս առ կա է ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի քա նա կա կան և  ո րա կա կան 
լուրջ ան հա մա պա տաս խա նութ յուն: 

2. Ե րի տա սարդ նե րի և  աշ խա տա շու կա յում անմր ցու նակ ան ձանց շրջա նում, այլ խմբե րի հա մե
մա տութ յամբ, մի ջի նից էա պես բարձր են գոր ծազր կութ յան ի րա կան և պաշ տո նա կան մա կար
դակ նե րը, ինչ պես նաև տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րի, բնա կա վայ րե րի տար բեր տի պե րի և 
տն տե սութ յան տար բեր ո լորտ նե րի միջև առ կա են գոր ծազր կութ յան մա կար դակ նե րի խրո նի
կա կան բնույթ կրող էա կան տար բե րութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես սահ մա նա մերձ, լեռ նա յին և 
բարձր լեռ նա յին գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում առ կա է բնակ չութ յան թերզ բաղ վա ծութ յուն, ոչ 
գյու ղատն տե սա կան զբաղ վա ծութ յան ան բա վա րար մա կար դակ:

3. Ժո ղովր դագ րա կան և  աշ խա տու ժի ար տա քին տե ղա շար ժե րի ի րա վի ճա կը շա րու նա կում է 
պահ պա նել ան բա րեն պաստ մի տում ե րը` շա րու նա կում են գե րակշ ռող մալ աշ խա տան քա
յին է միգ րա ցիոն հոս քե րը, իսկ վե րա դար ձող աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի հա մար աշ խա
տա շու կա յում ին տեգր ման հնա րա վո րութ յուն նե րը խիստ սահ մա նա փակ են, ոչ նպա տա կա յին 
և  ա նարդ յու նա վետ: 

Այդ ա ռու մով, մաս նա վո րա պես`
ա) չկա ՀՀ տնտե սութ յան զար գաց ման վրա Սփ յուռ քի և ՀՀից հե ռա ցած ան ձանց ազ դե ցութ

յու նը կար գա վո րող հա մա լիր քա ղա քա կա նութ յուն, այդ թվում` ներդ րում ե րի ներգ րավ ման 
քա ղա քա կա նութ յուն, ո րը թույլ կտար ա պա հո վել`

 ●  դե պի Հա յաս տան ուղղ ված ռեէ միգ րա ցիոն հոս քե րի ծա վալ նե րի մե ծա ցում,
 ●  Սփ յուռ քի ռե սուրս նե րի ուղ ղոր դում դե պի ՀՀ տնտե սութ յուն,
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 ●  ՀՀից ծա գած աշ խա տան քա յին միգ րա ցիոն հոս քե րում ներգ րավ ված ան ձանց ռե սուրս

նե րի (դրա մա կան փո խան ցում եր, տեխ նո լո գիա ներ, ձեռ նար կա տի րա կան գի տե լիք
ներ ու հմտութ յուն ներ) ուղ ղոր դում դե պի ՀՀ տնտե սութ յուն և մարդ կա յին զար գաց
ման ո լորտ ներ, նկա տի ու նե նա լով այն ի րո ղութ յու նը, որ ՀՀից մեկ նած աշ խա տան
քա յին միգ րանտ նե րի խնա յո ղութ յուն նե րի մեծ մա սը պահ վում է ար տերկ րում և  առ կա 
է դրանք ար տերկ րի ոչ ար տադ րա կան ակ տիվ ե րում (գլխա վո րա պես` ան շարժ գույ քի 
շու կա յում) ներդ նե լու մեծ հա կում,

բ) զար գա ցած չեն կամ գրե թե բա ցա կա յում են ՀՀ պո տեն ցիալ վե րա դար ձող նե րին տե ղե կատ
վա կան ա ջակ ցութ յան ցու ցա բեր ման հա մա կար գե րը, այդ թվում` ին տեր նե տի, կա պի և հե
ռա հա ղոր դակ ցութ յան այլ մի ջոց նե րով ՀՀ աշ խա տա շու կա յում ին տեգր վե լու հա մար անհ
րա ժեշտ տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու մե խա նիզմ ե րը,

գ) չկա ՀՀ վե րա դար ձող միգ րանտ նե րի սո ցիա լա կան վե րաին տեգր մանն ա ջակ ցե լու հա մա լիր 
քա ղա քա կա նութ յուն:

4. Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն
նե րի գոր ծու նեութ յու նը ընդ հան րա պես դուրս է պե տա կան կար գա վո րու մից, իսկ այդ կազ մա
կեր պութ յուն նե րի ինս տի տու ցիո նալ և գոր ծառ նա կան հնա րա վո րութ յուն ներն օգ տա գործ վում 
են տա րե րայ նո րեն և  ա նարդ յու նա վետ: Այլ կերպ ա սած` բա ցա կա յում են այդ կազ մա կեր պութ
յուն նե րի հետ զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան գոր ծըն կե րա յին, նպա տա կա յին և  
արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց մանն այդ կազ մա
կեր պութ յուն նե րի հնա րա վոր և  արդ յու նա վետ մաս նակ ցութ յան մե խա նիզմ ե րը, պե տա կան 
կար գա վոր ման շրջա նակ նե րում այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րի նպա տա կա յին և  արդ յու նա վետ 
գոր ծու նեութ յան ուղ ղորդ ման, ինչ պես նաև այդ ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վող քա ղա քա ցի նե րի 
ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ պաշտ պա նութ յան, դրանց հնա րա վոր խախ տում ե րի բա ցառ
ման և կան խար գել ման հնա րա վո րութ յուն նե րը:

5. Պահ պան վում և դրս ևոր ման նոր ձևեր են ստա նում ստվե րա յին զբաղ վա ծութ յունն ու քո ղարկ
ված գոր ծազր կութ յու նը: 

6. Ա նո րոշ են զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ ա կան նպա տակ ներն ու սկզբունք նե
րը, առ կա կար գա վո րու մը հնա րա վո րութ յուն չի տա լիս պլա նա վո րել և  ի րա կա նաց նել աշ խա
տա շու կա յի ի րա վի ճա կից և մի տում ե րից բխող ճկուն պե տա կան կար գա վո րում, գնա հա տել 
ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի և պե տա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման արդ յու նա վե տութ յու նը:

7. Ի րա կա նաց վող պե տա կան ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռում ե րի տե ղե կատ վա կան, ինս տի տու ցիո
նալ և գոր ծառ նա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը խիստ սահ մա նա փակ են, ի րա վի ճա կին ու առ
կա օբ յեկ տիվ պա հանջ նե րին ոչ հա մար ժեք:

Ըստ այդմ՝ հա մա լիր և  ար մա տա կան բա րե փո խում ե րը զբաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա
վոր ման ո լոր տում օբ յեկ տիվ անհ րա ժեշ տութ յուն են: 

ՀՀ զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում առ կա հիմ ախն դիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յան 
գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րը

Անհ րա ժեշտ է զբաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման ո լոր տում ա պա հո վել այն պի սի ի րա
վա կան հիմ քեր ու մե խա նիզմ եր, ո րոնք գործ նա կա նում ամ բող ջա կան հնա րա վո րութ յուն կըն
ձե ռեն արդ յունք նե րի գնա հատ ման տե սանկյ ու նից ակ տիվ նա խա ձեռ նո ղա կան և ն պա տա կա յին
կան խա տե սո ղա կան, թա փան ցիկ, ինչ պես նաև ճկուն քա ղա քա կա նութ յան հա մար: Բ նակ չութ յան 
զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան ա ռա ջի կա բա րե փո խում ե րը, որ պես սո ցիա լա կան քա ղա
քա կա նութ յան բա րե փո խում ե րի կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ, պետք է ուղղ վեն զբաղ վա ծութ յան 
ռազ մա վա րութ յու նում նշված հիմ ախն դիր նե րի լուծ մա նը` հետև յալ գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րով`
1. աշ խա տու ժի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի հստակ գնա հատ ման և կան խա տես ման, գոր ծազր

կութ յան ի րա կան մա կար դա կի բա ցա հայտ ման, ամ բող ջա կա նութ յան և շա րու նա կա կա նութ
յան ա պա հով ման նպա տա կով աշ խա տա շու կա յի խոր քա յին և  ի րա տե սա կան շա րու նա կա կան 
վեր լու ծութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում,

2. զբաղ վա ծութ յան ակ տիվ և  ի րա վի ճա կից բխող ճկուն քա ղա քա կա նութ յան և  այդ ո լոր տում սո
ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րի միջև արդ յու նա վետ հա վա սա րակշ ռութ յան ա պա հո վում, գոր ծազր



ա
ռո

ղջ
ա

պ
ա

հու
թ

յու
ն

122|
զբ

ա
ղվ

ա
ծու

թ
յու

ն
122|

կութ յան դեպ քում սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան հաս ցեա կան, նպա տա կա յին և  արդ յու նա
վետ ե րաշ խիք նե րի հա մա լիր տրա մադ րում, 

3. երկ րի տնտե սա կան զար գա ցում ե րով պայ մա նա վոր ված աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան մարդ կա յին ռե սուրս նե րի զար գաց ման, աշ խա տու ժի մրցու նա կութ յան 
բարձ րաց ման ա պա հո վում, 

4. ե րի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման և զ բաղ վա ծութ յան խթան ման մի ջո ցով 
ներ քին աշ խա տա շու կա յում անհ րա ժեշտ սերն դա փո խութ յան ա պա հո վում,

5. զբաղ վա ծութ յան ծրագ րե րի նպա տա կաուղ ղում տա րած քա յին սո ցիալտնտե սա կան զար
գաց ման ան հա մա մաս նութ յուն նե րի մեղմ մա նը,

6. գյու ղա կան շրջան նե րում, ա ռա վե լա պես` սահ մա նա մերձ, լեռ նա յին և բարձր լեռ նա յին բնա կա
վայ րե րում, բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան, նե րառ յալ` ինք նազ բաղ վա ծութ յան հետ ևո ղա կան 
և  եր կա րա ժամ ետ խթա նում, 

7. աշ խա տա շու կա յում անմր ցու նակ խմբե րի, հատ կա պես` սահ մա նա փակ կա րո ղութ յուն նե րով 
ան ձանց, զբաղ վա ծութ յան խթա նում,

8. վե րա դար ձող աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի հա մար աշ խա տա շու կա յում արդ յու նա վետ ին
տեգր ման ամ բող ջա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա հո վում, ՀՀ տնտե սութ յու նում Սփ յուռ քի 
և ՀՀ վե րա դար ձող ան ձանց տնտե սա կան ներդ րում ե րի խթա նում,

9. աշ խա տանք փնտրող նե րին մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի տար բե րակ ման, շրջա նա կի ընդ
լայն ման, նպա տա կայ նութ յան և  ո րա կի բարձ րաց ման, գրավ չութ յան, մատ չե լիութ յան, վերջ
նարդ յուն քի գնա հատ մանն ուղղ ված ամ բող ջա կան հա մա կար գի ներդ րում,

10. զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ծրագ րե րին հատ կաց ված ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի արդ յու նա
վետ և թա փան ցիկ օգ տա գործ ման ա պա հո վում,

11. փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րութ յան խրա խուս ման ի րա կան և  արդ յու նա վետ մե խա նիզմ ե րի 
ներդր ման ա պա հո վում,

12. գոր ծող աշ խա տա տե ղե րի աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման և  աշ խա տան քա յին 
բա րեն պաստ պայ ման նե րով նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման
նե րի ա պա հո վում,

13. ստվե րա յին զբաղ վա ծութ յան բա ցա հայտ ման և կան խար գել ման ի րա վա կան կար գա վոր ման 
կա տա րե լա գոր ծում և գոր ծող ինս տի տու ցիո նալ նե րու ժի հա մա պա տաս խա նե ցում վեր ջի նիս 
պա հանջ նե րին,

14. աշ խա տան քի տե ղա վոր ման ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի գոր ծու նեութ յան անհ րա ժեշտ և  արդ յու նա վետ կար գա վոր ման և խ րա խուս ման 
ա պա հո վում,

15. զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ծրագ րե րի նպա տա կաուղ ղում ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա
կի բա րե լավ մա նը, ինչ պես նաև հան րա պե տութ յան տա րած քա յին հա մա չափ զար գաց ման 
ա պա հով մա նը,

16. զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յան հա մա կար գի զար գա ցում, աշ խա
տող նե րի և գոր ծա տու նե րի ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ պաշտ պա նութ յան, գոր ծա տու նե րի 
միութ յան և  ար հես տակ ցա կան միութ յուն նե րի հզո րաց ման, հան րա պե տա կան կո լեկ տիվ պայ
մա նագ րի արդ յու նա վետ շա րու նա կա կան ի րա կա նաց ման ա պա հո վում,

17. զբաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման ար մա տա կան բա րե փո խում ե րի հա մա կարգ
ված, շա րու նա կա կան և հ րա տապ ի րա կա նաց ման հետ ևո ղա կան ա պա հո վում: 

2. Զ բաղ վա ծութ յան ո լոր տում ա ռա ջարկ վող քա ղա քա կա նութ յան գե րա կա 
ուղ ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ա պա հո վու մը

Ներ քին աշ խա տա շու կա յի խրո նի կա կան ան հա վա սա րակշ ռութ յան խնդիր նե րի, ո րոնք ար տա
հայտ վում են գոր ծազր կութ յան բարձր ի րա կան մա կար դա կի պայ ման նե րում աշ խա տու ժի սահ
մա նա փակ պա հան ջար կով, հա մա կող մա նի լու ծու մը պա հան ջում է մի կող մից կենտ րո նաց նել 
պե տա կան և մաս նա վոր հատ ված նե րի ջան քերն ու ռե սուրս նե րը` տնտե սութ յան հնա րա վոր բո լոր 
ո լորտ նե րում աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լու, առ կա աշ խա տա տե ղե րը պահ պա նե լու, ինչ պես նաև 
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աշ խա տան քա յին պայ ման նե րը 
հետ ևո ղա կա նո րեն բա րե լա վե լու 
ուղ ղութ յուն նե րով, մյուս կող մից` 
բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան 
պե տա կան քա ղա քա կա նութ
յու նը մշա կող և  ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի ինս տի տու ցիո նալ, 
գոր ծառ նա կան և տե ղե կատ վա
կան կա րո ղութ յուն նե րի հզո րաց
ման ճա նա պար հով բարձ րաց
նել աշ խա տանք փնտրող նե րին 
մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի 
ո րակն ու արդ յու նա վե տութ յու
նը: Միև նույն ժա մա նակ պետք է 
նկա տի ու նե նալ, որ աշ խա տու
ժի սահ մա նա փակ պա հան ջար կի 
պայ ման նե րում, աշ խա տա շու կա
յում անմր ցու նակ ան ձանց հա մար 

աշ խա տանք գտնե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը էա պես դրսևո րում են նվազ ման մի տում: Իսկ ժո ղովր
դագ րա կան և միգ րա ցիոն ան բա րեն պաստ մի տում ե րը, ուղ ղա կի հար կե րի բե ռի և սո ցիա լա կան, 
այդ թվում` կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վութ յան ծախ սե րի ա վե լա ցու մը գործ նա կա նում խո չըն դո տում 
են աշ խա տա շու կա յին բնակ չութ յան մաս նակ ցութ յան ընդ լայն մա նը` ըն թա ցիկ և հե ռան կա րա յին 
ա ռում ե րով: 

Ա ռա ջարկ վող զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման սկզբունք նե րը
Սույն ռազ մա վա րութ յու նում ներ կա յաց վող բա րե փո խում ե րի շրջա նակ նե րում ա ռա ջարկ վող 

զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը խարսխ ված է հետև յալ սկզբունք նե րի վրա՝ 
1. զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի պե տա կան կար գա վոր ման գե րա կա յութ յուն նե րի սահ ման ման հիմ

նա կան չա փա նիշ են դիտ վել զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի հիմ ախն դիր նե րը, այլ ոչ թե պե տութ յան 
ֆի նան սա կան հնա րա վո րութ յուն ներն ու ինս տի տու ցիո նալ նպա տա կա հար մա րութ յուն նե րը,

2. զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը դի տարկ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սո
ցիալտնտե սա կան կա յուն զար գաց ման ա պա հով ման ռազ մա վա րա կան և  եր կա րա ժամ ետ 
բա րե փո խում ե րի հա մա տեքս տում,

3. զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում ա ռա ջարկ վող բա րե փո խում ե րի հիմ քում դրվել է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յամբ, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան ո լոր
տի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին ա ռանց քա յին փաս տաթղ թե րով (Եվ րո պա կան վե րա նայ ված սո
ցիա լա կան խար տիա, Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան օ րենս գիրք, ԱՄԿի կոն վեն ցիա ներ և հանձ
նա րա րա կան ներ և  այլն) ամ րագր ված բնակ չութ յան սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան նվա զա
գույն ե րաշ խիք նե րի ա ռաջ նա հերթ ա պա հով ման նպա տա կը,

4. զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում ա ռա ջարկ վող բա րե փո խում ե րը հե ռան կա րի ա ռու մով միտ ված 
են սո ցիա լա կան պե տութ յան ( Հա յաս տա նի հա մար նա խընտ րե լի մո դե լի տե սանկյ ու նից) հա
մա լիր հիմ քե րի, ինչ պես նաև տա րած քա յին հա մա չափ զար գաց ման, աշ խա տան քա յին միգ
րա ցիա յի հա մա լիր և  արդ յու նա վետ կար գա վոր ման ա պա հով մա նը,

5. զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ ա կան նպա տա կի, այդ թվում` տար բե րակ ված են
թան պա տակ նե րի ի րա կա նաց ման արդ յունք նե րի հա մար որ պես չա փա նիշ է ընտր վել դրանց 
հստակ չա փե լիութ յունն ու հաս ցեա կա նութ յու նը, իսկ արդ յունք նե րի ա պա հով ման մե խա նիզմ
ներն ու սկզբունք նե րը ուղ ղա կիո րեն բխեց վել են այն պի սի նպա տակ նե րից, ո րոնք հա մա լիր 
ա ռու մով պետք է հան գեց նեն` 

 ●  գոր ծազր կութ յան ի րա կան մա կար դա կի կրճատ մա նը,
 ● ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի հնա րա վո րութ յուն տվող աշ խա տա տե ղե րի թվի ա վե լաց

ման խթան մա նը և բ նակ չութ յան կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց մա նը,

« Պետք է նկատի ունենալ, որ 

աշխատուժի սահմանափակ 

պահանջարկի պայմաններում, 

աշխատաշուկայում ան մրցու նակ 

անձանց համար աշխատանք 

գտնելու հնարա վորությունները 

էապես դրսևորում են նվազման 

միտում:
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 ●  աշ խա տա շու կա յում անմր ցու նակ խմբե րի արդ յու նա վետ ին տեգր մա նը,
 ●   մարդ կա յին կա պի տա լի հետ ևո ղա կան զար գաց ման և  աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին 

դի նա միկ հա մա պա տաս խա նեց ման ճա նա պար հով տնտե սա կան արդ յու նա վե տութ յան և 
մր ցու նա կութ յան բարձ րաց մա նը,

 ●   տա րած քա յին զար գաց ման ան հա մա մաս նութ յուն նե րի մեղմ մա նը,
 ●   ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի և ՀՀ աշ խա տու ժի ար տա քին միգ րա ցիոն ի րա վի ճա կի 

բա րե լավ մա նը,
 ●   թա փան ցիկ, ճկուն, արդ յու նա վետ և հա մա կարգ ված քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և  ի րա

կա նաց ման ա պա հով ման հա մար հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պա կան և  ինս տի տու ցիո
նալ կա ռուց ված քի ստեղծ մա նը և հե տա գա զար գաց մա նը:

6. Զ բաղ վա ծութ յան բա րե փո խում ե րի շրջա նա կում ա ռա ջարկ վող մի ջո ցա ռում երն ու կար
գա վոր ման գոր ծիք նե րը ընտր վել են այն նկա տա ռու մով, որ դրանք լի նեն ի րա տե սա կան և 
ճ կուն, արդ յունք նե րի գնա հատ ման տե սանկյ ու նից նա խա ձեռ նո ղա կան և  ակ տիվ, նպա տա
կա յին և թա փան ցիկ:

7. Զ բաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և  ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րում կար
ևոր վել է զբաղ վա ծութ յան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե
րի, ինչ պես նաև լայն հա սա րա կութ յան շա հագր գիռ կող մե րի ի րա կան և հետ ևո ղա կան մաս
նակ ցութ յու նը հնա րա վո րինս բո լոր մա կար դակ նե րում:

8. Զ բաղ վա ծութ յան ա ռա ջարկ վող քա ղա քա կա նութ յան պլա նա վոր ման հիմ քում դրվել են ներ քին 
աշ խա տա շու կա յի ի րա տե սա կան, խոր քա յին և շա րու նա կա կան վեր լու ծութ յուն նե րի, ի րա վի
ճա կա յին գնա հա տում ե րի և հիմ ա վոր կան խա տե սում ե րի հա մա կող մա նի արդ յունք նե րը:

9. Կար ևոր վել է զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան ա ռա ջարկ վող գոր ծառ նա կան նոր մո տե
ցում ե րի` պե տա կան կար գա վոր ման հա մա պա տաս խան ի րա վա կան և  ինս տի տու ցիո նալ հա
մա լիր հիմ քե րով ա պա հով ված լի նե լը:

10. Ն կա տի է առն վել, որ գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րը կամ են թան պա տակ նե րը պետք է սերտ փո
խառնչ վեն սո ցիալժո ղովր դագ րա կան պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան, աշ խա տու ժի ար տա
քին և ներ քին միգ րա ցիա յի պե տա կան կար գա վոր ման հիմ ա րար նպա տակ նե րի հետ: 

ա ռա ջարկ վող քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և   
ի րա կա նաց ման հիմն ա կան մե խա նիզմն ե րը

Զ բաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և  ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ ե րը ընդ հան
րա կան մո տե ցում ե րով պետք է նե րա ռեն հետև յալ տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նութ յու նը:
1. Զ բաղ վա ծութ յան ամ բող ջա կան ու հետ ևո ղա կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման հա

մար ռազ մա վա րութ յան ըն դուն մա նը տրա մա բա նո րեն պետք է հա ջոր դի սույն ռազ մա վա
րութ յամբ սահ ման ված գե րա կա 
ուղ ղութ յուն նե րով նա խա տես
ված հիմ ա կան արդ յունք նե րին 
հաս նե լու գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ազ գա յին հնգամ յա (20122016 
թթ.) ծրագ րի մշա կու մը, որ տեղ 
պետք է ամ րագր վեն քա ղա
քա կա նութ յան գե րա կա յու րա
քանչ յուր ուղ ղութ յամբ ակն կալ
վող հիմ ա կան արդ յունք նե րը, 
այդ արդ յունք նե րի ստաց ման 
ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վե
լիք կոնկ րետ մի ջո ցա ռում ե րը 
(գոր ծո ղութ յուն նե րը), դրանց 
ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա
հատ վա ծը, ի րա կա նաց ման հա

« Են թան պա տակ նե րը պետք է  

սերտ փո խառնչ վեն սո ցիալ 

ժո ղովր դագ րա կան պե տա կան 

քա ղա քա կա նութ յան, աշ խա տու ժի 

ար տա քին և ներ քին միգ րա ցիա յի 

պե տա կան կար գա վոր ման հիմ

նա րար նպա տակ նե րի հետ:
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մար պա տաս խա նա տու հաս տա տութ յուն նե րը, յու րա քանչ յուր գոր ծո ղութ յան արդ յու նա վե
տութ յան գնա հատ ման ու մո նի տո րին գի քա նա կա կան ու ո րա կա կան ցու ցիչ նե րը:

2. Գոր ծո ղութ յուն նե րի ազ գա յին հնգամ յա ծրագ րի մշա կու մից հե տո զբաղ վա ծութ յան պե տա
կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման ա ռանց քա յին և հիմ ա կան գոր ծիք պետք է դիտ վի 
զբաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման ա մե նամ յա ծրա գի րը (այ սու հետ` ա մե նամ յա ծրա
գիր) հետև յալ հիմ ա կան ըն թա ցա կար գե րով և կա նո նա կար գե րով:
2.1. Ա մե նամ յա ծրա գի րը յու րա քանչ յուր տա րի պետք է մշակ վի լիա զոր ված պե տա կան մարմ

նի կող մից` յու րա քանչ յուր տար վա հա մախմբ ված պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի մշակ
ման շրջա նակ նե րում: Այն հան րա պե տա կան ե ռա կողմ հանձ նա ժո ղո վում քննար կե լուց 
զատ պետք է քննարկ վի նաև հան րա պե տութ յան քա ղա քա կան դաշ տի ա ռանց քա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի, ո լոր տում ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, ո րից հե տո այդ սուբ յեկտ նե րի և հանձ նա ժո ղո վի կող մից 
տրված եզ րա կա ցութ յան հետ միա սին ներ կա յաց վի ՀՀ կա ռա վա րութ յան քննարկ մա նը և 
հաս տատ մա նը: ՀՀ կա ռա վա րութ յան հաս տա տու մից հե տո այն նե րառ վում է հա մախմբ
ված պե տա կան բյու ջեում և ներ կա յաց վում է ՀՀ ԱԺ: 
Մ շակ ման հիմ քում պետք է ըն կած լի նեն լիա զոր ված մարմ ի կող մից կազ մա կերպ վող և  

ի րա կա նաց վող աշ խա տա շու կա յի ըն թա ցիկ և խոր քա յին վեր լու ծութ յուն ներն ու կան խա
տե սում ե րը, զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան օ րեն քով սահ ման ված նպա տակ նե րի 
և թի րախ նե րի հետ դրանց դի նա միկ հա մադր ման արդ յունք ներն ու խզում ե րը, ինչ պես 
նաև զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի ըն թա ցիկ և հե ռան կա րա յին 
արդ յու նա վե տութ յան, մա տուց վող պե տա կան և  ոչ պե տա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի 
և մատ չե լիութ յան գնա հա տում ե րը: Գ նա հա տում ե րը պետք է կա տար վեն հստակ սահ
ման ված մե թո դա բա նութ յամբ և  անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն նե րի հի ման վրա:

Ա մե նամ յա ծրա գի րը պետք է լի նի ճկուն, ու նե նա ըն թա ցիկ վե րա բաշ խում ե րի լայն 
հնա րա վո րութ յուն: Ա մե նամ յա ծրագ րում լիա զոր մարմ ի կող մից կա րող են նե րառ վել 
զբաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման գոր ծող այն ծրագ րե րը, ո րոնց ըն թա ցիկ 
և հե ռան կա րա յին արդ յու նա վե տութ յու նը գնա հատ վել է դրա կան, հե տա գա շա րու նա
կութ յան տե սանկյ ու նից նպա տա կա հար մար, ինչ պես նաև նոր ծրագ րեր, ո րոնք նա
խա պես փոր ձարկ վել են և հա մա պե տա կան ներդր ման տե սանկյ ու նից գնա հատ վել են 
նպա տա կա հար մար: 

Շա հա ռու նե րի ա ռան ձին խմբե րի (այդ թվում` օ տա րերկ րա ցի ներ, վե րա դար ձող աշ խա
տան քա յին միգ րանտ ներ, աշ խա տա շու կա յում անմր ցու նակ խմբեր) ա մե նամ յա ծրագ րով 
նա խա տես վող զբաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման ծրագ րե րից օգտ վե լու ի րա վունքն անհ
րա ժեշտ է սահ մա նել օ րեն քով: 

Ա ռան ձին մար զե րի, հա մայնք նե րի` զբաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման ծրագ րե րի բաշխ
ման ի րա վա կան հիմ քը ևս պետք է նա խա տես վի օ րեն քով: Բաշխ ման կարգն ու չա փա
նիշ նե րը սահ մա նում է լիա զոր ված մար մի նը: Բաշխ ման մե խա նիզմ ե րի հիմ քում պետք է 
ըն կած լի նի ա ռան ձին տա րա ծաշր ջան նե րի ան հա մա չափ զար գաց ման, այդ տա րա ծաշր
ջան նե րի աշ խա տա շու կա նե րի հիմ ա կան բնու թագ րիչ նե րի ան հա մա պա տաս խա նութ
յուն նե րի մեղ մու մը, ինչ պես նաև սո ցիալժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի բա րե լա վու մը` 
հաշ վի առ նե լով տա րա ծաշր ջա նա յին կար գա վի ճա կը (սահ մա նա մերձ, լեռ նա յին, բարձր
լեռ նա յին), զար գաց ման օ րի նա չա փութ յուն ներն ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Զ բաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման կար գը, ըստ 
մար զե րի բաշխ ման, մո նի տո րին գի և գ նա հատ ման կար գը, չա փա նիշ ներն ու չա փո րո շիչ
նե րը սահ մա նում է լիա զոր ված մար մի նը: 

Զ բաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման պե տա կան ծրագ րե րը, ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման
ված կար գով ու ժամ ետ նե րում, ի րա կա նաց վում են լիա զոր ված մարմ ի կող մից` զբաղ
վա ծութ յան պե տա կան և  ոչ պե տա կան լի ցեն զա վոր ված կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի ջո
ցով: Ոչ պե տա կան լի ցեն զա վոր ված կազ մա կեր պութ յուն նե րին զբաղ վա ծութ յան կար գա
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վոր ման պե տա կան ծրագ րե րի պատ վի րակ ման կար գը և պայ ման նե րը սահ ման վում են 
օ րեն քով:

Ա մե նամ յա ծրա գի րը պետք է նե րա ռի`
 ●  վեր լու ծութ յուն նե րի, կան խա տե սում ե րի, հա մադ րում ե րի, գնա հա տում ե րի 

արդ յունք նե րը,
 ● զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման հիմ ա կան ծրագ րե րը` ըստ ցան կի, 

շա հա ռու նե րի ա ռան ձին խմբե րի, ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա ցույ ցի, ֆի նան սա
կան մի ջոց նե րի (տա րած քա յին բաշխ վա ծութ յամբ), ոչ պե տա կան լի ցեն զա վոր ված 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին պատ վի րակ ման հա մա մաս նութ յուն նե րի, հստակ չա փե լի 
(քա ղա քա կա նութ յան թի րախ նե րից բխող) ակն կալ վող արդ յունք նե րի,

 ● զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման փոր ձարկ վող նոր ծրագ րե րը, ո րոնց 
ֆի նան սա վո րու մը նա խա տես վում է ՀՀ պե տա կան բյու ջեից:

3. Զ բաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ նե րի և թի րախ նե րի արդ յու նա վետ ա պա հով
ման հա մար օ րենսդ րութ յամբ պետք է հստակ սահ ման վեն նաև զբաղ վա ծութ յան պե տա կան 
կար գա վոր ման հա մա կար գի ինս տի տու ցիո նալկազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը, այս շրջա
նակ նե րում ՀՀ կա ռա վա րութ յան, լիա զոր ված մարմ ի, այդ թվում` Զ բաղ վա ծութ յան պե տա
կան ծա ռա յութ յան, ինչ պես նաև զբաղ վա ծութ յան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ոչ պե տա կան 
լի ցեն զա վոր ված կազ մա կեր պութ յուն նե րի լիա զո րութ յուն նե րը: Այս շրջա նակ նե րում անհ րա
ժեշտ է`
1. նա խա տե սել գոր ծա տուլիա զոր ված մար մինկրթա կան հա մա կարգ փո խա դարձ և մշ

տա կան կապն ա պա հո վող մե խա նիզմ եր: Ներ քին աշ խա տա շու կա յի խոր քա յին վեր լու
ծութ յուն նե րի, հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում բա ցա հայտ ված նոր զբաղ մունք նե րի, 
մաս նա գի տութ յուն նե րի, մաս նա գի տա ցում ե րի հի ման վրա «Զ բաղ մունք նե րի դա սա
կարգ չի», աշ խա տանք նե րի և  աշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր ման բնու
թագ րե րի մշակ ման և լ րամ շակ ման արդ յուն քում ու սուց ման և կր թա կան նոր ծրագ րե րի 
մշա կում, գոր ծող ծրագ րե րի բա րե լա վում, ո րոնք, ներ մուծ վե լով կրթա կան հա մա կարգ, 
հնա րա վո րութ յուն կստեղ ծեն ներ քին աշ խա տա շու կա յում աշ խա տու ժի ա ռա ջար կը հա
մա պա տաս խա նեց նել աշ խա տու ժի պա հան ջար կին և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման մի տում ե րին: 

2. Աշ խա տա շու կա յի փո փոխ վող պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան մե ծա հա սակ նե րի 
մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր ման մա կար դա կը պար բե րա բար բարձ րաց նե լու, ինչ պես 
նաև վե րա մաս նա գի տաց նե լու նպա տա կով շա րու նա կա կան ու սուց ման հա մա կար գի 
ներդ րում` սո ցիա լա կան գոր ծըն կեր նե րի գոր ծուն մաս նակ ցութ յամբ:

3. Լ րա ցու ցիչ կրթա կան ծրագ րե րը անհ րա ժեշտ է ա ռա վե լա պես կի րա ռե լի և  արդ յու նա վետ 
դարձ նել վե րա դար ձող աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րին ներգ րա վե լու ա ռու մով: Ար
տամր ցու թա յին կար գով նպաս տի ձևով ուս ման վճա րի փոխ հա տու ցու մը, ինչ պես նաև 
պե տա կան կրթա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քը, որ պես կրթա կան հա մա կար գում ա ռան
ձին խումբ շա հա ռու նե րի հա մար ներդր ված ար տո նութ յուն ներ, կա րե լի է տրա մադ րել 
նաև Հա յաս տան վե րա դար ձող ե րի տա սարդ նե րին: Վեր ջինս ուղ ղա կիո րեն կնպաս տի 
ե րի տա սարդ աշ խա տու ժի հայ րե նա դար ձութ յա նը և կխ թա նի աշ խա տա շու կա յում նրանց 
արդ յու նա վետ ին տեգ րու մը:

Բ նակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան պե տա կան քա ղա քա կա նութ յու նը մշա կող և  ի րա կա
նաց նող մար մին նե րի ինս տի տու ցիո նալ, կազ մա կեր պա կան և տե ղե կատ վա կան ա պա
հով ման նե րու ժի հզո րաց ման նպա տա կով ա պա հո վել հետև յալ հա մա լիր գոր ծըն թաց նե
րի և մե խա նիզմ ե րի ի րա վա կան և գոր ծառ նա կան հիմ քե րը`

 ●   Լիա զոր մար մի նը պետք է ա պա հո վի զբաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման պե տա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քի վե րա բեր յալ ըն թա ցիկ տե ղե կատ վութ յուն ստա
նա լու հնա րա վո րութ յու նը` առ ցանց ռե ժի մով վար վող տե ղե կատ վա կան հա մա պա
տաս խան բա զա յից: Արդ յուն քում` պետք է ստեղծ վի նաև այդ ծրագ րե րի ըն թա ցիկ 



ա
ռո

ղջ
ա

պ
ա

հու
թ

յու
ն

127|

զբ
ա

ղվ
ա

ծու
թ

յու
ն

127|
գնա հատ ման` թի րա խա յին ցու ցա նիշ նե րից շե ղում ե րը բա ցա հայ տե լու օբ յեկ տիվ 
հնա րա վո րութ յուն: 

 ●   Լիա զոր մար մի նը պետք է ա պա հո վի նաև թա փուր աշ խա տա տե ղե րի և  աշ խա տանք 
փնտրող նե րի տե ղե կատ վա կան ընդ հա նուր բա զա յի ներդ րում ու արդ յու նա վետ 
շա հա գոր ծու մը: Այդ բա զա յում առ կա տե ղե կատ վութ յունն ամ բող ջութ յամբ պետք է 
հա սա նե լի լի նի Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան տա րած քա յին կենտ րոն
ներ ան հա տա կան այ ցե լութ յուն նե րի կամ է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով` լիա զոր մարմ ի 
ստեղ ծած հա մա պա տաս խան ին տեր նե տա յին կայ քի մի ջո ցով:

 ●  Անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րութ յամբ հստակ սահ մա նել այդ բա զա նե րի վար ման, տե ղե
կատ վութ յան տրա մադր ման, աշ խա տանք փնտրող նե րի, այդ թվում ՀՀ պո տեն ցիալ 
վե րա դար ձող նե րի` առ ցանց ռե ժի մով գրանց ման, գոր ծա տու նե րի կող մից առ կա թա
փուր աշ խա տա տե ղե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը առ ցանց ռե ժի մով բա զա 
մուտ քագ րե լու կա նո նա կար գերն ու կա ռու ցա կար գե րը: 

Բ նակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան պե տա կան քա ղա քա կա նութ յու նը մշա կող և  ի րա կա
նաց նող մար մին նե րի ինս տի տու ցիո նալ, կազ մա կեր պա կան և տե ղե կատ վա կան ա պա
հով ման նե րու ժի հզո րաց ման նպա տա կով տա րե կան ծրագ րի մշակ ման փու լում պետք է 
կար ևոր վեն հետև յալ հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րը`

1) հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վա կան և ն պա տա կա յին կա ռա վար ման հա մա կար
գե րի ներդ րում և  արդ յու նա վետ շա հա գոր ծում, 

2) հա մա կար գի աշ խա տա կից նե րի շա րու նա կա կան վե րա պատ րաս տում, աշ խա տան
քա յին պայ ման նե րի բա րե լա վում,

3) Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան կող մից ի րա կա նաց վող ծա ռա յութ յուն
նե րի և շա հա ռու նե րի գրանց ման ըն թա ցա կար գե րի ամ բող ջա կա նա ցում, ի րա տե
սա կա նութ յան և թա փան ցի կութ յան ա պա հո վում,

4) մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման արդ յու նա վետ հա մա կար գի ինս տի տու ցիո նալ 
հիմ քե րի ներդ րում, 

5) զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման արդ յունք նե րի մո նի տո
րին գի և գ նա հատ ման ամ բող ջա կան հա մա կար գի ա պա հո վում,

6) զբաղ վա ծութ յան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող պե տա կան և  ոչ պե տա կան կազ մա
կեր պութ յուն նե րի միջև կա յուն և գոր ծըն կե րա յին արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ
յան, ինչ պես նաև ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան անհ րա
ժեշտ կար գա վոր ման ա պա հո վում: 

4. Անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րութ յամբ ամ րագ րել և հետ ևո ղա կա նո րեն ա պա հո վել մաս նա գի տա
կան կողմ ո րոշ ման հա մա կար գի արդ յու նա վետ ներդր ման հա մա լիր հիմ քե րը: Մաս նա գի
տա կան կողմ ո րո շու մը պետք է ի րա կա նաց վի բնակ չութ յա նը մա տուց վող զբաղ վա ծութ յան 
ծա ռա յութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում և սկզ բունք նե րով և  որ պես ա ռան ձին ուղ ղութ յուն` նե րառ
վի տա րե կան ծրագ րում: Այս շրջա նակ նե րում, որ պես ա ռաջ նայ նութ յուն, պետք է կար ևոր վեն 
մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման մատ չե լիութ յու նը, ո րա կը, յու րա քանչ յուր շա հա ռո ւի նկատ
մամբ ան հա տա կան մո տե ցում ե րի հնա րա վո րութ յու նը: 

Մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման, այդ թվում` ե րի տա սարդ նե րի, հա մա կար գի ըն թա ցիկ բա րե
փո խում ե րը պետք է ի րա կա նաց վեն հետև յալ հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րով`

1) մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման մատ չե լիութ յան ա պա հո վում,
2) մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման ո րա կի, այդ կողմ ո րո շում ի րա կա նաց նող նե րի հա

մար անհ րա ժեշտ մաս նա գի տա կան պատ շաճ մա կար դա կի ա պա հո վում,
3) յու րա քանչ յուր շա հա ռո ւի ան հա տա կա նութ յան, ֆի զի կա կան ու մտա վոր ու նա կութ յուն

նե րի, նրա պա հանջ մունք նե րի ա ռաջ նա հեր թութ յան բա ցա հայ տում և դ րանց արդ յուն
քում մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման ի րա կա նա ցում,

4) մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման գոր ծըն թաց նե րում հնա րա վոր շա հագր գիռ բո լոր 
կող մե րի գոր ծուն մաս նակ ցութ յան ա պա հո վում,
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5) մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման գոր ծըն թաց նե րի օ րենսդ րա կան արդ յու նա վետ կար
գա վոր ման ա պա հո վում:

5. Ել նե լով զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ նե րից` անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րա կան 
մա կար դա կում նա խա տե սել նաև զբաղ վա ծութ յան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ոչ պե տա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան ամ բող ջա կան և մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե
րին հա մա պա տաս խան կար գա վո րու մը (ԱՄԿի` Հա յաս տա նի կող մից դեռևս չվա վե րաց ված 
«Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման մաս նա վոր գոր ծա կա լութ յուն նե րի վե րա բեր յալ» 1997 թ. թիվ 181 
կոն վեն ցիա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան):

Այս շրջա նակ նե րում պետք է կար ևոր վի պե տա կան և  ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
միջև փո խա դարձ, կա յուն և գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ ման ի րա վա կան 
հեն քի ա պա հո վու մը (1997 թ. ԱՄԿ թիվ 188 ե րաշ խա վո րութ յան կա տար ման ա պա հո վում): Այս 
փու լում ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա մա վո րութ յան սկզբուն քով կա րող են լի ցեն
զա վոր վել լիա զոր ված մարմ ի կող մից, ո րի արդ յուն քում օ րեն քով այդ կազ մա կեր պութ յուն նե
րին կե րաշ խա վոր վի զբաղ վա ծութ յան պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ո րո շա կի հնա րա
վո րութ յուն: Հա ջոր դիվ պետք է նա խա տես վի նաև ար տագ նա աշ խա տան քի տե ղա վոր ման ծա
ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի պար տա դիր լի ցեն զա վո րու մը 
լիա զոր ված մարմ ի կող մից:
6. Զ բաղ վա ծութ յան ո լոր տում նպա տա կա յին կա ռա վար ման հա մա կարգն ամ բող ջաց նե լու, ինչ

պես նաև արդ յու նա վետ պե տա կան վե րահս կո ղութ յան ա պա հով ման նպա տա կով` օ րենսդ
րութ յամբ անհ րա ժեշտ է նա խա տե սել ա մե նամ յա ծրագ րի ի րա կա նաց ման արդ յունք նե րի մո
նի տո րին գի և գ նա հատ ման հա մա կար գի ի րա վա կան և գոր ծառ նա կան հիմ քե րը:

7. Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վո րու մը ուղ ղա կիո րեն պետք է միտ ված լի նի նաև օ րի
նա կան զբաղ վա ծութ յան խթան մա նը: Մաս նա վո րա պես, այս շրջա նակ նե րում նա խա տես
վում է աշ խա տող նե րին ի րա վա կան և սո ցիա լա կան ի րա կան ու ամ բող ջա կան ե րաշ խիք նե րի 
տրա մադ րում, ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի պայ ման նե րի ա պա հո վում, աշ խա տան քա յին 
օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի հա մա լիր և  արդ յու նա վետ ա պա հով մանն ուղղ ված աշ խա տան
քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի կա տա րե լա գոր ծում, ո րոնք 
օ րի նա կան զբաղ վա ծութ յու նը կդարձ նեն տնտե սա պես ա ռա վել շա հե կան թե՛ գոր ծա տու նե րի 
և թե՛ աշ խա տող նե րի հա մար: Այս ա ռու մով հատ կան շա կան և  օբ յեկ տիվ անհ րա ժեշ տութ յուն 
է այն, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տնտե սութ յու նում աշ խա տան քա յին պայ ման նե րը 
պետք է հետ ևո ղա կա նո րեն հա մա պա տաս խա նեց վեն ԱՄԿ կոն վեն ցիա նե րում ամ րագր ված 
ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի չա փա նիշ նե րին, ո րոնք ի րաց նե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ է 
մշա կել աշ խա տան քի ա ռող ջա պա հա կան և  անվ տանգ պայ ման նե րը սահ մա նող նոր մեր, նոր
մա տիվ եր ու կա նոն ներ և  ա պա հո վել դրանց մո նի տո րին գի ժա մա նա կա կից հա մա կար գե րի 
ներդ րու մը:

8. Օբ յեկ տիվ անհ րա ժեշ տութ յուն է աշ խա տու ժի ար տա քին տե ղա շար ժի կար գա վոր ման հստա
կե ցում ու ամ բող ջա ցու մը` հաշ
վի առ նե լով մի ջազ գա յին փոր ձը, 
ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յան սո ցիալտնտե
սա կան զար գաց ման ի րա վի
ճակն ու մի տում ե րը, այդ թվում` 
ներ քին աշ խա տա շու կա յի պա
հան ջար կի բա վա րա րու մը եր
կա րա ժամ ետ հատ վա ծում: Այս 
շրջա նակ նե րում պետք է նա
խա տես վի Հա յաս տա նի կող մից 
կնքված` աշ խա տու ժի մի ջազ գա
յին շար ժը կար գա վո րող երկ կողմ 
և բազ մա կողմ հա մա ձայ նագ րե

« Անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ 

ամրագրել և հետևողականորեն 

ապահովել մասնագիտական 

կողմորոշման համակարգի 

արդյունավետ ներդրման 

համալիր հիմքերը:
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րի գործ նա կան կի րառ ման, ինչ պես նաև Հա յաս տա նից աշ խա տուժ ըն դու նող հիմ ա կան ռե
ցի պիենտ երկր նե րի հետ նմա նա տիպ նոր հա մա ձայ նագ րե րի կնքման ա պա հո վում, ինչ պես 
նաև կնքված հա մա ձայ նագ րե րի գործ նա կան կի րա ռութ յան արդ յու նա վե տութ յան հետ ևո ղա
կան բարձ րաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա ցում:

9. ԶԼՄնե րի, տե ղե կատ վութ յան փո խանց ման այլ մի ջոց նե րով զբաղ վա ծութ յան պե տա կան 
ծրագ րե րի ի րա զեկ ման և թա փան ցի կութ յան ա պա հով ման ամ բող ջա կան հա մա կար գի ներդ
րում` հիմք ըն դու նե լով առ կա մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձը, ներ քին ա ռանձ նա հատ կութ յուն
ներն ու կա րիք նե րը: Այս գոր ծըն թաց նե րում անհ րա ժեշտ է ա ռանձ նա կի կար ևո րել վե րա դար
ձող աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի ի րա զեկ վա ծութ յան ա պա հո վու մը: Մաս նա վո րա պես, 
ար տա սահ մա նում գտնվող հա յազ գի միգ րանտ նե րի հա մար Հա յաս տա նի աշ խա տա շու կա
յի օ րենսդ րա կան դաշ տի հա կիրճ ամ փո փում ե րի տես քով տե ղե կատ վութ յան տա րած ման և 
ն մա նա տիպ այլ ե ղա նակ նե րով:

10. Սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յան շրջա նակ նե րում պետք է սահ ման վեն սո ցիալաշ խա տան
քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման լրա ցու ցիչ ի րա տե սա կան ե րաշ խիք ներ և դ րանց 
ի րա կա նաց ման հա մար սո ցիա լա կան գոր ծըն կեր նե րի հա մա տեղ գոր ծո ղութ յուն ներ: Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յան սո ցիալաշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի կա յուն զար գաց
ման ա պա հո վու մը պետք է ու ղեկց վի զբաղ վա ծութ յան մա կար դա կի բարձ րաց մամբ, սո ցիա
լա կան գոր ծըն կե րութ յան հա մա կող մա նի զար գաց ման նպա տա կով` գոր ծա տու նե րի ճյու ղա
յին և տա րած քա յին միա վո րում ե րի և  արհ միու թե նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ստեղծ ման 
խթան մամբ և սո ցիա լա կան հա մե րաշ խութ յան ամ րապնդ մամբ, ինչ պես նաև աշ խա տան քա
յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան նկատ մամբ ոչ պե տա կան հսկո ղա կան գոր ծա ռույթ նե
րով օժ տել ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին և գոր ծա տու նե րի միութ յուն նե րին: 
Սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յան ինս տի տու տը և դ րա հնա րա վո րութ յուն նե րը պետք է ամ բող
ջա պես և ն պա տա կա յին օգ տա գործ վեն զբաղ վա ծութ յան պե տա կան հա մա լիր կար գա վոր ման 
գոր ծըն թաց նե րում:

11. Անհ րա ժեշտ է օ րեն քով սահ մա նել կեն սա պա հով ման նվա զա գույն բյու ջեի չա փը և կեն սա
պա հով ման նվա զա գույն զամբ յու ղի կազմ ու կա ռուց ված քը, ինչ պես նաև նվա զա գույն աշ
խա տա վար ձի չա փը հա մա պա տաս խա նեց նել կեն սա պա հով ման նվա զա գույն բյու ջեի չա փին, 
գնա ճի հաշ վառ մամբ ին դեք սա վո րել նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ա մե նամ յա չա փը:

12. Նոր աշ խա տա տե ղե րի ձևա վոր ման, առ կա թա փուր աշ խա տա տե ղե րի արդ յու նա վետ հա մալր
ման, տա րած քա յին հա մա չափ զար գաց ման, ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման, 
աշ խա տան քա յին միգ րա ցիա յի գոր ծըն թաց նե րի արդ յու նա վետ կար գա վոր ման նպա տա կով 
անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել մի շարք մի ջո ցա ռում եր և գոր ծո ղութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ 

 ●  Պ րոգ րե սիվ ե կամ տա հար կի սահ մա նում` կրճա տե լով ցածր ե կա մուտ նե րի (այդ թվում` ցածր 
աշ խա տա վար ձի) հա մար դրույ քա չա փը, ո րը, մի կող մից, կբարձ րաց նի ցածր աշ խա տա վար
ձե րի ի րա կան գնո ղու նա կութ յու նը, մյուս կող մից` կնպաս տի ստվե րա յին զբաղ վա ծութ յան 
կրճատ մա նը: Ե կամ տա հար կի սանդ ղա կի փո փո խութ յու նը պետք է հա մա ձայ նեց ված լի նի 
նաև հար կա յին ե կա մուտ նե րի դի նա մի կա յով պայ մա նա վոր ված Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան պե տա կան բյու ջեի կա տար ման հետ: 

 ●   Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ մա նա մերձ, լեռ նա յին և բարձր լեռ նա յին բնա կա վայ
րե րի զար գաց ման ռազ մա վա րա կան գե րա կա յութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով պե
տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ նե րում հա մա լիր ար տո նութ յուն նե րի 
տրա մադ րում հետև յալ հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րով` կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա զա տում 
շա հու թա հար կից մինչև հինգ տա րի ժա մա նա կով, աշ խա տող նե րի ե կամ տա հար կի և սո ցիա
լա կան ա պա հո վութ յան վճար նե րի դրույ քա չա փե րի նվա զե ցում, հարկ վող շե մի բարձ րա ցում, 
աշ խա տա վար ձի նկատ մամբ հա վե լում ե րի սահ մա նում` տար բե րակ ված մո տեց մամբ, և ն մա
նա տիպ այլ ար տո նութ յուն ներ, ո րոնք տվյալ տա րա ծաշր ջան նե րում արդ յու նա վետ զբաղ վա
ծութ յան և  ինք նազ բաղ վա ծութ յան խթան ման ճա նա պար հով, գործ նա կա նում, կհան գեց նեն 
նաև տնտե սա կան աշ խու ժաց ման, սո ցիալժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման, 
աշ խա տան քա յին միգ րա ցիա յի կան խար գել ման: 
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 ●  Գ յու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղի սե փա կա նա տե րե րի և վար ձա կալ նե րի, ե րի տա
սարդ նե րի, ներ քին աշ խա տա շու կա յում անմր ցու նակ խմբե րի, հատ կա պես` սահ մա նա փակ 
աշ խա տան քա յին կա րո ղութ յուն ներ ու նե ցող ան ձանց, վե րա դար ձող աշ խա տան քա յին միգ
րանտ նե րի զբաղ վա ծութ յան հա րա բե րութ յուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման հստա կե ցում, 
ամ բող ջա ցում և զ բաղ վա ծութ յան ո լոր տում կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ
վութ յան գոր ծուն հա մա կար գի ներդ րում, ինչ պես նաև այդ ան ձանց ներ քին աշ խա տա շու կա
յում արդ յու նա վետ ին տեգր ման և հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա հով ման ուղ ղութ
յամբ զբաղ վա ծութ յան գոր ծող ծրագ րե րի կա տա րե լա գոր ծում, հաս ցեա կան և ն պա տա կա յին 
նոր ծրագ րե րի փոր ձար կում և ներդ րում, ո րոնք կխթա նեն գյու ղա կան շրջան նե րում բնակ
չութ յան և  աշ խա տա շու կա յում անմր ցու նակ ան ձանց արդ յու նա վետ զբաղ վա ծութ յան կազ մա
կեր պու մը, մաս նա վո րա պես` տնայ նա գոր ծութ յան և  ար հես տա գոր ծութ յան ծա վա լու մը: 

 ●   Փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րութ յան զար գա ցու մը պետք է նպա տա կաուղղ վի նաև նոր աշ խա
տա տե ղե րի ստեղծ մա նը: Այս շրջա նակ նե րում պետք է էա պես կար ևոր վեն գյու ղա կան շրջան
նե րում բնակ չութ յան ինք նազ բաղ վա ծութ յան խթան մանն ուղղ ված միկ րո վար կա յին ծրագ րե րի 
խրա խու սու մը, այս ո լոր տում գոր ծող տար բեր կա ռույց նե րի միջև հա մա կարգ ված և ն պա տա
կա յին արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս տա տու մը և հե տա գա ամ րապն դու մը: 

 ●  Աշ խա տան քի և  ըն տա նե կան պար տա կա նութ յուն նե րի հա մա տե ղե լիութ յան ա պա հով մանն 
ուղղ ված ծրագ րե րի փոր ձար կում և ներդ րում, ո րը կխթա նի կա նանց, հատ կա պես` միայ նակ 
մայ րե րի, զբաղ վա ծութ յու նը: 

 ●   Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պե տա կան, հա մայն քա յին բյու ջե նե րի մի ջոց նե րի սահ մա
նա փա կութ յան պայ ման նե րում անհ րա ժեշտ է հա մա կարգ ված մո տե ցում ցու ցա բե րել մի ջազ
գա յին դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րից և  այլ աղբ յուր նե րից զբաղ վա ծութ յան պե տա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց մանն ուղղ վող ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ներգ րավ մա նը և  այդ մի ջոց
նե րի նպա տա կա յին և  արդ յու նա վետ օգ տա գործ մա նը: 

Զ բաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յու նից ակն կալ վող  
հիմն ա կան արդ յունք նե րը

2010 թ. վեր ջի դրութ յամբ ՀՀ աշ խա տան քա յին տա րի քի բնակ չութ յու նը կազ մում է 2 327 հա
զար մարդ, ո րի 50,3 տո կո սը կազ մում է տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չութ յու նը, իսկ 46,8 տո կո սը` 
զբաղ ված բնակ չութ յու նը: Սույն ռազ մա վա րութ յան ի րա կա նաց ման արդ յուն քում ակն կալ վում է 
20122016 թթ. ըն թաց քում տնտե սութ յան տար բեր ճյու ղե րում ստեղ ծել շուրջ 200225 հա զար նոր 
աշ խա տա տե ղեր՝ ա ռա ջի կա հինգ տա րի նե րին որ պես թի րա խա յին ցու ցա նիշ ու նե նա լով աշ խա
տան քա յին տա րի քի բնակ չութ յան 60 տո կո սի զբաղ վա ծութ յան ա պա հո վու մը: Տա րե կան մի ջին 
հաշ վով շուրջ 4045 հա զար նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծու մը կհան գեց նի տնտե սա պես ակ
տիվ բնակ չութ յան թվա քա նա կի մեջ ի րա կան գոր ծա զուրկ նե րի թվա քա նա կի տե սա կա րար կշռի 
նվազ ման` տա րե կան 3,43,8 տո կո սով: Ն կա տի ու նե նա լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան` 
Եվ րա միութ յանն ին տեգր վե լու ար տա քինքա ղա քա կան ռազ մա վա րա կան կողմ ո րո շու մը՝ ա ռա
ջի կա հինգ տա րի նե րին զբաղ վա ծութ յան նման մա կար դակ ա պա հո վե լու դեպ քում պայ ման ներ 
կստեղծ վեն մինչև 2020 թ. ԵՄ սահ մա նած ցու ցա նի շին հաս նե լու հա մար (Եվ րա միութ յան կող մից 
ըն դուն ված «Եվ րո պա կան զբաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յան» (Europe 2020 strategy)1 հա մա
ձայն, Եվ րա միութ յան երկր նե րը նա խա տե սում են մինչև 2020 թ. 2064 տա րե կան բնակ չութ յան 
75 տո կո սի հա մար ա պա հո վել զբաղ վա ծութ յուն): 

Ակն կալ վում է նաև, որ զբաղ վա ծութ յան ա ռա ջարկ վող ռազ մա վա րութ յան ի րա կա նա ցու մը 
կհան գեց նի ներ քին աշ խա տա շու կա յի ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման և գոր ծազր կութ յան մա կար դա
կի կրճատ ման ճա նա պար հով զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում առ կա հիմ ախն դիր նե րի հետ ևո ղա
կան և փու լա յին լուծ մա նը: Զ բաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յամբ նա խա տես վող կար գա վոր ման 
փի լի սո փա յութ յու նը ար մա տա կան տար բե րութ յուն ներ ու նի գոր ծող կար գա վո րու մից: Վեր ջինս 
ներ կա յաց վում է հետև յալ ընդ հան րա կան գծա պատ կե րով`

1 http://ec.europa.eu/social/miin.jsp?catld=101&langld=101en
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Զ բաղ վա ծութ յան ո լոր տի գոր ծող կար գա վոր ման բնու թագ րա կա նը

Աշ խա տանք փնտրո ղի, գոր
ծա զուր կի, զբաղ վա ծութ յուն 
հա մար վող գոր ծու նեութ յան 
տե սակ նե րի, հար մար աշ խա
տան քի սահ մա նում ե րը, ԶՊԾ 
կող մից շա հա ռու նե րի հաշ վառ
ման ի րա վա կան հիմ քե րը:

Զ բաղ վա ծութ յան քա ղա
քա կա նութ յան նպա տա կը և 
սկզ բունք նե րը:

Զ բաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման ինս տի
տու ցիո նալ հիմ քե րը (պե տա կան մար
մին նե րի լիա զո րութ յուն նե րը), կազ մա
կեր պա կան կա ռուց ված քը (թվարկ ված 
են պե տա կան ծրագ րե րը, հա մա ձայ նեց
ման կո մի տե նե րի գոր ծու նեութ յան կա
նո նա կար գու մը, պե տա կան կար գա վոր
ման գոր ծըն թաց նե րում գոր ծա տու նե րի 
ի րա վունք նե րը, հա սա րա կա կան աշ խա
տանք նե րի կազ մա կեր պու մը):

 Շա հա ռու նե րի ի րա վունք նե րի կա սեց ման, դա դա րեց ման, ինչ պես նաև ոչ նպա տա կա յին օգ տա գործ ված 
ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի վե րա դարձ ման ի րա վա կան հիմ քե րը:

 Շա հա ռու նե րին, այդ թվում` աշ խա տա շու կա յում անմր ցու նակ խմբե րին տրվող ի րա վա կան ե րաշ խիք նե
րը, այդ թվում` լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք նե րը (օ րեն քում նշված կոնկ րետ ծրագ րե րից օգտ վե լու կոնկ րետ խմբե
րի ի րա վունք նե րը):

Զ բաղ վա ծութ յան ո լոր տի տե ղե կատ վա կան բա զա յի սահ մա նում:

Զ բաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յամբ ա ռա ջարկ վող կար գա վոր ման բնու թագ րա կա նը

Օ րեն քում օգ
տա գործ վող 
հիմ ա կան հաս
կա ցութ յուն նե րի 
սահ մա նում:

Զ բաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան 
հիմ ա կան նպա տա կը` ա ռար կա յաց
ված են թան պա տակ նե րի հա մա կար գով, 
ո րոնք ա ռան ձին վերց րած պետք է լի նեն 
հստակ տա րան ջատ ված, իսկ դրանց 
ի րա կա նաց ման արդ յունք նե րը` չա փե
լի: Սկզ բուն քե րը պետք ուղ ղա կի բխեն 
նպա տակ նե րից:

Զ բա ղ վա ծո ւթ յան կար գա վ որ մա ն ինս
տի տ ու ցիո նալ հի մ քե րը (պ ե տա կան 
մար մի ն նե րի , ինչ պ ես  նա և ոչ պե տ ա կան  
լ ի ցեն զա վոր ված կա զ մա կեր պ ութ յու ն ն ե
րի լ իա զ ո ր ութ յուն նե ր ը), կազ մա կե ր պա
կան կա ռու ց վա ծ քը. հ իմ  ա կա ն գոր ծի ք է 
դիտ վում տա ր ե կան ծր ա գի ր ը,  ո րի  մշակ
մ ան  և  ի րա կա ն աց մ ան  հա մար հա յե ցա
կար գո վ ն ա խա տե ս վ ու մ են  ճկուն, ի սկ  
ա րդ յունք նե ր ի գ նա հատ ման և հաշ վետ
վո ղա կա նու թ յան հ ա մար ̀ ամ բո ղ ջա կան 
մե խա նիզ մ ե ր: Հան րա պե տա կան  հ ա
մա ձայ ն եց ման  կ ո մի տեի դ ե ր ը փո խան ց
վու մ է հա նձ նա ժո ղո վի ն: 

Զ բաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ յան ա ռա վել կար ևոր, բնո
րոշ և կա յուն հաuա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ի րա վա
կան կար գա վո րու մը, ո րի շրջա նակ նե րում նա խա տես վում է 
նե րա ռել այդ քա ղա քա կա նութ յան բա րե փոխ ված կամ նոր 
ա ռա ջարկ վող հիմ ա կան մո տե ցում ե րը:

Շահա ռունե րի  կոնկ րե տ խմբ եր ի համ ար ծրա գր եր ը` ը ստ մարզա յի ն բաշխվ ածու թյ ան և ոչ պ ետ
ականներին պ ատ վիրակմա ն մ ասնաբաժ ինների, ներառվ ու մ են տա րե կան ծրագր ու մ: Ծրա գրեր ի իր
ականացման շ րջ անա կն երու մ ն որ  մոտեցումե ր` 
ճկունո ւթ յան  հնարա վո րութ յան ընձեռո ւմ, 
ոչ պ ետ ակ անին ծրագ րե րի իր ականացմ ան  պա տվիրակ ու մ,
մաս նագիտակ ան  կ ողմորոշ մա ն գործը նթացների ամբո ղջականացո ւմ և հս տակեցո ւմ ̀ որպ ես առանձի ն 
ծրագի ր, 
նոր ծր ագր երի փոր ձա րկմ ան ինս տի տուտի ներդրո ւմ ,
ծ րագրեր ի իրականացման  գ նահա տման, մ ոն իտո րի նգի և  վերահս կո ղու թյա ն ամբող ջա կա ն հա մակա րգ ի 
ապահո վում,
ծրագրեր ի ա րդ յու նք ների  հետագա  մո նի տո րինգի հ նարավ որ ությու ն`  հե տադա րձ  կա պի ապ ահ ովմ ան 
համակ ար գ,
գործ ատո ւ լիազոր վա ծ մ արմի ն կրթակ ան համ ակ արգ փոխ ադ արձ և մ շտա կա ն կա պի ապ ահո վում, 
գո րծ ատունե րի  և աշխ ատա նք փնտրո ղների հ ետ  ա շխ ատանքի  կ ազմա կերպման  ն որ մեթ ոդ նե րի նախա
տեսու մ (գործ ատ ու ներին պ լա նա վոր վա ծ այ ցե լությ ու ններ,  ան հատական  պ լան ների ներ դրում, տրամադր
վո ղ խորհրդ ատ վութ յան կա նոն ակ արգում  և հս տակ հ աշ վառո ւմ, իրազե կմ ան  ինստիտ ու տի հ զո րա ցում),
գործա տուների,  ա շխատանք փն տրողնե րի և այլ շա հառո ւն երի համար ինստ իտ ուց իոնալ  հնարավորութ
յո ւնների ստե ղծում`  ա ռան ց միջնոր դա վոր վածության, ինտ եր նե տա յին կայք ի մի ջոցով աշ խատ ուժի 
առաջ ար կի և  պահան ջա րկ ի վերա բերյալ ամ բողջակա ն տեղեկատվ ությա նը  հասու լինե լու  ն պատակ ով :
 Զբաղվածութ յան  ոլորտի  տեղեկ ատ վա կան բազայի ձևա վորման , վա րմ ան և նպատա կա յի ն օգտա
գործման անհրաժ եշտ իր ավ ական հե նքի համալ իր  ապահո վո ւմ :
Շահա ռուներ ի իրա վունքների կա սեց մա ն, դադ արե ցմ ան,  ի նչպես  ն աև ոչ նպա տակային  օգտ ագոր ծված  
ֆինանսակա ն միջոց ների վերա դա րձման նո ր իր ավակ ան հիմքերի ապ ահ ովո ւմ , որը հիմ վա ծ է լինել ու  
ծ րագրե րի գն ահա տման և վ երահսկողու թյ ան  ն որ հ ամակարգ ի և ն որ  սկզբո ւն քներով  ձ ևավ որ վո ղ տեղ
եկատ վա կան հ ամա կա րգի  վրա:
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  Մասն ավորապ ես .
1. Գ որ ծող  կարգավո րմամբ  զբա ղվածությ ան  քաղաք ակ ան ու թյան  հիմակ ան  նպատակ ը և սկզ

բու նք ներ ը խիստ  ըն դհ անր ակ ան և ան որո շ են ս ահմանվ ած,  ինչը հն արավորություն  չի տալիս`
 ●  որ ոշե լու այդ քաղաքակա նո ւթ յան  տեղն ո ւ դեր ը ընդհան ու ր սոցիա լտ նտեսակ ան  քա

ղաքակ անութ յան համակար գու մ, 
 ●  հստ ակեց նելու ենթան պա տակն երի հա մա կարգը և  դ րան ց փոխ առն չություն նե րն ու կապե

րը  սոցիալ տ նտեսակ ան  ք աղաքակ անու թյան մյուս  բնագ ավ առների  հե տ, 
 ●  չ ափելի,  գ նահատե լի  և կ անխատես վո ղ դա րձնե լ այդ քա ղա քականո ւթյ ան արդյունքները ̀ 

ընթա ցի կ և հ եռ անկարայ ին  առում ե րո վ:
Կարգավ որ մա մբ ա ռաջարկվող մոդելով նա խա տե սվում  է  օ րե նսդ րությա մբ  ս ահմ ան ել ք աղ աք

ակ անությ ան  հիմ ա կան նպատակը` առար կա յացված են թա նպատակներ ի հ ամ ակարգո վ, որոնք 
առ անձին վերց րա ծ պետ ք է լին են  հստակ  տա րա նջատված , ի սկ դ րանց  ի րականաց մա ն արդյո
ւն քները`  չափե լի :
2. Գործ ող համա կարգով օր ենսդր ու թյ ամ բ ամբող ջապես ա մրա գրված են զ բաղվածո ւթ յան  

պետական կա րգ ավ որման առա նձին ծ րա գր երը, ի սկ  տարեկա ն ծր ագի րը կր ավ որ ակա ն,  
ած անցյալ  դ եր  ու նի : Ավ ել ին , Զբաղվա ծու թյ ան պետակա ն ծառա յութ յա ն լիազո րու թյ ու նն եր ը 
ուղղակ ի հ անգեց ված  են այդ ծրագրե րի  իրակա նաց մա նը: Ա յս պիսի  կարգավ որո ւմ ը հնար
ավո րությ ու ն չի  տալիս` 

 ●   պլ անավորե լ և ի րականաց նե լ աշխատ աշ ուկայի իրավիճակ ից  և մի տում եր ից բխող  ճ կու ն 
պետա կա ն կա րգավ որում,

 ●  ծրագրեր ի գնահա տման, ինչպես ն աև աշխատաշ ուկ այ ի ընթաց իկ և խորքայ ին  վերլու
ծությունների, կ անխա տեսում եր ի արդյունք նե րի հա մադրման  հենքի  վր ա`  արագ և օպե
րատ իվ կերպո վ փ որձարկե լ և ն եր դնել կա րգավ որման նոր գո րծ իքակազ մ`  ն պատա կ 
ունենալ ով  պետակա ն կարգավորու մը հ ամա պա տասխան եց նել աշխ ատ աշո ւկայի ի րա
վիճա կին և կ ան խա տեսվ ող փոփոխություն ներ ին,

 ●  հ ետ ևող ականորե ն բարձր աց նել  ո լորտին ո ւղղվող պ ետա կան միջոց ներ ի օգտագո րծ ման 
արդյո ւնավետ ութ յո ւն ը:

Առաջ ար կվ ող կ արգա վորմամ բ նախա տեսվ ում տարե կա ն ծր ագիրը դար ձն ել զբ աղված ությ ան  
պ ետակա ն կա րգավորման  քաղաք ակ ան ությ ան հ իմ ական գ որ ծիքը, ո րո ւմ  պետ ք է  ներառ վե ն 
ար դյունավետ գնահատված ծրա գրերը, ին չպե ս նաև նոր փ որձարկ վո ղ ծ րա գրերը ̀ ըստ  շահառ
ու ների խմ բեր ի, տ արածքայի ն բաշխվ ած ության , ակնկ ալ վող ա րդ յուն քների: Առ աջա րկվող ս կզ
բու նքներով և մեխ անիզ մերով` տա րեկան ծրագ իր ը ճկուն և արդ յո ւն ավ ետ պետակ ան կար գա
վոր մա ն կա զմակ եր պմ ան հնարավ որութ յո ւն կ տա :
3. Գո րծ ող կար գա վորմ ամբ առ կա է շա հա ռուների գրանցման, հա շվա ռմ ան ոչ ամբ ող ջական 

հ ամակ ար գ, ինչպես  և  սա հմ անափակ  հ նարավորութ յու նն եր,  որի ար դյունք ու մ`
 ●  բացա կա յու մ է շահառո ւն երի ̀ էլե կտ րոն ային ե ղա նակո վ գր անցման  և ծառայությ ու ններից 

օգ տվե լու հնար ավ որությ ուն ը,
 ●   բացակայ ու մ ե ն այս 

կա մ այ ն հիմք ով հաշ վառո ւմից 
դո ւրս եկած  շ ահա ռուն երի վե
րաբերյալ հե տագա տ եղ եկա
տվությ ան ստ աց ման հնար ավ որ  
մեխա նիզմ եր ը: 

Առաջա րկ վող  կա րգավ որմ
ամբ ն ախ ատ եսվում է օրենսդ րո
ւթյամբ  ս ահմ անել և գո րծնական
ում  ա րդյուն ավետոր են  ներ դնել  
շ ահառու նե րի էլեկտ րոնա յին 
գրանցմ ան և էլեկտ րոնա յին 
եղան ակով ծ առ այությու նն երից 

« Փ որձարկե լ և ն եր դնել կա րգա

վորման նոր գո րծ իքակազ մ`  

ն պա տա կ ունենալ ով  պետակա ն 

կար գավորու մը հ ամա պա

տասխան եց նել աշխ ատ աշո ւկայի 

ի րա վիճա կին:
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օ գտ վել ու, ինչպե ս նա և շ ահ առ ունե րի հետ հե տա դարձ կապ ի ա պահովմա ն հա մակո ղման ի 
հիմքե րը : 
4. Կարգա վոր ման գործ ող համ ակարգո վ նախատես վա ծ չ են աշխատ անք ի տեղավորման 

ծ առ այո ւթյո ւննե ր մատուց ող  ո չ պետ ական  կա զմ ակերպու թյո ւններ ի գործո ւնեո ւթյան կա
րգավորման մեխա նի զմե ր, ո րի  արդյու նքում` 

 ●   ա յդ  կ ազմա կե րպութ յո ւնների  հե տ պետական հա մակա րգի գործ ըն կերային , նպ ատ
ակայի ն և  արդյո ւնա վետ  հա մագործա կց ու թյու նը բ աց ակայու մ է,

 ●  ոչ պետա կան  համակա րգ ին ̀ պ ետակա ն մ ար մինների կ ող մից ծառայ ու թյու նների  պա
տվիրա կմ ան և արդյու նք ու մ առող ջ մ րցակցութ յան շնոր հի վ պետակա ն ծրագ րերի նպ ատ
ակայնութ յան  և  արդյ ունա վե տու թյա ն հետևո ղա կան բ արձրաց ման  հ նարավորությո ւն ները 
բացակայու մ են,

 ●  լիազ որ  մ ար մի կողմից պ ետակա ն կա րգ ավո րման շր ջանա կներում այ դ կազմ
ակերպությու ննե րի նպատակ այ ին  և արդ յո ւնա վե տ գործ ուն եո ւթյան ուղղոր դմ ան , ինչպես  
նաև այ դ ծառայո ւթ յու ններից օգ տվո ղ քաղաք ացի ներ ի իրավու նք ների  արդյ ու նա վե տ 
պ աշտպանո ւթ յան, հն ար ավ որ խախտ ում ե րի բա ցա ռմ ան և կանխարգ ելմ ան  հնար ավո
րությ ու ննե րը զրո յա կան են:

5. Գո րծո ղ կա րգավոր ու մը ամբո ղջապես չ ի ներառու մ զ բաղվա ծո ւթյան ո լոր տի տեղե կա տվ
ական բա զա ներ ի ձևավոր ման,  վ արման, նպ ատ ակային  օգ տագործմ ան  ի րավա կան , գոր ծա
ռն ական և ինստի տու ցի ոնալ  հիմքե րը , որի պա յման ներ ում`

 ● ներկ այումս չկ ա զբ աղ վածո ւթյ ան  քա ղա քականո ւթյան  մ շակմա ն և ի րականա ցմա ն 
առաջար կվ ող նոր մոտ եցու մեր ն ու  գործ ըն թա ցներն ապ ահո վո ղ տեղեկ ատվ ակ ան ամբո
ղջակ ան բազա ,

 ●  տա րե կան ծր ագ րի մշակմա ն, պլ անավորմ ան  և գնահատմ ան գո րծը նթ ացների  կազմակ
եր պմ ան  և  իրա կան աց ման անհրաժե շտ  և բա վա րար  պայմ աննե րը  բ ացակա յո ւմ  են,

 ●  ծ րագ րերի  ընթացքի  վերաբե րյ ալ  ընթ ացի կ` ը ստ ան հրաժ եշտութ յա ն տեղե կա տվու թյուն 
ս տանալո ւ և  ծ րագրի  ընթ ացի կ գնահատմա ն` թիրախայ ին  ցու ցանիշնե րի ց շ եղումե րը  վե ր 
հանելո ւ օբ յեկտիվ հնարավո րո ւթյունը բացակա յում  է,  

 ●  զբաղ ված ու թյան պետ ակա ն ծառայու թյու նո ւմ առկա թափ ու ր ա շխատատե ղերի և  ա շխա
տանքային  ռ եսուրսներ ի վերա բերյալ  ա մբողջակ ան  տե ղեկատվու թյ ունը է լեկ տրոնայի ն 
եղ անա կով շ ահ առ ուների ն ար դյ ունա վետ տրա մադ րմա ն գործըն թա ցներ ը հնա րա վո ր չէ 
ամբողջ ակ ան  կ ազմ ակերպե լ,

 ●  գ ործա տուներից  թ ափուր աշխատ ատ եղ երի և  ա շխ ատանք փն տր ողնե րի վեր աբ երյալ էլ եկ
տր ոնայ ին եղ ան ակ ով տեղեկատ վու թյա ն ստացմա ն հնարավոր ութ յո ւն ը Զբ աղվ ածությա ն 
պ ետ ական  ծա ռայությ ան  կո ղմից  ամ բողջա կա ն և ար դյու նավ ետ չի իրաց վում:

Առ աջար կվող  կ արգա վորմամբ նախ ատ եսվու մ է  ապահով ել նաև  ա յս կետեր ու մ նշ ված հի մ
նախն դիրներ ի արդ յունավետ և ամբ ող ջա կա ն լուծում երը:
6. Կարգա վո րման գո րծո ղ համա կարգը  չ ի նե րառում զբ աղ վածո ւթյան  պ ետ ակա ն կարգա վոր

ման ծրա գր երի գնա հատմա ն,  մոնիտ որ ինգ ի և պետական վերահսկողո ւթյա ն գործըն թա
ցների կ ազմ ակերպ ման և իր ակա նացման են թա համա կարգե ր, ո րի արդ յո ւնքո ւմ հնար ավոր 
չէ լիա րժ եք որե ն ապահովե լ զբ աղվածութ յան  պետակա ն քաղաքականու թյ ան իրա կանաց ման 
գործ ըն թա ցն երի ան հր աժեշ տ ար դյ ունավե տո ւթ յու նը, հա սց եա կա նությո ւն ը, նպատ ակ այնո
ւթյո ւնը , իրա տե սա կա նությու նը , մատո ւցվո ղ ծառայո ւթյ ունների որա կն  ո ւ մ ատ չելիությո ւնը , 
ուստի կարգա վո րմ ան ա ռա ջարկվո ղ համ ակարգո վ նախ ատ եսվում է նա և հետևողա կանորեն 
ներդ նել այ դպ իսի համ ակ արգ:

Զբաղվ ածութ յա ն առ աջ ար կվող ռազմավ ար ության իր ակ անաց ման ակ նկալվ ող հիմակ ան  
ա րդյ ու նքները ն երկ այ ացվում  են ստորև ̀
1. բնակչությա ն տնտ եսակ ան  գո րծուն եո ւթյ ան ակտիվ աց մա մբ զբ աղ վա ծո ւթյան և  ի նքն ա

զբաղվա ծո ւթ յան խթ անու մ,
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2. աշխատ աշ ու կայի  ճկո ւնությա ն բարձրացմ ամ բ աշ խատանք փ նտ րողն երի կո ղմից  իր են ց մաս
նագիտակ ան ունակութ յո ւնն երին հա մապ ատասխա ն արժա նապա տիվ աշ խատ անքի ի րա
վունք ի իրաց մա ն իրատե սա կան  հնա րավո րո ւթյուն ներ ի ընդ լայնու մ, 

3. ա շխ ատ աշ ու կայում ան մրց ունակ  խ մբ երի, ե րիտա սար դն եր ի, վ երադարձո ղ աշխատանքային  
միգրա նտ նե րի,  ի նչպես  նա և գյուղա տն տե սակ ան ն շանա կո ւթյան հ ողի սեփական ատեր երի  
հ ամար հավ աս ար հնարա վո րությո ւն ներ ի և նե րք ին աշ խատաշ ու կա յում արդյունա վե տ ին
տեգրմ ան ապահով ու մ, 

4. ա շխ ատ ուժի առ աջարկ ի և պա հան ջարկի քանակական և ո րա կա կան  ց ու ցանիշն եր ի բա
րելավու մ և ա րդյունավետ  հ ավաս ար ակշռության խթա նո ւմ,

5. անօ րի նակա ն զբաղվ ած ության և թեր զբ աղ վա ծո ւթյան կր ճատում, 
6. աշխ ատ ան քի  տ եղավոր ման  ծ առայու թյու ններ մա տո ւցո ղ պետական  և ոչ  պետա կա ն կ ազմա

կ երպ ու թյո ւնների  գո րծու նեությ ան  հա մալիր  և  ի րա տեսա կան կար գա վորման ապահ ովու մ և 
արդյունավետ ու թյան  բարձր աց ու մ, 

7. ներքին ա շխատա շո ւկ այ ի տ արածքայ ին անհ ամ ամասն ութ յո ւննե րի կրճա տում ,
8. ժո ղո վրդագրական և ա շխատ ուժի ար տա քին  տ եղաշա րժ ի ց ու ցանի շների բար ել ավում,
9. զբաղվա ծու թյ ան  ոլոր տը  կ արգավորո ղ ի րա վակա ն դաշ տի կատար ել ագործու մ,  այ դ թվու մ`  

հ ամ ապատ ասխանեց ում  ա ռա ջարկ վող կար գավ որման նո ր մո տեց ումե րի ն,
10. սո ցի ալական գ ործ ըն կերո ւթյ ան  զար գացու մ`  նոր  աշխատա տե ղե րի ս տեղծմ ան , թափ

ուր աշխ ատա տե ղե րի ա րդյունա վե տ հ ամալր ման, ա շխատանքային  պ այմա նների  բա
րելավմ ան և աշխատան քի  վա րձատրո ւթ յա ն հ ամակարգի  կատարելագ որ ծման հի մ ական  
ո ւղղու թյո ւն նե րո վ,

11. զբ աղ վա ծու թյան քաղաքականությա ն մշակ ման և իր ականացմա ն գործըն թաց ների թ ափ ան
ցի կու թյան,  շ ահագրգի ռ կող մե րի լայն մասնակ ցու թյ ան, շահա ռո ւների տեղ եկ աց վածությա ն 
մակա րդ ակ ի բ արձրաց մա ն շարո ւն ակ ական ապ ահովո ւմ :

Զբ աղ վա ծության ոլ որ տի պետակա ն կարգավորման քա ղաքականությ ան արդյո ւն ավետո ւթ յան 
գնա հա տմա ն և մոն իտոր ին գի հա մա կա րգի հիմ ա կան  բ նութագրե րը

Զբաղվա ծութ յա ն առաջ արկ վո ղ ռա զմավ ար ութ յան իրականա ցման ար դյ ուն ավետու թյան 
գն ահ ատ ու մը, որի  նպատակն է զբաղ վա ծո ւթյ ան ոլոր տի  արդ յուն ավետ կարգավորման և  
կառավարմ ան , ինչպե ս նաև հետա գա բարեփոխ ումե րի  շարո ւն ակականության  ա պահով ու մը, 
պ ետք  է  բխի  զբաղվա ծո ւթ յան  պ ետակ ան ծրագրերի գ նահ ատման և մոնիտո րին գի համ ալ իր  
ար դյունքն եր ից:  

Այս շր ջանակն երո ւմ անհրա ժեշտ է նա խա տե սե լ ծրագր եր ի իր ականացմ ան ըն թացիկ և 
տ արեկան  արդ յունքների մ ոն իտ որին գ և գն ահա տո ւմ:  Ա նհրաժե շտ է , մի կ ողմից,  վ եր հա
նել ծրա գր երի ընթ ացիկ  ցուցանիշն եր ի շեղու մ երը  թ իրա խայ ին  ց ուցա նիշներ ից , վերլ ու ծել  
շ եղում եր ի պա տճառները  և անհրաժեշ տությ ան  դ եպ քու մ նախա ձե ռն ել ը նթաց իկ  իրավ ի ճակը  
շ տկելու ն ու ղղված հ ամապատասխա ն գործող ու թյ ուն ներ, իս կ մ յո ւս կող մից ̀ վերջն ական (տա
րե կան ) գն ահատ մա ն արդյ
ունքներո վ որոշ ել այ դ ծ րագրեր ի 
հե տագ ա շարո ւնակ ու թյ ան 
ն պատա կա հարմար ու թյ ունը : 

Ա յս  առումո վ պ ետք է կա
րև որվեն համապ ատ ասխան 
ցուցան իշն եր ի ինչպես բացա
րձակ , այնպես  էլ  հարա բե րակ ան  
(համե մատա կան) ա րժ եքնե րը, 
փո փոխման  միտո ւմ երն ու կան
խա տեսում եր ը: Ցուց անիշների  
հաշվ ար կմ ան համա ր տեղե կա
տվ ակա ն հի մա կա ն աղ բյուրներ  
են հ ան դի սանում Հայա ստ անի 

« Այս շր ջանա կներո ւմ պետք է առանձ 

նակի կ ար ևո րվի շա հառ ու ների ն 

մատուցվա ծ ծառ այու թյուննե րի  

ա րդյ ունքնե րի մասի ն հետադարձ  

տ եղեկատ վու թյ ան  ստա ցման իրա

վա կան հիմքեր ի ապա հովո ւմը: 



ա
ռո

ղջ
ա

պ
ա

հու
թ

յու
ն

135|

զբ
ա

ղվ
ա

ծու
թ

յու
ն

135|
Հանրապ ետ ության ա զգ ային  վ իճ ակա գրական ծառա յության, լիազ որ ված մարմ ի և  համա
պատասխան  ն ախա րարու թյ ուն ների տեղ եկատվական բա զա ները, ինչպե ս նաև պետական հա
մա պա տասխան մա րմի նն երի, մի ջ ազ գայի ն և այ լ կազ մա կերպո ւթյ ու ններ ի կողմի ց  զբ աղվածո
ւթ յան  ոլո րտում իր ակ անացվա ծ ուս ու մասի րությու ննե րի, հետ ազոտու թյ ուն ների , վ երլուծ
ություններ ի ար դյունք ներ ը:

Այս շր ջանա կներո ւմ պետք է առա նձ նակի կ ար ևո րվի շա հառ ու ների ն մատուցվա ծ ծառ այու
թյուննե րի  ա րդյ ունքնե րի մասի ն հետադարձ  տ եղեկատ վու թյ ան  ստա ցման իր ավա կան հիմքեր ի 
ապա հովո ւմը: Մաս նավ որապես` խոս քը վե րաբերում  է զբ աղ վածո ւթյան պ ետա կան ծր ագ րե րի  
իրականա ցմ ան արդյո ւնքո ւմ այ դ ծ րա գրե րո ւմ ներ գր ավված ան ձա նց աշխատա նքի  տեղավորման,  
ի նչպե ս նաև հ ետ ագա յում այդ  ա նձանց` տ վյալ աշխատատ եղ ու մ աշխա տա նքայ ին հար աբե
րո ւթյուն ներ ի հետագ ա շարո ւնակութ յան  վե րա բերյ ալ  տե ղեկատվու թյան ստաց մանը գործ
ատուների ց և այդ  անձանց ից:  Ն շվա ծ տե ղեկատվ ու թյուն ը ևս  պե տք  է պարբ եր աբար ներառվի  
զբ աղ վածութ յա ն ոլ որտի տեղեկատ վական բ ազ աներում  և  օգ տա գործվ ի ըստ անհրաժեշ տությա ն` 
մոն իտորին գի, համադրու մե րի , ծրագ րերի ար դյո ւնավետ ու թյ ան  գն ահատմ ան  և ՀՀ օրե նսդ
րությամ բ սահմ անվ ած  ա յլ  նպատակներով :

Ա րդ յունավ ետ ության գ նա հա տման և  մ ոնիտորինգի  համակարգի կառուցվածքագործառ ութա
յին մոդե լո ւմ անհրաժեշտ է ամրա գրել նա և զ բա ղվածության կա րգ ավ որ մա ն ծրագր երին ուղղված 
և ոչ նպա տակ այ ին օգտագործվա ծ ֆինա նսա կա ն միջոցների վե րա դար ձման գործընթացներ ի 
ապահովման, ի նչպես նա և օր ենսդրո ւթ յան խախտմա ն դեպքում պ ատ ասխանատվության 
հ ամալիր  և արդյո ւն ավ ետ հիմքերը:

Այս շրջան ակներու մ առ աջ ար կվո ւմ  են հե տև յա լ հիմակա ն ցուցանիշները, որո նք պետ ք է ընկա ծ 
լի նեն վերը նկարագրված` ար դյ ունավ ետ ության  գ նահատման  և  մ ոնիտոր ինգի համակարգի  
ձ ևա վո րմ ան հիմք ում: Մասնավորապե ս`
1. զբա ղվ ածների ընդհանո ւր թ վաքա նակը (տ արեկ ան կտրվածքով),

այդ թվում ̀
ա. ը ստ  տնտեսության ճ յո ւղեր ի,
բ.  ըստ տնտեսությա ն հատ վածնե րի,
գ. ըստ  սեռ ատար իքային կազմի, 
դ.  ը ստ կրթ ակ ան  մակարդակ ի,
ե.  ը ստ տա րածաշրջ աննե րի,
զ. ըստ բնակավ այր ի տիպի. 

2. աշխատանք փնտ րող  ան ձա նց թվա քա նակը (ամ սա կա ն կտրվածքով).
1) աշ խատա նք փնտրո ղ զբաղված անձ ան ց թվ աք անակը, 
այդ թվում` 
 1.1 զբ աղված կեն սա թոշակառուների  թ վաքա նակ ը, 
2) աշխատանք փն տր ող չզբաղ ված անձանց թ վա քա նա կը ,
ա յդ  թվում ̀
 2.1 գոր ծա զո ւրկնե րի ընդհանուր թվ աք ան ակ ը, 
 ո րից ̀

ա. ըստ սեռատարի քային կազ մի , 
բ. ըստ կրթ ակ ան մ ակա րդ ակի,
գ. ըստ գո րծ ազր կությ ան տևողությ ան (մինչ և 1  տ արի և 1 տա րուց ա վե լի),
դ. ըս տ տարածաշրջ ան ներ ի,  
ե. ը ստ  բնակավայրի  տիպի,
զ . գործա զր կու թյ ան նպա ստ  ս տացողների  թ վա քա նա կը,
է. մեկից ավ ելի անգամ գործազրկությա ն նպաս տ ստաց ող ների թվա քա նակը,

 2.2 հաշման դամերի ըն դհանուր թվաքա նա կը.
ա.  ը ստ հաշմանդ ամության խմբերի,
բ. ըստ սե ռա տա րի քա յին կազ մի,
գ. ըստ կրթակ ան մակ արդ ակ ի,
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դ. ըստ տար ած աշրջ անն եր ի, 
ե. ըստ բնակ ավ այր ի տիպ ի.

 2.3 կեն սա թոշա կառուն եր ի ընդհ ան ուր թվաքանա կը, 
 ո րից ̀

ա. ը ստ  կե նսաթո շա կի տես ակ ների,
բ.  ը ստ կրթ ակ ան մակարդա կի,
գ. ըստ տարածաշրջանների, 
դ . ըս տ բնակավա յրի տիպի.

3. թաք նված զ բաղ վա ծների թվաքանակ ը (տ արեկ ան կտրվ ածքո վ),
4. աշխատանք ային տարի քից ցա ծր  և բարձր տարիք ի աշխա տող նե րի թվաքանակը ըստ  ս եռատ

արիքայ ին  կազմի ( տա րեկան կտրվա ծքո վ) ,
5. զբաղ վա ծու թյան պե տակ ան  ծրագրե րում ընդգ րկված ա նձանց թվ աքա նա կն ըստ ծրագրե րի 

(տարեկան կտր վա ծքո վ),
ա յդ  թվ ում ̀
ա. ըստ սեռ ատա րիքայի ն կազմի , 
բ . ըս տ կրթ ական մ ակ արդակի,
գ.  ըստ տարածաշրջանների, 
դ. ը ստ  բ նակա վայր ի տիպի.

6. Զբաղ վա ծութ յան  պ ետական ծառայությա ն միջնո րդ ու թյ ամ բ աշխ ատանքի տեղա վո րված ների 
թ վա քանակը ( ամ սական  կ տր վա ծք ով), 
այ դ թ վո ւմ`
ա.  ը ստ սեռատար իքային կա զմի ,  
բ. ըստ կր թա կան  մ ակա րդա կի ,
գ. ը ստ գոր ծա զրկությա ն տևողութ յա ն (մի նչև 1  տ արի և 1 տա րուց ավ ելի ),
դ. ըստ  տ արածաշ րջա նների, 
ե. ըս տ զբաղվածությ ան  պետ ական ծ րա գրերում ըն դգրկ վա ծն երի ,
զ. ա շխատանք ի տեղավոր վելուց  հե տո  մեկ տ արո ւց պակաս աշխա տա ծների, 
է . Հ Հ տար ածք ից  դ ուրս  աշխատ ան քի տեղավ որվածնե րի .

7. հաշ վառ վա ծ թա փուր ա շխ ատատեղ եր ի թի վը (ամս ակա ն կտրվա ծք ով),
այդ  թվ ու մ`
ա . ըստ մա սնագիտ ու թյու նների,
բ. ըստ տար ած աշրջա ննե րի,
գ. կր կնվող թափու ր աշխա տատեղե րի  թիվը.

8. զբաղվածությ ան պետա կան ծրագրերի կատարո ղա կան ի ցու ցա նիշ ները (տարե կան կտ
րվածքով), մա սնավորապ ես` 

1) Հ այ աստա նի Հանր ապ ետո ւթյան պե տական բյ ու ջեից զբ աղվ ածությ ան  պետակա ն ծ րա
գրերին  հա տկ ացված  ֆ ինանսա կան մի ջ ոց նե րն ըստ  ծ րագ րերի ,

2) զբաղված ու թյան պե տա կան  ծրագրե րի ի րականա ցմ ան  հ ամար փ աս տացի  ծ ախսված 
ֆինանսա կան  միջոց ներ ն ըստ ծրագրերի ,

3)  Հա յաստանի  Հա նրապետո ւթ յան  պ ետական  բ յուջեով նա խատեսված Զբա ղվածությ ան 
պետական  ծ առ այո ւթյան պ ահ պանման ծախ սեր ը,

4)  Զբաղվածության պե տա կան ծառա յո ւթ յան  պահպ անմա ն փ աստացի կա տարված  
ծ ախ սեր ը.

9. զբա ղվա ծության պետական ծրագրերում  ընդ գրկման ա րդ յունքում մշտակա ն աշ խատանքի  
տե ղա վորված մեկ անձ ի հա շվով ̀ ՀՀ  պ ետական բյո ւջեից  զբ աղ վածո ւթյան  կ արգա վորման 
պե տա կան ծրագր եր ին  հա տկացված  հա մախառն  ֆինանսական մի ջոցն երի արժ եքը (բ աց ի 
ժ ամանակա վո ր ա շխ ատանք ի ա պահովման  նպատակով  ի րա կա նացվող վա րձ ատ րվող հա
սար ակ ական աշխատա նք ներ ի ծրագր ին  հա տկացված միջոց նե րից). 

10. աշխա տավ արձը բ նութագ րո ղ ց ուցանի շն երը (տ արեկա ն կտրվա ծքով).
1)  երկ րում ձև ավ որվ ած  կենս ապահ ով ման նվա զա գու յն  զամբյ ուղի  չափը, 
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2) ՀՀ ո ւմ նվ ազագույ ն աշխատավ արձի  մեծու թյունը,
3)  մի ջ ին ա շխ ատա վա րձի  մե ծո ւթ յուն ը,

այդ  թ վում`
ա.  ըս տ տնտեսո ւթ յան ճյուղ եր ի,
բ.  ըս տ տ նտ ես ությ ան հատ վա ծնե րի,
գ . ըստ  մ ասնագիտ ու թյու նների,

4)  գ նաճ ը:
Զբա ղվ ած ությ ան ա ռա ջարկվ ող  ռա զմ ավարու թյ ան  իրական ացման գնահ ատ ման հա մա ր 

պետ ք է հաշ վար կվ են ինչ պես  վ երոհի շյալ ցու ցա նիշ ների  բաց ար ձակ, ա յնպես էլ  հ արաբ
երակա ն ( համեմա տա կա ն) արժեքն երը:  Ա յս  ցու ցանի շն երի հա մա կա րգու մ 20 08  թվական ը 
կ արող  է ս ահ մանվել  որպե ս հա մե մատ ման բա զա յին տա րի, ո րի նկատ մամբ կհաշ վարկ վեն 
ցու ցա նիշ նե րի մի տում ե րը: Ցու ցա նիշ նե րի հաշ վարկ ման հա մար տե ղե կատ վա կան հիմ ա կան 
աղբ յուր ներ կա րող են հան դի սա նալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ազ գա յին վի ճա կագ րա
կան ծա ռա յութ յան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի և  
այլ հա մա պա տաս խան նա խա րա րութ յուն նե րի տե ղե կատ վա կան բա զա նե րը, ինչ պես նաև պե
տա կան հա մա պա տաս խան մար մին նե րի, մի ջազ գա յին և  այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից 
զբաղ վա ծութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց ված ու սում ա սի րութ յուն նե րի, հե տա զո տութ յուն նե րի, 
վեր լու ծութ յուն նե րի արդ յունք նե րը:
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Հավելված 

Աղուսակ 1. Հայաստանի Հանրապետության ուղևորաշրջանառությունը 2 000-2 010 թթ.
 Ավիացիա Երկաթուղի Ավտոտրանսպորտ Ընդամենը

 եկող մեկնող հաշվե-
կշիռ եկող մեկնող հաշվե-

կշիռ եկող մեկնող հաշվե-
կշիռ եկող մեկնող հաշվե-

կշիռ

2000 292 800 318 400 -25 600 7 472 16 114 -7 115 100 805 119 331 -18 526 399 663 457 162 -57 499

2001 375 900 399 000 -23 100 11 561 30 709 -19 148 120 750 138 891 -18 141 508 211 568 600 -60 389

2002 434 000 438 000 -4 000 12 657 18 915 -6 258 143 997 136 458 7 539 590 654 593 373 -2 719

2003 458 500 482 000 -23 500 12 604 14 021 -1 417 147 244 132 488 14 756 618 348 628 509 -10 161

2004 559 100 569 800 -10 700 11 354 12 461 -1 107 169 432 155 565 13 867 739 886 737 826 2 060

2005 574 700 582 600 -7 900 13 492 14 463 -971 257 652 236 261 21 391 845 844 833 324 12 520

2006 586 800 585 300 1 500 21 817 22 280 -463 375 124 354 405 20 719 983 741 961 985 21 756

2007 695 907 710 020 -14 113 22 186 22 703 -517 575 466 564 059 11 407 1 293 559 1 296 782 -3 223

2008 739 325 767 654 -28 329 15 815 17 490 -1 675 642 029 635 084 6 945 1 397 169 1 420 228 -23 059

2009 722 301 746 941 -24 640 21 353 23 263 -1 910 688 335 686 763 1 572 1 431 989 1 456 967 -24 978

2010 788 574 810 632 -22 058 30 083 32 090 -2 007 926 402 932 197 -5 795 1 745 059 1 774 919 -29 860

2000-
2010 6 227 907 6 410 347 -182 440 180 394 224 509 -42 588 4 147 236 4 091 502 55 734 10 554 123 10 729 675 -175 552

Աղուսակ 2. Միգրացիան և սոցիալ տնտեսական ցուցանիշները

Տարեթիվ Վերադարձող 
միգրանտներ

Միգրանտների 
հաշվե կշիռ ՀՆԱ Միջին 

աշխատավարձ
Զբաղվածների 
թիվ

2000 399 663 57 499 1 031 338 22 706 1 277,7

2001 508 211 60 389 1 175 877 24 483 1 264,9

2002 590 654 2 719 1 362 472 27 324 1 106,4

2003 618 348 10 161 1 624 643 34 783 1 107,6

2004 739 886 2 060 1 907 945 43 445 1 081,7

2005 845 844 12 520 2 242 881 52 060 1 097,8

2006 983 741 21 756 2 656 190 62 293 1 092,4

2007 1 293 559 3 223 3 149 283 74 227 1 101,5

2008 1 397 169 23 059 3 568 228 87 406 1 117,6

2009 1 431 989 24 978 3 141 651 96 019 1 089,4

2010 1 745 059 29 860 3 501 638 108 840 1 103,5

Աղուսակ 3. Ժողովրդագրական ռազմավարությունում ներկայացված բնակչության թվի 
կանխատեսման 4 հնարավոր սցենարները` մինչև 2035թ. 

1. ՀՀ կանխատեսվող մշտական բնակչության թվաքանակը հաստատուն սցենար /մարդ/

թվական 2005թ. 2010թ. 2012թ. 2015թ. 2020թ. 2025թ. 2030թ. 2035թ.

բնակչություն 3 218 783 3 237 610 3 241 449 3 238 737 3 204 649 3 129 941 3 026 931 2 900 402

2. ՀՀ կանխատեսվող մշտական բնակչության թվաքանակը միջին սցենար /մարդ/

թվական 2005թ. 2010թ. 2012թ. 2015թ. 2020թ. 2025թ. 2030թ. 2035թ.

բնակչություն 3 219 672 3 250 728 3 265 073 3 282 189 3 286 073  3 215 411 3 171 146

3. ՀՀ կանխատեսվող մշտական բնակչության թվաքանակը ցածր սցենար /մարդ/

թվական 2005թ. 2010թ. 2012թ. 2015թ. 2020թ. 2025թ. 2030թ. 2035թ.

բնակչություն 3 218 783 3 212 709 3 197 894 3 172 090 3 110 579  2 907 883 2 768 223

4. ՀՀ կանխատեսվող մշտական բնակչության թվաքանակը բարձր սցենար /մարդ/

թվական 2005թ. 2010թ. 2012թ. 2015թ. 2020թ. 2025թ. 2030թ. 2035թ.

բնակչություն 3 219 484 3 288 623 3 333 554 3 396 104 3 469 701  3 543 942 3 605 398
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Աղուսակ 4. Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերի բյուջենները` 2008-2010թթ.

2008թ.

հ/հ Ծրագրերի անվանումը Գումարը (հազ.դրամ)
պլանավորված/ ծախսված

Շահառուների թիվը 
(մարդ) պլանավորված/ 
փաստացի

1.  Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ  694 750,0 / 683 200,0 /7 028

2.

Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 
նպատակով  պետական գրանցման համար 
գործազուրկներին և հաշմանդամերին տրամադրվող 
ֆինանսական աջակցություն

2 200,0 / 80 / 64

3.
 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի 
ընդունելու դեպքում աշխատավարձի մասնակի 
փոխհատուցում գործատուին

48 900,0 /42 300,0 116 / 167

4.  Հաշմանդամերի մասնագիտական ուսուցում, 
աշխատանքային ունակությունների վերականգնում 14 800,0/ 90

5. Գործազրկության նպաստի վճարում 2 752 500,0 / 2 752 500,0 2 1043
6. Գործազուրկների մասնագիտական ուսուցում 143 100,0/ 1 316

7.  Այլ վայր աշխատանքի գործուղվող գործազուրկների 
նյութական ծախսերի հատուցում 1 220,0/1 140,0 / 7

8.
Երկարամյա ծառայության և արտոնյալ պայմաններով 
կենսաթոշակ ստացող աշխատանք փնտրող չզբաղված 
անձանց վերամասնագիտացում

1 700,0/ 9

9.  Աշխատաշուկայի հետազոտման և կանխատեսման 
աշխատանքների կազմակերպում 5 000,0/ 1 հետազոտություն

10.  Թափուր աշխատատեղերի տոնավաճառի  
կազմակերպման ծառայություններ 

11.  Թաղման նպաստի վճարում 5 400,0
Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների 
կատարման հետ կապված վարչարարական ծառ.ներ 10 500,0

Գործազրկության նպաստի վճարման ծառ.ներ 35 800,0

Ընդամենը 3 715 870,0 /
2008թ. «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության (ԶՊԾԳ) պահպանման համար հատկացվել է 649 500,0 հազար դրամ:

2009թ.

հ/հ Ծրագրերի անվանումը Գումարը (հազ.դրամ)
պլանավորված/ ծախսված

Շահառուների թիվը 
(մարդ) պլանավորված/ 
փաստացի

1.  Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ  689 500,0 /495 020,0 4 908 / 4 690

2.

Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 
նպատակով  պետական գրանցման համար 
գործազուրկներին և հաշմանդամերին տրամադրվող 
ֆինանսական աջակցություն

2 750,0/ 660,0 100/104

3.
 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի 
ընդունելու դեպքում աշխատավարձի մասնակի 
փոխհատուցում գործատուին

64 800,0/58 400,0 200/229

4.  Հաշմանդամերի մասնագիտական ուսուցում, 
աշխատանքային ունակությունների վերականգնում 13 090,0/9 890,0 77/79

5. Գործազրկության նպաստի վճարում 3 132 000,0/4 587 800,0* 2 2900 / 3 1000
6. Գործազուրկների մասնագիտական ուսուցում 232 900,0/171 350,0 1 370/1 436

7.  Այլ վայր աշխատանքի գործուղվող գործազուրկների 
նյութական ծախսերի հատուցում 15 899,9/3 900,0 30 / 10

8.
Երկարամյա ծառայության և արտոնյալ պայմաններով 
կենսաթոշակ ստացող աշխատանք փնտրող չզբաղված 
անձանց վերամասնագիտացում

3 400,0/ 350,0 20 / 3

9.  Աշխատաշուկայի հետազոտման և կանխատեսման 
աշխատանքների կազմակերպում 5 000,0 /4 860,0 1 հետազոտություն

10.  Թափուր աշխատատեղերի տոնավաճառի  
կազմակերպման ծառայություններ 4 200,0 /4 200,0 6 տոնավաճառ

11.  Թաղման նպաստի վճարում 6 480,0 /6 210,0 120 / 115
Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների 
կատարման հետ կապված վարչարարական ծառ.ներ 10 500,0 / 10 500,0

Գործազրկության նպաստի վճարման ծառ.ներ 40 700,0/59 000,0*

Ընդամենը 4 221 220/5 412 140,0
*նպաստառու գործազուրկների թվաքանակը ամսական հաստատված 14 500-ի փոխարեն հասավ շուրջ 22 900 և ծրագրի 
կատարողականը ապահովվեց  միայն 1 455 775,7 հազ. դրամ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների շնորհիվ: 
2009թ.ԶՊԾԳ-ի պահպանման համար  հատկացվել է 714 188,0 հազար դրամ: 
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2010թ.

հ/հ Ծրագրերի անվանումը Գումարը (հազ.դրամ)
պլանավորված/ ծախսված

Շահառուների թիվը 
(մարդ) պլանավորված/ 
փաստացի

1.  Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ  689 500,0 4 959 / 5 131

2.

Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 
նպատակով  պետական գրանցման համար 
գործազուրկներին և հաշմանդամերին տրամադրվող 
ֆինանսական աջակցություն

2 750,0 88

3.
 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի 
ընդունելու դեպքում աշխատավարձի մասնակի 
փոխհատուցում գործատուին

64 800,0 128

4.  Հաշմանդամերի մասնագիտական ուսուցում, 
աշխատանքային ունակությունների վերականգնում 13 090,0 51

5. Գործազրկության նպաստի վճարում 4 536 000,0 2 2975
6. Գործազուրկների մասնագիտական ուսուցում 232 900,0 1 014

7.  Այլ վայր աշխատանքի գործուղվող գործազուրկների 
նյութական ծախսերի հատուցում 15 899,9 7

8.
Երկարամյա ծառայության և արտոնյալ պայմաններով 
կենսաթոշակ ստացող աշխատանք փնտրող չզբաղված 
անձանց վերամասնագիտացում

3 400,0 3

9.  Աշխատաշուկայի հետազոտման և կանխատեսման 
աշխատանքների կազմակերպում 5 000,0 1 հետազոտություն

10.  Թափուր աշխատատեղերի տոնավաճառի  
կազմակերպման ծառայություններ 4 200,0 3 տոնավաճառ

11.  Թաղման նպաստի վճարում 6 480,0
Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների 
կատարման հետ կապված վարչարարական ծառ.ներ 10 500,0

Գործազրկության նպաստի վճարման ծառ.ներ 58 968,0

Ընդամենը 5 643 487,9

ԶՊԾԳ-ի   պահպանման համար 2 010թ. հատկացվել է 714 813,0 հազար  դրամ: 

Աղուսակ 5. Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ տնտեսության հատվածների (դրամ)

Ընդամենը Պետական Ոչ պետական

2009թ. 2010թ. 2011թ 2009թ. 2010թ. 2011թ 2009թ. 2010թ. 2011թ

Հունվար 93 516 99 553 104 051 77 012 81 114 81 185 117 854 126 829 131 400

Հունվար փետրվար 95 726 100 965 80 031 83 414 119 076 126 837

Հունվար մարտ 95 928 102 712 80312 83 701 118 793 130 418

Հունվարապրիլ 96 790 103 299 80 541 83 970 120 506 131 203

Հունվարմայիս 97 202 103 544 80 741 84 108 121 132 130 987

Հունվարհունիս 96 337 104 462 80 615 84 420 119 120 132 049

Հունվարհուլիս 97 853 105 766 81 717 85 565 121 163 133 018

Հունվարօգոստոս 97 965 105 790 81 535 85 270 121 620 133 016

Հունվարսեպտեմբեր 98 287 105 910 81 746 85 229 122 066 132 994

Հունվարհոկտեմբեր 98 714 106 041 81 909 85 339 122 853 132 855

Հունվարնոյեմբեր 99 145 106 225 82 226 85 487 123 459 132 856

Հունվարդեկտեմբեր 102 054 108 840 84 933 87 630 127 134 135 913
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Աղուսակ 6. Զբաղվածության պետական ծրագրերում ընգրկվածները 2 008-2 011թթ.
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ԶՏԿ-ներում 
գրանց ված աշխա-
տանք փնտրող 
քաղա քացի ների 
թիվը /մարդ/

ա
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Գործա զուրկ ների 
թիվը/մարդ
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Աշխա տան քի 
տեղա վոր ված ների 
թիվը /մարդ/
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Աշխա տուժի  
պահան ջարկը

Աշխա տա շու կայի 
լար վա ծու թյան 
գոր ծա կի ցը 4 / 12

Կրկնվող թա փուր 
աշ խա տա տե ղեր

Գործա զրկու թյան 
մակար դակ **/ 
/ % /

Գործա զրկու-
թյան իրա կան 
մա կարդակ /
հետազ./
/ % /

զբաղ ված ներ

չզբաղ վածներ
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Հ րայր Մա րուխ յան հիմ ադ րա մ

Հ րայր Մա րուխ յան Հիմ ադ րա մը ստեղծ վել է 2009 թվա կա նին, Հա յաս տա նում: Հիմ ադ րա մի 
նպա տակն է՝ նպա ս տել հան րա յին քա ղա քա կա նու թյան զար գաց մա նը և ա ռա ջըն թա ցին, պաշտ
պա նել սո ցիալժո ղովր դա վա րու թյան հիմ ա կան ար ժեք նե րը՝ կրթու թյան, ու սուց ման, հե տա
զո տու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ տա րա ծաշր ջա նա յին և մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մի ջո ցով:

Հիմ ադ րա մի նպա տակ ներն են՝ ա ջակ ցել և գործ նա կա նո րեն նպաս տել ազ գա յին, տա րա
ծաշր ջա նա յին և մի ջազ գա յին երկ խո սու թյա նը՝ ու շադ րու թյան կենտ րո նում պա հե լով ըն թա ցիկ 
քա ղա քա կան, տնտե սա կան և սո ցիա լա կան զար գա ցում ե րը և մար տահ րա վեր նե րը՝ հատ կա պես 
կենտ րո նա նա լով Հա յաս տա նի և Հա րա վա յին Կով կա սի վրա:

Հիմ ադ րա մը ի րա կա նաց նում է հե տա զո տու թյուն ներ և մ շա կում քա ղա քա կա նու թյուն, որ պես
զի տա րա ծաշր ջա նա յին և գ լո բալ կեր պով ա ջակ ցի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա
ցի նե րին՝ դի մագ րա վե լու քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան հա րատև փո փոխ վող ի րա վի ճակ նե րին: 
Հիմ ադ րա մը ծա ռա յում է նաև որ պես կենտ րոն, որ տեղ ու սում ա սիր վում են նո րան կախ պե
տու թյուն նե րի հա մար այն պի սի հատ կան շա կան հար ցեր, ինչ պի սիք են ժո ղովր դա վա րու թյու նը, 
աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րը, սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը, խոս քի ա զա տու թյու նը, ար տա
քին և անվ տան գու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը, քա ղա քա կան և մի ջազ գա յին ըն թա ցիկ ի րա դար
ձու թյուն ներն ու զար գա ցում ե րը, ո րոնք հիմ ա կա նում վե րա բե րում են Հա րա վա յին Կով կա սին:

Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ ադ րա մ

Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմն ադ րա մը (ՖԷՀ) շա հույթ չհե տապն դող գեր մա նա կան քա ղա քա կան 
հիմն ադ րամ է, ո րի նպա տակն է սո ցիալ-ժո ղովր դա վա րու թյան ար ժեք նե րի  տա րա ծու մը: 
Հիմն ադ րա մը, ո րի կենտ րո նա կան գրա սեն յակ նե րը գտնվում են Բեռ լի նում և Բո նում, հիմ-
նադր վել է 1925 թվա կա նին և այդ պես ան վան վել ի պա տիվ ժո ղովր դա վա րա կան ճա նա պար-
հով ընտր ված Գեր մա նիա յի ա ռա ջին նա խա գա հի՝ Ֆ րիդ րիխ Է բեր տի:

Այ սօր ՖԷՀ-ը ու նի մաս նաճ յու ղեր ա վե լի քան 90 երկ րում և գոր ծու նեու թյուն է ի րա կանց նում 
ա վե լի քան 100 երկ րում:

Թ բի լի սիում գտնվող Հա րա վա յին Կով կա սի հա մա գոր ծակ ցու թյան գրա սեն յա կը կոոր դի նաց-
նում է ՖԵՀ-ի գոր ծու նեու թյու նը Վ րաս տա նում, Հա յաս տա նում և Ադր բե ջա նում: Բո լոր ե րեք 
երկր նե րում ՖԵՀ-ը նպա տակ ու նի խթա նե լու ժո ղովր դա վա րու թյու նը, խա ղա ղու թյու նը, սո ցիա-
լա կան ար դա րու թյու նը, քա ղա քա կան երկ խո սու թյու նը՝ կրթու թյան և հե տա զո տու թյուն նե րի 
մի ջո ցով:

ՖԷՀ-ի գոր ծըն կեր ներն են տար բեր ՀԿ-եր, գիտ նա կան ներ և փոր ձա գետ ներ, լրագ րող ներ, 
ո րոշ երկր նե րի խորհր դա րան ներ, նա խա րա րու թյուն ներ և քա ղա քա կան ո րո շում կա յաց նող 
պաշ տոն յա ներ:
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