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Գլուխ 8. Առողջապահությունը և աղքատությունը 
 
 

Առողջ բնակչությունը ոչ միայն որոշիչ նախապայման է երկրի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման համար, այլև կարևոր նախադրյալ, թե´ տնային տնտեսությունների, թե´ հենց 
անհատների բարգավաճման համար, չնայած Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի (ԵԿԱ) 
շատ երկրների համեմատ բավական ցածր պետական ֆինանսավորմանը: 

Հայաստանն ունի առողջապահության լավ համակարգ: Երկիրը կարողացել է 
ապահովել առողջապահության լավ ցուցանիշներ (համաձայն Եվրոպական չափորոշիչների):  
2009թ.-ին կյանքի սպասվող տևողությունը, ծնվելու պահից, տղամարդկանց մոտ կազմել է 
70.6 տարի, որն ավելի բարձր ցուցանիշ է, քան ԵԿԱ շատ այլ երկրներում, իսկ կանանց մոտ`  
77.0 տարի: Այդ երկու ցուցանիշն էլ գերազանցել են 1990թ.-ին գրանցված համապատասխան 
մակարդակները: 

Պաշտոնական վիճակագրությունը գրանցել է մինչև մեկ տարեկան մանկական  
մահացության ցուցանիշի անկում: 2009թ. ընթացքում, կյանքի առաջին տարում, 
արձանագրվել է երեխաների մահացության 454 դեպք, իսկ մանկական մահացության 
գործակիցը 1000 կենդանածնի հաշվով կազմել է 10.4 պրոմիլ` 1990թ.ի` 18.5 պրոմիլի և 
2000թ.` 15.6 պրոմիլի դիմաց: Մինչև 5 տարեկանների  մահացության գործակիցը (1000 
կենդանի  ծնվածի հաշվով) 2009թ.-ին կազմել է` 11.9 պրոմիլ, 1990թ.-ի`  23.8 պրոմիլի և 
2000թ.` 15.8 պրոմիլի  դիմաց: 2009թ.-ին մայրական մահացության գործակիցը կազմել  է`  
27.0 (100000 կենդանի ծնվածի հաշվով), 1990թ.-ին արձանագրված`  40.1-ի  և 2000թ.` 52.0 
պրոմիլի դիմաց: 
 
 
 
 
 
Ներդիր 8.1 
 

2009 թվականին իրականացված միջոցառումները և միջոցառումների իրականացման 
արդյունքները 

 
1. Առողջապահության ոլորտում պետական քաղաքականությունն իրականացնելու համար 
նախաձեռնված  միջոցառումները 
 
 
Առողջության առաջնային պահպանում 
 
           2009թ. Առողջապահության նախարարության ամենամյա նպատակային ծրագրի 

շրջանակներում մշակվել է  <<Առողջության առաջնային պահպանման  պետական նպատակային 

ծրագիրը>>, <<2009թ. պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 

ծառայությունների շրջանակներում բնակչության արտահիվանդանոցային բուժօգնության 

տրամադրման չափորոշիչը>>, <<2009թ. պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 

օգնության և ծառայությունների շրջանակներում բնակչությանը ցուցաբերող շտապօգնության 

տրամադրման չափորոշիչը>>, <<2009թ. պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 
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օգնության և ծառայությունների շրջանակներում բնակչությանը ցուցաբերող մասնագիտացված 

ստոմատոլոգիական օգնության տրամադրման չափորոշիչը>>, <<Պետության կողմից 

երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման ամենամյա առողջապահական 

նպատակային ծրագերին համապատասխան նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց 

բժշկական զննման, լաբորատոր-ախտորոշիչ և հիվանդանոցային հետազոտության և բուժման 

կազմակերպման չափորոշիչը>>: 

           2009 թվականի տարեվերջին հանրապետությունում մոտավորապես 1200 բուժաշխատող 

(թերապևտներ, մանկաբույժներ, բուժքույրեր) անցել է վերապատրաստում` ստանալով  

<<Ընտանեկան բժիշկ>> և <<Ընտանեկան բուժքույր>> որակավորում:  

         2009 թվականին սկսվել է և իրականացվել է առողջության առաջնային պահպանման 

հաստատություններում որակի վերահսկման  մեխանիզմների ներդրում, մասնավորապես 

հանրապետության բոլոր մարզերի  և Երևան  քաղաքի 139 առավել խոշոր առողջության առաջնային 

պահպանության հաստատություններում  ներդրվել են բուժօգնության որակի ապահովման 

ժամանակակից մեթոդներ և ընթացակարգեր: 

 

Մասնագիտացված բժշկական օգնություն 

            2009թ. Առողջապահության նախարարության կողմից ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 

նպատակով սահմանված կարգով մշակվել և ՀՀ առողջապահության նախարարի 24.11.2009թ. 

N1819-Ա հրամանով հաստատվել է`  ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային կանխարգելման ազգային 

ուղեցույցը` Երևան քաղաքի բժշկական կազմակերպություններում նշված կանխարգելումն 

իրականացնելու նպատակով:  

             Ամենամյա առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում 

պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման 

կազմակերպման նպատակով  մշակվել է <<Բժշկական օգնության և սպասարկման պետական 

պատվերի տեղադրման կարգը>> և 2010 թվականի ընթացքում կազմակերպվել է բժշկական 

կազմակերպություններում պետական պատվերի տեղադրման գործընթացը. 

              ՀՀ կառավարության 04.03.2004թ. <<Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 

օգնության և սպասարկման մասին>> N 318-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալապես անապահով և 

առանձին/հատուկ խմբերի ցանկում կատարվել է թրա ֆիկինգի զոհերի ընդգրկումը, համաձայն որի 

զոհերի բուժումը իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակներում: 

 Ակտիվ համագործակցություն է ծավալվել նաև Առողջապահության Համաշխարհային 

կազմակերպության հետ` ալկոհոլի օգտագործման նվազեցմանը ուղղված միջոցառումների 

ուղղությամբ:  
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  Մոր և մանկան առողջութան պահպանում 

           2009թ. Առողջապահության նախարարության ամենամյա նպատակային ծրագրի 

շրջանակներում մշակվել է  <<Մոր և մանկան առողջության պահպանման  պետական 

նպատակային ծրագիրը>>, <<2009թ. պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 

օգնության և ծառայությունների շրջանակներում երեխաների բուժօգնության կազմակերպման 

չափորոշիչը>>, <<2009թ. պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 

ծառայությունների շրջանակներում մանկաբարձագինեկոլոգիական օգնության կազմակերպման 

կարգը>>  հաստատված ՀՀ ԱՆ հրամանով, ապահովվել է դրանց իրագործումը: 

            2009թ. ընթացքում շարունակաբար իրագործվել է ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված  

Մոր և մանկան առողջության պահպանման 2003-2015թթ. ազգային ռազմավարությունը և  

Վերարտադրողական առողջության բարելավման 2007-2015թթ. ծրագրի առանձին դրույթները: 

           ՀՀ կառավարության 2009թ. սեպտեմբերի 10-ի նիստի N37 արձանագրային որոշմամբ 

հավանության է արժանացել <<Երեխաների և դեռահասների առողջության ազգային 

ռազմավարությունը և դրա ներդրման գործողությունների ծրագիրը>>, որի իրագործման դեպքում 

կապահովվեն հետագա զարգացումներ երեխաների և դեռահասների առողջության բարելավման 

ուղղությամբ:  

          ՀՀ կառավարության 2009թ. հունիսի 4-ի N659-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հաշմանդամ 

մանուկների ու պատանիների անընդմեջ վերականգնման համակարգում ֆիզիկական կուլտուրայի 

և սպորտի պարապմունքների կազմակերպման, մեթոդաբանական և բժշկական աջակցության 

կարգը, որը նպատակ ունի ապահովելու հաշմանդամ և սահմանափակ կարողություններ ունեցող 

երեխաների սոցիալական հարմարեցումը, առողջության վերականգնումը և ինտեգրումը 

հասարակություն:  

         2009թ. ընթացքում ևս շարունակվել է գործել ծննդօգնության  պետական հավաստագրի 

ծրագրով  նախատեսված աշխատանքների ներդրումը Հայաստանում, ինչը  սկսվել է դեռևս   

2008թ. հուլիսի մեկից:  
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Ներդիր 8.2 

       Առողջապահության համակարգի նկարագիր և հիմնական ցուցանիշներ:  
2009թ. հանրապետությունում բնակչության ստացիոնար բուժումն իրականացվել է 127 

հիվանդանոցներում, որոնց 71.6%-ը ՀՀ առողջապահության նախարարության ենթակայության են: 
Վերջինիս ենթակայությանն են նաև հանրապետությունում գործող 487 ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական հիմնարկներից 377-ը կամ 77.4%-ը:  

 
Առողջապահության հիմնական ցուցանիշները, 2004-2009թթ. 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ընդամենը 11396 12307 12388 12251 12929 13177
Բոլոր մասնագիտությունների 
բժիշկների թվաքանակը, մարդ 10000 բնակչի 

հաշվով 
35.4 38.2 38.4 37.9 39.9 40.6

ընդամենը 17874 18364 18574 18595 18594 18516Միջին բժշկական 
անձնակազմի թվաքանակը, 
մարդ 

10000 բնակչի 
հաշվով 

55.6 57.0 57.6 57.6 57.4 57.0

Հիվանդանոցային հիմնարկների քանակը, 
միավոր 

140 145 140 135 130 127

ընդամենը 14259 14353 14276 13126 12358 12068Հիվանդանոցային 
մահճակալների քանակը, 
միավոր 

10000 բնակչի 
հաշվով 

44.3 44.6 44.3 40.6 38.2 37.1

ընդամենը 4583 4640 4628 4650 4859 4889Բժիշկների թվաքանակը 
ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական 
հիմնարկներում, մարդ 

10000 բնակչի 
հաշվով 

14.3 14.4 14.4 14.4 15.0 15.0

ընդամենը 7403 7631 7725 7841 7970 7865Միջին բժշկական 
անձնակազմի թվաքանակը 
ամբուլատոր-պոլիկլինի-
կական հիմնարկներում, մարդ 

10000 բնակչի 
հաշվով 

23.0 23.7 24.0 24.3 24.6 24.2

ընդամենը 1023 1078 1059 1052 1087 1115Կրտսեր բժշկական 
անձնակազմի թվաքանակը 
ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական 
հիմնարկներում, մարդ 

10000 բնակչի 
հաշվով 

3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4

Բնակչությանը ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 
օգնություն ցույց տվող բժշկական հիմնարկների 
քանակը, միավոր 

448 458 460 467 474 487

ընդամենը 38399 39236 39582 37964 38937 38783Ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական 
հիմնարկների հզորությունը 
(հաճախումների քանակը մեկ 
հերթափոխում) 

10000 բնակչի 
հաշվով 

119.4 121.9 122.9 117.7 120.4 119.6

Կանանց կոնսուլտացիաների, մանկական 
պոլիկլինիկաների, ինքնուրույն բուժարանների, 
կանանց կոնսուլտացիաների և մանկական 
բաժանմունքներ ունեցող հիմնարկների 
քանակը, միավոր 234 246 237 301 329 353
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ֆերտիլային 
տարիքի (15-49 
տարեկան) 
10000 կնոջ  
հաշվով 

18.1 18.1 17.7 14.4 12.9 12.7

ընդամենը 1818 1683 1652 1464 1288 1237Հիվանդ երեխաների համար 
նախատեսված 
մահճակալների քանակը, 
միավոր 

10000 երեխայի 
հաշվով 

26.1 25.3 26.0 23.8 21.4 20.8

 
 

Առողջապահության համակարգի  տեսակարար ցուցանիշներն  
ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2009թ. 

 

 

Բժիշկների
թվաքա-
նա կը 
10000 
բնակչի 
հաշվով,  
մարդ 

Միջին 
բուժ-
անձնա 
կազմի 

թվաքանա-
կը 10000 
բնակչի 
հաշվով, 
մարդ 

Հիվանդա 
նոցներ 

ընդունված 
հիվանդների 
թվաքանակը
100 բնակչի 
հաշվով,  
մարդ 

Հիվանդա-
նոցային 
մահճա -
կալների 
քանակը 

10000 
բնակչի 
հաշվով, 
միավոր 

Մեկ 
հիվանդի 

ստացիոնար 
բուժման 
միջին 

տևողու- 
թյունը (մեկ 
հիվանդի 
կողմից 
հիվան-

դանոցային 
մահճակալի 
զբաղեցրած 
օրերի միջին 
քանակը), օր 

Ամբուլա 
տոր-

պոլիկլինի- 
կական 
հիմ- 

նարկների 
քանակը  

10000 
բնակչի 
հաշվով, 
միավոր 

Հաճա-
խումների 
քանակն 
ամբուլա- 

տոր-
պոլիկլինի-
կական 

հիմնարկ- 
ներում 
մեկ 

բնակչի 
հաշվով 

Ընդամենը ՀՀ 40.6 57.0 9.8 37.1 8.6 1.5 3.5 
որից` ՀՀ առողջապահության նախարարության համակարգում 

ք.Երևան 80.9 76.2 18.7 65.4 8.2 1.1 4.4 
Արագածոտն 16.2 46.6 4.2 14.7 5.6 1.6 2.9 
Արարատ 16.8 40.2 4.6 20.2 9.2 2.1 2.9 
Արմավիր 13.8 39.5 3.4 11.8 6.3 2.1 2.9 
Գեղարքունիք 14.1 45.6 4.6 31.9 20.4 1.4 3.0 
Լոռի 18.4 42.5 6.2 19.5 6.1 1.5 3.0 
Կոտայք 17.9 42.9 5.3 23.7 10.8 1.6 2.8 
Շիրակ 19.6 53.9 7.3 31.0 8.4 1.2 4.6 
Սյունիք 19.6 53.6 5.4 28.4 10.8 1.8 3.2 
Վայոց ձոր 19.5 52.7 4.0 17.0 5.5 1.6 2.6 
Տավուշ 18.8 47.3 4.6 20.1 6.1 2.0 3.5 
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Շտապ բուժօգնության գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2004-2009թթ. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Շտապ բուժօգնության կայանների քանակը, 
միավոր 53 58 61 75 98 100 
Բժիշկների թվաքանակը 100000  բնակչի հաշվով, 
մարդ 7.6 7.4 7.2 7.3 7.0 6.7 

ընդհանուր պրոֆիլային  191 190 201 232 320 332 
մասնագիտացված 18 20 20 24 27 28 

Բրիգադների 
քանակը, միավոր 

բուժակային 107 118 121 110 113 112 

ընդամենը 316822 
33866

6 
359789 350188 

37285
1 

39098
3 

Կանչերով սպա-
սարկված անձանց
թվաքանակը, 
մարդ 1000 բնակչի հաշվով 98.6 

105.
3 

111.7 108.5 115.3 120.5 

քանակը, միավոր 1 1 1 1 1 1 Անհետաձգելի և 
պլանային խոր-
հրդատվական 
բաժանմունքներ 

սպասարկված անձանց թվաքա-
նակը, մարդ 

13 10 5 7 9 3 

 

 

 

8.1. Առողջապահության ծառայությունների մատչելիություն  
 
 

Չնայած Հայաստանը կարողացել է ապահովել առողջապահության լավ ցուցանիշներ, 
առողջապահության ծառայություններից բնակչության օգտվելու աստիճանը բավական ցածր 
է, հատկապես  գյուղական բնակավայրերում և աղքատ բնակչության շրջանում: 
   Համաձայն 2009թ.ի ՏՏԿԱՀ արդյունքների, հիվանդացության ժամանակ 
մոտավորապես ամեն երրորդն է (30.5%) դիմել  բժշկական խորհրդատվության կամ բուժման 
համար, ընդ որում երևանաբնակներն ավելի հաճախ` (36.2%), քան  այլ քաղաքներում 
բնակվողները (33.5%) և գյուղաբնակները` (22.2%):  Բուժման դիմածների տեսակարար կշիռն 
ըստ աղքատության մակարդակի տարբերվում է: Եթե հիվանդության  դեպքում ոչ 
աղքատների 35.3 %-ն է  դիմել  բժշկական խորհրդատվության կամ բուժման, ապա 
աղքատների` 21.4% և ծայրահեղ աղքատների` միայն 1.2 %-ն է դիմել բժշկական 
խորհրդատվության կամ բուժման: 

Հետազոտության մեկ ամսվա ընթացքում  որևէ պատճառով բուժհիմնարկներ դիմած 
բնակչության բաշխումն ըստ բուժհիմնարկների տեսակի  բերվում է ստորև (տվյալները 
հաշվարկված են բոլոր պատասխանների նկատմամբ). 
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Աղյուսակ  8.1. Հայաստան. Բուժհիմնարկներ դիմած բնակչության բաշխումն ըստ 
բուժհիմնարկի  տեսակի և բնակության վայրի 

(տոկոսներով) 
 Ընդամենը Ք.Երևան Այլ քաղաքներ Գյուղեր 
Ընդամենը  բուժհիմնարկներ 
դիմած բնակչություն 

100 100 100 100 

Պետական բուժհիմնարկներ 47.1 47.6 46.8 46.7 
Մասնավոր բուժհիմնարկներ 5.4 5.1 4.4 6.9 
Դեղատուն  47.5 47.3 48.8 46.4 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
                                                                                                                                                                              
    

 
Հարկ է նշել, որ բնակչության համարյա կեսը (47%) հիվանդանալու դեպքում 

խորհրդատվության համար դիմել է պետական բուժհիմնարկներ, այն դեպքում, երբ 
մասնավոր բուժհիմնարկներ են դիմել` միայն 5 %ը: Միևնույն ժամանակ, բնակչության զգալի 
մասը (48%) հիվանդանալու դեպքում խորհրդատվության համար  դիմել է դեղատան 
աշխատողներին: 
       Պետական բուժհիմնարկներից բնակչությունն ավելի հաճախ դիմել է 
պոլիկլինիկաներ (58%), քանի որ ողջ բնակչությունն (առանց որևէ սոցիալական 
սահմանափակումների) իրավունք ունի անվճար օգտվելու ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 
օղակում տրամադրվող բժշկական ծառայություններից` ներառյալ լաբորատոր-ախտորոշիչ 
հետազոտությունները: Եթե երևանաբնակներից պոլիկլինիկաներ դիմել են 63%-ն, ապա 
գյուղաբնակներից` միայն 43%-ն: Ըստ աղքատության մակարդակի, պոլիկլինիկաներ  ավելի 
հաճախ դիմել են ամենաաղքատները` 75% և աղքատները` 61%, իսկ ոչ աղքատները` 57%: 
Մեկ ամսվա ընթացքում հիվանդները դիմել են պոլիկլինիկա  միջինում 1.7 անգամ: 
Հիվանդության ժամանակ  գյուղական բնակչության մոտ 20 %-ը  դիմել է գյուղական 
առողջական կենտրոն: 
  Պոլիկլինիկաներից հետո, երկրորդ տեղում` ըստ  բնակչության հաճախելիության, 
գտնվում են հիվանդանոցները կամ պետական  այլ կլինիկաները (27%): Հիվանդանոցներ 
ավելի հաճախ դիմել է ոչ աղքատների` 27%-ն, իսկ աղքատների և ծայրահեղ աղքատների, 
համապատասխան` 20 և 22%-ը:  

Մասնավոր բուժհիմնարկներից բնակչությունն ավելի հաճախ դիմել է մասնավոր 
բժշկի` 45% և մասնավոր կլինիկա/մասնավոր հիվանդանոց` 34%, քան մասնավոր 
ախտորոշիչ (դիագնոստիկ) կենտրոն կամ ոչ ավանդական բուժման կետ: Մասնավոր 
բուժհիմնարկներ դիմածները բաշխվել են հետևյալ կերպ` ոչ աղքատներ` 87% և  
աղքատներ`13%: Ծայրահեղ աղքատներն ընդհանրապես չեն դիմել մասնավոր 
բուժհիմնարկներ, անգամ <<սնխչիների>>: Ախտորոշիչ  կենտրոններ դիմել  է ոչ աղքատների 
97%-ը  և աղքատների 3%-ը: 
     Հիվանդանոցներում բուժում ստացած (պառկած) բնակչությունն` ըստ այնտեղ մնալու 
տևողության, բաշխվել է  հետևյալ կերպ,  մեկ շաբաթից պակաս` 58 %, մեկ շաբաթից մինչև 
երկու շաբաթ ` 36 % և երկու շաբաթից ավել` 6%: 

Բուժհիմնարկներ (ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր) չդիմելու հիմնական 
պատճառն ինքնաբուժումն է և ֆինանսական վատ վիճակն, իսկ բժշկական 
խորհրդատվության կամ բուժման համար չդիմածների  տեսակարար կշիռն` ըստ 
պատճառների և բնակության վայրի   բերված է ստորև. 
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Աղյուսակ  8.2. Հայաստան. Հիվանդանոցում բուժում ստացածների տեսակարար 
կշիռն ըստ անբավարարվածության պատճառների և բնակության վայրի      

(տոկոսներով) 
 Ընդամենը Ք.Երևան Այլ 

քաղաքներ 
Գյուղեր 

Ընդամենը   
      այդ թվում` 

100 100 100 100 

 Շատ թանկ էր  36.0 42.3 24.7 36.0 
Ոչ արդյունավետ բուժում էր 37.6 35.6 42.9 35.5 
Հիվանդանոցային վատ 
պայմաններ 

- - - - 

Բուժ աշխատողների թերի 
աշխատանք, կոպիտ 
վերաբերմունք 

4.1 2.8 8.1 2.3 

Այլ 22.3 19.3 24.3 26.2 
Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2009թ. 

     

 
Հետազոտված բնակչությունը, որպես բժշկական խորհրդատվության կամ բուժման 

չդիմելու  հիմնական պատճառներ նշել է , որ խնդիրը լուրջ չեր (37%), ինքնաբուժումը (33%),  
ֆինանսականը (28%): Ըստ  բնակության վայրերի պատասխանները տարբերվում են: 
Ֆինանսական պատճառը գերակայում է երևանաբնակների մոտ` որպես չդիմելու  
հիմնական պատճառ, գյուղաբնակները և Երևանից դուրս քաղաքաբնակներն այն նշել են  
որպես երրորդ պատճառ: 

Ըստ  2009թ.ի ՏՏԿԱՀ ստացված տվյալների`  բժշկական ծառայությունների  համար 
կատարված ծախսերը կազմել են տնային տնտեսությունների ծառայությունների վրա 
կատարված ծախսերի 11.2%-ը: Այսինքն,  Հայաստանում  տնային տնտեսության հիվանդ 
անդամի համար բուժօգնություն ստանալը շատ թանկ է, հատկապես աղքատ տնային 
տնտեսությունների համար: Այդ արդյունքներն ընդգծում են անվճար բժշկական փաթեթի 
կարևորությունն աղքատ սպառողների համար: Ուստի, հաշվի առնելով, որ այն կախված է 
ընտանեկան նպաստ ստանալու հետ, կարևորվում է ոչ միայն նպաստի հասցեականության 
բարձրացումն, այլև աղքատների և ծայրահեղ աղքատների ընդգրկվածության աստիճանը: 
  Պետական պատվերի իրավունք  ունեցել է բնակչության  մոտ 18 %-ը: Ըստ 
աղքատության մակարդակի պետական պատվերի իրավունք  ունեցել է ծայրահեղ 
աղքատների` 55 տոկոսն , աղքատների` 18 տոկոսը  և  ոչ աղքատների  մոտ 17 տոկոսը: 

Պետական պատվերից օգտվել է այդ  իրավունքն  ունեցող բնակչության մոտ 49 
տոկոսն, այդ թվում` ծայրահեղ աղքատների` 77 տոկոսն,  աղքատների` 51 %-ը  և ոչ 
աղքատների`6 %-ը: 
     Ավելի հաճախ պետական պատվերից օգտվողները լուծում են հետևյալ ախտորոշումով 
(դիագնոզ) խնդիրները. Էնդոկրին հիվանդություններ`22%, սրտաբանություն և 
սրտավիրաբուժություն`15%, նյարդաբանություն`10%, հոգեբուժություն`8%, օնկոլոգիա` 7% 
և այլն: 

Գծապատկեր 8.1-ում ներկայացված է ընդհանուր սպառման մեջ առողջապահությանն 
ուղղված ծախսերի բաշխումն ըստ քվինտիլային խմբերի: Առողջապահության 
ծառայությունների վրա ծախսերի տեսակարար կշիռը բնակչության ընդհանուր սպառման 
նկատմամբ ամենահարուստ քվինտիլային խմբի համար շատ ավելի բարձր է, քան 
ամենաաղքատ քվինտիլային խմբում (7.2%-ը 0.2%-ի դիմաց): Հավելված 2-ի աղյուսակ A3.9-
ից պարզ երևում է, որ եթե ծայրահեղ աղքատ քվինտիլում առողջապահության 
ծառայությունների սպառումը զիջում է այդ ծառայությունների միջին սպառումը 25 անգամ, 
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ապա ամենավերին քվինտիլի բնակչության առողջապահության ծառայությունների 
սպառումը 4.2 անգամ գերազանցում է այդ ծառայությունների միջին սպառումը (1283 դրամ): 

 
 
Գծապատկեր 8.1. Հայաստան. Առողջապահության ծառայությունների վրա ծախսերի 

մասնաբաժինը բնակչության ընդհանուր սպառման նկատմամբ, 
 ըստ քվինտիլային խմբերի ,2009թ. 

                                                                                                                  (տոկոսներով) 
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           Աղբյուրը.  ՏՏԿԱՀ 2009թ.  
 
Ընտանեկան նպաստ ստացող բնակչությունը, որը հետազոտվող ամսվա ընթացքում 

օգտվել է բուժծառայությունների անվճար փաթեթից, միջինում ծախսել է մեկ շնչի հաշվով 
ամսական 11401 դրամ, այդ թվում` անվճար փաթեթի ներքո ծախսվել է 214 դրամ, ոչ 
պաշտոնական վճարը  կազմել է 587   դրամ, դեղորայքի վրա ծախսվել է 5469 դրամ և մնացած 
գումարը ծախսվել է ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր բուժհիմնարկներում 
պաշտոնական վճարների վրա: 

Ինչ վերաբերում է ողջ բնակչությանը, որը հետազոտվող ամսվա ընթացքում օգտվել է 
բուժծառայություններից (և անվճար և վճարովի), ապա բուժման համար մեկ դիմողի հաշվով 
ամսական փաստացի ծախսը կազմել է  20625 դրամ, այդ թվում` ոչ պաշտոնապես (լրացուցիչ 
գումար) ծախսվել է  904  դրամ, դեղորայքի վրա` 8104 դրամ, մնացածը  կազմել են բուժման 
պաշտոնական վճարները: 
 Ոչ պակաս կարևոր ցուցանիշ է  ամենամոտ բուժկետի հեռավորությունը  տնային 
տնտեսությունից: Ըստ 2009թ.-ի հետազոտության, նման տվյալներ ստացվել են միայն 
գյուղական բնակավայրերով: Ըստ այդ տվյալների, գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 
մոտ 70 %-ը պատասխանել է, որ բուժկետը գտնվում է մինչև 1 կմ հեռավորության վրա: 
Միևնույն ժամանակ տնային տնտեսությունների 2.4 %-ը պատասխանել է, որ այն գտնվում է  
10 կմ-ից  հեռու: Ըստ սպառման քվինտիլային խմբերի, տվյալները բերված են աղյուսակ    8.3-
ում: Գյուղական բնակավայրերում բուժկետի մատչելիությունն ըստ սպառման քվինտիլների 
շատ չի տարբերվում: Այն տնային տնտեսությունների տեսակարար կշիռը, որոնց կողմից 
արձանագրվել է  բուժկետի  ավելի քան 10 կմ հեռու գտնվելու փաստը, եղել է նույնը ինչպես 
երկրորդ, այնպես էլ չորրորդ քվինտիլի համար (1.8%): 
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Աղյուսակ 8.3. Հայաստան.Գյուղական բնակավայրերում   բուժհիմնարկի մատչելիությունն 
ըստ սպառման քվինտիլների,  2009թ.  

(տոկոսներով)                 
Քվինտիլներ  Գյուղական 

վայրեր 1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ 
Ընդամենը 

0-1 կմ  66.3 60.3 69.6 73.9 76.8 69.7 
1-3 կմ  28.7 35.9 26.5 21.8 17.4 25.7 
4-5 կմ  0.6 1.2 1.9 1.6 0.9 1.3 

          6-10 կմ 0.0 0.8 1.1 0.9 1.5 0.9 
>10 կմ 4.4 1.8 0.9 1.8 3.4 2.4 

Աղբյուրը.  ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
 
 

Հետազոտված տնային տնտեսությունների ծախսերի մեջ դեղորայքի ձեռք բերման 
համար  կատարված ծախսերը կազմել են  2.3%: Դեղորայքի  ձեռք բերման համար 
կատարված ամսական  ծախսերը  մեկ շնչի հաշվով կազմել են ընդամենը  646 դրամ, 
ընդորում, ոչ աղքատներինը` 882 դրամ, աղքատներինը` 204 դրամ և  ծայրահեղ 
աղքատներինը` 74: Ոչ աղքատ բնակչության դեղորայքի  ձեռք բերման համար կատարված 
ամսական ծախսերը  մեկ շնչի  հաշվով մոտ  4 անգամ գերազանցում են աղքատների 
նույնանման ծախսերին, իսկ  ծայրահեղ աղքատների նկատմամբ  մոտ 12 անգամ:      

Կարևոր ցուցանիշներից է  նաև ամենամոտ  դեղատան  հեռավորությունը  տնային 
տնտեսությունից: Եթե քաղաքային բնակավայրերում դեղատների ցանցը բավականին 
զարգացած է, ապա գյուղական վայրերում կան մատչելիության խնդիրներ: Ըստ 2009թ.-ի 
հետազոտության տվյալների գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 29 %-ը պատասխանել 
է, որ դեղատունը  գտնվում է մինչև 1 կմ հեռավորության վրա, նույնքանն էլ պատասխանել է, 
որ այն գտնվում է 10 կմ-ից հեռու: Ըստ քվինտիլային խմբերի, տվյալները բերված են 
աղյուսակ 8.4-ում: Ամենահարուստ` հինգերորդ քվինտիլի համար դեղատան 
մատչելիությունը տարբերվում է ամենաաղքատ` առաջին քվինտիլի համեմատ: Տնային 
տնտեսությունների տեսակառար կշիռը, որոնք նշել են, որ ամենամոտ դեղատունը գտնվում է 
գյուղից ավելի քան 10 կմ հեռու, հինգերորդ քվինտիլի համար կազմել է 26%, այն դեպքում երբ  
առաջինի համար այն կազմել է 35%: 

 
 

Աղյուսակ 8.4. Հայաստան. Դեղատան  մատչելիությունը   գյուղական բնակավայրերում 
2009թ.-ին, ըստ սպառման քվինտիլների 

(տոկոսներով)                 
Քվինտիլներ  Գյուղական 

վայրեր 1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ 
Ընդամենը 

0-1 կմ  25.7 20.4 28.2 35.1 34.8 29.2 
1-3 կմ  21.0 19.0 17.6 18.5 21.4 19.5 
4-5 կմ  5.0 6.4 4.3 9.9 7.8 6.8 
6-10 կմ 13.8 24.2 15.6 13.2 9.9 15.2 
>10 կմ 34.5 30.0 34.3 23.3 26.0 29.3 

Աղբյուրը.  ՏՏԿԱՀ 2009թ.       
                                                                                                                                             

Մինչև 5 տարեկան երեխա ունեցող տնային տնտեսությունները  պրոֆիլակտիկ 
զննման կամ հետծննդյան խորհրդատվության համար հետազոտությանը նախորդող մեկ 
ամսվա ընթացքում  նշված տարիքի   երեխաների  39 %-ին բերել են պոլիկլինիկա, իսկ 
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չհաճախման պատճառները  (պատասխանների նկատմամբ)    բաշխվել են  հետևյալ կերպ. 
ծառայությունները անհրաժեշտ չեն` 94.6%, բուժսպասարկման որակը անբավարար է`0.8%, 
շատ հեռու է`0.5%,  շատ թանկ է`0.1%,  բուժհիմնարկ  չկա` 0.1%, այլ չնշված պատճառներ` 
3.9%:  

Համաձայն սուբյեկտիվ գնահատականների, իրենց առողջական վիճակը գնահատել է 
շատ լավ, լավ կամ  նորմալ` բնակչության 81%-ը, ոչ շատ լավ` 15%-ը  և վատ կամ շատ 
վատ` 4%-ը: Միաժամանակ տնային տնտեսությունների անդամների 55.5%-ը պատասխանել 
է, որ ընթացիկ տնտեսական ճգնաժամը բացասական ազդեցություն է ունեցել 
ինքնազգացողության կամ առողջության վրա: 
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Գլուխ 9. Կրթությունը և աղքատությունը 
 

Հայաստանում գրեթե ողջ բնակչությունը գրագետ է: Հանրակրթությունը մատչելի է 
բոլորի համար հավասարապես` թե´  տղաների և թե´ աղջիկների: Միջնակարգ կրթության 
ավարտման տեսակարար կշիռը բարձր է: Ի տարբերություն հիմնական կրթության, 
սովորողների ընդգրկվածությունը միջնակարգ դպրոցի բարձր դասարաններում և 
բարձրագույն կրթական հաստատություններում համեմատաբար ավելի ցածր է, իսկ 
աղքատների և ոչ աղքատների ընգրկվածության տարբերությունը բավական նկատելի: 
Բարձրագույն կրթության հետ կապված բարձր ծախսերը և հատկապես դրանց 
մատչելիությունը, կրթություն ստանալուց հետո բարձր աշխատավարձ ստանալու ցածր 
հավանականությունն այն հիմնական պատճառներն են, որով կարելի է բացատրել 
հիմնական և, մասնավորապես, ընդհանուր միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո աղքատ 
տնային տնտեսությունների համապատասխան տարիքի բնակչության կրթական 
համակարգից դուրս մնալը:  

2009թ.-ին կրթության գծով համախմբված բյուջեի ծախսերի մասնաբաժինը 2008թ.-ի 
համեմատ նվազել է (2008թ.-ին`13.7%-ից մինչև 2009թ` 12.8%).: Ծախսերի ենթաճյուղային 
կառուցվածքում հիմնական շեշտադրումն արված է միջնակարգ կրթության վրա:  

 
 
 

Ներդիր 9.1 
Կրթության ոլորտի 2009 թվականի գործունեության վերաբերյալ 

Կրթության համակարգի առանցքային օղակի ` հանրակրթության ոլորտի 2009 թ. հիմնական 
ձեռքբերումը ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից « Հանրակրթության մասին » ՀՀ օրենքի ընդունումն էր: Այն 
վերջին տարիներին ոլորտում իրականացված բարեփոխումների արդյունքների և քաղված դասերի 
արդյունքն է, որը նպաստավոր միջավայր է ապահովում համակարգի հետագա զարգացման համար: 
Այժմ նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել օրենքից բխող ենթաօրենսդրական շուրջ 80 ակտերի 
մշակմանը: Դրանց ներդրումն առաջիկա տարիներին զգալիորեն կբարելավի իրավիճակը 
հանրակրթության ոլորտում. կներդրվեն ուսուցիչների ատեստավորման, տնօրենների 
հավաստագրման, ուսումնական հաստատությունների ներքին և արտաքին գնահատման և 
կրթության որակի բարելավմանն ուղղված մի շարք այլ մեխանիզմներ: 

Հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումներում 2009 թվականն առանցքային էր նաև այն 
իմաստով, որ սկսվեց 12-ամյա կրթակարգի ներդրման վերջնական փուլը ` 3-ամյա ավագ դպրոցի 
ծրագրի ներդրումը: Այդ նպատակով մշակվել են առարկայական չափորոշիչներն ու ծրագրերը, 
հրատարակվել են դասագրքերի առաջին խմբաքանակները, ուսուցիչների համար կազմակերպվել 
են համապատասխան վերապատրաստումներ: 

12-ամյա կրթակարգի տեսանկյունից հանգուցային է առանձին գործող ավագ դպրոցների 
ցանցի ձևավորումը, ինչը հնարավորություն կտա բարձրացնել համակարգի արդյունավետությունը, 
հաղթահարել ավագ դասարաններում այսօր առկա հիմնախնդիրները և ապահովել սովորողների 
լիարժեք պատրաստվածությունը ` իրենց նախընտրած մասնագիտությամբ ուսումը շարունակելու 
համար: 2008/09 ուստարում 10 դպրոցներում իրականացված փորձնական ծրագրի արդյունքում ևս 
38 դպրոցներ վերակազմավորվեցին առանձին գործող ավագ դպրոցների: Նախատեսվում է մինչև 
2012 թ. ավարտել առանձին գործող ավագ դպրոցների ցանցի ձևավորումը: 

Հանրակրթության ոլորտի կարևոր խնդիրներից է ժամանակակից տեղեկատվական և 
հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներմուծումը հանրակրթական դպրոց և դրանց համալրումը 
ժամանակակից համակարգչային միջոցներով: 2009 թվականին շարունակվել է  
«Համակարգիչների շահառու հիմնադրամի» միջոցով դպրոցներին համակարգիչների և այլ 
համակարգչային սարքավորումների տրամադրումը, ուսումնական հաստատությունների 
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ընդգրկումը «Հայաստանի դպրոցների ինտերնետային ցանցում», ընդլայնվել է էլեկտրոնային 
գրադարանների թիվը:  

Հանրակրթության որակի և հավասար մեկնարկային պայմաններ ապահովելու 
տեսանկյունից կարևոր խնդիր է շարունակում մնալ նախադպրոցական կրթության մեջ երեխաների 
ցածր ընդգրկվածությունը: 2008-09 ուստարում ՀՀ Լոռու և Շիրակի մարզերում իրականացվեց 
նախադպրոցական ծախսարդյունավետ ծառայությունների ներդրման փորձնական ծրագիր, որի 
արդյունքում 22 հաստատություններում լրացուցիչ ընդգրկվեցին շուրջ 500 նախադպրոցահասակ 
երեխաներ: Ծառայությունների մատուցումը այժմ շարունակվում է համայնքների ֆինանսական 
աջակցության միջոցով: Առաջիկա տարիներին նախատեսվում է նման ծառայությունների ներդրում 
նաև այլ մարզերում: 

Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում 
գործունեության հիմնական նպատակներն են եղել որակյալ մասնագետների պատրաստումն ու 
նրանց մրցունակության բարձրացումն աշխատաշուկայում, կրթական ծրագրերի 
համապատասխանեցումը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման պահանջներին, կրթության 
բովանդակության ` միջազգային չափանիշներին համադրելիության և ուսումնական գործընթացի 
թափանցիկության, ինչպես նաև մատչելիության և հավասարության ապահովումը: 

Նախապատրաստվել և կազմակերպվել են «2007թ. գործողությունների  ծրագրի ներքո 
ոլորտային քաղաքականության աջակցության ծրագիր ՝ ուղղված աղքատության կրճատմանը՝ 
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության  և 
ուսուցման (ՄԿՈՒ) ոլորտներում բարեփոխումների իրականացման ճանապարհով » ծրագրի 2008-
2009թթ. նախապայմանների կատարման ընթացքն ապահովող մի շարք միջոցառումներ: 
Մասնավորապես. 2009թ. ավարտվել են 12 փորձարարական քոլեջների  շենքերի վերանորոգման և 
վերակառուցման աշխատանքները, վերազինվել և հագեցվել են նյութատեխնիկական բազաները, 

 ավարտվել են քարոզարշավի ծրագրի աշխատանքները (տեսանյութեր, ասուլիսներ, 
հեռուստահաղորդումներ, բուկլետներ, պաստառներ և այլն), 

 իրականացվել է 12 փորձարարական քոլեջների  ընթացիկ մոնիթորինգ: 
2009 թվականին հիմնադրվել է Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարանը: 
Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շուրջ 600 

տնօրեն,  տնօրենի տեղակալ և դասախոս մասնակցել է վերապատրաստման դասընթացների: 
Մշակվել և հաստատվել է « Հայաստանի Հանրապետությունում ցկյանս ուսումնառության 

հայեցակարգ»-ը, որը հիմք է ծառայելու ՀՀ ցկյանս ուսումնառության բնագավառի օրենսդրական 
կարգավորման համար անհրաժեշտ նախաձեռնությունների համար: 

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ոլորտի հիմնական 
գերակայությունը Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքների իրագործումն է, որը կապահովի 
հանրապետության բարձրագույն կրթության ինտեգրումը Եվրոպական միասնական կրթական 
համակարգին:  

Մշակվել է բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորումների ազգային 
շրջանակի նախագիծը, որի մշակման հիմքում դրվել է Եվրոպական Բարձրագույն Կրթական 
Տարածքի որակավորումների շրջանակը: Աշխատանքներ են տարվել նաև կրեդիտային համակարգի 
կատարելագործման ուղղությամբ: 

2009 թվականին հաստատվել է « Կրթության որակ և համապատասխանություն » վարկային 
ծրագրի 2-րդ փուլը, որը հիմնականում ուղղված է աջակցելու բարձրագույն կրթության 
բարեփոխումներին, մասնավորապես` որակի ապահովման ազգային համակարգի ներդրմանը, 
բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման արդյունավետ մեխանիզմների ներդրմանը, ինչպես նաև 
մանկավարժական կրթության արդիականացմանը:  

Նախարարությունը առանձնահատուկ կարևորում է մասնագիտական կրթության որակի 
ապահովումը: 2009 թվականին բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում իրականացված 
ուսումնասիրությունների արդյունքում կասեցվել են 13 բուհերի լիցենզիաները:  

2010 թվականին նախարարությունը շարունակելու է հետամուտ լինել կրթության որակի և 
մատչելիության բարձրացման խնդրին: Մասնավորապես` առանձնակի կարևորվելու են 
բարձրագույն կրթության բարեփոխումները, դպրոցական դասագրքերի որակի բարձրացումը, 
նախնական և միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների կարողությունների 
ընդլայնումը: 
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Ներդիր 9.2 
 

Նախադպրոցական համայնքային, գերատեսչական և ոչ պետական 
հաստատությունների գործունեություն (ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների) 

 
             2009թ. ՀՀ-ում գործել է 622 համայնքային, գերատեսչական և ոչ պետական նախադպրոցական 
հաստատություն (ՆԴՀ), որոնցից 327-ը` մանկապարտեզ, 284-ը` մսուր-մանկապարտեզ, 8-ը` 
դպրոց-մանկապարտեզ, 3-ը` մսուր: ՆԴՀ-ների ընդհանուր քանակից 594-ը համայնքային 
ենթակայության է, 5-ը` գերատեսչական և 23-ը` ոչ պետական: Երեխաների ընդգրկվածությունը 
ՆԴՀ-ներում կազմել է 24.3%, քաղաքային համայնքներում` 31.5%, գյուղական համայնքներում` 
11.7%: Մեկ խմբում երեխաների միջին թվաքանակը կազմել է 24 երեխա, տեղերի փաստացի 
զբաղվածությունը` 77.4%:  Միջին հաշվով մեկ ՆԴՀ հաճախել է 87 երեխա: Միջին հաշվով մեկ 
մանկավարժին բաժին է ընկել 10 երեխա:  
 
 

ՆԴՀ-ների գործունեության ցուցանիշներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2009թ. 
 

Խմբերի քանակը, 
միավոր 

Երեխաների թվաքանակը, 
մարդ 

 ՆԴՀ-ների 
քանակը, 
միավոր ընդամենը որից` 3 և 

բարձր տա-
րիքի 

երեխաների

Տեղերի 
քանակը, 
միավոր ընդամենը 

նրանցից` 
աղջիկներ 

ք.Երևան 189 1020 826 30581 24453 12093 
Արագածոտն 13 42 40 1495 1102 550 
Արարատ 64 173 158 7359 4184 2126 
Արմավիր 57 152 139 5278 3733 1814 
Գեղարքունի
ք 

43 103 90 3489 2639 1377 

Լոռի  55 127 107 4520 3303 1575 
Կոտայք 50 195 159 4360 4252 2142 
Շիրակ 45 151 121 4071 3711 1895 
Սյունիք 46 150 130 4528 3554 1737 
Վայոց ձոր  17 29 28 930 703 350 
Տավուշ 43 96 87 3028 2243 1105 
Ընդամենը ՀՀ 622 2238 1885 69639 53877 26764 

 
ՆԴՀ-ներ հաճախող երեխաների թվաքանակի սեռատարիքային բաշխվածությունն  

ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2009թ. 
(մարդ) 

Մինչև 1.5  
Տարեկան 

1.5–ից մինչև 3 
տարեկան 

3 – 5  
տարեկան 

6  
տարեկան 

7  
տարեկան 

 ընդա-
մենը 

նրանցից
` աղջիկ- 

ներ 

ընդա-
մենը 

նրանցից
` աղջիկ-

ներ 

ընդա-
մենը 

նրանցից
` աղջիկ-

ներ 

ընդա-
մենը 

նրանցից
` աղջիկ- 

ներ 

ընդա-
մենը

նրանցից 
աղջիկ-
ներ 

ք.Երևան 79 51 3920 2023 13760 6761 6308 3028 386 230 
Արագածոտն - - 122 45 540 309 353 169 87 27 
Արարատ - - 415 212 2595 1312 1167 600 7 2 
Արմավիր - - 210 96 2362 1279 1093 406 68 33 
Գեղարքունիք 32 20 200 106 1203 581 1092 605 112 65 
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Լոռի  - - 383 202 1737 821 1015 460 168 92 
Կոտայք 69 35 716 346 1856 837 1324 659 287 265 
Շիրակ - - 672 338 2476 1265 480 250 83 42 
Սյունիք 3 1 475 254 2022 962 1054 520 - - 
Վայոց ձոր  - - 6 4 458 214 239 132 - - 
Տավուշ - - 222 109 1276 633 714 348 31 15 
Ընդամենը ՀՀ 183 107 7341 3735 30285 14974 14839 7177 1229 771 

 
 
Հանրակրթական հաստատությունների գործունեություն (ըստ ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> տվյալների) 
 
2009/2010 ուսումնական տարում հանրապետությունում գործել են հանրակրթական ծրագրեր 
իրականացնող 1457 հաստատություններ (այսուհետ` դպրոցներ):   
 

Հանրակրթական դպրոցների քանակական բաշխվածությունն ըստ ՀՀ մարզերի, Երևան 
քաղաքի և ըստ քաղաքային ու գյուղական համայնքների, 2009/2010 ուս. տարի 

(միավոր) 
այդ թվում` Քաղաքային համայնքներ Գյուղական համայնքներ 

այդ թվում` այդ թվում` 
 

Ըն-
դա-
մենը 

պե-
տա-
կան 

ոչ պե-
տական 

ըն-
դա-
մենը 

պե-
տա-
կան 

ոչ պե-
տական 

ըն-
դա-
մենը 

պե-
տա- 
կան 

ոչ պե-
տական 

ք.Երևան 263 220 43 263 220 43 - - - 
Արագածոտն 124 124 - 14 14 - 110 110 - 
Արարատ 112 112 - 21 21 - 91 91 - 
Արմավիր 122 121 1 28 27 1 94 94 - 
Գեղարքունիք 127 127 - 27 27 - 100 100 - 
Լոռի 168 167 1 65 64 1 103 103 - 
Կոտայք 108 105 3 42 40 2 66 65 1 
Շիրակ 175 171 4 59 55 4 116 116 - 
Սյունիք 125 125 - 37 37 - 88 88 - 
Վայոց ձոր 52 51 1 11 10 1 41 41 - 
Տավուշ 81 81 - 18 18 - 63 63 - 
Ընդամենը ՀՀ 1457 1404 53 585 533 52 872 871 1 

 
2009/2010 ուսումնական տարում հանրակրթական դպրոցներում սովորել է 392946 

աշակերտ, որոնց 48.0%-ը աղջիկներ են: Դպրոցներում աշակերտների ընդգրկվածությունը կազմել 
է 90.2%, ընդ որում, տարրական դպրոցում այն կազմել է 96.1%, հիմնական դպրոցում` 92.1%, ավագ 
դպրոցում` 83.9%: 
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Հանրակրթական դպրոցների աշակերտների թվաքանակի սեռային բաշխվածությունն 
ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2009/2010 ուս. տարի 

(մարդ) 
Պետական դպրոցներ Ոչ պետական դպրոցներ Ընդամենը 

 
աղջիկ տղա 

ընդա- 
մենը 

աղջիկ տղա 
ընդա- 
մենը 

աղջիկ տղա 
ընդա- 
մենը 

ք.Երևան 55478 60226 115704 2155 2763 4918 57633 62989 120622 
Արագածոտն 9216 10190 19406 - - - 9216 10190 19406 
Արարատ 16989 18249 35238 - - - 16989 18249 35238 
Արմավիր 17517 19569 37086 66 75 141 17583 19644 37227 
Գեղարքունիք 16204 17664 33868 - - - 16204 17664 33868 
Լոռի 16507 17319 33826 40 34 74 16547 17353 33900 
Կոտայք 16828 17889 34717 119 195 314 16947 18084 35031 
Շիրակ 16887 18315 35202 248 269 517 17135 18584 35719 
Սյունիք 8624 8824 17448 - - - 8624 8824 17448 
Վայոց ձոր 3586 3964 7550 12 16 28 3598 3980 7578 
Տավուշ 8266 8643 16909 - - - 8266 8643 16909 
Ընդամենը ՀՀ 186102 200852 386954 2640 3352 5992 188742 204204 392946 

 
Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների) 

 
Հանրապետության 77 բարձրագույն պետական և ոչ պետական ուսումնական 

հաստատություններում (ԲՈւՀ) և 12 մասնաճյուղում 2009/2010 ուսումնական տարում ընդունվել է 
26491 (կանայք` 51.9%), սովորել` 114629 (կանայք` 53.4%), ավարտել` 23352 (կանայք` 58.5%) մարդ: 

 
 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակի շարժն ըստ 
ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ըստ ուսուցման ձևերի, 2009/2010 ուս. տարի 

 

Ընդունվել են, 
մարդ 

Ուսանողների 
թվաքանակը, 

մարդ 

Ավարտել են 
2009թ., մարդ 

 ԲՈւՀ-
երի 

քանակը, 
միավոր 

Մասնա–
ճյուղերի 
քանակը, 
միավոր ընդա- 

մենը 
նրանցից` 
կանայք 

ընդա- 
մենը 

նրանցից` 
կանայք 

ընդա- 
մենը 

նրանցից` 
կանայք 

ք.Երևան 60 - 22420 11469 92892 48637 18449 10587
Արագածոտն - - - - - - - -
Արարատ 1 - 28 14 170 104 76 54
Արմավիր 3 - 149 52 660 310 188 121
Գեղարքունիք 2 - 457 274 2231 1317 462 288
Լոռի 3 2 813 479 6012 3560 1256 757
Կոտայք 2 - 85 51 451 291 79 57
Շիրակ 3 5 1447 854 7429 4376 1888 1157
Սյունիք 2 2 525 238 2477 1321 528 346
Վայոց ձոր 1 1 103 60 479 351 120 106
Տավուշ - 2 464 267 1828 1006 306 182
Ընդամենը ՀՀ 77 12 26491 13758 114629 61273 23352 13655
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9.1. Ընդգրկվածությունը կրթության համակարգում 
 

Հայաստանը կարողացել է պահպանել բարձր ընդգրկվածություն հիմնական 
կրթության համակարգում: Հանրակրթական դպրոցներում աշակերտների համախառն 
ընդգրկվածությունն  ըստ կրթական ծրագրերի 2009/2010 ուսումնական տարում 
ներկայացված է Գծապատկեր 9.1-ում1: Տվյալները վկայում են  հիմնական  կրթական 
համակարգում շատ բարձր համախառն ընդգրկվածության աստիճանի մասին: 

 
 
 
Գծապատկեր 9.1. Հայաստան. Հանրակրթական դպրոցներում աշակերտների  

ընդգրկվածությունն  ըստ կրթական ծրագրերի, 2009/2010 ուսումնական տարում 
                                                                                                               (տոկոսներով)                        

 
               Աղբյուրը. ՀՀ ԱՎԾ  2009թ. 

 
 
Ըստ վարչական      վիճակագրության տվյալների 2009թ.-ին հանրապետությունում 

նախադպրոցական  հաստատություններում ընդգրկվածությունը կազմել է 24.3%, այդ թվում 
քաղաքային բնակավայրերում` 31.5% և գյուղականում`11.7%: 

Ըստ տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության 
արդյունքների, 2009թ.-ին ուսման համար կատարված վճարները տնային տնտեսությունների 
ընդհանուր, ոչ պարենային ապրանքների և ծառայությունների համար կատարված 
ծախսերում կազմել են 6.8% (աղյուսակ A7.1, գծապատկեր 9.2):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Կրթության համակարգում ընդգրկվածության աստիճանը բերված է ըստ  վարչական ռեգիստրների կողմից 
տրամադրված տեղեկատվության և  կարող է տարբերվել  ՏՏԿԱՀ տվյալներից: 

 

96.1 

92.1

83.9 

76.0% 
78.0% 
80.0% 
82.0% 
84.0% 
86.0% 
88.0% 
90.0% 
92.0% 
94.0% 
96.0% 
98.0% 
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Գծապատկեր 9.2 Հայաստան. Ուսման համար կատարվող վճարների մասնաբաժինը 
տնային տնտեսությունների ոչ պարենային ապրանքների ու ծառայությունների համար 

կատարվող ընդհանուր ծախսերում, 2009թ. 
                                                                                                (տոկոսներով)                        

6.8
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3.6

0
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0.02
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0.09

Ընդամենը տնային
տնտեսություններ

Քաղաքային                   
բնակավայրեր

Գյուղական                    
բնակավայրեր

 
 

        Աղբյուրը.  ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
 
Ըստ տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության 

արդյունքների, 2009թ.-ին, ընդհանուր առմամբ, մինչև 6 տարեկան 10 երեխայից 
մոտովորապես 8-ը չի հաճախել նախադպրոցական հաստատություն: Պատասխաններից 
երևում է, որ որպես հիմնական պատճառներ  նշել են,որ  երեխայի մայրը չի աշխատում` 
66%, դրանից օգտվելը թանկ է` 6% կամ նախադպրոցական հաստատությունը փակվել է` 4%: 
(աղյուսակ 9.1):  

 
Աղյուսակ 9.1. Հայաստան.Նախադպրոցական հաստատություն. չհաճախելու 

պատճառները , 2009թ. 
 

                                                                                                              (տոկոսներով)                 
Քվինտիլներ   

1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ Ընդամենը 
Շատ թանկ է  12.5 4.8 3.5 2.3 0.7 5.6  
Վատ են կերակրում 0.4  0.3 1.7 2.3 0.7 
Նախադպրոցական 
հաստատությունը փակ է  

2.1 8.0 4.1 1.7 3.4 
4.1  

Մայրը չի աշխատում  65.0 65.8 70.2 71.5 56.6 66.1  
Արդեն դպրոց է գնում  0.6 1.1 1.4 0.2  0.8  
Այլ  19.4 20.3 20.5 22.6 37.0 22.7 
Ընդամենը 100 100 100 100 100 100  

 Աղբյուրը.  ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
 
Ամենաաղքատ և ամենահարուստ քվինթիլային խմբերի միջև առկա է տարբերություն: 

Ամենաաղքատ հարցվողների մոտ 13 %-ը նշել է, որ նախադպրոցական կրթությունը շատ 
թանկ է, այն ժամանակ, երբ ամենահարուստ քվինթիլի հարցվողների միայն 0,7%-ն է 
այդպիսի պատասխանը  կարևոր համարել: 
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Մատչելիության կարևոր ցուցանիշներից է ամենամոտ նախադպրոցական 
հաստատության հեռավորությունը  տնային տնտեսությունից:  Ըստ 2009թ.-ի 
հետազոտության տվյալների, գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների  մոտ 44%-ը 
պատասխանել է, որ նախադպրոցական հաստատությունը գտնվում է մինչև 1 կմ 
հեռավորության վրա: Միևնույն ժամանակ տնային տնտեսությունների մոտ 17 %-ը 
պատասխանել է, որ այն գտնվում է   10 կմ-ից  հեռու: Ըստ քվինտիլային խմբերի, տվյալները 
բերված են աղյուսակ 9.2-ում: Ամենաաղքատ քվինթիլի 38%-ը նշել է, որ ամենամոտակա 
նախադպրոցական հաստատությունը գտնվում է մինչև 1կմ հեռավորության վրա, այն 
դեպքում, երբ նույն հեռավորության մասին նշել է  ամենահարուստ քվինթիլի հարցվողների 
55%-ը: Ամենահարուստների 14%-ը պատասխանել է, որ մոտակա նախադպրոցական 
հաստատությունը գտնվում է ավելի քան 10կմ հեռավորության վրա, այն դեպքում,երբ 
ամենաաղքատների համար  այն կազմել է  20%-ը: 

 

Աղյուսակ 9.2. Հայաստան. Նախադպրոցական  հաստատությունների  մատչելիությունը 
գյուղական բնակավայրերում 

(տոկոսներով)                 
Քվինտիլներ 

Գյուղական վայրեր 1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ 
Ընդամենը 

Ամենամոտ նախադպրոցական հաստատության հեռավորությունը 

0-1 կմ 37.9 36.3 42.9 46.0 54.7 43.9 

1-3 կմ 26.5 31.3 23.2 19.1 19.6 23.7 

4-5 կմ 6.2 1.8 5.6 8.3 5.7 5.6 

6-10 կմ 9.4 14.3 8.3 9.9 5.9 9.5 

>10 կմ 20.0 16.3 20.0 16.7 14.1 17.3 
Ընդամենը 100 100 100 100 100 100 

Երթևեկության միջոցը նախադպրոցական հաստատություն հասնելու համար 

Մեքենա 6.3 7.8 7.3 10.3 9.9 8.4 

Ավտոբուս 31.4 29.3 32.1 28.6 21.8 28.5 

Տաքսի 0.2   0.2 0.7 0.2 0.3 

Ձի/ավանակ     1.4 0.4   0.4 

Ոտքով 62.1 62.9 59.0 60.0 68.1 62.4 
Ընդամենը 100 100 100 100 100 100 

Աղբյուրը.  ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
 
Հիմնական կրթությունը պարտադիր է Հայաստանում: Հիմնական կրթություն 

ստանալուց հետո կրթական համակարգից դուրս մնալը շատ մեծ %  է կազմում հատկապես 
աղքատ ընտանիքների համապատասխան տարիքի բնակչության մոտ: Ըստ տնային 
տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների, 
ընդհանուր առմամբ,  2009թ.-ի ընթացքում 15-16 տարեկան երեխաների 7.7%-ը դպրոց չի 
հաճախել: Նրանց գերակշիռ մասը`  79.8%-ը, պատճառաբանել է, որ ավարտել է դպրոցը, 
5.7%-ը նշել է, որ ավարտել է կրթությունը, 1.7%-ը չի ցանկացել այլևս սովորել, 0.1%-ը դպրոց 
չի հաճախել առողջական խնդիրների պատճառով, իսկ 2.9%-ի համար կրթական 
ծառայությունները շատ թանկ էին և դրանով պայմանավորված` նրանք թողել են դպրոցը: 
Մնացածը չեն հաճախել դպրոց այլ պատճառներով: 
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Քանի որ պարտադիր կրթությունը Հայաստանում անվճար է, ուսումնական ծախսերը 
տարրական և միջնակարգ կրթության համար ծանր հարց չեն տնային տնտեսությունների 
համար: Այդուհանդերձ, նույնիսկ ուսումնական ծախսերը ծանր բեռ են աղքատ և հատկապես 
բարձր դասարաններում սովորող երեխաներ ունեցող տնային տնտեսությունների համար:  

Տնային տնտեսությունների 17.5%-ը պատասխանել է, որ ընթացիկ և նախորդ  
ուսումնական տարիների ընթացքում իրենց խնդրել են, որ  նվեր տան ուսուցչին կամ 
դասախոսին: Իսկ տնային տնտեսությունների 24.5%-ը պատասխանել է, որ ընթացիկ և 
նախորդ  ուսումնական  տարիների ընթացքում սեփական նախաձեռնությամբ կամ ուրիշի 
խնդրանքով  ուսուցչին կամ դասախոսին տվել են նվեր: 

 
            Գծապատկեր 9.3-ում ներկայացված է բնակչության ընդհանուր սպառման մեջ 
կրթության ոլորտի ծառայությունների սպառման մասնաբաժինն ըստ քվինտիլային խմբերի: 
Համաձայն հավելվածում (աղյուսակ A3.9, հավելված 2) ներկայացված տվյալների` 
ամենաաղքատ քվինտիլի բնակչության սպառումը 8.6 անգամ զիջում է կրթության ոլորտի 
ծառայությունների միջին մակարդակին, իսկ հինգերորդ քվինտիլի բնակչության սպառումը 
3.6 անգամ գերազանցում է միջին մակարդակը:  
 
Գծապատկեր 9.3: Կրթության վրա ծախսերի մասնաբաժինն ընդհանուր ծախսերի մեջ ըստ 

քվինտիլային խմբերի,  2009թ. 
                                                                                                                   (տոկոսներով) 
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                       Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ  2009թ. 
 

Այն տնային տնտեսությունները, որոնք 2009թ.-ին ունեին հիմնական դպրոցում 
սովորող աշակերտ, դասագրքերի և գրենական պիտույքների վրա ծախսել են կրթության 
համար կատարված ծախսերի 47%-ը, ուսման վարձի վրա` միայն 2%-ը, իսկ այլ ծախսերի 
վրա`  51%-ը:  

Այն տնային տնտեսությունները, որոնք 2009թ.-ին ունեին ավագ դպրոցում սովորող 
աշակերտ, մասնավոր դասերի վրա ծախսել են կրթության վրա կատարված ընդհանուր 
ծախսերի 68%-ը, իսկ դասագրքերի և գրենական պիտույքների վրա` 15%-ը, ուսման վարձի 
վրա` 1%-ը,  այլ ծախսերի վրա`  16%-ը: 

Կրթության մատչելիության ամենակարևոր ցուցանիշներից է ամենամոտ  
դպրոցական հաստատության (միջնակարգ դպրոցի)  հեռավորությունը տնային 
տնտեսությունից: Ըստ 2009թ.-ի հետազոտության տվյալների, գյուղաբնակ տնային 
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տնտեսությունների մոտ 70%-ը պատասխանել է, որ միջնակարգ դպրոցը  գտնվում  է մինչև 1 
կմ հեռավորության վրա: Միևնույն ժամանակ տնային տնտեսությունների  3.8 %-ը 
պատասխանել է, որ այն գտնվում է 4 կմ-ից  հեռու:  Ամենաաղքատ առաջին քվինթիլի 1,5% 
տնային տնտեսությունները պատասխանել են, որ մոտակա միջնակարգ դպրոցը գտնվում է 
ավելի քան 10կմ հեռավորության վրա, այն դեպքում,երբ ամենահարուստ տնային 
տնտեսությունների` (5-րդ քվինթիլ) միայն  0,2%-ն է նշել նույն   հեռավորությունը  մինչև  
մոտակա միջնակարգ դպրոց:  Տվյալներն ըստ քվինտիլային խմբերի բերված են աղյուսակ 
9.3-ում: 

 
 

Աղյուսակ 9.3. Հայաստան. Գյուղական բնակավայրեր. Ամենամոտ դպրոցական 
հաստատության (միջնակարգ դպրոցի)   հեռավորությունը և այնտեղ հասնելու 

երթևեկության միջոցը 
(տոկոսներով)                 

Գյուղական վայրեր Քվինտիլներ 
  1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ Ընդամենը 

Ամենամոտ միջնակարգ  դպրոցի  հեռավորությունը 

0-1 կմ 64.2 60.2 72.5 72.7 77.5 69.8 

1-3 կմ 32.2 35.2 23.6 22.6 20.2 26.4 

4-5 կմ 2.1 2.5 3.1 3.0 1.8 2.5 

6-10 կմ 0.0 0.6 0.1 0.6 0.3 0.3 

>10 կմ 1.5 1.5 0.7 1.1 0.2 1.0 
Ընդամենը 100 100 100 100 100 100 

Երթևեկության միջոցը  դպրոցական    հաստատություն  հասնելու համար 

Մեքենա 1.6 3.0 1.2 2.0 1.0 1.7 

Ավտոբուս 2.2 4.1 3.5 2.2 2.1 2.8 

Ձի/ավանակ     1.3 0.4   0.4 

Ոտքով 96.2 92.9 94.0 95.4 96.9 95.1 
Ընդամենը 100 100 100 100 100 100 

Աղբյուրը.  ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
 
 

16-20 տարեկան ինչպես տղաների, այնպես էլ  աղջիկների  կարծիքով, կրթությունը 
չշարունակելու  հիմնական պատճառը հանդիսանում է կրթության ավարտը ( 92-94 %): 
Միևնույն  ժամանակ տղաների 1.7%-ը նշել է, որ կրթությունը թանկ է, իսկ  աղջիկների 6,8%-ը 
նշել է ընտանեկան պատճառները: Ամենաաղքատ աղջիկների  ընտանեկան պատճառներն  
ավելի կարևոր է, քան ամենահարուստ աղջիկների համար, այն ժամանակ, երբ կրթության 
թանկ լինելն  ավելի կարևոր է ամենաաղքատ տղաների, քան ամենաահարուստ տղաների 
համար:  Ըստ քվինտիլային խմբերի տվյալները բերված են աղյուսակ 9.4-ում:   
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Աղյուսակ 9.4. Հայաստան. 16-20 տարեկան անձանց  կրթությունը  չշարունակելու 
պատճառներն  ըստ սեռի, 2009թ. 

                                     (տոկոսներով)               
Քվինտիլներ   

  1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ Ընդամենը 
 Տղաներ             
Հիվանդությունը 1.7 0.8 0.1 -  -  0.7 
 ստիպված է աշխատել 2.0 2.3 -   - -  1.0 
 թանկ է 3.5 0.6 0.2 3.2 0.2 1.7 
չեմ ուզում սովորել -  2.4 -  3.2 0.2 1.0 
ժամանակավորապես չեմ 
հաճախում, բայց կշարունակեմ 

-  -  -  1.8 -  0.3 

ընտանեկան պատճառներ 2.2 -  0.1  - -  0.7 
 ավարտել եմ հիմնական 
դպրոցը   
   (9-րդ դաս.)   

19.6 12.7 10.2 9.4 7.5 12.9 

ավարտել եմ միջնակարգ 
դպրոցը 
(12-րդ դաս.)  

63.5 65.5 74.3 75.9 77.8 70.1 

ավարտել  եմ կրթությունս  4.7 15.6 9.3 6.5 9.6 8.9 
Այլ 2.8 0.1 5.8   4.7 2.7 
Ընդամենը 100  100  100  100  100  100 
Աղջիկներ  
Հիվանդությունը 2.1 0.2  -  -  - 0.7 
 թանկ է 3.3  - 0.3 3.8 0.5 1.7 
չեմ ուզում սովորել 0.4 -  -  -  0.2 0.1 
ժամանակավորապես չեմ 
հաճախում, բայց կշարունակեմ 

1.1 0.2 1.6  - 4.4 
1.2 

ընտանեկան պատճառներ  - 0.5 0.6 -  -  0.3 
 ավարտել եմ հիմնական 
դպրոցը      
 (9-րդ դաս.) 

14.8 3.9 1.0 2.9 7.4 
6.8 

ավարտել եմ միջնակարգ 
դպրոցը 
 (12-րդ դաս.)  

62.5 67.6 77.1 74.3 56.8 
67.7 

ավարտել  եմ կրթությունս  14.6 25.0 15.8 19.0 30.7 19.8 
Այլ 1.2 2.6 3.6 -  -  1.7 
Ընդամենը 100  100  100  100  100  100  

 Աղբյուրը.  ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
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9.2. Արտադպրոցական դասընթացների/ պարապմունքների մատչելիությունը 
 

2009թ.-ի տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված 
հետազոտության տվյալները վկայում են, որ մասնավոր անհատական պարապմունքները 
մատչելի են միայն ոչ աղքատ տնային տնտեսությունների համար: Ընդհանուր առմամբ, 
ԲՈՒՀ ընդունվելու համար մասնավոր դասընթացների  հաճախել է երեխաների 36.4%-ը, և 
այդ լրացուցիչ պարապմունքները հիմնականում ներառել են մաթեմատիկա, հայոց լեզու և 
օտար լեզու առարկաները: 

Շատ տնային տնտսություններ իրենց երեխաների կրթության համար ստիպված են 
վճարել լրացուցիչ դասընթացների դիմաց: Ըստ հետազոտության արդյունքների, մեկ ամսվա 
ընթացքում միջին հաշվով մեկ աշակերտի համար մասնավոր դասերի հետ կապված միջին 
ծախսերն (առանց ԲՈՒՀ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացների հետ 
կապված ծախսերի) կազմել են 7008 դրամ: Բացի այդ, մեկ սովորողի հաշվով միայն 
դասագրքերի և գրենական պիտույքների վրա միջին ծախսերը կազմել են 10186 դրամ, իսկ  
շաբաթական տրանսպորտային ծախսերը` 2030 դրամ:  

Արագ վերափոխվող արդի տնտեսությունը բարձր որակավորում ունեցող 
աշխատուժի մեծ պահանջարկ է ներկայացնում: Այդ առումով, ներկայիս աղքատ 
ընտանիքների համար դժվարացել է իրենց երեխաներին  բավարար կրթությամբ 
ապահովելը`   բարձր ծախսերի պատճառով:  

Այս հետազոտության ընթացքում հետազոտված բարձր դասարանցիների ԲՈՒՀ 
ընդունվելու  դասընթացի ամենաբարձր ամսական  ծախսը գրանցվել է մոտավորապես   303 
ԱՄՆ դոլար: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ որպես կանոն, կրթության բարձր 
մակարդակն ու բարձր որակավորումն ապահովում են համեմատաբար բարձր 
կենսամակարդակ (տես` գծապատկեր 9.4): 

 
Գծապատկեր 9.4. Հայաստան. տնային տնտեսության գլխավորի կրթության մակարդակն 

ըստ աղքատության մակարդակի, 2009թ. 
                                                                                                                   (տոկոսներով)                

 
   Աղբյուրը.  ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
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Գլուխ 10. Սոցիալական տրանսֆերտները Հայաստանում և դրանց 
ներգործությունը աղքատության կրճատման գործում 

 

10.1 Սոցիալական տրանսֆերտների համակարգը Հայաստանում 
 

Սոցիալական տրանսֆերտները ներառում են կենսաթոշակները և դրամական 
սոցիալական աջակցությունը: Կենսաթոշակները եկամտի կարևոր աղբյուր են բնակչության 
համար, հատկապես  կենսաթոշակառուների համար այն շատ դեպքերում եկամտի միակ 
աղբյուրն է, ուստի կենսաթոշակի չափը պայմանավորում է այդ խմբի բնակչության  
բարեկեցության աստիճանը (հավելված 4-ի աղյուսակ A10.1-ը ներկայացնում է 
Հայաստանում կենսաթոշակառուների թվաքանակն ըստ կենսաթոշակի տեսակների):  Իսկ 
դրամական սոցիալական աջակցության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունում 
գործող ամենամեծ ծրագիրն ընտանեկան նպաստի ծրագիրն է: Այն ամենամեծն է 
բնակչության ընդգրկվածության, ինչպես նաև ՀՀ պետական բյուջեում այդ նպատակի 
համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների առումով: Ծրագրի հասցեականությունը 
տարեց տարի բարելավվում է և ըստ միջազգային փորձագետների գնահատման, այն 
համարվում է լավագույններից մեկը տարածաշրջանում: 

 

Ներդիր 10.1                     
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

2009 ԹՎԱԿԱՆԻՆ 
      

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն իր աշխատանքները 2009 
թվականին վերակառուցեց` հաշվի առնելով ոչ միայն համակարգի բնականոն գործունեության 
ապահովումը, այլև ճգնաժամի հարուցած հետևանքների կանխարգելումն ու վերացումը, 
բացառելով հնարավոր սոցիալական դժգոհություններն ու հուզումները: Թեև ՀՀ կառավարությունը 
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով թելադրված անցավ խնայողությունների ռեժիմի, 
այնուհանդերձ, սոցիալական պաշտպանության ոլորտում բյուջետային միջոցների որևէ էական 
նվազեցում չիրականացրեց: Ջանքերն առավել կենտրոնացվեցին աշխատաշուկայի լարվածության 
մեղմման, իրականացվող ծրագրերի հասցեականության մեծացման,  ծառայությունների որակի ու 
մատչելիության բարձրացման ուղղությամբ: Մշակվեց սոցիալական պաշտպանության ոլորտի 
հակաճգնաժամային ծրագիր, որը լրացրեց նախարարության 2009թ. գործունեության ծրագիրը: 
Հարկ է նշել, որ ընդլայնվել ու խորացել են կապերը միջազգային կազմակերպությունների հետ, 
որոնց մի մասը համագործակցում է հակաճգնաժամային ծրագրի շրջանակներում: 

 
Սոցիալական աջակցություն  

 
Բնագավառը հիմնականում կանոնակարգվում է «Սոցիալական աջակցության մասին», 

«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքներով, ինչպես նաև օրենքների կիրառումն ապահովող 
ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներով:  

 
Պետական նպաստներ.  
 
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված են չորս տեսակի նպաստներ` 

ընտանեկան նպաստ, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ, երեխայի խնամքի նպաստ և զոհված` 
Հայաստանի ազգային հերոսի ընտանիքի նպաստ: Օրենքով սահմանված են պետական 
նպաստների նպատակները, տրամադրման սկզբունքները:  
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Կարևորվում է ընտանեկան նպաստի ծրագրի հասցեականության մեծացումը, 
նպատակադրումների հստակեցումը` պայմանավորված սոցիալական աջակցության 
տրամադրման և կազմակերպման սկզբունքներով, հանրապետության աղքատության պատկերով, 
ինչպես նաև ժողովրդագրական իրավիճակով: 

Ընտանեկան նպաստի ծրագիրը գործարկման 10 տարիների ընթացքում ենթարկվել է 
փոփոխությունների, ինչպես ընտանիքների անապահովության գնահատման, ընտանեկան 
նպաստի չափի որոշման բանաձևերի փոփոխությունների ձևով, այնպես էլ մեծ ուշադրություն է 
դարձվել ծրագրի վարչարարության բարելավմանը: Ընտանեկան նպաստի համակարգում 
իրականացված բարեփոխումները հիմնականում իրականացվել են ԱՀՌԾ, այնուհետ` ԿԶԾ, 
սահմանած ռազմավարական ուղղություններին, ՀՀ ԱՎԾ ամենամյա տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների տվյալներին համապատասխան:  

Ընտանեկան նպաստի իրավունքը որոշվում է ընտանիքի անապահովության միավորով, որը 
որոշվում է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2317-Ն որոշմամբ 
հաստատված ընտանիքի անապահովության գնահատման կարգով: Համաձայն այդ կարգի 
ընտանիքների անապահովության գնահատման համար օգտագործվում են մի շարք ցուցանիշներ, 
մասնավորապես ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի սոցիալական խումբը, ընտանիքում 
անաշխատունակ անդամների թիվը, բնակավայրը, ընտանիքի բնակարանային պայմանները, 
ընտանիքի միջին ամսական եկամուտը և այլն:  

Յուրաքանչյուր ցուցանիշ ունի իր թվային արժեքը, որոնց արտադրյալով որոշվում է 
յուրաքանչյուր ընտանիքի անապահովության միավորը: Որքան մեծ է այդ միավորն այնքան 
անապահով է համարվում այդ ընտանիքը:  

2008 թվականի հունվարի 1-ից միայնակ անժառանգ կենսաթոշակառուների համար 
սահմանվեց ընտանեկան նպաստի ձեռք բերման արտոնյալ պայմաններ` մինչև 30 հազար դրամ 
կենսաթոշակ ունեցող միայնակ անժառանգ կենսաթոշակառուն ձեռք է բերում ընտանեկան 
նպաստի իրավունք, իսկ 2009 թվականի հունվարի 1-ից վերանայվեց 30 հազար դրամ չափանիշը, 
այն դարձնելով 36300 դրամ: 

 «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվել են միանվագ օգնության նշանակման 
հստակ հիմքեր` երեխայի ծննդյան, երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու և նպաստի իրավունք 
ունեցող ընտանիքի անդամի (եթե կենսաթոշակառուն, աշխատողը, ինչպես նաև առնվազն մեկ 
տարվա ապահովագրական ստաժ ունեցողը գործազուրկ չէ) մահվան դեպքում` 
հուղարկավորության, միանվագ դրամական օգնություն: 

Ծրագիրը գործում է արդեն 10 տարի և վերջին 8 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած 
փոփոխությունները բերվում են աղյուսակ 1-ով. 

 
Աղյուսակ 1. Ընտանեկան նպաստի համակարգում իրականացված փոփոխություններ 

 2006 2007 2008 2009 
Սահմանային միավոր 33.00 33.00 30.00 30.00 
Նպաստի բազային մաս 7000 7000 8000 10000 
Նպաստի բազային մաս անչափահաս երեխա չունեցող  
ընտանիքի համար 

 7500   

1-3 անչափահաս երեխաների  
դեպքում 

4000 4500 5000 5500 

4 և ավելի անչափահաս երեխաների
դեպքում (բազմազավակ ընտանիք) 

5000 5500 6000 6500 

բարձր լեռնային (բ/լ) և 
սահմանամերձ (ս/մ)  
բնակավայրերում 

4500 5000 5500 6000 

33.01-37.00 
2009 թվական
30.01-35.00 

բ/լ և ս/մ բնակավայրերում և 
բազմազավակ ընտանիք 

5500 6000 6500 7000 

1-3 անչափահաս երեխաների  
դեպքում 

4500 5000 5500 6000 
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37.01-40.00 
2009 թվական
35.01-39.00 

բազմազավակ ընտանիք 5500 6000 6500 7000 
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բ/լ և ս/մ բնակավայրերում 5000 5500 6000 6500 
բ/լ և ս/մ բնակավայրերում 
բազմազավակ ընտանիք 

6000 6500 7000 7500 

1-3 անչափահաս երեխաների  
դեպքում 

5000 5500 6000 6500 

բազմազավակ ընտանիք 6000 6500 7000 7500 
բ/լ և ս/մ բնակավայրերում 5500 6000 6500 7000 

40.01 և ավելի
2009 թվական

39.01 և 
ավելի բ/լ և ս/մ բնակավայրերում 

բազմազավակ ընտանիք 
6500 7000 7500 8000 

հրատապ օգնություն 7000 7500 8000 10000 
միանվագ դրամական օգնություն, այդ թվում`     
երեխայի ծննդյան 35000 35000 35000 50000 
ընտանիքում 3-րդ և դրանից հետո ծնված երեխայի 
համար 

 200000 300000 50000 

առաջին դասարան ընդունվելու 20000 20000 20000 25000 
ընտանիքի անդամի մահվան կապակցությամբ 25000 25000 50000 50000 
ֆինանսական միջոցներ / մլրդ դրամ 24.337 26.407 29.388 32.324 
միջին նպաստ 15100 17500 21100 23560 

 
 
           Անցած տարիների ընթացքում ընտանեկան նպաստի ծրագրում արված փոփոխություններն 
իրենց արտահայտությունն են գտել ընտանիքների անապահովության գնահատման 
համակարգում հաշվառված և ընտանեկան նպաստի իրավունք ձեռք բերած ընտանիքների, նաև 
նպաստի իրավունք ձեռք բերած ընտանիքների թվում երեխա ունեցող ընտանիքների թվի 
հարաբերակցություններում: Այսպես, ստորև ներկայացվում է փոփոխությունների դինամիկան.  
 

Աղյուսակ 2. Ընտանեկան նպաստի ծրագիրը ՀՀ-ում 2002-2009թթ. 

 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
հաշվառված 
ընտանիքներ (% ՀՀ 
ընտանիքների թվից) 

38.61 28.37 26.96 25.42 23.81 22.14 21.54 19.16 

նպաստառու 
ընտանիքներ(% 
հաշվառված 
ընտանիքների թվից) 

54.86 67.84 63.88 64.81 72.25 72.29 73.25 73.4 

նպաստառու 
ընտանիքներ 

149603 141218 134224 127167 130190 124689 121160 107493 

նպաստառու 
ընտանիքներ (% ՀՀ 
ընտանիքների թվից) 

19.48 18.39 17.48 16.56 16.95 16.24 15.77 14.0 

երեխա ունեցող 
ընտանիքներ (% 
նպաստառու 
ընտանիքներից) 

60.75 63.5 65.56 69.29 72.20 75.90 76.34 81.19 

ՀՀ պետական բյուջեով 
նախատեսված 
միջոցներ (մլրդ դրամ) 

12.25 12.75 16.0 20.0 24.0 26.40 29.388 32.324 

Նպաստի միջին չափ, 
դրամ 

6700 7200 9000 12300 15000 17500 21100 23560 
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Ինչպես երևում է աղյուսակից, բարձրանում է նպաստառու ընտանիքների կազմում երեխա 
ունեցող ընտանիքների տեսակարար կշիռը, ինչը համահունչ է պետության որդեգրած 
քաղաքականությանը` սոցիալական աջակցություն տրամադրելիս երեխաների 
առաջնահերթության սկզբունքին: 

Սակայն շարունակվում է փոքր մնալ շատ աղքատ բնակչության ներկայացվածությունը 
համակարգում, որը կարելի է բացատրել ինչպես շատ աղքատ բնակչության պասիվության 
դրսևորման արդյունք, այնպես էլ պետական մարմինների նկատմամբ վստահության պակասի կամ 
ծրագրի իրազեկման աշխատանքների ոչ բավարար մակարդակի արդյունք:  

Կարևորվում են այդ ընտանիքների հայտնաբերման և համակարգում հաշվառելու ուղղությամբ 
տարվելիք աշխատանքները` բնակչության իրազեկման մակարդակի բարձրացման, տնային 
այցելությունների միջոցով:   

Ծրագրի հասցեականության մեծացմանն ուղղված աշխատանքները 2008-2009թթ ընթացքում 
տարվել են հիմնականում երկու ուղղությամբ. 
• ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգի փոփոխություններ, որոնք իրենց 

արտահայտությունն են գտել ՀՀ կառավարության որոշումներում,  
• ընթացիկ աշխատանքներ, գործող օրենսդրության շրջանակներում.  

Առաջին խումբ աշխատանքների շրջանակներում իրականացվել են.  
- ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 4-ի <<ՀՀ կառավարության մի շարք 

որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> N 1523-Ն որոշմամբ 
վերանայվել են նպաստառու ընտանիքից անկախ, նրա ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական 
պայմանները գնահատող (անուղղակի և ուղղակի ցուցանիշներ) տվյալների` կենտրոնացված 
ձևով ձեռք բերելու մեխանիզմներն ու չափորոշիչները:   

- 2009 թվականի հունվարի 1-ից ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգում.  
1) փոխվել է «միայնակ մոր երեխա» սոցիալական խմբի ամրագրման պայմանները (խստացվել է). 
2) իջեցվել է ընտանիքի որևէ սոցիալական խումբ չունեցող անդամի միավորը. 
3) մեղմվել է եկամտի գործակիցը.  
4) աշխատավարձի չափի որոշման և դրա ներկայացման պայմաններն ու ժամկետները.  
5)ներմուծվել է նոր սոցիալական խումբ` «աշխատանքի շուկայում ոչ մրցունակ գործազուրկ»  
2008-2009թթ. ընթացքում, երկրորդ խումբ աշխատանքների շրջանակներում իրականացվել են. 
- Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններին (այսուհետ` ՍԾՏՄ) 

են տրամադրվել. 
1) ՀՀ սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունից պետական կենսաթոշակային 
սոցիալական ապահովագրության համակարգում ընդգրկված անձանց տվյալների անհատական 
(անձնավորված) հաշվառման բազայում առկա տվյալները համադրված ընտանիքների 
անապահովության գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայի տվյալների հետ` 2007 
թվականն ամբողջությամբ, 2008-2009 թթ. աշխատանքի նոր ընդունվածների մասով. 
2) Անձնական օգտագործման ավտոմեքենայի, ինչպես նաև դրա տեխնիկական զննում անցնելու 
մասին տեղեկատվությունը (ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունից, ինչպես նաև ՀՀ 
ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությունից)` համադրված ընտանիքների 
անապահովության գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայի հետ` եռամսյակային 
պարբերականությամբ.  
3) Ընտանիքի որևէ անդամի ՍՊԸ մասնակից կամ ԼՏԸ մասնակից կամ ԼՊԸ մասնակից կամ ԲԲԸ 
մասնակից (բաժնետեր) կամ ՓԲԸ մասնակից (բաժնետեր) կամ վստահության վրա հիմնված 
ընկերության մասնակից կամ ավանդատու լինելու կամ ձեռնարկատիրական գործունեության այլ 
ձևերով զբաղվելու մասին տեղեկատվությունը` համադրված ընտանիքների անապահովության 
գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայի տվյալների հետ` եռամսյակային 
պարբերականությամբ, իսկ 2009 թ.ից` ամսական պարբերականությամբ. 
4) Ամառային ամիսների ընթացքում ընտանիքի սպառած էլեկտրաէներգիայի քանակը, ընդ որում և 
2007 թվականի, և 2008 թվականի տվյալները: 
5) Ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման համար մաքuային մուծումներ կատարելու 
մասին տեղեկատվությունն ամբողջ 2008 թվականի համար եռամսյակային պարբերականությամբ 
և յուրաքանչյուր ամիս` 2009 թվականին:  
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- Կարևորելով նպաստառու ընտանիքների անապահովության գնահատման հարցում տնային 
այցելությունների դերը` ՀՀ Կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի N 39-Ն որոշմամբ 
հանձնարարվել է 2009 թվականի 12 ամիսների ընթացքում ՍԾՏՄ-ների միջոցով կազմակերպել 
կրկնակի այցելություններ նպաստառու ընտանիքներ` հատուկ հաստատված 
ժամանակացույցով, որով բացի այն հանգամանքից, որ դա ապահովում է շարունակական 
վերահսկողություն այդ ընտանիքների նկատմամբ, 2010 թվականից ստեղծում է հավասար 
ծանրաբեռնվածություն յուրաքանչյուր ամիս` առավել մանրամասն, հանգամանալից և 
արդյունավետ տնային այցելություններ կազմակերպելու համար:   
2009 թվականի արձանագրվել է, որ նախորդ տարիների համեմատությամբ զգալիորեն մեծ 

թվով ընտանիքներ, այդ թվում նպաստառու, չեն ներկայացել փաստագրման, 
համապատասխանաբար` 32814 և 8310 ընտանիք:  

Պայմանավորված ֆինանսական և տնտեսական ճգնաժամով ավելացել են 2009 թվականի 
ընթացքում «նոր հաշվառված», այդ թվում «նոր նպաստառու» ընտանիքների թիվը, 
համապատասխանաբար` շուրջ 30000 և 23000 ընտանիք:  

2009 թվականի 12 ամիսների ընթացքում նպաստառու ընտանիքների միջին ամսական թիվը 
կազմել է շուրջ 107 500`կանխատեսվող 114 հազար ընտանիքի փոխարեն: 

Սակայն աղքատության մակարդակի նման բարձրացման պարագայում նպաստառու 
ընտանիքների թվի կրճատումը, պայմանավորված ծրագրի հասցեականության մեծացմանն 
ուղղված միջոցառումներով, ընթացել է բավականին հանգիստ, առանց սոցիալական ցնցումների:  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում մշակվել է և ներկայացվել է ՀՀ 
կառավարություն` «Ինտեգրացված սոցիալական ծառայությունների (համալիր կամ լրակազմով) 
տրամադրման (ստացման) գործընթացի հայեցակարգ»:   

Հայեցակարգում. 
1) որպես կարևոր նպատակ է նշվում սոցիալական պաշտպանության իրավունքների 
մատչելիության բարելավումը, խոցելի խմբերի սոցիալական մեկուսացվածության նվազեցումը և 
սոցիալական համախմբվածության ամրապնդումը.  
2) ինտեգրումը դիտարկվում է որպես միջոց սոցիալական ծառայությունների որակը, 
մատչելիությունը բարձրացնելու, դեպի հաճախորդները կողմնորոշելու, դրանց գնահատման և 
մշտադիտարկման, ինչպես նաև ամբողջ գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու 
համար:  

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներգրավման ակտիվացումը սոցիալական 
աջակցության հասցեականության բարձրացման գործում, կարող է այս խնդրի լուծման հարցում 
էական ազդեցություն ունենալ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրանք ավելի մոտ են 
գտնվում հաճախորդներին:  

Սոցիալական աջակցության բնագավառի կառավարման համակարգի բարեփոխումը 
ծրագրերի իրականացման արդյունավետության բարձրացման  միջոց է, իսկ համակարգում մեկ 
միասնական մոտեցման անհրաժեշտությունը` վարչարարության օպտիմալացման գործիք:  

Երեխայի խնամքի նպաստ 
2008թվականին երեխայի խնամքի նպաստի բնագավառում հրատապ էր  նպաստի չափի 

բարձրացումը, քանի որ այն դիտարկելով որպես չստացած աշխատավարձի մասնակի հատուցում 
իր գործող չափով որևէ առնչություն չուներ աշխատավարձի չափի հետ, ավելին համեմատության 
մեջ դրանք բացարձակ համադրելի չէին, ինչպես նաև տրամադրված գումարը համեմատած 
ընտանիքի լրացուցիչ ծախսերի հետ, որոնք պայմանավորված են երեխայի խնամքով, շատ ցածր 
էր:  

2009 թվականին խնամքի նպաստի չափը սահմանվեց 18000 դրամ, որն աննախադեպ բարձր էր: 
Այն կազմում է նվազագույն ամսական աշխատավարձի  60 % -ը:  2009 թվականի ընթացքում աճեց 
նաև մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստացող անձանց թիվը, որը կարող է 
բացատրվել ինչպես նպաստի չափի բարձրացմամբ, այնպես էլ տնտեսական ճգնաժամով` այլևս 
ընտանիքի համար 18 հազար դրամ եկամուտը շոշափելի գումար է դիտարկվում, ինչպես նաև 
մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի արձակուրդում գտնվելը տվյալ անձի համար 
աշխատատեղի պարտադիր պահպանում է ընդհանուր գործազրկության մակարդակի 
բարձրացման պայմաններում:  
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Աղյուսակ 3. Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստառուների թիվը 
ՀՀ 2003-2009 թթ. 

Տարիներ 2003թ. 2004թ 2005թ 2006թ 2007թ 2008թ 2009թ. 

Նպաստառուներ 7721 7330 6320 5404 4262 4488 7114 

 

Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ 
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի նպատակը դիտարկելով միայն ընտանիքի որոշակի 

ծախսերի մասնակի հատուցումը ժողովրդագրական պատկերի համատեքստում բավարար չէ:  
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը 2003 թվականի հոկտեմբերից պահպանվել էր 

35000 դրամի չափով:   
2009 թվականին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը բարձրացվեց, ինչպես նաև 

տարբերակվեց` պայմանավորված ընտանիքում ծնված երեխայի հերթական թվով: Մինչև 2009 
թվականը նշված դրույթը գորրծում էր ընտանեկան նպաստի համակարգում` անապահով 
ընտանիքներին տրամադրելով ավելի բարձր չափով (300 հազար դրամ) միանվագ դրամական 
օգնություն` ընտանիքում ծնված երրորդ և դրան հաջորդող երեխաների համար:  

2009 թվականին երեխայի ծննդյան նպաստը սահմանվեց 50 հազար դրամ, իսկ ընտանիքում 
ծնված երրորդ և հաջորդող երեխայի համար` 430 հազար դրամ:  

 
Աղյուսակ 4. Երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ նպաստ ստացած անձանց թիվը  

2003-2009 թթ. 
Տարիներ 2003թ. 2004թ. 2005թ. 2006թ. 2007թ 2008թ 2009թ. 

ՀՀ ծնվածներ 35793 37520 37499 37639 40105 41238 44466 

Նպաստառուներ 28884 30283 25237 29201 38801 38303 45823 

Այդ թվում երրորդ և 
հաջորդ երեխայի  
համար 

- - - - - - 6947 

 
Հաշմանդամներ  և  տարեցներ 

               
          2009թ.-ի  ընթացքում տարեցների և հաշմանդամների հիմնահարցերի բնագավառի 
վերաբերյալ մշակվել  և ընդունվել «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2010թ. 
տարեկան ծրագիրը», որը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2009 թվականի  սեպտեմբերի 28-ի 
նիստի N 40 արձանագրային  որոշմամբ: 
        Ընդհանուր առմամբ 2009 թվականին  հաշմանդամներին տրամադրվել է 15209  
(նախատեսված` 17163) պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագա (որից` կատարվել է նշված պարագաների  
1330 վերանորոգում): ՀՀ պետական բյուջեից սույն ծրագրի  իրականացման նպատակով  
հատկացվել  է 1 005 953.7 հազար  դրամ: 
       Աչքի պրոթեզավորման ծրագրով կատարվել է 97 հաշմանդամի պրոթեզավորում, ձայնաստեղծ 
սարք է տրամադրվել 120 հաշմանդամի:  
       «Ուշ տարիքում տեսողությունը կորցրած  հաշմանդամների համար հատուկ 
տառատեսակներով գրքերի պատրաստում  և «Խոսող գրքերի» ձայնագրության ծառայությունների 
ձեռքբերում» ծրագրի շրջանակում 2009թ. համար նախատեսված 11,5 մլն գումարի 
աշխատանքներն իրականացվել են ամբողջությամբ, սակայն ծախսվել է 10 506. 4 հազ. դրամ 
(պայմանագրային կարգով): 
        2009 թվականի ընթացքում «Արթմեդ» բժշկական վերականգնողական կենտրոնում  և   «Սթրես-
կենտրոն»-ում բուժվել և վերականգնման կուրս  են անցել,  համապատասխանաբար`  723 և  413  
հիվանդ: 
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           2009թ.  ՀՀ պետական բյուջեով «Արև» համակարգով ուսուցման և համակարգչային 
տեխնիկայով ապահովման ծրագրով ծառայություն է ստացել 20 հաշմանդամ (հատկեցվել է 16 
248.0 հազ. դրամ): 
          2009թ. ՀՀ պետական բյուջեից համաֆինանսավորվել է  մտավոր խնդիրներ ունեցող 
դեռահասների և երիտասարդների ցերեկային կենտրոնը, հանձինս «Փրկություն» հասարակական 
կազմակերպության, որն  իր   24 աշխատողի աշխատավարձերը վճարելու համար  պետական  
բյուջեից ստացել է 16 486.6 հազ. դրամ: 
          ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգի 4 տուն-
ինտերնատներում խնամվել է  1010 կենսաթոշակառու, իսկ ոչ պետական 3 տուն-
ինտերնատներում` 90 կենսաթոշակառու (Վանաձորի «Հույս»,  Աբովյանի «Նարեկ»  և  Արծվանիկ 
գյուղի «Արծվաբույն» ծերանոցները):  
          2009թ.-ից բարձրացվել է տուն-ինտերնատներում խնամվողների սննդի համար հատկացվող 
գումարի չափը` մեկ օրվա մեկ խնամվողի սննդի ծախսը 1036.6 դրամից դարձել է 1243.9 դրամ:  

2009թ.-ին «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ին ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվել է 
պետական աջակցություն 197 052.0 հազ. դրամ,  այդ թվում 69 800.0 հազ.   դրամը`  3000 տարեցի  
օրական   մեկանգամյա   սննդի  համար,  մնացած 127 224.0 հազ. դրամը,  6700 շահառուի խնամքի 
ու  սպասարկման աշխատանքներով զբաղված 279 աշխատողի աշխատավարձերը 
փոխհատուցելու նպատակով` պետական սուբսիդիա: 

2009թ.-ին  10-ով ավելացվել է անօթևան մարդկանց ժամանակավոր կացարանի տեղերը` 50-ից 
դառնալով 60: 

Միայնակ տարեցների և հաշմանդամների տնային պայմաններում սոցիալական 
սպասարկման կենտրոնը սպասարկել է 1500  կենսաթոշակառուի, 2008-ի 1200-ի փոխարեն: 

2009թ.-ին արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ վարկ է  տրամադրվել 46 բռնադատվածի 
կարգավիճակ ունեցող  քաղաքացու (ՀՀ պետական բյուջեում այդ նպատակի համար 
նախատեսված էր 200 մլն. դրամ, նախորդ տարվա 150,0 մլն-ի փոխարեն), միանվագ դրամական 
փոխհատուցում է ստացել 70 քաղաքացի : 

 
Կենսաթոշակային ապահովություն  

 
ՀՀ կառավարությունը 2009 թվականի հունվարի 1-ից հիմնական կենսաթոշակի չափը 

սահմանել է 8000 դրամ, իսկ ապահովագրական ստաժի մեկ տարվա արժեքը` 450 դրամ:  
Չնայած ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին, 2009 թվականին կենսաթոշակային ոլորտը 
ֆինանսավորվել է ամբողջությամբ և ժամանակին: 
 
 

Աղյուսակ 5. Կենսաթոշակառուների թիվը և միջին կենսաթոշակի չափն՝ ըստ տարիների և 
կենսաթոշակի տեսակների1 

 
Կենսաթոշակառուների թիվը   

(մարդ) 
Միջին կենսաթոշակի չափը  (ՀՀ 

դրամ) Կենսաթոշակի 
տեսակը 01.01. 

2008թ 
01.01. 
2009թ 

01.01. 
2010թ 

01.01. 
2008թ 

01.01. 
2009թ 

01.01. 
2010թ 

Ապահովագրական 469107 469747 467555 13380 22556 26056 
Սոցիալական  47140 48632 50470 5455 8656 10067 
Զինծառայության 
հետ կապված  

12009 10425 9176 10675 17063 19587 

Ընդամենը 
կենսաթոշակառու- 
ներ2 
(ապահովագրական, 
սոցիալական, զին.) 

522662 523839 522835 12746 21251 24520 
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1 Աղբյուրը` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության 
պետական 
 ծառայություն : 
2  1.2.3 տողերի գումարելին չի համընկնում կենսաթոշակառուների ընդհանուր թվաքանակի հետ, քանի որ 
զոհված զին. ծառայողների գծով կենսաթոշակ ստացող ընտանիքներում կան կրկնակի կենսաթոշակ ստացող  
անձինք:  

 
2010 հունվարի 1-ի դրությամբ սոցիալական քարտ է հատկացվել շուրջ 2926246 քաղաքացու:  

 

 

10.2 Աղքատության մակարդակի կրճատման վրա սոցիալական տրանսֆերտների 
ազդեցության գնահատումը 

 

Թեև սոցիալական տրանսֆերտներին ուղղված համախմբված բյուջեի ծախսերը տարեց 
տարի ավելանում են, դրանք  շարունակում են ՀՆԱ-ի նկատմամբ մնալ բավական 
սահմանափակ մակարդակում (2009թ. 7.7%): Այդուհանդերձ սոցիալական տրանսֆերտները 
զգալիորեն նպաստում են աղքատության մակարդակի կրճատմանը: Ամբողջ բնակչության 
հաշվով, եթե դադարեցվի սոցիալական տրանսֆերտների վճարումը, իսկ տնային 
տնտեսությունները՝ բավարար ռեսուրսների բացակայությամբ պայմանավորված, 
չկարողանան փոխհատուցել այդ կորուստը, ապա աղքատության մակարդակը զգալիորեն 
կաճի. աղքատության ընդհանուր մակարդակը կավելանա 18 տոկոսային կետով կամ 52%-ով  
(34.1%-ից` 51.7%), աղքատությունը նաև էապես կխորանա և կսրվի: Իրավիճակն ավելի 
կսրվի հատկապես սոցիալական տրանսֆերտներ ստացող բնակչության համար:   

Կենսաթոշակները, որպես սոցիալական տրանսֆերտների առավել մեծ բաղադրիչ, 
առավել մեծ ներգործություն ունեն աղքատության հաղթահարման գործում:  Սակայն փոքր չէ 
նաև դրամական սոցիալական աջակցության, մասնավորապես, ընտանեկան նպաստի դերը: 
Չնայած ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկվածությունը սահմանափակ է, այն 
բավական բարձր հասցեականություն ունի, քանզի բոլոր նպաստառուների   76.5 %-ը, որոնք 
ստանում են ծրագրին հատկացված ֆինանսական միջոցների 75.9 %-ը գտնվում են սպառման 
բաշխվածության ամենաստորին երկու քվինտիլներում: Թեև ընտանեկան նպաստի 
համակարգում ընդգրկվածությունը լավ արդյունք ունի, այդուհանդերձ, ծրագրի 
հասցեականության բարելավման անհրաժեշտություն դեռ առկա է, քանզի ամենաաղքատ 
20% բնակչության 44%-ը  դուրս է մնում դրամական աջակցության ծրագրերից:  

 
Մեթոդաբանությունը 
Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի ներգործությունը երկրում աղքատության 

մակարդակի փոփոխության վրա գնահատվում է տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության միջոցով: Վերլուծությունը ներառում է 
սոցիալական պաշտպանության երկու հիմնական ծրագրեր՝ կենսաթոշակները և պետական 
դրամական աջակցությունը, որտեղ ներառվել են բոլոր տեսակի սոցիալական դրամական 
աջակցությունները: Բացառությամբ ընտանեկան նպաստի (ԸՆ), բոլոր այլ տեսակի 
պետական նպաստները հատկացվում են բնակչության շատ նեղ խմբերի, որի արդյունքում 
նման նպաստառուները շատ փոքր մաս են կազմում ՏՏԿԱՀ-ում և չեն բավարարում 
վիճակագրականորեն նշանակալի եզրահանգումներ կատարելու համար:  

Սոցիալական տրանսֆերտների (կենսաթոշակների և պետական դրամական 
աջակցության) ներգործությունն աղքատության մակարդակի վրա գնահատելու համար 
կիրառվել է հետևյալ մոտեցումը. հետազոտությամբ դիտարկված աղքատության 
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մակարդակի արդյունքները (<<հետտրանսֆերտային մակարդակ>>) համեմատվել են այն 
արդյունքների հետ, որոնք կստացվեին, եթե այդ տրանսֆերտները չվճարվեին 
(<<նախատրանսֆերտային մակարդակ>>): Գնահատման մեթոդաբանությունն այսպիսին է. 
տնային տնտեսությունների համար հաշվարկվել է <<նախատրանսֆերտային>> սպառման 
ագրեգատը՝ տնային  տնտեսությունների համար հաշվարկված ընդհանուր սպառման 
ագրեգատից հանելով սոցիալական տրանսֆերտների գումարը (կենսաթոշակների գումարը, 
դրամական սոցիալական աջակցության գումարը կամ երկուսը միասին), ելնելով այն 
ենթավարկածից, որ սոցիալական տրասֆերտների ամբողջ գումարը սպառվում է տնային 
տնտեսության կողմից (իրավիճակ, որը շատ բնորոշ է Հայաստանի նման զարգացող 
երկրներին): Այդպիսով, <<նախատրանսֆերտային>> և <<հետտրանսֆերտային>> աղքատու-
թյան մակարդակների տարբերությունն իրենից ներկայացնում է աղքատության մակարդակի 
փոփոխության վրա սոցիալական տրանսֆերտների ներգործության գնահատականը: Այս 
մեթոդաբանությունը հատկապես կարևորվում է սոցիալական աջակցության հասցեակա-
նության բարելավման տեսանկյունից: Սոցիալական աջակցության համար նպատակային 
բնակչությունը  <<նախատրանսֆերտային>> աղքատներն են, քանզի սոցիալական աջակցու-
թյուն ստանալուց հետո աղքատ բնակչության մի որոշ խումբ անցնում է աղքատության շեմը, 
ուստի <<հետտրանսֆերտային>>  բնակչության, որպես նպատակային խմբի դիտարկումը, 
կարող է իր մեջ բավական մեծ անճշտություն պարունակել:  

Կենսաթոշակների ներգործությունն աղքատության մակարդակի վրա գնահատվել է 
համեմատելով <<նախատրանսֆերտային>> աղքատության մակարդակը կենսաթոշակները 
ստանալուց հետո աղքատության մակարդակի հետ, այսինքն <<հետկենսաթոշակային>> 
(բայց <<նախասոցիալական աջակցության>>, այսինքն առանց սոցիալական աջակցության 
գումարների) աղքատության մակարդակի հետ1: 

 

10.3. Ինչպիսի՞ն է Հայաստանում սոցիալական տրանսֆերտների ներգործությունն 
աղքատության մակարդակի վրա:  

 Սոցիալական նպաստների և կենսաթոշակների համար ՀՀ պետական բյուջեից 
Հայաստանում 2009թ.-ին հատկացվել է  240.2  մլրդ դրամ կամ ՀՆԱ-ի  5.8% (2008թ.-ի 207.9 
մլրդ դրամ կամ ՀՆԱ-ի 5.7 %-ի համեմատ): Ամենամեծ սոցիալական տրանսֆերտները՝ 
կենսաթոշակներն են, որոնք ներառում են տարիքային, զինվորական, և սոցիալական 
կենսաթոշակները:  

2009թ.-ին սոցիալական տրանսֆերտները կազմել են Հայաստանի տնային 
տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով ամսական ամբողջական եկամտի 18.4%-ը՝ 
պահպանելով նախորդ տարիներից ավելի բարձր  մակարդակ (11.6%՝ 2004թ.-ին, 12%՝ 
2005թ.-ին, 11.9%`2006թ.-ին և 12.2%՝ 2007թ.-ին և 2008թ.-ին`16.5%) (աղյուսակ 7.1):  
Ամենաստորին քվինտիլում սոցիալական տրանսֆերտները կազմել են տնային 
տնտեսությունների միջին ամսական եկամտի 26.3%-ը, մինչդեռ սպառման վերին 
քվինտիլում գտնվող տնային տնտեսությունների համար դրանք կազմել են  միայն 10.1 % 
(հավելված 2 աղյուսակ A.3.10): Ըստ բնակավայրերի դիտարկելիս, սոցիալական 
տրանսֆերտները եկամտի կարևոր աղբյուր են եղել հիմնականում Երևանից դուրս բնակվող 

 
 
  

1Հետազոտությամբ ստացված արդյունքները որոշակի վիճակագրական սխալով (շեղմամբ) են ներկայացնում ՀՀ 
բնակչության պատկերը: Նման վիճակագրական սխալ պարունակում են նաև նախատրանսֆերտային և հետ-
տրանսֆերտային աղքատության մակարդակները: Սոցիալական տրանսֆերտների ներգործությունն աղքա-
տության մակարդակի վրա ունի վիճակագրական նշանակություն, եթե նախատրանսֆերտային և հետ-
տրանսֆերտային աղքատության միջին մակարդակների վստահության միջակայքերը չեն համընկնում: 
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տնային տնտեսությունների համար. քաղաքաբնակների համար այն կազմում է  միջին 
ամսական եկամտի 18.4%-ը, իսկ գյուղաբնակների համար՝ 15.4%-ը:  Երևանաբնակների 
համար սոցիալական տրանսֆերտները կազմել են միջին ամսական եկամտի 14.7%-ը 
(հավելված 2 աղյուսակ A.3.10):  

Ըստ ՏՏԿԱՀ, 2009թ.-ին ԸՆ–ը որպես եկամտի աղբուր նշել են տնային 
տնտեսությունների 11.4%-ը, կենսաթոշակները՝ 52.1%-ը և գործազրկության նպաստը՝ 1.0%-
ը, երեխայի ծննդյան և խնամքի հետ կապված նպաստները՝  0.5 %-ը և այլ նպաստներ 
ներառյալ արտոնությունները՝  3.8 %-ը  (աղյուսակ 10.1):  

 
Աղյուսակ 10.1. Հայաստան. Սոցիալական տրանսֆերտները եկամտի աղբյուր նշած 

տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը 2008-2009թթ.-ին 

(տոկոսներով)                
 2008թ. 2009թ. 

Կենսաթոշակ 50.6 52.1 
Ընտանեկան նպաստ 14.1 11.4 
Գործազրկության նպաստ 0.6 1.0 
Երեխայի ծննդյան և խնամքի նպաստ 0.4 0.5 
Այլ նպաստներ 3.4 3.8 

    Աղբյուրը.  2008-2009թթ.,  ՏՏԿԱՀ 

 
2009թ.-ի հետազոտությամբ ստացված արդյունքների հիման վրա կարելի է 

եզրակացնել, որ թեև սոցիալական տրանսֆերտները ՀՆԱ-ի նկատմամբ փոքր գումար են 

կազմում, դրանք շարունակում են կարևոր գործիք լինել աղքատության հաղթահարմանն 

ուղղված քաղաքականության համար: Եթե դադարեցվի սոցիալական տրանսֆերտների 

(կենսաթոշակներ և դրամական սոցիալական աջակցություն) վճարումը, իսկ աղքատ 

բնակչությունը չկարողանա այլ աղբյուրների հաշվին փոխհատուցել այդ կորուստը, ապա   

աղքատության և ծայրահեղ աղքատության մակարդակները զգալիորեն կաճեն (աղյուսակ 

10.2): Աղքատության մակարդակը 34.1 %-ից կբարձրանա 51.7 %-ի, աղքատներն ավելի 

կաղքատանան, քանզի աղքատության խորությունը՝ աղքատության գծի նկատմամբ նրանց 

միջին սպառման պակասուրդը, 7.8 %-ից կկազմի 21.1 %, իսկ աղքատությունն ավելի կսրվի՝ 
աղքատության սրության համաթիվը 2.4%-ից կհասնի 13.8 %-ի:  Նման անբարենպաստ 

ազդեցությունն առավել նկատելի կլինի ծայրահեղ աղքատ բնակչության համար: Եթե 

դադարեցվի սոցիալական տրանսֆերտների (կենսաթոշակներ և դրամական սոցիալական 

աջակցություն) վճարումը, իսկ ծայրահեղ աղքատ բնակչությունը չկարողանա այլ 
աղբյուրների հաշվին փոխհատուցել այդ կորուստը, ապա ծայրահեղ աղքատության 

մակարդակը 3.6 %-ից կբարձրանա 20.4 %-ի, ծայրահեղ աղքատներն ավելի կաղքատանան, 

քանզի աղքատության խորությունը՝ ծայրահեղ աղքատության գծի նկատմամբ նրանց միջին 

սպառման պակասուրդը, 0.4 %-ից կկազմի 9.9 %, իսկ ծայրահեղ աղքատությունն ավելի 

կսրվի՝ 0.1 %-ից կհասնի 10.0 %-ի:    
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Աղյուսակ 10.2. Հայաստան.  Սոցիալական տրանսֆերտների ներգործությունն 
աղքատության մեղմացման վրա, 2009թ.                  

(տոկոսներով)                 
Աղքատներ Ծայրահեղ աղքատներ  

 
Աղքա-
տության 
մակար-
դակ 

Աղքա-
տության 
խորու-
թյուն 

Աղքա-
տության 
սրություն 

Աղքա-
տության 
մակար-
դակ 

Աղքա-
տության 
խորու-
թյուն 

Աղքա-
տության 
սրություն 

Հետտրանսֆերտային 
մակարդակ (հետ 
կ/թոշակային և հետ 
սոցիալական աջակցություն) 

34.1 7.8 2.4 3.6 0.4 0.1 

Նախատրանսֆերտային 
մակարդակ (նախա կ/թոշա-
կային և նախասոցիալաn կան 
աջակցություն)  

51.7 21.1 13.8 20.4 9.9 10.0 

Նախքան կենսաթոշակների 
վճարումը(նախակ/թոշակային 
և հետսոցիալական 
աջակցություն) 

49.6 18.7 11.6 17.5 7.8 8.1 

Նախքան ընդամենը  
սոցիալական աջակցության 
վճարումը (նախա ԸՆ և այլ 
սոց աջակցություն,  հետ 
կ/թոշակային) 

36.9 9.7 3.6 6.7 1.3 0.4 

Նախքան ԸՆ վճարումը 
(նախա ԸՆ; հետկ/թոշակային 
և այլ սոց աջակցություն) 

36.5 9.5 3.5 6.4 1.2 0.4 

   Աղբյուրը.   ՏՏԿԱՀ 2009թ.  

 

Կենսաթոշակները, որպես առավել մեծ սոցիալական տրանսֆերտներ, աղքատու-
թյան հաղթահարման իմաստով ավելի զգալի դեր ունեն: Այդուհանդերձ, քիչ չէ սոցիալական 

աջակցության, մասնավորապես ընտանեկան նպաստի  ներգործությունը: Օրինակ, եթե 

դադարեցվի միայն ընտանեկան նպաստի վճարումը, ապա ծայրահեղ աղքատությունը 

կաճի 2.8 %-ային կետով (3.6 %-ից` 6.4 %-ի), իսկ աղքատության մակարդակը կավելանա 2.4          

%-ային կետով (34.1 %-ից` 36.5 %-ի). աղքատությունը կխորանա ու կսրվի, 
համապատասխանաբար` 1.7 և 0.5%-ային կետով, իսկ ծայրահեղ աղքատության  

խորությունն ու սրությունը կավելանան 0.8 և 0.3 %-ային կետով,  (աղյուսակ 10.2): Այս 

ցուցանիշները վկայում են, որ ընտանեկան նպաստները հատկապես մեծ ազդեցություն 

ունեն ծայրահեղ աղքատության վրա: Աղքատության մակարդակի վրա սոցիալական 
տրանսֆետրների ներգործության դիտարկումը 2008-2009թթ.-ի ընթացքում, ցույց է տալիս 
սոցիալական տրանսֆերտների կենսական կարևորությունը: 2008թ.-ին  սոցիալական 
տրանսֆերտների չվճարման դեպքում աղքատությունը կավելանար 55.8%-ով կամ 15.4%-
ային կետով,  իսկ 2009թ.-ին` 51.7%-ով կամ 17.6%-ային կետով (աղյուսակ 10.3): Նշանակալի 
է ընտանեկան նպաստի կարևորությունը ծայրահեղ աղքատ ընտանիքների համար. եթե 
ընտանեկան նպաստը չվճարվեր 2008թ.-ին, ապա ծայրահեղ աղքատության մակարդակը 
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կավելանար 7.2 անգամ, այն դեպքում, երբ 2009թ.-ին ընտանեկան նպաստի չվճարման 
դեպքում ծայրահեղ աղքատությունը կավելանար  5.7 անգամ:  

 

Աղյուսակ 10.3. Հայաստան. Սոցիալական տրանսֆերտների ներգործությունն    
                             աղքատության մեղմացման վրա, 2008-2009թթ.                          

(տոկոսներով)                 
Աղքատության 
մակարդակ   

այդ թվում ծայրահեղ 
աղքատություն  

  

2008թ 2009թ 2008թ 2009թ 

Հետտրանսֆերտային մակարդակ (հետ 
կ/թոշակային և հետ սոցիալական 
աջակցություն) 27.6 34.1 1.6 3.6 

Նախատրանսֆերտային մակարդակ 
(նախա կ/թոշակային և նախասոցիալա- 
կան աջակցություն)  43.0 51.7 11.5 20.4 

Նախքան կենսաթոշակների 
վճարումը(նախակ/թոշակային և 
հետսոցիալական աջակցություն) 40.6 49.6 11.9 17.5 
Նախքան ընդամենը  սոցիալական 
աջակցության վճարումը (նախա ԸՆ և 
այլ սոց աջակցություն,  հետ 
կ/թոշակային) 30.4 36.9 5.0 6.7 

Նախքան ԸՆ վճարումը (նախա ԸՆ; 
հետկ/թոշակային և այլ սոց. 
աջակցություն) 30.0 36.5 4.6 6.4 

    Աղբյուրը. 2008-2009թթ.,  ՏՏԿԱՀ 

 

Աղյուսակ 10.4-ում ներկայացված են աղքատության նախա և հետ տրանսֆերտային 
մակարդակները միայն այն տնային տնտեսությունների համար, որոնք ստանում են այդ 
սոցիալական տրանսֆերտները: Սոցիալական տրանսֆերտների չվճարման դեպքում 
էապես կդժվարանա նման տնային տնտեսությունների ապրուստը: Ակնհայտ է, որ 
պատկերն այս դեպքում շատ ավելի ծանր կլինի, քան նախորդ աղյուսակի միջոցով՝ ողջ 
բնակչության կտրվածքով, գնահատված սոցիալական տրանսֆերտների չվճարման 
ազդեցությունը: Եթե չվճարվեն կենսաթոշակները, իսկ կենսաթոշակառու բնակչությունը 
չկարողանա փոխհատուցել այդ կորուստն այլ աղբյուրների հաշվին, ապա  աղքատության 
մակարդակը կենսաթոշակառուների շրջանում էապես կավելանա՝ 37.7 %-ից, կազմելով  
67.5 %, իսկ ծայրահեղ աղքատների տեսակարար կշիռը կենսաթոշակառուների շրջանում 
կավելանա 4.5 %-ից մինչ 31.2%: Աղքատության մակարդակն ընտանեկան նպաստ ստացող 
տնային տնտեսությունների շրջանում շատ ավելի բարձր է միջին մակարդակից, անգամ ԸՆ 
ստանալուց հետո՝ աղքատության 34.1 % միջին   մակարդակի համեմատ այն   կազմում է 
53.7 %: ԸՆ դադարեցումը կհանգեցնի նման տնային տնտեսությունների շրջանում 
աղքատության մակարդակի կտրուկ աճի՝ 53.7%-ից 73%-ի, իսկ ծայրահեղ աղքատ 
բնակչության մասնաբաժինը 7.9%-ից կհասնի 30.2%:  
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Աղյուսակ 10.4. Հայաստան. Կենսաթոշակ և /կամ սոցիալական աջակցություն ստացող 
տնային տնտեսությունների աղքատության մակարդակի վրա սոցիալական  

տրանսֆերտների ներգործությունը  2009թ. 
(տոկոսներով)                 

 
Ծայրահեղ 
աղքատներ  

Աղքատներ  Աղքատության 
խորություն 

(P1/P0) 

Աղքատության 
սրություն 

Կենսաթոշակ ստացող տնային տնտեսություններ 
Կենսաթոշակ 
ստանալուց հետո 4.5 37.7 8.9 2.8 
Մինչև կենսաթոշակ 
ստանալը 31.2 67.5 30.0 20.5 
Սոցիալական աջակցություն ստացող տնային տնտեսություններ 
Սոց աջակցություն 
ստանալուց հետո 6.0 45.2 11.1 3.6 
Մինչև սոց.աջակցություն 
ստանալը 23.3 61.6 22.5 10.8 
ԸՆ ստացող տնային տնտեսություններ 
ԸՆ ստանալուց հետո 7.9 53.7 13.8 4.5 
Մինչև ԸՆ ստանալը 30.2 73.0 27.8 13.4 

   Աղբյուրը.   ՏՏԿԱՀ 2009թ.  

   Նշում. Աղքատության խորությունը (P1/P0) ցույց է տալիս աղքատ կամ ծայրահեղ աղքատ բնակչության  
սպառման պակասուրդն աղքատության ընդհանուր կամ պարենային գծի նկատմամբ: 

 

Եթե դադարեցվի դրամական աջակցությունը, ապա դա  ոչ միայն կավելացնի 
աղքատության գծից ցած գտնվողների թվաքանակը, այլև կհանգեցնի աղքատության 
խորության ու սրության սաստկացմանը: Այսպիսով, սոցիալական տրանսֆերտներն էական 
ազդեցություն ունեն նպաստառու տնային տնտեսությունների աղքատության մակարդակի 
կրճատման վրա, թեև ոչ բոլոր նպաստառուներն են կարողանում հաղթահարել 
աղքատության բեռը դրամական աջակցություն ստանալուց հետո, նրանց շրջանում էապես 
կրճատվում է թե՜ աղքատության խորությունը և թե՜ աղքատության սրությունը:  

Մարզային կտրվածքով աղքատության մակարդակի նվազեցման վրա ընտանեկան 
նպաստի ազդեցությունը դիտարկելիս նույնպես ընդգծվում է  ընտանեկան նպաստի 
կարևորությունը հատկապես ծայրահեղ աղքատ բնակչության համար: Ընտանեկան 
նպաստի ազդեցությունը ծայրահեղ աղքատության մակարդակի նվազեցման վրա 
շարունակում է զգալի մնալ հատկապես ՀՀ Տավուշի ,Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի և Շիրակի 
մարզերում: Եթե չվճարվի ընտանեկան նպաստը և այս մարզերի բնակչությունն այլ 
միջոցների հաշվին չկարողանա լրացնել այդ բացը, ապա ծայրահեղ աղքատության 
մակարդակն այս մարզերի բնակչության շրջանում կաճի 48-79 %-ով կամ 0.7-4.5%-ային 

կետով: Ընտանեկան նպաստը շատ կենսական է նաև ՀՀ Լոռու և Արագածոտնի մարզերի 
ծայրահեղ աղքատ բնակչության համար, քանզի ընտանեկան նպաստի չվճարման դեպքում 
ծայրահեղ աղքատ բնակչության տեսակարար կշիռն կավելանա 1.8 անգամ: 

Ընտանեկան նպաստի չվճարումը կհանգեցնի ՀՀ Սյունիքի մարզում աղքատության 
ընդհանուր մակարդակի մոտ 12%-ով աճին,Գեղարքունիքի մարզում մոտ 33%-ով աճին, 
Տավուշի , Վայոց Ձորի, Լոռու մարզերում մոտ 10%-ով,իսկ ՀՀ Շիրակի մարզում աղքատների 
տեսակարար կշիռը կավելանա մոտ 8 %-ով (Աղյուսակ 10.5):  
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Աղյուսակ 10.5 Հայաստան. Ընտանեկան նպաստի ներգործությունն աղքատության 
մակարդակի վրա ըստ մարզերի, 2009թ. 

(տոկոսներով)                 
Հետտրանսֆերտային 

մակարդակ (վճարվել են 
կենսաթոշակները և 

սոցիալական 
աջակցությունը) 

Նախքան ԸՆ վճարումը 
(նախա ԸՆ; 

հետկենսաթոշակային և 
այլ սոց աջակցություն) 

ԸՆ չվճարման 
ազդեցությունը , 
փոփոխությունը % 

  

Ծայրահեղ 
աղքատու- 

թյան 
մակարդակ 

Աղքատու -
թյան 

մակարդակ 

Ծայրահեղ 
աղքատու- 

թյան 
մակարդակ 

Աղքատու-
թյան 

մակարդակ 

Ծայրահեղ 
աղքատու- 

թյուն 

Աղքատու- 
թյուն 

Երևան 2.1 26.7 3.0 27.7 30.0 3.6 
Արագածոտն 1.6 25.4 2.8 26.1 42.9 2.7 
Արարատ 3.4 39.8 5.6 42.2 39.3 5.7 
Արմավիր 3.7 31.3 4.3 32.1 14.0 2.5 
Գեղարքունիք 2.2 40.4 8.0 45.4 72.5 11.0 
Լոռի 7.7 41.7 13.6 46.2 43.4 9.7 
Կոտայք 6.6 43 10.1 45.3 34.7 5.1 
Շիրակ 5.5 47.2 10.6 51.4 48.1 8.2 
Սյունիք 2.2 23.4 3.5 26.6 37.1 12.0 
Վայոց Ձոր 1.6 30.3 3.3 33.6 51.5 9.8 
Տավուշ 1.8 31.3 8.4 34.8 78.6 10.1 
Ընդամենը 3.6 34.1 6.4 36.5 43.8 6.6 

Աղբյուրը.   ՏՏԿԱՀ  2009թ.  

 

10.4. Սոցիալական տրանսֆերտների արդյունավետությունը 
 

Ովքե՞ր են ստանում սոցիալական տրանսֆերտներ:  Տնային տնտեություննների 
հետազոտության տվյալների հիման վրա սոցիալական տրանսֆերտների 
արդյունավետությունը գնահատելու համար դիտարկվել է <<նախատրանսֆերտային>> 
աղքատ, ծայրահեղ աղքատ, ինչպես նաև ոչ աղքատ բնակչության ընդգրկվածությունը 
սոցիալական աջակցության ծրագրերում: Որքան բարձր է աղքատ և ծայրահեղ աղքատ 
բնակչության և ցածր ոչ աղքատ բնակչության ընդգրկվածությունը, այնքան արդյունավետ է 
սոցիալական աջակցությունը, այնքան բարձր է հասցեականությունն ուղղված առավել 
կարիքավորներին:   

Երբ դիտարկվում է ընտանեկան նպաստի համակարգն, ապա  արդյունքները ցույց են 
տալիս, որ ծայրահեղ աղքատների ընդգրկվածությունն ԸՆ համակարգում 2008թ.-ի 77.5%-ի 
համեմատ 2009թ.-ին ընտանեկան նպաստ են ստացել <<մինչև ԸՆ>> ծայրահեղ աղքատների 
միայն 58.0%-ը (աղյուսակ 10.6): Միևնույն ժամանակ, 2009թ.-ին ընտանեկան նպաստ 
ստանում էր <<մինչև ԸՆ>> ոչ աղքատների 5.2 %-ը, ինչը մի փոքր նվազել է նախորդ 
ժամանակահատվածի համեմատ (2008թ.-ին` 7.4%): Բացի հասցեականության խնդրից, այս 
հանգամանքը պայմանավորված է նաև օբյեկտիվ պատճառով:  
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Հարկ է նշել, որ կենսաթոշակներն, ի տարբերություն ընտանեկան նպաստի, 
վճարվում են բոլոր կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցողներին՝ առանց 
աղքատության մակարդակը հաշվի առնելու: Ուստի ընդգրկվածության խնդիր այս 
բնագավառում չկա: Իսկ ընտանեկան նպաստի ծրագրում աղքատների և ոչ աղքատների 
ընդգրկվածությունը վկայում է ծրագրի ներառման ցածր, բայց բացառման բարձր սխալների 
մասին. այսինքն, բավական արդյունավետ գործող սամանափակումների և որոշակի 
մոտեցումներով հաշվարկվող գործակիցների կիրառման արդյունքում, սահմանափակվում 
(բացառվում) է ոչ աղքատների ներգրավվածությունը համակարգ (ծրագրից օգտվում է ոչ 
աղքատների միայն  մեկ քսաներորդը), բայց նույն այդ սահմանափակումների և 
գործակիցների կիրառումը սահմանափակում է նաև աղքատների մուտքը : 

 

Աղյուսակ 10.6. Հայաստան. Ովքե՞ր են ստացել սոցիալական տրանսֆերտներ  
2008-2009թթ.-ին 

(տոկոսներով)                 
  Մինչև սոցիալական 

աջակցություն ստանալը 
Մինչև  ընտանեկան 
նպաստ ստանալը 

Մինչև կենսաթոշակ 
ստանալը 

“Նախատրանսֆերտային”  բնակչության ընդգրկվածությունը կեսաթոշակային և սոցիալական 
աջակցության ծրագրերում 

 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Աղքատներ 37.6 29.0 33.8 24.5 70.9 70.8 
Ծայրահեղ 
աղքատներ 79.3 60.9 77.5 58.0 95.4 92.5 
Ոչ աղքատներ 11.2 10.6 7.4 5.2 36.5 33.5 

   Աղբյուրը. 2008-2009թթ.,  ՏՏԿԱՀ 

  Նշում. աղքատների և ծայրահեղ աղքատների ընդգրկվածությունն ավելի բարձր է, քան ոչ աղքատների 
ընդգրկվածությունը: 

 

Սոցիալական տրասֆերտները և անհավասարությունը. ՏՏԿԱՀ գնահատականները 
ցույց են տալիս, որ սոցիալական տրանսֆերտները նպաստում են նաև սպառման 
բաշխվածության միջև անհավասարության նվազեցմանը: Սպառման ագրեգատի 
բաշխվածության նախատրանսֆերտային Ջինիի գործակիցը նվազում է 0.346-ից` կազմելով 
0.272, երբ սպառման ագրեգատին ավելացվում են կենսաթոշակները, իսկ բոլոր  
սոցիալական տրանսֆերտների ավելացմամբ սպառման անհավասարությունը կրճատվում 
է  մինչ 0.257 (աղյուսակ 10.7):  
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Աղյուսակ 10.7. Հայաստան. Սոցիալական տրանսֆերտների ներգործությունը սպառման 
ագրեգատի բաշխվածության անհավասարության վրա (սպառման ագրեգատի Ջինիի 

գործակիցները) 2008-2009թթ.-ին 

 2008թ. 2009թ. 

Նախատրանսֆերտային (մինչև կենսաթոշակի և սոց աջակցության 
գումարներ ստանալը) 

0.316 0.346 

 Մինչև  սոցիալական աջակցություն ստանալը (ավելացել է 
կենսաթոշակների գումարը՝ առանց սոցիալական աջակցության) 

0258 0.272 

Հետտրանսֆերտային (ամբողջ սոցիալական տրանսֆերտների 
գումարը ստանալուց հետո) 

0.242 0.257 

  Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008--2009թթ 

 

10.5. Աղքատության ընտանեկան նպաստներ 
 

2009թ.-ի տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված 
հետազոտության գնահատականների համաձայն, ՀՀ տնային տնտեսությունների  15,7%-ը 
դիմել է ԸՆ համակարգին, որոնցից 74.2 %-ը, կամ ՀՀ բոլոր տնային տնտեսությունների 
11.6%-ը գնահատվել է անապահով և ձեռք է բերել ընտանեկան նպաստ ստանալու 
իրավունք, 24.1 %-ը, կամ ընդամենը բոլոր տնային տնտեությունների 3.8%-ը  հաշվառվել է 
ԸՆ համակարգում, սակայն նպաստ չի ստացել և 1.7 %-ը կամ ընդամենը բոլոր տնային 
տնտեությունների 0.3 %-ը հաշվառված է և ստանում է հրատապ օգնություն: ԸՆ 
համակարգին ընդհանրապես չէր դիմել տնային տնտեսությունների գերակշիռ մասը՝  
84.3%-ը. որպես հիմնական պատճառներ հնչեցվել են <<անհույս են որևէ օգնություն 
ստանալու>> մոտ 50%  կամ իրենց ապահովված են համարել՝ մոտ 23%-ը:  

Դիտարկվող ժամանակաշրջանի ընթացքում տարեցտարի նվազել է համակարգին 
դիմող տնային տնտեսությունների համամասնությունը (2004թ.-ին ԸՆ համակարգին  դիմել 
էր  տնային տնտեսությունների 29.9%-ը, 2007թ.-ին՝ 21.8%-ը, 2008թ.-ին՝ 18.4%-ը ,իսկ 2009թ. 
15.7%-ը), սակայն ավելացել է դիմողների շրջանում նպաստի իրավունք ստացողների 
մասնաբաժինը (2004թ.-ին նպաստի իրավունք է ստացել համակարգին դիմած տնային 
տնտեսությունների 60%-ը, 2007թ.-ին՝ 74%-ը, իսկ 2009թ.-ին՝ 74.3%-ը):  

2009թ.-ին նպաստի իրավունքից զրկված տնային տնտեսությունների մոտ 96%-ը 
բանավոր կամ գրավոր տեղեկացվել են նպաստի դադարեցման/մերժման մասին, ընդ որում 
նպաստի դադարեցման/մերժման պատճառները հասկանալի էին նրանցից միայն 58.5%-ի  
համար: Մոտ ամեն երկրորդ տնային տնտեսություն  (46.1%) միանշանակ փաստել է, որ 
հեշտ չի եղել հաշվառման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը հավաքելը: 

Սպասարկող սոցիալական տեսուչի աշխատանքից բավարարված էին հաշվառված 
տնային  տնտեսությունների մոտ 88%-ը: Հաշվառվելուց հետո ընտանիքում տեղի ունեցած  
փոփոխությունների մասին տեղեկացրել են սոցիալական ծառայությանը տնային 
տնտեսությունների միայն 33 %-ը, քանի որ տնային տնտեսությունների 59 %-ը ոչ մի 
փոփոխություն չի ունեցել, մնացածը փոփոխությունների մասին չեն հայտնել: 

Ընտանեկան նպաստի համակարգը արդարացի են համարել տնային 
տնտեսությունների միայն 29%-ը, տնային տնտեսությունների 21%-ը գտել է, որ համակարգն 
արդարացի չէ, իսկ 50%-ը դժվարացել է  որևէ կարծիք հայտնել:  
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Թե ընտանեկան նպաստի համակարգով օգնություն ստացող ընտանիքների որ 
տոկոսն են կազմում   իրական կարիքավորները տնային տնտեսությունների մեծ մասը՝    35 
%-ը դժվարացել է պատասխանել, մյուսների կարծիքը բաշխվել է հետևյալ կերպ՝  10 %-ը 
կարծում են, որ կարիքավոր են նպաստառուներից գրեթե բոլորը, 14 %-ը կարծում են, որ 
կարիքավոր են կեսից ավելին,  21 %-ը կարծում են, որ կարիքավոր են կեսը, իսկ 11 %-ի 
կարծիքով կարիքավոր են կեսից էլ քիչը, 9%-ը կարծում է, որ կարիքավոր է 
նպաստառուների շատ փոքր մասը: Հետազոտությանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում 
մարդասիրական օգնություն են ստացել տնային տնտեսությունների  միայն մոտ 6%-ը: 

Աղյուսակ 10.8-ը ներկայացնում է ՏՏԿԱՀ հիման վրա ԸՆ բյուջեի և ընտանեկան 
նպաստ ստացողների բաշխումն ըստ  <<մինչև ԸՆ ստանալը>> սպառման քվինտիլային 
խմբերի: Տվյալներն ակնհայտ ցույց են տալիս, որ նպաստառուների  76.5 %-ը 2009թ. <<մինչև 
ԸՆ>> սպառման ամենաստորին քվինտիլներից են, որոնք ստանում են ԸՆ բյուջեի  75.9 %-ը: 
ԸՆ միջոցների իրական <<արտահոսքը>> սպառման վերին քվինտիլների նպաստառուներին 
բաշխված միջոցներն են՝ այսինքն, նպաստառուների այն 10.6 %-ը, որոնց հատկացվել է 
միջոցների  11.3 %-ը կարիքավոր չեն: Այդուհանդերձ, ծրագրի հասցեականության 
բարելավման անհրաժեշտություն դեռ առկա է, քանզի ամենաաղքատ 20% բնակչության 
մոտ 44 %-ը դուրս է մնում դրամական աջակցության ծրագրերից:  

 

Աղյուսակ 10.8. Հայաստան. Ընտանեկան նպաստ և այլ սոցիալական աջակցություն 
ստացողների և վճարված գումարների բաշխումն ըստ  <<մինչև ԸՆ>> սպառման  

քվինտիլների 2009թ. 
(տոկոսներով)                 

Քվինտիլներ 
 

Ստորին 2-րդ 3-րդ 4-րդ Վերին 

Ընտանեկան նպաստ 
Նպաստառուներ 56.0 20.5 12.9 7.1 3.5 
Գումարներ 55.8 20.1 12.8 7.4 3.9 
Սոցիալական աջակցություն (ներառյալ ԸՆ) 
Նպաստառուներ 25.6 20.3 20.2 17.7 16.1 

Գումարներ 49.4 20.4 14.5 9.1 6.9 
Աղբյուրը ՏՏԿԱՀ 2009թ. 

 
Բնակչության ո՞ր խմբերն ունեն ավելի մեծ հավանականություն ընդգրկվելու կամ 

դուրս մնալու ԸՆ համակարգից: Համաձայն ՏՏԿԱՀ արդյունքների հիման վրա կատարված  

գնահատականների, աղքատության ռիսկը շարունակում է բարձր մնալ 4 և ավելի երեխաներ 

ունեցող և առանց աշխատող անդամի կամ առանց վարձու աշխատանքից ստացվող եկամտի 

տնային տնտեսություններում: 

 Աղքատության մակարդակը բարձր է նաև ինչպես այն տնային 
տնտեսություններում, որոնք չունեն բացակա անդամ, այնպես էլ  գյուղաբնակ հողազուրկ 
տնային տնտեսություններում: Նշյալ տնային տնտեսությունների ընդգրկվածության 

աստիճանն ԸՆ համակարգում մեկ տարվա ընթացքում ավելացել է (աղյուսակ 10.9):   
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Աղյուսակ 10.9. Հայաստան. Աղքատության մակարդակը և <<մինչև ԸՆ>> 
ընդգրկվածությունն ըստ տնային տնտեսությունների առանձին խմբերի, 2008 և 2009թթ. 

(տոկոսներով)                 
Ծայրահեղ 

աղքատության 
մակարդակը 

Աղքատության 
մակարդակը 

մինչև ԸՆ աղքատների 
ընդգրկվածությունը 

Տնային տնտեսության 
տեսակը 

2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 

4 և ավելի 
երեխաներով  
տ/տ-ներ 

23.1 24.5 56.7 72.3 76.7 85.7 

Առանց աշխատող 
անդամի տ/տ 

11.6 14.1 43.6 46.2 71.1 77.4 

Առանց վարձու 
աշխատանքից 
ստացվող եկամտի 
տ/տ-ներ 

8.3 9.7 37.6 43.3 69.4 74.7 

Գյուղաբնակ 
հողազուրկ տ/տ-ներ 

4.0 6.7 28.3 34.6 65.8 76.4 

Առանց բացակա 
անդամի տ/տ 

4.8 6.7 31.1 37.6 68.3 74.1 

    Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008 և 2009թթ. 

 
Ընտանեկան նպաստի դետերմինանտները. Որոշակի տնային տնտեսության համար 

ընտանեկան նպաստ ստանալու հավանականությունը պայմանավորող որոշիչ գործոնների 

բացահայտման նպատակով գնահատվել են վիճակագրական մոդելի պարամետրերը 

(ռեգրեսիոն մոդելի արդյունքները ներկայացված են հավելված 4-ի աղյուսակ A10.6-ում): 

Դիտարկվել են ԸՆ ստանալու հավանականության վրա հավանական ազդեցություն ունեցող 

հետևյալ գործոնները. տնային տնտեսության բնութագրիչները՝ տնային տնտեսության 

չափը, բնակավայրը, տնային տնտեսության գլխավորի տարիքը, սեռը, կրթությունը, տնային 

տնտեսության տնտեսական նկարագիրը՝ տնային տնտեսության անդամների 

զբաղվածության կարգավիճակը և սպառումը մեկ չափահաս անդամի հաշվով, և տնային 

տնտեսության այլ բնութագրիչներ՝ բնակարանային պայմանները. բնակարան, 

առանձնատուն, ժամանակավոր կացարան և այլն, սեփական մեքենայի և հողի 

առկայությունը24:  Պրոբիտ մոդելում այս գործոնները կիրառվել են որպես անկախ՝ 
բացատրող փոփոխականներ, իսկ սոցիալական աջակցություն ստանալը՝ կախյալ 
փոփոխական: 

ԸՆ ստանալու առավել մեծ հավանականություն ունեն երեխաները՝ այլ տարիքային 

կատեգորիաների համեմատ: Որքան մեծ է երեխաների մասնաբաժինը տնային 

տնտեսության կազմում, այնքան մեծ է ԸՆ ստանալու տնային տնտեսության 

հավանականությունը՝ համեմատվող կատեգորիայի (45-ից 60 տարեկան չափահաս 

անդամների մասնաբաժնի) նկատմամբ տնային տնտեսության չափը պահպանելով  

անփոփոխ:  6-14 և 15-18 տարեկան անդամների առկայությունը դրական է ազդում 

ընտանեկան նպաստ ստանալու հավանականության վրա (համապատասխանաբար 9.4 և 

7.6 տոկոսային կետով):  
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Եթե տնային տնտեսության գլխավորը կին է, ապա այլ հավասար պայմաններում 

տնային տնտեսության ԸՆ ստանալու հավանականությունն ավելի շատ է (8.4 տոկոսային 

կետով)՝ տղամարդ գլխավոր ունեցող տնային տնտեսությունների համեմատ:  

Եթե տնային տնտեսության գլխավորն ունի բարձրագույն կրթություն, ապա միջին 

հաշվով տարրական կրթություն ունեցող գլխավորով տնային տնտեսությունների 

համեմատ, ԸՆ ստանալու հավանականությունը շատ ավելի ցածր է: 

Տնային տնտեսության գլխավորի զբաղվածության կարգավիճակը սերտորեն 

առնչվում է ԸՆ ստանալու հավանականության հետ.  եթե տնային տնտեսության գլխավորը 

գործազուրկ է, ապա բարձր է ԸՆ ստանալու տնային տնտեսության հավանականությունը (2.3 

տոկոսային կետով)՝ համեմատվող կատեգորիայի, այն է աշխատող գլխավոր ունեցող 

տնային տնտեսության համեմատ: Նմանատիպ արդյունք է ստացվում եթե տնային 

տնտեսության գլխավորը ÇÝùÝ³½μ³Õí³Íէ (2.2 տոկոսային կետով):  

ԸՆ ստանալու հավանականությունը պայմանավորող դիտարկված հաջորդ 

բնութագրիչը սեփական մեքենայի առկայությունն է: Սեփական մեքենայի առկայությունը 

կտրուկ նվազեցնում է ԸՆ ստանալու հավանականությունը (6.1 տոկոսային կետով): 
Բացակա անդամ ունենալը բացասաբար է ազդում տնային տնտեսության 

ընտանեկան նպաստ ստանալու հավանականության վրա (0.4տոկոսային կետով):  

Ժամանակավոր կացարանում ապրելը ավելացնում է ԸՆ ստանալու 
հավանականությունը (10.7 տոկոսային կետով): 

Անասնագլխաքանակ ունենալը նվազեցնում է ԸՆ ստանալու հավանականությունը 

(1.1 տոկոսային կետով): 
Տնային տնտեսության բնակության վայրն ԸՆ ստանալու հավանականությունը 

պայմանավորող կարևոր գործոն է: Եթե մոդելում ընդգրկված այլ բնութագրիչները հավասար 

են, ապա տնային տնտեսությունների բնակության վայրը բավական որոշիչ է ԸՆ ստանալու 
հավանականության համար. Երևանի համեմատ, ԸՆ  ստանալու հավանականությունը շատ 

ավելի բարձր է Լոռու (19.6 տոկոսային կետով), Արագածոտնի (17 տոկոսային կետով), 

Սյունիքի (13.4 տոկոսային կետով), Տավուշի (11.2 տոկոսային կետով), Գեգարքունիքի (11.2 

տոկոսային կետով), Վայոց Ձորի (9.7 տոկոսային կետով) և Շիրակի (4.3 տոկոսային կետով) 

մարզերում բնակվող տնային տնտեսությունների համար: Արմավիրում բնակվողների 

համար ԸՆ ստանալու հավանակությունը շատ ցածր է: 
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Գլուխ  11.  Բնակչության բնակարանային պայմանները 
 

 
Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություններն 

(ՏՏԿԱՀ)  առանձնահատուկ հնարավորություն են ընձեռում հավաքագրելու բնակչության 
կենցաղային պայմանների, կոմունալ ծառայությունների մատչելիության և բնակարանային 
խնդիրներին առնչվող այլ հարցերի շուրջ տվյալներ: Այս գլխում ներկայացված է 2008թ.-ից 
2009թ.-ն ընկած ժամանակահատվածում ՏՏԿԱՀ-ի տվյալներով ստացված` բնակարանային 
պայմանների հիմնական ցուցանիշների մասին համեմատական վերլուծություն: 
 

11.1. Բնակչության բնակարանային պայմանները 
 
 

Հայաստանում 2009թ. տնային տնտեսությունների գերակշիռ մասը (90.7%-ը) 
հանդիսանում է իրենց կացարանի սեփականատերը: Քաղաքային բնակավայրերում տնային 
տնտեսությունները գլխավորապես բնակվում են բազմաբնակարան շենքերում` 70.4%, իսկ 
գյուղական բնակավայրերում  գերակշռում են առանձնատները` 90.5% (աղյուսակ 11.1): 
2009թ.-ին հանրակացարաններում ապրող տնային տնտեսությունների մեծ մասը բնակվում է 
Երևան քաղաքում: Հանրակացարաններում, ժամանակավոր և այլ  տեսակի կացարաններում 
բնակվող քաղաքային և գյուղական բնակչության համամասնությունը կազմում է 4.4%: Գրեթե 
նույն համամասնությունն է կազմում (4-5%) քաղաքային և գյուղական այն բնակչությունը, 
որը բնակվում է այլ տեսակի կացարաններում: Ժամանակավոր կացարաններում բնակվող 
տնային տնտեսությունների մեծ մասն աղքատ են և պատկանում են 1-ին քվինտիլին: 

 

Աղյուսակ 11.1. Հայաստան: Տնային տնտեսությունների բաշխումն ըստ կացարանի տեսակի, 
բնակավայրի,  աղքատության մակարդակի և սպառման քվինտիլային խմբերի, 2009թ. 

  (տոկոսներով)                 
այդ թվում` ըստ կացարանի տեսակի 

 

Ընդամենը 
առանձնա-

տուն 
բնակարան հանրակա-

ցարան 
ժամանակավոր 

կացարան 
այլ տեսակի 
կացարան 

Ըստ բնակության վայրի 
Քաղաք 100 25.5 70.4 1.2 2,8 0.1 

 այդ թվում   
   Երևան 100 24.6 73.7 1.7 0,0 0.0 
Այլ քաղաք  26.4 67.0 0.7 5,8 0.1 

Գյուղ 100 90.5 4.4 0,0 4.8 0,3 
Ընդամենը 100 47.4 48.2 0.8 3.5 0.1 
Ըստ աղքատության մակարդակի 
Ոչ աղքատ 100 46.2 50.6 0.5 2.6 0.1 
Աղքատ 100 51.0 41.9 1.3 5.6 0.2 
Ծայրահեղ 
աղքատ 100 43.0 48.6 3.9 4.2 0.3 
Ըստ սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբերի 
Առաջին  100 50.9 41.3 1.9 5.6 0.3 
Երկրորդ 100 47.6 46.3 1.0 4.8 0.3 
Երրորդ   100 50.5 45.2 0.6 3.5 0.2 
Չորրորդ  100 48.5 48.6 0.6 2.3  - 
Հինգերորդ 100 41.1 56.7 0.1 2.0 0.1 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
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Կացարանների ծանրաբեռնվածությունը լուրջ խնդիր է երկրում: 2009թ.-ի 
հետազոտության տվյալներով մեկ սենյականոց բնակարանների ծանրաբեռնվածությունը 
կազմել է 2.6 մարդ: Կացարանների ծանրաբեռնվածությունը կախված է աղքատության 
մակարդակից: Այսպես, հետազոտության տվյալների համաձայն, մեկ սենյականոց 
բնակարանների ծանրաբեռնվածությունն ամենացածր քվինտիլում 1.5 անգամ գերազանցում 
է ամենաբարձր քվինտիլում գրանցված ցուցանիշը: 2009թ.-ին այդ  ծանրաբեռնվածությունն 
ամենացածր քվինտիլում կազմել է 3.12 մարդ, իսկ ամենաբարձր քվինտիլում` 2.02 մարդ: 
2009թ.-ին 1000 բնակչի հաշվով 282-ը ունեցել է մեկ շնչին ընկնող 9 քառակուսի մետր կամ 
պակաս տարածք, իսկ 1000 տնային տնտեսության հաշվով մեկ սենյականոց 
բնակարաններից գրանցվել է 2 և ավելի առկա մարդով 721 տնային տնտեսություն (2008թ.-ի` 
877-ի համեմատ): 2009թ.-ին գյուղական բնակչության ապահովվածությունը բնակմակերեսով 
բավական գերազանցել է քաղաքայինին (Աղյուսակ 11.2, գծապատկեր 11.1): Միևնույն 
ժամանակ, բնակարանային ֆոնդի բարեկարգվածությունը գյուղում անհամեմատ ցածր է, 
քան քաղաքում: Խոհանոցի, սառը ջրի, ողողվող զուգարանի և լոգարանի միաժամանակյա 
առկայություն (գործող) գրանցվել է գյուղական բնակավայրերի միայն 17.2% տնային 
տնտեսությունների մոտ, իսկ քաղաքային բնակավայրերում նման տնային 
տնտեսությունները կազմել են 76.8%:  

 
 

Աղյուսակ 11.2. Հայաստան.  Բնակչության ապահովվածությունը  բնակելի մակերեսով, 
միջինը  

 (քառ. մ) 
Մեկ տնային տնտեսության հաշվով Տնային տնտեսության անդամի 

հաշվով 
  2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 
Ապահովվածությունը 
բնակմակերեսով, 
ընդամենը  

60.6 59.0 16.0 15.7 

այդ թվում` 
    քաղաքային 
բնակավայրերում 

49.0 48.0 13.3 12.9 

    գյուղական 
բնակավայրերում 

83.4 80.7 21.3 20.9 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008-  2009թթ. 
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Գծապատկեր 11.1 Հայաստան.  Բնակչության ապահովվածությունը բնակելի մակերեսով, 
2008 և 2009թթ.  

(տնային տնտեսության անդամի հաշվով, միջինը, քառակուսի մետրերով ) 

13.312.9

21.3 20.9

  քաղաքային
բնակավայրեր

գյուղական
բնակավայրեր

2008թ. 2009թ.

 
            Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008և 2009 թթ.  

 
Հետազոտության արդյունքում ստացվել են նաև տնային տնտեսությունների 

սուբյեկտիվ գնահատականներն իրենց բնակարանային պայմանների վերաբերյալ (տես 
աղյուսակ 11.3): 2009թ.-ին տնային տնտեսությունների մեծ մասի` 62.2%-ի գնահատմամբ 
իրենց բնակարանային պայմանները բավարար են (2008թ.-ի 60.2%-ի դիմաց): Յուրաքանչյուր 
հինգերորդ տնային տնտեսություն (20%) իր բնակարանային պայմանները գնահատել է վատ,  
իսկ 5.5%-ը` շատ վատ: Միայն 12.3%-ն է իր բնակարանային պայմաններին տվել լավ կամ 
շատ լավ գնահատական: Բնակարանային պայմանների վերաբերյալ տնային 
տնտեսությունների սուբյեկտիվ գնահատականները դիտարկվել են նաև ըստ բնակության 
վայրի, աղքատության մակարդակի և ըստ սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբերի: Թեև 
2008թ.-ի համեմատ, ընդհանուր առմամբ, տնային տնտեսությունների սուբյեկտիվ 
գնահատականներն իրենց բնակարանային պայմանների վերաբերյալ որոշ չափով լավացել 
են, 2009թ.-ին քաղաքաբնակ տնային տնտեսություններն ավելի բավարարված են իրենց 
բնակարանային պայմաններից, քան նմանատիպ գյուղաբնակ տնային տնտեսությունները 
(աղյուսակ 11.3):  

Առավել աղքատ տնային տնտեսությունները, որոնք գտնվում են ամենացածր 
քվինտիլային խմբերում իրենց բնակարանային պայմաններից ավելի դժգոհ են, քան ոչ 
աղքատները, ամենավերին քվինտիլում բնակարանային պայմաններից բավարարվածության 
մակարդակն ավելի բարձր է: Ամենաստորին սպառման քվինտիլում  38 %-ն իր 
բնակարանային պայմանները գնահատել է վատ կամ շատ վատ, իսկ ամենավերին 
քվինտիլում, նման տնային տնտեսությունները կազմել են 13 %:   

 
 
 
 



ՄԱՍ III 

 182 

Աղյուսակ 11.3. Հայաստան. Բնակարանային պայմանների վերաբերյալ տնային  
տնտեսությունների սուբյեկտիվ գնահատականը, 2009թ. 

                                                                                                                    (տոկոսներով)                
Բնակարանային պայմանների վերաբերյալ տնային 
տնտեսությունների սուբյեկտիվ գնահատականները 

 

Ընդամենը 
 

շատ լավ լավ բավարար վատ շատ վատ 
Ըստ բնակության վայրի  
Քաղաք 100 0.6 13.6 65.3 16.9 3.6 
      այդ թվում`               
   ք.Երևան 100 0.8 11.5 68.1 17.5 2.1 
  այլ քաղաք 100 0.5 15.9 62.3 16.3 5.0 
Գյուղ 100 0.4 7.8 56.2 26.2 9.4 
Ընդամենը 100 0.6 11.7 62.2 20.0 5.5 

Ըստ աղքատության մակարդակի  
Ոչ աղքատ 100 0.7 14.0 64.2 17.5 3.6 
Աղքատ 100 0.3 6.7 57.7 25.5 9.8 
Ծայրահեղ աղքատ 100  - 3.7 56.8 28.6 10.9 
Ըստ սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբերի 
  
Առաջին  100 0.4 5.2 56.3 27.1 11.0 
Երկրորդ  100 0.2 7.6 60.5 23.9 7.8 
Երրորդ   100 0.3 9.5 61.1 24.9 4.2 
Չորրորդ  100 0.4 14.2 64.5 17.2 3.7 
Հինգերորդ  100 1.4 19.1 66.6 10.4 2.5 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
Նշում. Աղքատներն այս աղյուսակում գնահատվել են որպես ընդամենը աղքատ տնային տնտեսություններից 
հանած ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսությունների համամասնություն: 

 
Բնակարանային պայմանները համեմատաբար ավելի վատ են աղքատ և հատկապես 

ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսությունների մոտ: Եթե ընդհանուր առմամբ բնակարանի 
մակերեսի չափից դժգոհել է հարցմանը մասնակից տնային տնտեսությունների 27.5%-ն, 
ապա աղքատ տնային տնտեսությունների շրջանում բնակմակերեսի չափից դժգոհ է եղել 
տնային տնտեսությունների 34.6%-ը , ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսությունների 42.4%-ը:    
(Աղյուսակ 11.4.): Նույն կերպ ծայրահեղ աղքատների համար խնդիր են հանդիսացել 
ջեռուցման պակասը, խոնավությունը, վատ լուսավորվածությունը և վատ 
ջրամատակարարումը:   
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Աղյուսակ 11.4. Հայաստան. Բնակարանային պայմանների  հետ կապված տնային 
տնտեսությունների բողոքները  2009թ. ըստ աղքատության մակարդակի                                         

(տոկոսներով)                 
 Ոչ աղքատ Աղքատ Ծայրահեղ 

աղքատ 
Ընդամենը 100* 100* 100* 
 Մակերեսի սակավություն 24.2 34.6 42.4 
 Աղմուկ հարևաններից և շրջապատից 7.8 6.5 3.8 
 Վատ լուսավորվածություն  12.4 19.1 32.2 
 Ջեռուցման պակաս 39.8 53.7 63.8 
 Խոնավություն 30.3 40.2 45.7 
 Կաթող տանիք 17.8 25.3 30.4 
Քանդված պատեր և հատակ 24.5 35.1 36.1 
 Քանդված փեղկեր և դռներ 23.1 34.4 32.5 
 Երթևեկության խցանում   2.7 1.5 0.8 
 Արդյունաբերական արտանետում 2.2 2.1 3.3 
 Վերելակը հաճախակի չի գործում 5.0 5.5 4.1 
 Ջրամատակարարումը վատ է 29.7 31.3 31.4 
 Աղբահանությունը վատ է 29.5 31.4 22.2 
 Այլ  6.6 7.2 4.8 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
 Նշում. *Գումարը գերազանցում է 100%, քանի որ տնային տնտեսությունները կարող էին նշել մի քանի 
պատասխան 
 

2009թ.-ին տնային տնտեսությունների միայն 3.2 %-ը կամ 25.8 հազարն է կարողացել 
վերանորոգել իր կացարանը վերջին մեկ տարվա ընթացքում, ընդ որում նրանց գերակշռող 
մասը` 81.3 %-ը եղել են ոչ աղքատ տնային տնտեսությունները, մինչդեռ աղքատ տնային 
տնտեսությունները կազմել են այդ խմբի միայն 18.7% -ը: 

 

11.2. Խմելու ջրի մատչելիությունը, ջրահեռացումը և աղբահանությունը 
 
Խմելու ջրի մատչելիությունը: 2009 թ.-ի հետազոտության տվյալներով կենտրոնացված 

ջրամատակարարման համակարգ ունեն հարցմանը մասնակցած տնային 
տնտեսությունների մեծամասնությունը: Քաղաքաբնակ տնային տնտեսությունների  99.6%-ը  
և գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 93.6%-ը ունեն կենտրոնացված 
ջրամատակարարման համակարգ  (Աղյուսակ 11.5):  

Կենտրոնացված ջրամատակարարում  ունեցող տնային տնտեսությունների  80.8%-ի 
մոտ ջրի ծորակը գտնվում  է տանը, 15.1 %-ի մոտ` բակում, իսկ 4.1%-ի մոտ` փողոցում:  
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Աղյուսակ 11.5. Հայաստան.  Խմելու ջրի մատչելիությունը տնային տնտեսությունների 
համար 2008 և 2009թթ. համեմատականը,  

(տոկոսներով)                 
Ընդամենը 

հանրապետությունում 
Քաղաքային 

բնակավայրերում 
Գյուղական 

բնակավայրերում 
Ջրի հիմնական աղբյուրը 

2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 
Կենտրոնացված 
ջրամատակարարում 97,0 97,5 99,4 99.6 92,4 93.6 

       մինչև 1 ժամ 0,7 0.4 0,2 0.2 1,9 1.0 
                1-5 ժամ 31,3 30.0 31,2 26.8 31,4 36.5 

 6-12 ժամ 28,7 17.5 32,5 19.3 20,5 13.8 
  13-23 ժամ 5,7 3.8 5,9 4.9 5,3 1.4 

                24 ժամ 33,6 48.3 30,2 48.8 40,9 47.3 
Ջրհոր, աղբյուր 1,2 1.6 0,1 0.2 3,2 4.3 
Ջրամատակարարման 
սեփական համակարգ 0,6 0.5 0,2 0,2 1,2 1.3 

Բերովի ջուր 1,1 0.3 0,2 0,0 3,0 0.6 
Այլ աղբյուրներ 0,1 0.1 0,1 0,0 0,2 0.2 

  Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008 և 2009թթ 
 

Կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգը միշտ չէ, որ ապահովում է 
բավարար ջրամատակարարման ծառայություններ:  2009թ.-ին տնային տնտեսություններն 
օրական ջուր ունեցել են միջինը 14.7 ժամ: Կենտրոնացված ջրամատակարարման 
համակարգ ունեցող տնային տնտեսությունների միայն 48.3%-ն է ունեցել շուրջօրյա 
ջրամատակարարում: Չնայած դա 2008թ-ի համեմատ ակնհայտ բարելավում է, 
այնուամենայնիվ 2009թ-ին տնային տնտեսությունների 30%-ը ջուր է ունեցել օրական 1-5 
ժամ: 

 
Աղյուսակ 11.6. Հայաստան Ջրամատակարարման ծառայությունների մատչելիությունն ըստ 

սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբերի, 2008 և 2009թթ. 
(տոկոսներով)                

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008 և 2009թթ. 

Առաջին  
քվինտիլ  

Երկրորդ 
քվինտիլ  

Երրորդ  
քվինտիլ  

Չորրորդ 
քվինտիլ  

Հինգերորդ 
քվինտիլ  

  
  

2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ.
Կենտրոնացված 
ջրամատակարա
րում 

96.6 97.1 96,4 97.5 96.0 98.0 97,8 97.4 98,2 97.6 

o   մինչև 1 ժամ  1.1 0.4 1.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 
o   1-5 ժամ 35.5 34.4 33.9 31.8 28.6 33.1 30.1 27.8 29.4 24.6 
o   6-12 ժամ 24.0 18.2 26.9 13.5 28.2 16.7 32.7 18.7 30.3 19.7 
o   13-23 ժամ 4.5 4.1 6.5 3.2 6.2 4.0 5.1 4.0 6.1 3.5 
o   24 ժամ 34.9 42.9 31.8 50.9 36.5 45.7 31.6 49.1 33.6 51.9 
Ջրհոր, աղբյուր 1.6 1.9 1.2 1.6 1.1 1.4 1.4 1.5 0.6 1.6 
Ջրամատակարա
րման սեփական 
աղբյուր 

0.5 0.5 0.7 0.4 0.8 0.4 0.3 0.6 0.5 0.6 

Բերովի ջուր 1.0 0.4 1.7 0.4 2.0 0.2 0.3 0.4 0.7 0.1 
Այլ աղբյուրներ 0.3 0.1 - 0.1 0.1 - 0.2 0.1 0.0 - 
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Կենտրոնացված ջրամատակարարման առկայությունը գրեթե նույնն է  ըստ 
սպառման քվինտիլային բաշխվածության տնային տնտեսությունները դիտարկելիս:  

Ընդհանուր առմամբ, բնակչության բավարարվածության աստիճանը 
ջրամատակարարման ծառայություններից, մատակարարվող ջրի գույնից, համից, հոտից և 
մաքրությունից համեմատաբար բարձր է (աղյուսակ 11.7): Այդուհանդերձ, ոչ աղքատ տնային 
տնտեսությունների 29.7%-ը, աղքատ տնային տնտեսությունների 31.3%-ը և ծայրահեղ 
աղքատ տնային տնտեսությունների 31.4%-ը նշել են ջրամատակարարման ծառայության 
վատ վիճակ: 

 
Աղյուսակ 11.7. Հայաստան. Ջրամատակարարման ծառայություններ.  

մատակարարվող ջրի որակ 2009թ.   
(տոկոսներով)      

 Լավ Բավարար Վատ 
Ջրի մաքրությունը 43.2 44.8 12,0 
Հոտը 43,7 44,6 11.7 
Գույնը 43.8 45.0 11.2 
Համը 43.9 43.0 13.1 

   Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
 

 
Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ. 2009թ.-ին երկրում ավելացել է 

ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգից օգտվող տնային տնտեսությունների 
համամասնությունը` 2008թ.-ի համեմատ  (համապատասխանաբար 69.1 և 66.8  տոկոս 
(աղյուսակ 11.8): 

 
 

Աղյուսակ 11.8. Հայաստան. Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգի մատչելիությունը, 
2008 և 2009թթ. 

(տոկոսներով)      
Քաղաքային 
բնակա- 
վայրերը 

Երևան Այլ 
քաղաքներ 

Գյուղական 
բնակա- 
վայրեր 

Ընդամենը 
 

 

2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ.
Ջրահեռացման 
կենտրոնացված 
համակարգ 

91.1 93.5 96.5 96.8 85.5 89.9 19.0 21.4 66.7 69.1 

Ջրահեռացման 
կենտրոնացված 
համակարգը չի 
գործում 

0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 1.3 0.2 0.6 0.2 

Կոյուղու 
բացակայություն 

8.7 6.4 3.4 3.1 14.2 10.0 79.7 78.4 32.7 30.7 

    Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008և 2009թթ.  

  
Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգի առումով բավական զգալի է քաղաք-

գյուղ տարբերությունը: Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգից օգտվում են Երևանի 
գրեթե բոլոր բնակիչները (96.8%): Այլ քաղաքային բնակավայրերում ջրահեռացման 
կենտրոնացված համակարգ ունեն տնային տնտեսությունների 89.9 %-ը. մինչդեռ գյուղական 
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բնակավայրերում ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգից օգտվում են տնային 
տնտեսությունների  միայն 21.4%-ը: Դա լուրջ խնդիր է. քանզի կոյուղու առկայությունը շատ 
կարևոր է բավարար սանիտարական պայմաններ ապահովելու համար. ինչպես նաև 
առողջապահության տեսանկյունից:    
 
Աղյուսակ 11.9.  Հայաստան. Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգի առկայությունն  

ըստ սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբերի. 2009թ. 
(տոկոսներով)      

Սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբեր Ջրահեռացման 
համակարգի 

առկայությունը 
Առաջին Երկրորդ Երրորդ Չորրորդ Հինգերորդ 

Ջրահեռացման 
կենտրոնացված 
համակարգ 64.6 63.8 68.9 69.6 76.4 
Ջրահեռացման 
կենտրոնացված 
համակարգը չի գործում 0.1 - 0.1 0.2 0.3 
Կոյուղու բացակայություն 35.3 36.2 31.0 30.2 23.3 

    Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2009թ. 
 
 

Աղբահանությունը. Աղբահանության ծառայությունը համեմատաբար լավ է գործում 
քաղաքային բնակավայրերում. մասնավորապես Երևան քաղաքում. քան գյուղական 
բնակավայրերում. որտեղ տնային տնտեսությունները շատ հաճախ այրում կամ հորում են 
իրենց աղբը (աղյուսակ 11.10): Բնակչության զգալի մասը` ծայրահեղ աղքատների 22.2 %-ը. 
աղքատների 31.4 %-ը և ոչ աղքատների 29.5 %-ը բողոքել են . որ աղբահանությունը վատ է 
իրականացվում: 

 
 

Աղյուսակ 11.10. Հայաստան. Աղբահանությունը . 2008 և 2009թթ. 
(տոկոսներով)      

Քաղաքային 
բնակավայրեր 

Երևան Այլ քաղաքներ Գյուղական 
բնակավայրեր Ընդամենը 

 
2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ.

Աղբամուղ 
և/կամ 
հավաքվում է 
բեռնատարով. 
թափվում է 
աղբակույտի 
մեջ 

98.0 98.0 99.5 98.5 96.5 97.4 47.4 46.3 80.9 80.5 

Այրվում է 0.8 0.7 0.1 0.1 1.5 1.3 31.9 40.9 11.3 14.3 
Հորվում է 0.4 0.3 0.1 0.1 0.6 0.6 10.4 5.6 3.8 2.1 
Այլ 0.8 1.0 0.3 1.3 1.4 0.7 10.3 7.2 4.0 3.1 

  Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008 և 2009թթ.  
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11.3.Բնակարանների ջեռուցումը 
 

Ինչպես քաղաքային. այնպես էլ գյուղական բնակավայրերի տնային 
տնտեսությունների մեծ մասը ջեռուցել են իրենց բնակարանները:  Իրենց կացարանը 
ջեռուցող տնային տնտեսությունների համամասնությունը 2009թ.-ին կազմել է 98.7 %  
(աղյուսակ 11.11):  

Բնակարանների կենտրոնացված ջեռուցում ունեն տնային տնտեսությունների միայն 
0.9%-ը. որը հավանաբար նախկին խորհրդային միության վերջին ժառանգությունն էր: 
Կացարանների ջեռուցման համար տնային տնտեսություններն  օգտագործել են բնական 
գազը` 49.6%.  փայտը` 25.0%. էլեկտրականությունը` 13.9%. և այլն: Շեշտակի նվազել է 
բնակարանները  փայտով և էլեկտրականությամբ  ջեռուցող տնային տնտեսությունների 
մասնաբաժինը. մինչդեռ գազը որպես ջեռուցման աղբյուր օգտագործողների 
համամասնությունը նկատելիորեն աճել է:  

 

Աղյուսակ  11.11. Հայաստան. Կացարանների ջեռուցման տեսակները. 2008 և 2009թթ 
(տոկոսներով)      

Ընդամենը Քաղաքներ Գյուղեր Կացարանի ջեռուցման տեսակը 
  2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 

Ընդամենը 100 100 100 100 100 100 
Չեն ջեռուցվել 1.4 1.3 1.9 1.8 0.4 0.2 
Ջեռուցվել են 98.6 98.7 98.1 98.2 99.6 99.8 

• կենտրոնացված ջեռուցում 0.9 0.9 1.0 1.3 0.7 0.2 
• ջեռուցման սեփական 

համակարգ 
3.3 7.0 4.5 9.5 1.1 2.3 

• այլ աղբյուր (գազ. էլեկտրա-
կանություն. փայտ և այլն) 94.4 90.8 92.6 87.4 97.8 97.3 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008 և 2009թթ 
          

2009թ.-ին տնային տնտեսությունների մեծամասնության համար ջեռուցման 
հիմնական աղբյուր է հանդիսացել գազը` 49.6 տոկոս:2009թ.-ին ինչպես Երևան քաղաքում. 
այնպես էլ այլ քաղաքային բնակավայրերում գազը դարձել է ջեռուցման հիմնական աղբյուր 
(աղյուսակ 11.12):  Իսկ գյուղական բնակավայրերում ջեռուցման հիմնական աղբյուրը 2009թ. 
մնացել է փայտը:  

 

Աղյուսակ 11.12. Հայաստան. Կացարանների ջեռուցման համար օգտագործված վառելիքը 
2008 և 2009թթ.* 

(տոկոսներով)      
Քաղաքային 
բնակավայրեր 

ք.Երևան Այլ 
քաղաքներ 

Գյուղական 
բնակավայրեր 

Ընդամենը 

  2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 
Նավթ. դիզելային 
վառելիք 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.2 1.1 0.5 0.5 
Էլեկտրա-
էներգիա 19.6 21.5 28.6 28.8 10.9 14.1 4.0 2.3 13.6 13.9 

Գազ 58.0 63.8 61.7 61.4 54.2 66.2 37.0 28.0 49.9 49.6 
Ածուխ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.7 0.1 0.3 
Փայտ 16.2 11.5 7.0 7.1 25.2 16.0 37.3 45.5 24.3 25.0 
Այլ 6.2 3.1 2.6 2.6 9.6 3.6 20.2 22.4 11.6 10.7 
Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008և 2009թթ. 

Նշում. *Հաշվառված են այն տնային տնտեսությունները. որոնք չեն ունեցել կենտրոնացված  կամ սեփական 
ջեռուցման համակարգ. բայց ջեռուցել են իրենց կացարանները և որպես ջեռուցման աղբյուր օգտագործել են 
վառելիքի գեթ  մեկ տեսակ:Տոկոսները հաշվարկված են բոլոր պատասխանների նկատմամբ:   
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Ընդհանուր առմամբ տնային տնտեսությունների միջին ամսական սպառողական 
ծախսերում կոմունալ ծառայությունների համար կատարված ծախսերը կազմել են 10.7 %. 
իսկ էլեկտրաէներգիայի համար կատարված ծախսերի մասնաբաժինն ամենաբարձրն է այլ 
կոմունալ ծառայությունների համեմատ (2009թ.-ին այն կազմում է կոմունալ ծախսերի ավելի 
քան   38 %-ը): Տնային տնտեսությունների միջին ամսական սպառողական ծախսերում կապի 
ծառայությունների համար կատարված ծախսերը կազմել են   4.6 %:  

Ոչ աղքատների կողմից կոմունալ ծառայությունների համար կատարված ծախսերը  
2009թ.-ին (մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական). 2.8 անգամ բարձր են. քան ծայրահեղ 
աղքատներինը. իսկ բնական գազի համար կատարված ծախսերը` 7.8 անգամ: Ոչ 
աղքատների կողմից կապի ծառայություններից միայն հեռախոսի և հեռագրի համար 
կատարված ծախսերը  2009թ.-ին  (մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական)  5.0 անգամ բարձր են. 
քան ծայրահեղ աղքատներինը: 

 
Գծապատկեր 11.3-ը համեմատում է ոչ աղքատների. աղքատների և ծայրահեղ 

աղքատների  միջին ամսական սպառողական ծախսերում տարբեր ծառայությունների 
համար կատարված ծախսերի մասնաբաժինները: 

 
 

Գծապատկեր 11.3. Հայաստան.  Տարբեր ծառայությունների դիմաց կատարված  ծախսերի 
մասնաբաժինն ընդամենը    սպառողական ծախսերի նկատմամբ ըստ աղքատության 

մակարդակի.  2009թ. 
(տոկոսներով)      

9.9

11.1

12.9

0.9
1.1

1.2

3.7

5.6

9.0

5.0
4.2

2.4

4.8
4.4

3.6

 Կոմունալ
ծառայութ յուններ

     ջուր     
էլեկտրաէներգիա

     բնական գազ կապի 
ծառայութ յուն

Ոչ աղքատ

Աղքատ

Ծայրահեղ
աղքատ

 
  Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ  2009թթ. 

   *ներառյալ հեռախոսավճարներ. հեռագրավարձը և ինտերնետային ծառայություններից օգտվելու վճարները  
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11.4. Երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների առկայությունը 
 

Հայաստանի տնային տնտեսությունները նշել են. որ երկարաժամկետ օգտագործման 
կենցաղային ապրանքների մեծ մասը հիմնականում ձեռք է բերված տարիներ առաջ: Գրեթե 
բոլոր տնային տնտեսություններում. անկախ բնակության վայրից. ունեն հեռուստացույց. իսկ 
սառնարան ունեն նրանց հիմնական մասը: 

2009թ.-ի ընթացքում ձեռք բերված երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների 
շարքում առավել հաճախ գնվել են լվացքի մեքենաներ. բջջային հեռախոսներ. 
սառնարաններ. հեռուստացույցներ. գազօջախներ և փոշեկուլներ: Համակարգչի ձեռքբերումը 
ևս աճել է: 

Աղյուսակ 11.14. Հայաստան. Երկարաժամկետ օգտագործման կենցաղային  
ապրանքների առկայությունը 100 ընտանիքի հաշվով 2008 և 2009թթ. 

 

Ընդամենը Քաղաք Գյուղ  
2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 2008թ. 2009թ. 

Հեռուստացույց 98 97 99 97 98 97 
Սառնարան 91 83 94 84 85 81 
Լվացքի մեքենա 79 79 82 81 73 74 
Փոշեկուլ 46 54 52 60 33 42 
Կարի մեքենա 42 43 41 41 45 46 
Գազօջախ 86 87 89 89 80 83 
Արբանյակային 
ալեհավաք 

7 13 6 12 9 16 

Բջջային հեռախոս 72 74 75 75 68 72 
Տեսամագնիտոֆոն 35 45 37 48 31 40 
Տեսախցիկ 3 5 3 6 1 4 
Լուսանկարչական 
ապարատ 

22 29 21 29 23 30 

Երաժշտական 
կենտրոն 

23 29 26 30 19 26 

Համակարգիչ 10 15 14 21 2 4 
  Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008 և 2009թթ. 

 
Վերջին տարիների ընթացքում կտրուկ ավելացել է  բջջային հեռախոս ունեցող 

տնային տնտեսությունների քանակը. հատկապես գյուղական վայրերում. որտեղ նրանց թիվը 
2009թ.-ին հասել է 72%: 

Համաձայն կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների 
վիճակագրական տվյալների.  2009թ.-ին բջջային կապի բաժանորդների քանակը հասել է 
2651.6 հազարի. ինչը   12%-ով բարձր է 2008թ.-ի  համապատասխան ցուցանիշից:  

Այդուհանդերձ. համակարգիչ ունեցող տնային տնտեսությունների քանակը դեռևս 
շատ փոքր է (15.4%):  2009թ.-ին  տնային տնտեսությունների 5.6%-ը տանն ունի մշտական 
ինտերնետային կապ. իսկ 3.9%-ը` ոչ մշտական ինտերնետային կապ: Տնային 
տնտեսությունների 7.2%-ն օգտվում է ինտերնետային կապից այլ վայրերում: 
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