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Նախաբան
Խորհր դա յին Միու թյան փլու զու մից հե տո նո րան կախ պե տու թյուն նե րի կա ռուց ման ըն թաց

քը հեշտ չի ե ղել, այն նաև չի ա ռանձ նա ցել իր արդ յու նա վե տու թյամբ: Ազ գա յին և տա րա ծաշր
ջա նա յին բախ վող շա հե րը հա ճա խա կի են խո չըն դոտ հան դի սա ցել պե տա կան կա ռույց նե րի 
վե րա կանգն ման և վե րա կա ռուց ման ռազ մա վա րու թյան զար գաց ման ճա նա պար հա յին նոր 
քար տե զի մշակ մա նը, ար դար և արդ յու նա վետ տնտե սա կան հա մա կար գի հաս տատ մա նը, 
ար դա րա ցի, սո ցիա լա պես կա յուն և նե րա ռա կան հա սա րա կու թյան ա պա հով մա նը: Այս հա
մա տեքս տում ոչ մշտա պես է մշակ վել կամ ի րա կա նաց վել նշված խնդիր նե րի լուծ ման արդ
յու նա վետ քա ղա քա կա նու թյուն:

 2011 թվա կա նին Հ րայր Մա րուխ յան հիմ նադ րա մը (ՀՄՀ)՝ Գեր մա նիա յի Դաշ նու թյան Ֆ րիդ
րիխ Է բերտ հիմ նադ րա մի (ՖԷՀ) ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյամբ հրա տա րա կեց « Սո ցիա լա կան 
բա րե փո խում նե րը Հա յաս տա նում» աշ խա տու թյու նը, ո րի նպա տակն էր ներ կա յաց նել քա
ղա քա կա նու թյան նո րա րա րա կան մշա կում ներ ե րեք կարևոր՝ ա ռող ջա պա հու թյան, սո ցիա
լա կան բնա կա րան նե րի և զ բաղ վա ծու թյան ո լորտ նե րի վե րա բեր յալ: Այս ծրա գի րը սեր տո րեն 
կապ ված է ՀՄՀի հիմ նա կան ա ռա քե լու թյան հետ՝ ձևա վո րել նոր քա ղա քա կան լու ծում ներ, 
ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան բո լոր շա հա ռու նե րին և ա ջակ ցել դրանց գոր ծադր մա նը:

 Հետևա բար, այս նա խա ձեռ նու թյու նը նպա տակ ու ներ լրաց նե լու երկ րում առ կա հան
րա յին քա ղա քա կա նու թյան բա նա վե ճի բա ցը, ին չը շա րու նա կում է խո րաց նել հան րու թյան 
օ տա րումն ու հա սա րա կու թյան բևե ռա ցու մը: Մենք ակն կա լում ենք, որ կնպաս տենք մո տե
ցում նե րի բազ մա զա նու թյան ընդ լայն մա նը և կ պար զա բա նենք ներ կա յիս կա ռա վա րու թյան 
գոր ծու նեու թյան և հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րում քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյան ակն
կա լիք նե րի միջև առ կա բա ցը: Երբ քա ղա քա ցի նե րը ներգ րավ ված չեն ո րո շում նե րի կա յաց
ման գոր ծըն թա ցում, հե տա գա յում նրանք չեն մաս նակ ցում քա ղա քա կան, տնտե սա կան և սո
ցիա լա կան գոր ծըն թաց նե րում նույն պես: Ե թե Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը ցան կա նում է 
մեղ մաց նել հա սա րա կու թյան օ տա րու մը, հու սալ քու թյու նը, ար տա գաղ թը, իշ խա նու թյուն նե
րի նկատ մամբ վստա հու թյան պա կա սը, ա պա այն պետք է հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի կազ
մա կեր պել քա ղա քա ցի նե րի կյան քի վրա ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող խնդիր նե րի վե
րա բեր յալ հնա րա վո րինս լայն ընդգր կում ու նե ցող հան րա յին քննար կում ներ:

 « Սո ցիա լա կան բա րե փո խում նե րը Հա յաս տա նում» ու սում նա սի րու թյան երկ րորդ մա սի 
նպա տակն է շա րու նա կել նույն տրա մա բա նու թյամբ, և այս տեղ ըն թեր ցո ղը կա րող է ծա նո
թա նալ կի րա ռե լի ու կեն սու նակ քա ղա քա կան լու ծում նե րի հետ, ո րոնք կոչ ված են հաղ թա հա
րե լու ա ռանց քա յին հիմ նախն դիր ներն ու բաց թո ղում նե րը մյուս ե րեք ա ռաջ նա յին ո լորտ նե
րում: Ու սում նա սի րու թյան ա ռա ջին գլու խը՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե
սու թյան զար գաց ման ռազ մա վա րու թյու նը», ընդգ ծում է արդ յու նա վետ գյու ղատն տե սու թյան՝ 
իբրև տնտե սա կան զար գաց ման նա խա պայ ման լի նե լու հան գա ման քը, և ներ կա յաց նում 
գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տի ա ռա ջի կա տաս տա րի նե րի ռազ մա վա րու թյու նը: Երկ րորդ 
գլու խը՝ « Հան քարդ յու նա բե րու թյան զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րը Հա յաս տա նում», նե րա
ռում է ո լոր տի տնտե սա կան նե րու ժը և զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րը, ինչ պես նաև հան
քարդ յու նա բե րու թյան օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մը: Եր րորդ գլու խը՝ « Ման կա վար ժա կան 
ո լոր տի աշ խա տող նե րի սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան հան րակր թու թյան հա մա կար գում», գ նա հա տում է ՀՀ հան րակր թա կան հա մա կար գում 
ու սու ցիչ նե րի սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան ներ կա յիս հիմ նախն դիր նե րը, բա ցա հայ
տում է նրանց սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում նե րը և բա րե լավ ման ա ռա ջար կու
թյուն ներ է ներ կա յաց նում:
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Առ կա լա վա գույն փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը և փաս տարկ ված ա ռա ջարկ նե րի ներ կա յա

ցու մը կնպաս տեն ո լորտ նե րի նոր քա ղա քա կա նու թյան մշակ մա նը: Արդ յուն քում՝ կբա րե լավ
վեն հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րը, կքա ջա լեր վի և կա պա հով վի քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ
ցա յին դե րա կա տա րու թյու նը, պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րը և հա մայնք նե րը փո խա դարձ 
կա պի մեջ կլի նեն շա հա ռու նե րի հետ, ինչն էլ կմե ծաց նի հան րա յին վստա հու թյու նը:

Հ րայր Մա րուխ յան և Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ նադ րամ նե րը հա վա տա ցած են, որ հան րա
յին հա մա ձայ նեց ված քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով հնա րա վոր է ախ տո րո շել ու լու ծել առ կա 
խնդիր նե րը՝ նպաս տե լով քա ղա քա ցի նե րի կյան քի ո րա կի բա րե լավ մա նը, ար դա րա ցի, սո
ցիա լա պես կա յուն հա սա րա կութ յան ձևա վոր մա նը:
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Հայաստանի Հանրապետության 
գյուղատնտեսության զարգացման 
ռազմավարությունը

Ներածություն

Գ յու ղատն տե սու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տնտե սու թյան կարևո րա գույն 
ո լորտ նե րից մեկն է: Երկ րի տնտե սա կան զար գաց ման, պա րե նա յին անվ տան գու թյան, գյու
ղա կան բնակ չու թյան կեն սա պայ ման նե րի բա րե լավ ման և կ յան քի ո րա կի բարձ րաց ման ա ռու
մով՝ արդ յու նա վետ գյու ղատն տե սու թյու նը ա ռաջ նա յին նա խա պայ ման է: Այս կարևոր ա ռա
քե լու թյան հետ միա սին գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյու նը բնա կան գոր ծոն նե րից մեծ 
կախ վա ծու թյան և պա հան ջար կի նվազ ճկու նու թյան պատ ճա ռով խիստ ռիս կա յին է: Հատ
կան շա կան է, որ, ե թե բիզ նե սի այլ ո լորտ նե րում ձեռ նե րե ցի ան հա ջո ղու թյու նը պատ ճառ է 
դառ նում ե կա մուտ նե րի ժա մա նա կա վոր կրճատ ման կամ, ծայ րա հեղ դեպ քում՝ այդ բիզ նե սից 
այդ գոր ծա րա րի հե ռաց ման, ա պա գյու ղա տնտե սա կան ար տադ րու թյան վնա սա բե րու թյու նը, 
ձեռ նար կա տի րու թյան այ լընտ րան քի սահ մա նա փա կու թյան և պե տա կան ա ջակ ցու թյան բա
ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, պատ ճառ է դառ նում գյու ղից մարդ կանց հե ռաց ման: Իսկ դրա 
հետևան քով գյու ղա կան տա րածք նե րի բնա կա զեր ծու մը լուրջ սպառ նա լիք է երկ րի տնտե սա
կան տա րածք նե րի ներ դաշ նակ զար գաց ման և ար տադ րա կան նե րու ժի արդ յու նա վետ օգ
տա գործ ման հա մար: Ուս տի Հա յաս տա նի աշ խար հա քա ղա քա կան դիր քը և պե տա կան անվ
տան գու թյան շա հե րը պա հան ջում են՝ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ամ րապնդ ման, ժո ղովր
դագ րա կան գոր ծըն թաց նե րի արդ յու նա վետ կա ռա վար ման և պա րե նա յին անվ տան գու թյան 
մա կար դա կի բարձ րաց ման խե լա միտ ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցում:

Անց յալ դա րի 90ա կան թվա կան նե րի սկզբին, դեռևս մինչև Խորհր դա յին Միու թյան փլու
զու մը, Հա յաս տա նում ագ րա րա յին բա րե փո խում նե րի ան նա խա դեպ քայ լեր ձեռ նարկ վե ցին: 
Շուրջ յոթ տաս նամ յա կի պե տա կան սե փա կա նու թյան մե նա շնոր հը հաղ թա հա րե լով՝ սե փա կա
նա շնորհ վե ցին հո ղը և գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան հիմ նա կան մի ջոց նե րը: Օ րենսդ
րա կան հիմ քեր ստեղծ վե ցին սե փա կա նու  թյան և տն տե սա վար ման բազ մաձևու թյան, գնե րի 
ա զա տա  կա  նաց ման, բան կա յին հա մա   կար գի, ար տադ րա կան և սո ցիա լա կան են թա կա ռուց
վածք նե րի մաս նա վո րեց ման հա մար: Նո րան կախ Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րի հիմ նա
կան ու ղե նիշ նե րը մաս նա վոր սե փա կա նու թյան և շու կա յա կան տնտե սու թյան ինք նա կար գա
վոր ման ա ռա վե լու թյուն նե րի գա ղա փա րին ա պա վի նած տնտե սա կան բա րե փո խում ներն էին: 
Սա կայն, այդ բա րե փո խում ներն ըն թա նում էին նախ կին տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում ձևա
վոր ված տնտե սա կան կա պե րի խա թար ման, երկ րի ար տա քին հա ղոր դակ ցու թյան ու ղի նե րի 
շրջա փակ ման և ար ցախ յան գո յա պայ քա րի պայ ման նե րում, ո րի հետևան քով ի հայտ ե կան 
բազ մա թիվ հիմ նախն դիր ներ: Այդ հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ էր 
ի րա կա նաց նել նպա տա կա մետ և հետևո ղա կան ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյուն, ո րի հիմ
նա կան վեկ տո րը պի տի լի ներ գյու ղատն տե սու թյան պե տա կան ա ջակ ցու թյու նը:

Վեր ջին եր կու տաս նամ յակ  նե րին ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից ի րա կա նաց վել են հիմ նա
կա նում կար ճա ժամ կետ, տե ղա յին բնույթ կրող, ծա վալ նե րով ու նշա նա կու թյամբ փոքր ա ջակ
ցու թյան ծրագ րեր, ո րոնք չեն ա պա հո վել գյու ղի և գ յու ղատն տե սու թյան կա յուն զար գա ցում:
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Հաշ վի առ նե լով մի ջազ գա յին փոր ձը, ա զա տա կան շու կա յա կան տնտե սա կան հա րա բե րու

թյուն նե րի անց ման տա րի նե րի ձեռք բե րում նե րը և բաց թո ղում նե րը՝ մշակ վել է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե սու թյան և գ յու ղա կան տա րածք նե րի զար գաց ման ռազ մա
վա րու թյու նը, ո րը կա րող է ու ղեն շա յին փաս տա թուղթ հան դի սա նալ 20122022թթ. ժա մա
նա կա հատ վա ծի ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա կա նաց ման հա մար:

Գ լուխ 1. Գ յու ղատն տե սու թյան և գ յու ղա կան տա րածք նե րի 
զար գաց ման ներ կա վի ճա կի գնա հա տա կա նը/ո լոր տի  
խոչըն դոտ նե րը և հիմ նախն դիր նե րը/

1.1 Գ յու ղատն տե սու թյան ե լա կե տա յին վի ճա կը
Գ յու ղատն տե սու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տնտե սու թյան կարևոր ո լորտ նե

րից մեկն է, ո րին բա ժին է ընկ նում երկ րի ՀՆԱի 17 տո կո սը և զ բաղ ված նե րի ըն դա մե նը 45 
տո կո սը:

Դեռևս Խորհր դա յին Միու թյան փլու զու մից ա ռաջ Հա յաս տա նի ժո ղո վուր դը հան րաք վեի 
մի ջո ցով ի րաց րեց իր ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը և 1991թ. սեպ տեմ բե րի 21ին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը հռչա կեց ան կախ պե տու թյուն: Շուրջ յոթ տաս նամ յակ կենտ րո նա ցած
պլա նա յին տնտե սու թյուն ու նե ցող երկ րի նոր իշ խա նու թյու նը նա խընտ րեց տնտե սու թյան 
ա զա տա կանշու կա յա կան կողմ նո րո շու մը և ա ռա ջին քայ լե րը ձեռ նար կեց տնտե սա կան բա
րե փո խում նե րի ուղ ղու թյամբ: Այս գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում ա ռանձ նա պես կարևոր վե
ցին ագ րա րա յին բա րե փո խում նե րը և ընտր վեց հո ղի և գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան 
մի ջոց նե րի, սպա սար կող են թա կա ռուց վածք նե րի, գյուղմ թերք ներ ի րաց նող և հումք վե րամ
շա կող կազ մա կեր պու թյուն նե րի մաս նա վո րեց ման քա ղա քա կա նու թյու նը:

Խորհր դա յին վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում գոր ծող 860 
խո շոր պե տա կան և կո լեկ տիվ գյու ղատն տե սա կան ձեռ նար կու թյուն ներ 19911992 թթ. ըն
թաց քում լու ծար վե ցին, և ն րանց փո խա րեն ներ կա յումս ձևա վոր վել են շուրջ 340000 գյու
ղա ցիա կան տնտե սու թյուն ներ: Վեր ջին նե րիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով հատ կաց վել է 
վա րե լա հո ղե րի ա վե լի քան 82.0, բազ մամ յա տնկարկ նե րի 75.0 և խոտ հար քե րի 50.0 տո
կո սը: Այս պի սի մե ծա թիվ տնտե սու թյուն նե րի ստեղ ծու մը պատ ճառ է դար ձել հո ղա տես քե րի 
ծայ րաս տի ճան մաս նատ ման, ո րի հետևան քով մեկ գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյա նը բա ժին է 
ընկ նում ըն դա մե նը 1.4 հա գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քեր, այդ թվում մոտ 1 հա վա րե լա
հող: Քա նի որ գյու ղատն տե սու թյան տեխ նի կա կան, տեխ նո լո գիա կան, մար քե թին գա յին և 
կազ մա կեր պա կան հա մա կար գե րը հա մա պա տաս խա նեց վել էին խո շոր գյու ղատն տե սա կան 
ձեռ նար կու թյուն նե րի չա փա նիշ նե րին, ագ րա րա յին բա րե փո խում նե րից հե տո ի հայտ ե կան 
բազ մա թիվ հիմ նախն դիր ներ, ո րոնք մինչ այժմ դեռևս արդ յու նա վետ լու ծում չեն ստա ցել: 
Դ րան նպաս տեց նաև այն հան գա ման քը, որ հո ղի սե փա կա նաշ նոր հու մից հե տո բա վա կա
նին ձգձգվեց ագ րո պա րե նա յին հա մա լի րի մյուս ո լորտ նե րի՝ վե րամ շա կող, ար տադ րա կան 
և տեխ նի կա կան սպա սար կում ի րա կա նաց նող պե տա կան կա ռույց նե րի մաս նա վո րեց ման 
գոր ծըն թա ցը, ո րը պատ ճառ դար ձավ դրանց կազ մա լուծ ման և ար տադ րու թյան մի ջոց նե
րի զգա լի կորս տի: Տն տե սա վար ման շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վո րու մը պա
հան ջում էր հա մա պա տաս խան շու կա յա կան են թա կա ռուց վածք ներ, մաս նա վո րա պես՝ ֆի
նան սա վար կա յին, ա պա հո վագ րա կան և ագ րա րա յին շու կա յի ինս տի տուտ նե րի կա յա ցում: 
Սա կայն այս գոր ծըն թաց նե րը ևս դան դա ղում էին, ո րի պատ ճա ռով ցան կա լի դրսևո րում 
չէին ստա նում ագ րա րա յին բա րե փո խում նե րի ակն կա լիք նե րը: Այ դու հան դերձ, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան հա մար բա վա կա նին ծանր 19911995 թվա կան նե րին, շնոր հիվ ագ րա
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րա յին բա րե փո խում նե րի և մի ջազ գա յին հան րու թյան ա ջակ ցու թյան, ո րոշ չա փով լուծ վե ցին 
բնակ չու թյան զբաղ վա ծու թյան և պա րե նա յին ա պա հով ման հիմ նախն դիր նե րը:

Ագ րա րա յին բա րե փո խում նե րի երկ րորդ փու լում (19962000թթ.) պե տու թյան ագ րա րա յին 
քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան գե րա կա յու թյու նը գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տի ար տադ
րա կան և սո ցիա լա կան են թա կա ռուց վածք նե րի ակ տի վա ցումն էր: Դ րան նպաս տեց ֆի
նան սա կան շու կա յի կա յա ցու մը և ագ րո վե րամ շակ ման ո լոր տի  հզո րու թյուն նե րի մաս նա կի 
վե րա կանգ նու մը:

Վեր ջին տաս նամ յա կում գյու ղատն տե սու թյան մեջ դրսևոր վե ցին տնտե սա կան ա ճի կա յու
նաց ման և ա ռան ձին ար տադ րու թյուն նե րի գծով մրցու նա կու թյան բարձ րաց  ման ո րո շա կի 
նա խան շան ներ: Սա կայն 2008 թվա կա նից ա հագ նա ցող հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե
սա կան ճգնա ժա մը իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն ու նե ցավ նաև տնտե սու թյան ագ րա
րա յին հատ վա ծի վրա: ՀՀ Կա ռա վա րու թյան կող մից ի րա կա նաց ված հա կաճգ նա ժա մա յին 
մի ջո ցա ռում նե րը լայ նա ծա վալ բնույթ չէին կրում և ան կա րող էին կա սեց նել գյու ղատն տե
սու թյան ո լոր տի տնտե սա կան ան կու մը: Հատ կա պես 2010 թվա կա նին գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րու թյան ծա վա լը պա կա սեց 13.4 տո կո սով, որ լրջո րեն ար գե լա կեց հան րա պե տու
թյան տնտե սա կան ա ճը: Գ յու ղատն տե սու թյան ճյու ղի կա յուն զար գաց ման վրա դեռևս մեծ է 
բնա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը, սա կայն, ինչ պես ցույց է տա լիս մի ջազ գա յին փոր ձը, 
ռիս կե րի կա ռա վար ման հա մար կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեն եր կա րա ժամ կետ նպա տա
կա յին քա ղա քա կա նու թյան պե տա կան ա ջակ ցու թյան գոր ծիք նե րը, տեխ նի կա կան, տեխ նո
լո գիա կան և ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գե րի զար գա ցու մը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյան ծրագ րե րի գե րակ շիռ մա սը կրում է 
կար ճա ժամ կետ, ա ռան ձին դեպ քե րում՝  է պի զո դիկ բնույթ, ո րի պատ ճա ռով գյու ղատն տե
սա կան սյու բեկտ նե րի կող մից ըստ ար ժա նա վույն չեն ըն կալ վում և ակն կալ վող արդ յունք 
չեն ա պա հո վում: Վեր ջին տաս նամ յա կում պե տա կան ա ջակ ցու թյան շրջա նակ նե րում միայն 
«Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս տում» և «Բույ սե րի պաշտ պա նու թյան մի ջո ցա
ռում ներ» ծրագ րերն են ա մեն տա րի ֆի նան սա վոր վել: Ընդ ո րում՝ միչև 2008թ. դրանք ի րա
կա նաց վում էին «Եվ րա միու թյան պա րե նա յին ա ջակ ցու թյուն» ծրագ րով ՀՀին ցու ցա բեր վող 
օգ նու թյան մի ջոց նե րից, ո րի շնոր հիվ, նաև ՄԱԿի ՊԳԿ տեխ նի կա կան օ ժան դա կու թյամբ, 
կա տա րե լա գործ վում էր ծրագ րի կա ռա
վա րու մը և հիմ նա վոր ված կեր պով ա վե
լաց վում ֆի նա նան սա վո րու մը: 2010թ. այս 
ծրագ րե րից ա ռա ջի նի ֆի նան սա վո րու մը 
կրճատ վել է ա վե լի քան մեկ եր րոր դով, 
իսկ երկ րո դի նը 50 տո կո սով: «Պե տա
կան ա ջակ ցու թյուն գյու ղատն տե սա կան 
հո ղօգ տա գոր ծող նե րին» ծրա գի րը, ո րով 
ի րա կա նաց վում էր հան րա պե տու թյան 
ա ռա վել ռիս կա յին տա րա ծաշր ջան նե
րի գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն նե րին 
հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցան
քա տա րա ծու թյան 1հա. հաշ վով 35հազ. 
դրամ սուբ սի դիա յի հատ կա ցում, 2007
2009թ.թ. նկա տե լիո րեն նպաս տեց սուբ
սի դա վոր վող գյու ղա կան հա մայնք նե րի 
տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան ակ տի
վաց մա նը: Սա կայն 2010թ. ա ռանց լուրջ 

2008 թ-ից ահագնացող 

համաշխարհային 

ֆինանսատնտեսական 

ճգնաժամը իր 

բացասական 

ազդեցությունն ունեցավ 

տնտեսության ագրարային 

հատվածի վրա

«
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փաս տարկ նե րի նպա տա կա հար մար չհա մար վեց շա րու նա կել այդ ծրա գի րը, ո րի արդ յուն
քում փոխ վեց ծրագ րի ուղղ վա ծու թյու նը և մոտ 3 ան գամ կրճատ վեց ֆի նան սա վո րու մը: Այս
պի սի մար տա վա րու թյու նը նսե մաց նում է գյու ղատն տե սու թյան պե տա կան ա ջակ ցու թյան 
քա ղա քա կա նու թյան վար կա նի շը և թու լաց նում շա հա ռու նե րի գոր ծա րար կա րո ղու թյուն նե րը: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, տնտե սու թյան զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րը պա հան ջում էին 
հա կաճգ նա ժա մա յին քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ նե րում մե ծաց նել գյու ղատն տե սա կան 
ո լոր տին ցու ցա բեր վող պե տա կան ա ջակ ցու թյու նը, սա կայն, 2008թ. հա մե մա տու թյամբ 2010թ 
ին պե տա կան բյու ջեից գյու ղատն տե սու թյան ֆի նան սա վո րու մը կրճատ վել է 34.6 տո կո սով: 
Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ա վե լի քան 2.7 ան գամ ա վե լա ցել է ո ռոգ ման հա մա կար գե րի 
պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը:

Գ յու ղատն տե սա կան հում քի վե րամ շակ ման հա մա կար գում 19911997թթ. շեշ տա  կիո րեն 
նվա զե ցին ար տադ րա կան  հզո րու թյուն նե րի օգ տա գործ ման մա կար դա կը և ար տա դրու
թյան ծա վալ նե րը։ Սա կայն 1998 թվա կա նից հե տո, լրա ցու ցիչ ներդ րում նե րի, ար տադ րան քի 
մրցու նա կու թյան բարձ րաց ման և ար տա հան ման ընդ լայն ման շնոր հիվ, զգա լիո րեն բա րե
լավ վել է այս հա մա կար գի վի ճա կը։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան արդ յու նա բե րու թյան 
հա մա խառն ար տադ րան քի մեջ սննդարդ յու նա բե րու թյան տե սա կա րար կշի ռը 2010թ. կազ
մել է 33.7 տո կոս, իսկ ընդ հա նուր մշա կող արդ յու նա բե րու թյան մեջ՝ 51.0 տո կոս։

Գ յու ղատն տե սա կան մթերք նե րի վե րամ շակ ման հա մա կար գի գոր ծու նեու թյան ակ տի վա
ցու մը և ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը ո րո շա կիո րեն նպաս տել են գյու ղատն տե
սա կան ար տա դրան քի ի րաց ման հիմ նախնդ րի մեղ մաց մա նը և տն տե սու թյուն նե րի ապ րան
քայ նու թյան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը։

Այս ուղ ղու թյամբ դրա կան տե ղա շար ժերն ա ռա վել զգա լի կլի նեին, ե թե հիմ նո վին լուծ վեին 
գյու ղատն տե սու թյան վար կա վոր ման և ռիս կե րի ա պա հո վագր ման հիմ նա խնդիր նե րը։ Թեև 
առևտ րա յին բան կե րի և վար կա յին կազ մա կեր պու  թյուն նե րի մի ջո ցով տա րեց տա րի ա վե լա
նում են գյու ղատն տե սու թյա նը հատ կաց վող վար կա յին մի ջոց նե րը, բայց դրանք բա վա րա
րում են պա հան ջար կի մոտ 10  %ը։ Այ դու հան դերձ, աս տի ճա նա բար ձևա վոր  վում է սպա
սարկ ման և շու կա յա կան են թա կա ռուց վածք նե րի այն պի սի հա մա կարգ, ո րը հա մա հունչ է 
ա զա տա կան տնտե սու թյան սկզբունք նե րին: Կարևո րա գույն ձեռք բե րում է տնտե սա վա րող 
սուբ յեկտ նե րի գոր ծե լաո ճի և մ տա ծե լա կեր պի փո փո խու թյու նը, երբ ար տադ րողն այլևս իր 
ար տադ րա կան խնդիր նե րի լու ծումն ամ բող ջու թյամբ չի կա պում պե տա կան հո վա նա վոր
չու թյան հետ: Այ դու հան դերձ դեռևս խիստ ցածր է գյու ղատն տե սու թյան արդ յու նա վե տու
թյու նը և գ յու ղա կան բնակ չու թյան հիմ նա կան, իսկ շատ տե ղե րում միակ՝ գյու ղատն տե սա
կան գոր ծու նեու թյու նից ստաց վող ե կա մու տը: Ուս տի, բնավ պա տա հա կան չէ, որ վեր ջին 
ե րեք տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում շատ երկր նե րում ըն դուն վում է գյու ղատն տե սու թյան 
բազ մա ֆունկ ցիո նա լու թյան սկզբուն քը և պե տու թյան ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյու նը 

հա մա պա տաս խա նեց վում է այդ սկզբուն քի 
պա հանջ նե րին։ Այ սինքն՝ գյու ղատն տե սու
թյու նը դի տարկ վում է ոչ թե որ պես նյու թա
կան ար տադ րու թյան սո վո րա կան ո լորտ, այլ 
ա ռանձ նա հա տուկ ո լորտ, ո րի գոր ծա ռույ թը 
չի սահ մա նա փակ վում միայն գյու ղատն տե
սա կան ար տադ րանք նե րի ար տադ րու թյամբ։ 
Այս կարևոր գոր ծա ռույ թից բա ցի, գյու ղատն
տե սու թյու նը ա պա հո վում է գյու ղա կան տա
րածք նե րի զար գա ցում, շրջա կա մի ջա վայ րի, 
հատ կա պես գյու ղա կան լանդ շաֆտ նե րի և 

Խիստ ցածր է 
գյուղական բնակչության 
հիմնական` 
գյուղատնտեսական 
գործունեությունից 
ստացվող եկամուտը

«
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ռեկ րեա ցիոն ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյուն, ժո ղովր դագ րա կան գոր ծըն թաց նե րի կար գա
վո րում, ազ գա յին նկա րագ րի, կեն ցա ղի, սո վո րույթ նե րի ու ա վան դույթ նե րի պահ պա նում:

ՀՀ ագ րա րա յին բա րե փո խում նե րի սկզբնա կան փու լի հիմ նա կան գոր ծըն թա ցը հո ղի սե
փա կա նաշ նոր հումն էր: Վեր ջինս ի րա կա նաց վեց պահ պա նե լով սո ցիա լա կան ար դա րու թյան 
և բո լոր գյու ղաբ նակ նե րին միև նույն ե լա կե տա յին պայ ման ներ ա պա հո վե լու սկզբուն քով: 
Քա նի որ գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քերն ըստ ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի դա սա կարգ
ված էին 5 կա տե գո րիա յի, հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծե լու անհ րա ժեշ տու թյու
նից ել նե լով՝ գյու ղա կան ըն տա նի քին հա սա նե լիք հո ղա բա ժի նը լրաց վում էր հա մայն քի 
վար չա կան տա րած քի տար բեր հատ ված նե րում տե ղա բաշխ ված 34 հո ղակ տոր նե րով, ո րի 
հետևան քով ա վե լի փոքր չա փե րի տրոհ վե ցին գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն նե րի հո ղակ
տոր նե րը: Այդ պատ ճա ռով եր բեմ նի զանգ վա ծա յին հո ղակ տոր նե րը մաս նատ վե ցին և ներ
կա յումս գյու ղա տնտե սա կան ար տադ րու թյան արդ յու նա վետ կա ռա վար մա նը լրջո րեն խո
չըն դո տում են գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն նե րի փոքր չա փե րը։ Մի ջին հաշ վով մեկ ըն տա
նե կան գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյա նը բա ժին է ընկ նում 1.4 հա գյու ղա տնտե սա կան տար բեր 
հո ղա տես քեր, այդ թվում 1.1 հա վա րե լա հող, որն ան բա վա րար է ըն տա նի քի սո ցիա լա կան 
կա րիք նե րի բա վա րար ման և ար տադ րու թյան վար ման նպա տա կով ին տեն սիվ տեխ նո լո
գիա նե րի ներդր ման հա մար: Ա վե լին, ա ռան ձին դեպ քե րում տնտե սա պես չի ար դա րաց նում 
միմ յան ցից զգա լի հե ռա վո րու թյան վրա գտնվող և բեր րիու թյան տար բեր մա կար դակ ու նե
ցող հո ղակ տոր նե րի մշա կու մը, ո րի հետևան քով Հա յաս տա նի նման սա կա վա հող երկ րում, 
որ տեղ բնա կչու թյան մեկ շնչի հաշ վով գյու ղատն տե սա կան հո ղե րը կազ մում են 0.65 հա, 
իսկ վա րե լա հո ղե րը՝ ըն դա մե նը 0.14 հա, վա րե լա հո ղե րի շուրջ 3537 տո կո սը նպա տա կա յին 
նշա նա կու թյամբ չի օգ տա գործ վում: Որ պես հետևանք՝ գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի 
ցան քա տա րա ծու թյուն նե րը և բազ մամ յա տնկարկ նե րի տա րածք նե րը 1990 թվա կա նի հա մե
մա տու թյամբ 2011 թվա կա նին հա մա պա տաս խա նա բար պա կա սել են 31.3 և 32.6 տո կո սով 
(գծա պատ կեր 1 և 2)։

Գ ծա պատ կեր 1: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները
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Վե լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 20082010թ.թ. մի ջին տվյալ նե րով վա րե լա հո ղե րի և 
բազ մամ յա տնկարկ նե րի ոչ լիար ժեք և ն պա տա կա յին օգ տա գործ ման պատ ճա ռով գյու ղա
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ցիա կան տնտե սու թյուն նե րը չեն կա րո ղա ցել ստա նալ շուրջ 193  մլրդ. Դ րա մի ե կա մուտ, ո րը 
կազ մում է բու սա բու ծու թյան հա մա խառն ար տադ րան քի ա վե լի քան 50 տո կո սը:

Գ ծա պատ կեր 2: Բազմամյա տնկարկների տարածությունները
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Դեռևս ցածր է գյու ղա տնտե սա կան մշա կա բույ սե րի բեր քա  տվու թյու նը, ո րի հիմ նա կան 
պատ ճա ռը ար տադ րու թյան ին տեն սի վու թյան ան բա վա րար մա կար դակն է: Բա վա կան է 
փաս տել, որ վեր ջին տաս նամ յա կում ա վե լի քան 10 ան գամ կրճատ վել է հան քա յին, գրե թե 
18 ան գամ՝ օր գա նա կան պա րար տան յու թե րի և շուրջ 10 ան գամ բույ սե րի պաշտ պա նու թյան 
մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը: 1990ա կան թվա կան նե րի կե սե րին, բա ցա ռու թյամբ Գ յում րու 
սե լեկ ցիոն կա յա նի և երկ րա գոր ծու թյան գի տա կան կենտ րո նի, կազ մա լուծ վե ցին հա ցա հա
տի կա յին մշա կա բույ սե րի սերմ նա բու ծա կան տնտե սու թյուն նե րը: Դ րա հետևան քով հա ցա
հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծու թյան միայն 1012 տո կոսն էր մշակ վում բարձր 
վե րար տադ րու թյան սեր մե րով: 20102011թ.թ. Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նից ներկր ված 
բարձր վե րար տադ րու թյան 11.5 հազ. տոն նա աշ նա նա ցան ցո րե նի և 2 հազ. տոն նա գա րու 
սեր մե րը սոր տա թար մաց ման ա ռու մով դեռևս շո շա փե լի արդ յունք չեն կա րող ա պա հո վել: 
Ուս տի նա խա պատ վու թյու նը պետք է տալ տե ղում սերմ նա բու ծու թյան ար դիա կան հա մա
կար գի զար գաց մա նը: Այս ա ռու մով նկա տե լի ա ռա ջըն թաց կա կար տո ֆի լի սերմ նա բու ծու
թյան ո լոր տում, որ տեղ մաս նա վոր սեր մար տադ րող նե րի կող մից հո լան դա կան և գեր մա նա
կան բարձր վե րար տադ րու թյան տնկան յու թի ներկր ման և տե ղում բազ մաց ման արդ յուն քում 
ձևա վոր վել է արդ յու նա վետ հա մա կարգ:

Ի րա վի ճա կը ծանր է գյու ղատն տե սու թյան տեխ նի կա կան ա պա հով ման և ս պա սարկ ման 
ծա ռա յու թյուն նե րի բնա գա վա ռում: Ներ կա յումս գյու ղա տնտե սա կան տեխ նի կա յի և սար քա
վո րում նե րի ա վե լի քան 90 տո կո սը շա հա գործ վում է ար դեն 2030 տա րի, ո րի պատ ճա ռով էլ 
հա ճա խա ցել են ան սար քու թյուն նե րը, ցածր է ար տադ րո ղա կա նու թյու նը:

Վեր ջին մեկ ու կես տաս նամ յա կում պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ զգա լի աշ խա տանք ներ 
են կա տար վել ո ռոգ ման հա մա կար գե րի վե րա կանգն ման և զար գաց ման ուղ ղու թյամբ: Այս 
ո լոր տում դեռևս ա նե լի քը մեծ է: Խորհր դա յին տա րի նե րին ձևա վոր ված հա մա կար գը խիստ 
ծախ սա տար էր, քա նի որ է ժան է լեկտ րաէ ներ գիա յի պայ ման նե րում գե րակշ ռում էր մե խա
նի կա կան ո ռո գու մը: Ներ կա յումս մեծ ներդ րում ներ են կա տար վում ըստ հնա րա վո րու թյան 
ինք նա հոս ո ռոգ ման անց նե լու և ջ րա տար հա մա կար գը պահ պա նե լու ուղ ղու թյամբ: ՀՀ պե
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տա կան բյու ջեից ո ռոգ ման հա մա կար գին կա տար վող հատ կա ցում նե րը գրե թե 2 ան գամ գե
րա զան ցում են գյու ղատն տե սու թյան մյուս բո լոր ծրագ րե րի հա մար նա խա տես ված գու մա րը, 
սա կայն հան րա պե տու թյան 232.9 հազ. հա ո ռո գե լի հո ղա տա րածք նե րից փաս տա ցի ո ռոգ
վում է ըն դա մե նը 156 հազ. հեկ տա րը:

Հիմ նա կա նում ցան քա տա րա ծու թյուն նե րի ա վե լաց ման և ո րոշ չա փով ին տեն սի վաց ման 
մա կար դա կի բարձ րաց ման հաշ վին ա վե լա ցել է հա ցա  հա  տի կի, բան ջա րե ղե նի և կար տո
ֆի լի հա մա խառն բեր քը։ Ին տեն սի վաց ման ա ռու մով ո րո շա կի դրա կան տե ղա շար ժեր կան 
այ գե գոր ծու թյան բնա գա վա ռում (գծա պատ կեր 3)։

Գ ծա պատ կեր 3: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը
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Գ ծա պատ կեր 4: Հայաստանի Հանրապետության անասնագլխաքանակը  
(տարեվերջի դրությամբ)
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1990թ. հա մե մա տու թյամբ ա վե լի քան 4 ան գամ կրճատ վել է կե րա յին մշա կա բույ սե րի ցան

քա տա րա  ծու թյու նը: Այս պայ ման նե րում ին տեն սիվ օգ տա գործ վում է բնա կան ա րոտ նե րի ըն
դա մե նը 35 և խոտ հար քե րի՝ 60 տո կո սը: Դ րա հիմ նա կան պատ ճա ռը հե ռագ նա ա րոտ նե րում 
նախ կին ջրար բիաց ման հա մա կար գե րի վե րա ցումն ու ճա նա պարհ նե րի բա ցա կա յու թյունն է: 
Որ պես հետևանք խիստ գեր բեռն վա ծ են գյու ղա մերձ ա րոտ նե րը, ո րը հո ղե րի է ռո զիա յի ակ
տի վաց ման և գե նե տիկ ռե սուրս նե րի կեն սա բազ մա զա նու թյան վտանգ ման պատ ճառ է դար
ձել: Մեծ է նաև տնտե սա կան կո րուս տը: Վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ բնա կան կե րա
հան դակ նե րի օգ տա գործ ման ցածր մա կար դա կի հետևան քով չոր խո տի հաշ վար կով տա
րե կան կո րուս տը կազ մում է 845 հազ. տոն նա կամ ար ժե քա յին ար տա հայ տու թյամբ ա վե լի 
քան 25  մլրդ դ րամ:

Կե րի կա յուն բա զա յի բա ցա կա յու թյու նից բա ցի, ա նաս նա պա հու թյան ճյու ղի զար գաց մա
նը խոչն դո տում են նաև տոհ մա յին գոր ծի կազ մա կերպ մա նը և ա նաս նա բու ժա կան հա մա
կար գի զար գաց մա նը նպա տա կաուղղ ված պե տա կան ա ջակ ցու թյան խիստ սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն նե րը։

Նշ ված հիմ նախն դիր նե րին ա վե լա նում են գյուղմ թերք նե րի ի րաց ման շու կա յի ձևա վոր ման 
դժվա րու թյուն նե րը, ո րոնք մի կող մից պայ մա նա վոր ված են տե ղա կան շու կա յում դեռևս ցածր 
վճա րու նակ պա հան ջար կով և մ յուս կող մից՝ գյու ղա տնտե սա կան մթերք ներ գնողի րաց նող 
են թա կա ռուց վածք նե րի բա ցա կա յու թյամբ՝ դրանց ձևա վոր ման դան դաղ ըն թաց քով և ար
տա հան ման դժվա րու թյուն նե րով։

Գ ծա պատ կեր 5: Անասնապահական մթերքների արտադրությունը
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Ար տա քին առևտ րի ապ րան քա յին կա ռուց ված քում պա րե նի և գ յու ղա տնտե սա կան հում
քի բա ժի նը (20042008թթ. տվյալ նե րով) կազ մում է ար տա հան ման 14.3 և ներ մուծ ման 17.1 
տո կո սը։ 2008թ. տվյալ նե րով ներ մուծ ման ար ժե քը ար տա հան մա նը գե րա զան ցում է 4.2 ան
գամ, իսկ պա րե նի և գ յու ղա տնտե սա կան հում քի գծով՝ 4.3 ան գամ: Ա վե լին, ար տադ րա տե
սակ նե րի այս խմբում ար տա հան ման ա վե լի քան 64.0 տո կո սը բա ժին է ընկ նում կոն յա կին, 
ո րը անհ րա ժեշ տա բար ար տա հան ման դի վեր սի ֆի կաց ման խնդիր է ա ռա ջա դրում: Ուս տի 
գյու ղա տնտե սա կան ապ րանք նե րի ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը, առևտ րա յին 
հաշ վե կշռի և կա ռուց ված քի բա րե լա վու մը նույն պես դիտ վում է որ պես ռազ մա վա րա կան 
կարևո րու թյուն ներ կա յաց նող հիմ նա խնդիր:
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Դեռևս չի բա վա րար վում գյու ղատն տե սու թյու նում տնտես վա րող նե րի վար կա վոր ման պա

հան ջը, մաս նա վո րա պես՝ գյու ղա ցի նե րը յու րա քանչ յուր տա րի շրջա նա ռու մի ջոց  նե րի խիստ 
կա րիք են զգում, իսկ գոր ծող բան կա յին հա մա կար գի կող մից վար կա վոր ման պայ ման նե րը՝ 
գրա վի ա ռար կա յի շրջա նակ ներ, վար կա վոր ման ժամ կետ, տո կո սադ րույք և այլն, դժվա րա
մատ չե լի են գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն նե րի հիմ նա կան մա սի հա մար։

Գ յու ղատն տե սու թյու նը որ պես ռիս կա յին ո լորտ յու րա քանչ յուր տա րի զգա լի կո րուստ ներ է 
կրում տար բեր բնա կան ա ղետ նե րից: Ուս տի կարևոր վում են ռիս կե րի մեղ մաց ման մի ջո ցա
ռում նե րի ի րա կա նաց ման և ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի ներդր ման խնդիր նե րը։ Վեր
ջին տա րի նե րին ո րո շա կի ու շադ րու թյուն է դարձ վել հա կա կարկ տա յին տե ղա կա յանք նե րի 
կի րառ ման և ռա դիո լո կա ցիոն ցան ցի ներդր ման ուղ ղու թյամբ։ Զ գա լի աշ խա տանք ներ են 
տար վում նաև հե ղե ղավ տանգ տա րածք նե րում հա կա հե ղե ղա յին մի ջո ցա ռում նե րի և հո ղե
րի է ռո զիա յի դեմ պայ քա րի ի րա կա նաց ման ուղ ղու թյամբ։

ՀՀ գյու ղա կան բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րի կա ռուց ված քում մեծ տե սա կա րար կշիռ ու նի 
գյու ղատն տե սու թյու նը: Սա կայն հո ղօգ տա գործ ման ցածր մա կար դա կը, գյու ղատն տե սա կան 
մշա կա բույ սե րի բեր քա տվու թյան և կեն դա նի նե րի մթե րատ վու թյան ոչ բարձր ցու ցա նիշ նե րը, 
ներ քին շու կա յի փոքր տա րո ղու նա կու թյու նը և ար տա հան ման դժվա րու թյուն նե րը հնա րա
վո րու թյուն չեն ըն ձե ռում ա վե լաց նել գյու ղատն տե սու թյու նից ստաց վող ե կա մու տը: Այս պայ
ման նե րում մե ծա նում է գյու ղա կան բնակ չու թյան աղ քա տու թյու նը և ակ տի վա նում է հատ կա
պես ե րի տա սարդ տա րի քի գյու ղաբ նակ նե րի միգ րա ցիան:

1.2. Գ յու ղա կան տա րածք նե րի զար գաց ման գնա հա տա կա նը
Հա յաս տա նի գյու ղա կան տա րածք նե րի զար գաց ման ներ կա վի ճա կը պա հան ջում է ի րա

կա նաց նել աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման, սո ցիա լա կան և ար տադ   րա  կան են թա կա ռուց
վածք նե րի զար գաց ման, ինչ պես նաև գյու ղա կան բնակ չու թյան զբաղ վա ծու թյան մա կար դա
կի բարձ րաց ման ծրագ րեր։

ՀՀ կա ռա վա րու թյան, տա րած քա յին կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վող տա րած քա յին զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը ֆի
նան սա կան մի ջոց նե րի սահ մա նա փա կու թյան պայ ման նե րում գլխա վո րա պես ուղ ղորդ վել է 
գյու ղա կան բնակ չու թյան կեն սա գոր ծու նեու թյան ա ռաջ նա յին պայ ման նե րի ստեղծ մա նը: 
Մ շակ վել և ի րա գործ վել են մի շարք նպա տա կա յին ծրագ րեր, ո րոնք ուղղ ված են ՀՀ մար
զե րում ա ռող ջա պա հա կան, կրթա կան, բնակ կո մու նալ, է ներ գե տիկ և սո ցիա լա կան ու ար
տադ րա  կան այլ են թա կա ռուց վածք նե րի բա րե լավ մա նը, ինչ պես նաև հոգևոր և մ շա կու թա յին 
ո լորտ նե րի զար գաց մա նը։ Ո րո շա կի աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել նաև ՀՀ մար զե րի 
ա ռան ձին հա մայնք նե րի զար գաց ման ծրագ րե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման ուղ ղու թյամբ։ 
Դ րանք նե րա ռում են կոնկ րետ մի ջո ցա ռում ներ՝ ուղղ ված ո ռոգ ման ցան ցե րի վե րա կանգն
մա նը, գա զա ֆի կաց մա նը, միջ հա մայն քա յին (ներ հա մայն քա յին) ճա նա պարհ  նե րի վե րա կա
ռուց մա նը, դպրո ցա կան շեն քե րի վե րա նո րոգ մա նը, պո լիկ լի նի կա նե րի, հի վան դա նոց նե րի, 
բուժ կե տե րի վե րա զին մա նը, ինչ պես նաև գյու ղա կան բնակ չու թյան կեն սա պայ ման նե րի բա
րե լավ մա նը։ Գ յու ղա կան տա րածք նե րի զար գաց ման ծրագ րե րը ի րա կա նաց վել են պե տա կան 
բյու ջեի, հա մայն քա յին բյու ջե նե րի, վար կա յին մի ջոց նե րի, դո նոր հան րու թյան և մաս նա վոր 
հատ վա ծի ներդ րում նե րի հաշ վին։

Այ դու հան դերձ, դեռևս կարևոր հիմ նախն դիր է տա րած քա յին հա մա չափ զար գա ցու մը, 
քա նի որ Երևան քա ղա քի, քա ղա քա մերձ ա ռան ձին հա մայնք նե րի հա մե մա տու թյամբ, երկ րի 
մյուս մար զե րի զար գաց ման ցու ցա նիշ նե րը բա վա կա նին ցածր են։

Տա րած քա յին ոչ հա մա չափ զար գա ցու մը հան գեց նում է գյու ղաբ նակ նե րի սո ցիա լա կան վի
ճա կի վա տաց ման և ոչ ցան կա լի միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի ակ տի վաց ման։ Հատ կա պես 
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աչ քի է զար նում տնտե սա վար ման հա մար 
հա մե մա տա բար ան բա րեն պաստ տա րածք
նե րում բնակ չու թյան աղ քա տու թյան և գոր
ծազր կու թյան բարձր մա կար դա կը։ Ան բա
րեն պաստ տա րածք նե րի շար քին են դաս վում 
սահ մա նա մերձ, լեռ նա յին, բարձրլեռ նա յին 
տա րածք նե րը, ո րոնք ցածր ներդ րու մա յին 
գրավ չու թյան պատ ճա ռով, ձեռ նար կա տի
րու թյան զար գաց ման և բ նակ չու թյան ե կա
մուտ նե րի ա վե լաց ման հնա րա վո րու թյուն
նե րից գրե թե զուրկ են: Ի հար կե, մի շարք 
ի րա վա կան ակ տե րում ամ րագր ված են ան
բա րե նպաստ տա րածք նե րի զար գաց մա նը 
խթա նող դրույթ ներ. 

ՀՀ հո ղա յին օ րենսգր քով սահ ման ված է, 
որ պե տա կան և հա մայն քա յին սե փա կա նու
թյան հո ղա մա սե րը սահ մա նա մերձ, լեռ նա
յին, բարձրլեռ նա յին, երկ րա շար ժից տու ժած 

և լք ված բնա կա վայ րե րում ան հա տույց տրա մա դրվում են գյու ղա  տնտե սա կան գոր ծու նեու
թյան, տնա մեր ձի կամ ան հա տա կան տան կա ռուց ման հա մար այն ըն տա նիք նե րին, ո րոնք 
նախ կի նում չեն օգտ վել հո ղի սե փա կա նաշ նոր հու մից, չեն ստա ցել տնա մերձ կամ բնա կե լի 
տան շի նա րա րու թյան հա մար հո ղա մա սեր:
 ● «Կր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում սահ ման ված են ար տո նու թյուն ներ՝ սահ մա նա մերձ, 

բարձրլեռ նա յին և լեռ նա յին բնա կա վայ րե րի պե տա կան հան րա կրթա կան դպրոց նե րի ու
սու ցիչ նե րի հա մար:

 ● ՀՀ կա ռա վա րու թյան 1999թ. ապ րի լի 21ի թիվ 246 ո րոշ մամբ հաս տատ վել է ՀՀ սահ 
մա նա մերձ և բարձրլեռ նա յին բնա կա վայ րե րի ա ռաջ նա հերթ հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման 
հա յե ցա կար գա յին ծրա գի րը և մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նա կա ցույ ցը:

 ● ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2001թ. մար տի 22ի թիվ 222 ո րոշ մամբ հաս տատ վել է լեռ նա յին 
բնա կա վայ րե րի զար գաց ման մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գի րը, ինչ պես նաև սահ ման վել են 
այդ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման սկզբունք նե րը։ Դ րանք են՝ սա կա վաբ նակ բնա
կա վայ րե րի ամ րապն դու մը, տրանս պոր տա յին և ին ժե նե րա կան են թա կա ռուց վածք նե րի 
կրկնորդ ված ցան ցի ընդ լայ նու մը և այլն:

 ● Սահ մա նա մերձ գո տու բնա կա վայ րե րի ամ րապնդ ման տե սանկ յու նից ա ռանձ նա հա տուկ 
կեր պով կարևոր վում է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նա մերձ տա րա ծա
շրջան նե րի զար գաց ման հա մա լիր ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու
մը (2002թ., մա յի սի 20, ՀՕ356Ն), իր լրա ցում նե րով ու փո փո խու թյուն նե րով։

Այ դու հան դերձ, ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րը դեռևս բա վա րար չեն ան բա րեն պաստ տա
րածք նե րում բնակ չու թյան սո ցիալտնտե սա կան վի ճա կը էա կա նո րեն բա րե լա վե լու և զ բաղ
վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը լու ծե լու հա մար։

1.3. Դա սեր մի ջազ գա յին փոր ձից
Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սու թյան ար մա տա կան բա րե փո խում նե րը (հո ղի սե փա կա նաշ

նոր հու մը, գյու ղատն տե սա կան ար տադ րանք նե րի գնում նե րի և գ յու ղատն տե սու թյան հա մար 
ար տադ րու թյան մի ջոց նե րի մա տա կա րար ման պե տա կան մե նաշ նոր հի վե րա ցու մը, գնե րի 
ա զա տա կա նա ցու մը ևայլն) մաս նա վոր ձեռ նար կա տի րու թյան և շու կա յա կան մրցակ ցու թյան 

Ձեռնարկվող 
միջոցառումները 
բավարար չեն 
անբարենպաստ 
տարածքներում 
բնակչության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 
բարելավելու և 
զբաղվածության 
հիմնախնդիրները 
լուծելու համար

«



գյ
ու

ղա
տ

նտ
ես

ու
թ

յու
ն

17|
ա ռա վե լու թյուն նե րի հետ միա սին, երևան բե րե ցին մի շարք հիմ նախն դիր ներ, ո րոնք ա ռանց 
պե տա կան կար գա վոր ման և գ յու ղատն տե սու թյան ա ջակ ցու թյան մի ջո ցա ռում նե րի կի րառ
ման, դժվար է հաղ թա հա րել: Մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը վկա յում է, որ գյու
ղատնտն տե սու թյան ո լոր տի հմնա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը գրե թե բո լոր երկր նե րի 
հա մար ընդ հա նուր են: Ուս տի դրան ցով պայ մա նա վոր ված հիմ նախն դիր նե րը և դ րանց լու
ծում նե րը նույն պես կա րող են նմա նա տիպ լի նել: Բ նավ հա վակ նու թյուն չդրսևո րե լով կու
րո րեն պատ ճե նա հա նել զար գա ցող, ա ռա վել ևս՝ զար գա ցած երկր նե րի փոր ձը, ի րա տե սո
րեն գնա հա տե լով Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան տրանս ֆեր տա յին հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ 
ա ռա ջարկ վում է դա սեր վերց նել գյու ղատն տե սու թյան պե տա կան կար գա վոր ման մի ջազ գա
յին փոր ձից և այն կի րա ռել տե ղա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին և հ նա րա վո րու թյուն նե
րին ներ դաշ նա կե լով:

Ներ կա յումս ՀՀ ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյան թիվ մեկ գե րա կա յու թյու նը երկ րի պա
րե նա յին անվ տան գու թյունն է: Վեր ջինս կարևո րա գույն սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և քա
ղա քա կան հիմ նախն դիր է: Այն պա հան ջում է երկ րի տնտե սու թյան այն պի սի վի ճակ, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում բնակ չու թյան բո լոր խա վե րի ա ռողջ և ակ տիվ կեն սա գոր ծու
նեու թյան հա մար ա պա հո վել ֆի զո լո գիա կան նոր մա նե րով սահ ման ված քա նա կու թյամբ ու 
տե սա կա նիով ո րակ յալ սննդամ թեր քի ֆի զի կա կան և տն տե սա կան մատ չե լիու թյուն: Հա յաս
տա նի հա մար, որ պես դե պի ծով ելք չու նե ցող, հա կա մար տու թյուն նե րով հղի տա րա ծաշր
ջա նում գտնվող և ար տա քին հա ղոր դակ ցու թյան ու ղի նե րի շրջա փա կում և սահ մա նա փակ 
այ լընտ րանք ու նե ցող երկ րի, կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի պա րե նա յին ան կա խու թյան, 
այ սինքն՝ պա րե նի հիմ նա կան տե սակ նե րով ինք նա բա վու թյան մա կար դա կի ոչ պա կաս 80 
տո կո սի ա պա հո վու մը: Մինչ դեռ, 20052010թթ. մի ջին տվյալ նե րով պա րե նա յին ցո րե նի ինք
նա բա վու թյու նը կազ մել է 36.7, բու սա կան յու ղի նը՝ 4.3, շա քա րի նը՝ 7.7, խո զի մսի նը՝ 35.1 և 
հա վի մսի նը՝ 16.2 տո կոս: Ակն հայտ է, որ այս ցու ցա նիշ նե րը, պա րե նի մի ջազ գա յին շու կա յի 
ան կա յու նու թյան և տա րածշր ջա նում կա յուն խա ղա ղու թյան ե րաշ խիք նե րի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում, լուրջ սպառ նա լիք ներ են երկ րի պա րե նա յին, ան գամ ազ գա յին անվ տան
գու թյան հա մար: Պա րե նա յին ինք նա բա վու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման միակ ու ղին 
ներ մու ծու մը տե ղա կան ար տադ րու թյամբ փո խա րի նումն է, այ սինքն՝ երկ րի գյու ղատն տե
սու թյան և սնն դի արդ յու նա բե րու թյան ո լորտ նե րի զար գա ցու մը: Դ րա հա մար առ կա են հա
նի րա վի չօգ տա գործ վող ռե սուրս ներ (օգ տա գործ վում է մշա կո վի հո ղե րի մոտ 60, ո ռոգ ման 
ջրի պա շար նե րի՝ 17, գյու ղա կան աշ խա տու ժի՝ 35 տո կո սը) և ին տեն սիվ զար գաց ման հնա
րա վո րու թյուն ներ: Այդ հնա րա վո րու թյուն ներն ի րաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է բարձ րաց նել 
ագ րա րա յին ո լոր տի ներդ րու մա յին գրավ չու թյու նը և մր ցու նա կու թյու նը: Այս տե սանկ յու նից 
ու սա նե լի է հա ման ման ի րա վի ճակ նե րից դե պի կա յուն զար գա ցում ան ցած երկր նե րի փոր ձը:

Քա նի որ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րանք նե րի գնե րի և ի րաց ման ծա վալ նե րի միջև 
ա ռաձ գա կա նու թյու նը (է լաս տի կու թյու նը) փոքր է, ար տադ րու թյան մի ջոց նե րի գնե րի բարձ
րա ցումն ուղ ղա կիո րեն տա նում գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն նե րի ե կա մուտ նե րի կրճատ
ման և ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի կրճատ ման: Աշ խար հի բազ մա թիվ երկր նե րում այս հիմ
նախն դի րը լուծ վում է գնե րի ուղ ղա կի և ա նու ղա կի կար գա վոր ման ու ղիով:

Տն տե սա պես զար գա ցած երկր նե րի ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան բո վան
դա կու թյու նը գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տին տար բեր բնույ թի սուբ սի դիա նե րի, դո տա ցիա
նե րի և ար տո նու թյուն նե րի տրա մադ րումն է: Աշ խար հում գյու ղատն տե սա կան ար տադ րանք 
ար տա հա նող խո շոր երկր նե րում (ԱՄՆ, Կա նա դա և Եվ րո միու թյան երկր ներ) գյու ղատն տե
սու թյան ո լոր տին տրա մադր ված պե տա կան ա ջակ ցու թյու նը զգա լի նշա նա կու թյուն է ու նե
ցել գյու ղատն տե սու թյան ար տադ րու թյան ար տադ րո ղա կա նու թյան և արդ յու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման ու ար դու նա բե րա կան ար տադ րու թյան թռիչ քաձև զար գաց ման գոր ծըն թա ցում:
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Զար գա ցած երկր նե րում գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն նե րին պե տա կան ա ջակ ցու թյու նը 

տրա մադր վում է ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի ձևով:
Ուղ ղա կի ա ջակ ցու թյան ձևերն են.
Ա) Ուղ ղա կի պե տա կան փոխ հա տուց վող վճար ներ.
Բ) Տա րե րա յին ա ղետ նե րի պատ ճա ռած վնաս նե րի փոխ հա տուց ման վճար ներ.
Գ) Ար տադ րու թյան վե րա կազ մա կերպ ման հետևան քով պատ ճառ ված վնաս նե րի փոխ հա

տուց ման վճար ներ (օ րի նակ ցան քա տա րա ծու թյուն նե րի կրճա տում, հար կա դիր սպանդ և 
այլն):

Ա նուղ ղա կի ա ջակ ցու թյան ձևերն են.
Ա) Սնն դամ թեր քի շու կա յում գնե րի մի ջամ տու թյուն՝ քվո տա վոր ման, հար կա յին քա ղա քա

կա նու թյան, սա կագ նե րի կի րառ ման մի ջո ցով.
Բ) Ծախ սե րի փոխ հա տու ցում՝ պա րար տան յու թե րի, վա ռե լան յու թե րի, թու նա քի մի կատ նե րի 

գնե րի մի մա սի և վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի ո րո շա կի կե տի սուբ սի դա վոր ման մի ջո ցով.
Գ) Օ ժան դա կու թյուն շու կա յի զար գաց մա նը՝ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի պահ

պան ման և տ րանս պոր տա յին ծախ սե րի փող հա տուց ման մի ջո ցով.
Դ) Են թակ առուց վածք նե րի զար գաց ման և կա ռուց ման ա ջակ ցու թյուն՝ ո ռոգ ման հա մա կար

գե րի կա ռուց ման, հո ղե րի ար մա տա կան բա րե լավ ման և գ յու ղա ցիա կան կոո պե րա տիվ նե
րի ու միու թյուն նե րի կազ մա վոր ման հա մար պա հանջ վող ծախ սե րի սուբ սի դա վոր ման կամ 
փոխ հա տուց ման մի ջո ցով.

Տն տե սա պես զար գա ցած երկր նե րում պե տա կան ա ջակ ցու թյան հա մա կար գի կա ռուց ված
քում զգա լի տե սա կա րար կշիռ ու նի գնե րի կար գա վոր ման մե խա նիզ մը: Զար գա ցած շու կա
յա կան տնտե սու թյուն ներ ու նե ցող երկր նե րում գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի գնա գո
յաց ման ժա մա նա կա կից մո տե ցու մը հա մար վում է գնե րի ձևա վոր ման և կար գա վոր ման գոր
ծըն թա ցում պե տա կան ակ տիվ մի ջամ տու թյու նը.

Ա) Գ նե րի տա տան ման վե րին և ս տո րին սահ ման նե րի, ինչ պես նաև ին դի կա տիվ կամ պայ
մա նա կան գնե րի սահ մա նում, ո րի պահ պան մա նը ձգտում է պե տու թյու նը:

Բ) Եր կա րա ժամ կետ պահ պան ման են թա կա պա րե նա յին մթերք նե րի առք և վա ճառք՝ ապ
րան քա յին ին տեր վեն ցիա նե րի և գ նե րի ցան կա լի մա կար դա կի պահ պան ման հա մար:

ԱՄՆում գյու ղատն տե սու թյան ա ջակ ցու թյան հա մա կար գում գո յու թյուն ու նի եր կու տե սա
կի գին: Ն պա տա կա յին (ե րաշ խա վոր ված) գի նը տա րած վում է կարևո րա գույն գյու ղատն տե
սա կան ար տադ րա տե սակ նե րի վրա: Ն պա տա կա յին գնե րը հաշ վարկ ված են այն հաշ վով, 
որ դրանք մի ջին և ցածր ծախ սե րի մա կար դակ ու նե ցող ֆեր մե րա յին տնտե սու թյուն նե րում 
ե րաշ խա վո րեն այն պի սի ե կամ տի մա կար դակ, ո րը կա պա հո վի ընդ լայն ված վե րար տադ
րու թյան կազ մա կեր պում: Տար վա ըն թաց քում ֆեր մե րա յին տնտե սու թյուն նե րը ի րենց ար
տադ րան քը վա ճա ռում են շու կա յա կան գնե րով, ո րոնք կա րող են բարձր լի նել նպա տա կա
յին գնից, ցածր կամ հա վա սար: Ի րաց ման գի նը նպա տա կա յին գնից ցածր լի նե լու դեպ քում 
տար վա վեր ջում ֆեր մե րա յին տնտե սու թյու նը ստա նում է փոխ հա տու ցում նշված տար բե րու
թյան չա փով:

Մ յու սը՝ գրա վա յին գինն է (գրա վադ րույք ներ): Պե տու թյան կող մից սահ ման վում են 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի գրա վա յին գներ, ո րոնք հա վա սար են ե րաշ խա վոր
ված գնե րի ստո րին մա կար դա կին: Հա մա ձայն ԱՄՆի գյու ղատն տե սու թյան մա սին օ րեն
քի՝ ֆեր մերն ա զատ է տնօ րի նե լու իր ար տադ րան քը: Այն կա րող է վա ճա ռել ա զատ շու
կա յում, ի րաց նել կնքված պայ մա նագ րի հա մա ձայն, իսկ ե թե շու կա յա կան գի նը ցածր է 
գրա վա յին գնից, հանձ նել պահ պան ման՝ հե տա գա յում, շու կա յա կան գնե րի բարձ րաց ման 
ակն կա լի քով կամ գրա վա յին գնով գրա վադ նել ապ րան քա վար կա յին կոր պո րա ցիա յում: 
Ապ րան քա վար կա յին կոր պո րա ցիա յում գրա վադ նե լու դեպ քում ինն ամս վա ըն թաց քում 
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ֆեր մե րը կա րող է գրա վադր ված ար
տադ րան քը հետ գնել: Հետգ նում 
չկա տա րե լու դեպ քում այն անց նում է 
ապ րան քա վար կա յին կոր պո րա
ցիա յի տնօ րին մա նը, իսկ ֆեր մե րը 
ստա ցած գրա վա յին գնով հաշ վարկ
ված ար տադ րան քի ար ժե քից վճա
րում է պահ պան ման ծախ սե րը: Ե թե 
ինն ամս վա ըն թաց քում գրա վադր
ված ար տադ րան քի հա մաշ խար հա յին 
շու կա յա կան գնե րը ցածր են գրա վա
յին գնե րից, ա պա ֆեր մե րը կա րող է 
գրա վադր ված ապ րան քը հետ գնել 
հա մաշ խար հա յին շու կա յա կան գնով: 
Արդ յուն քում ֆեր մե րա յին տնտե սու
թյու նը կստա նա գրա վադր ման գնի 
և հա մաշ խար հա յին շու կա յա կան գնի 
տար բե րու թյան չա փով հաշ վարկ ված 
զուտ շա հույթ:

ԱՄՆ –ում գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տին հատ կաց վող բյու ջե տա յին ծախ սե րի մե ծու թյու
նը կախ ված է երկ րի տնտե սա կան վի ճա կից: Ճգ նա ժա մա յին տա րի նե րին դրանց նշա
նա կու թյու նը և ծա վալ նե րը զգա լիո րեն մե ծա նում են, իսկ կա յուն ժա մա նա կա հատ վա ծում 
պե տա կան ա ջակ ցու թյան ծա վալ նե րը նշա նա կա լիո րեն նվա զում են: ԱՄՆում բյու ջե տա
յին մի ջոց ներն ուղղ վում են հետև յալ ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր մա նը՝ գյու ղատն տե սա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ, մար կե տին գի կազ մա կեր պում և շու կա նե րի ու գնե րի վե րա բեր յալ 
տե ղե կատ վու թյան հա վա քագ րում, վար կա վո րում, հո ղե րի պահ պա նում և օգ տա գործ ման 
շրջա նա ռու թյու նից հա նում (չօգ տա գոր ծում), գնե րի ա ջակ ցու թյուն, մթե րում և փոխ հա
տուց վող վճար ներ, կոո պե րա տիվ նե րի ա ջակ ցու թյուն և շու կա յա կան պատ վեր ներ, պա
րե նամ թեր քի սուբ սի դա վո րում, ար տա հան ման սուբ սի դա վո րում մի ջազ գա յին պա րե նա յին 
օգ նու թյուն:

Արևմտ յան Եվ րո պա յի բո լոր երկր նե րում գոր ծում է գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 
ե րաշ խա վոր ված գնե րի մե խա նիզ մը: Ֆին լան դիա յում պե տա կան ա ջակ ցու թյան հա մա կար
գում գոր ծում է գնե րի ե րեք տե սակ՝ նպա տա կա յին, դո տա ցիոն և լ րա ցու ցիչ: Ֆին լան դիա յի 
գյու ղատն տե սու թյան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան նա խա րա րու թյու նը յու րա քանչ յուր տա
րի Գ յու ղատն տե սա կան ապ րան քար տադ րող նե րի կենտ րո նա կան կազ մա կեր պու թյան հա
մա ձայ նու թյամբ սահ մա նում է գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի նպա տա կա յին գնե րը, 
ո րոնք տար վա ըն թաց քում կա րող են ճշգրտվել՝ հաշ վի առ նե լով ար ձա նագր ված ինֆ լա
ցիա յի տեմ պը: Ն պա տա կա յին գնե րի սահ ման ման հա մար հիմք է ըն դուն վում երկ րի բա րե
նպաստ բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րում ար տադր ված կարևո րա գույն գյու ղատն տե սա կան 
մթերք նե րի հաշ վարկ ված ինք նար ժե քը: Ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում գյու ղատն տե սա
կան մթերք նե րի ար տադ րու թյան հա մար հատ կաց վում են դո տա ցիա ներ: Դո տա ցիոն գնե րը 
սահ ման վում են նպա տա կա յին գնե րի սահ ման ման ըն թա ցա կար գով, սա կայն կի րառ վում 
են միայն ար տա հան վող գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի վրա: Սահ ման ված պե տա կան 
քվո տա նե րից ա վել ար տադր ված գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի հա մար նա խա տես վում 
են լրա ցու ցիչ գներ, ո րոնք տա տան վում են երկ րի ներ քին շու կա յում տի րող ի րա վի ճա կին 
հա մե մատ:

Զարգացած տնտեսություն 

ունեցող երկրներում 

առկա է պետական 

ակտիվ միջամտություն 

գների ձևավորման 

և կարգավորման 

գործընթացում
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Եվ րո միու թյան երկր նե րում գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տին տրա մադր վող սուբ սի դիա յի գու

մա րը կազ մում է գյու ղատն տե սա կան ապ րան քա յին ար տադ րան քի 4550 տո կո սը, Ճա պո
նիա յում և Ֆին լան դիա յում՝ 70, Ռու սաս տա նում՝ ըն դա մե նը 3,5: Եվ րո միու թյան երկր նե րում 
ազ գա յին դո տա ցիա նե րը հատ կաց վում են հա մաեվ րո պա կան դո տա ցիոն քա ղա քա կա նու
թյան շրջա նակ նե րում և դ րանց սկզբունք նե րին խիստ հա մա պա տաս խան: Ցան կա ցած այլ 
օգ նու թյուն ար գել վում է, ո րը Եվ րո միու թյան որևէ ա ռան ձին երկ րում կա րող է ստեղ ծել ա ռա
վել նպաս տա վոր պայ մանն ներ: Այս տի պի օգ նու թյուն ներ են հա մար վում՝ գնա յին մի ջամ
տու թյու նը, ար տադ րան քի ծա վալ նե րի կար գա վո րու մը, ար տա հան վող ապ րանք նե րի նկատ
մամբ բարձր փոխ հա տու ցու մը: Այ նո ւա մե նայ նիվ ազ գա յին կա ռա վա րու թյուն նե րը կա րող են 
մաս նակ ցել այն մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մա նը և ֆի նան սա վոր մա նը, ո րոնք ուղղ ված են 
ար տադ րան քի ո րա կի բարձ րաց մա նը, ա նաս նա բու ժա կան հսկո ղու թյան ի րա կա նաց մա նը, 
գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի ա պա հով մա նը, շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյա նը, 
ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում գտնվող շրջան նե րում ար տադ րու թյան խթան մա նը և փոքր 
գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն նե րում ե կամ տի նվա զա գույն մա կար դա կի ա պա հով մա նը:

Չ նա յած եվ րո պա կան երկր նե րում ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյունն ի րա կա նաց վում է 
Եվ րո միու թյան ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ նե րում, սա կայն կան ո րո շա կի 
տար բե րու թյուն ներ գյու ղատն տե սու թյու նում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի ուղ ղու թյուն նե րի 
և ֆի նան սա վոր ման մե թոդ նե րի միջև: Մաս նա վո րա պես Եվ րո միու թյան հա մա կար գին ին
տեգր վե լու նպա տա կով ար տադ րու թյան և շու կա յի զար գա ցմանն ուղղ ված պե տա կան ա ջակ
ցու թյու նը Դա նիա յում կազ մում է ընդ հա նուր գյու ղատն տե սու թյան բյու ջեի 1/3ը, Անգ լիա
յում և Իռ լան դիա յում 1520 տո կո սը: Եվ րո միու թյան բո լոր երկր նե րում գյու ղատն տե սու թյան 
ընդ հա նուր բյու ջեի շուրջ 50 տո կոսն ուղղ վում է կա ռուց ված քա յին քա ղա քա կա նու թյա նը, ո րի 
մեջ նե րառ վում է ֆեր մա նե րի խո շո րա ցու մը և մո դեռ նի զա ցու մը, հո ղե րի և այլ գյու ղատն տե
սա կան ռե սուրս նե րի բա րե լա վու մը, առևտ րա կան ծախ սե րի կրճա տու մը և ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րում գտնվող շրջան նե րի զար գա ցու մը:

Եվ րա միու թյան միաս նա կան ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ նե րում ա ռան
ձին երկր ներ պահ պա նում են գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տի կա ռա վար ման ո րո շա կի ա վան
դա կան կա ռու ցա կար գեր: Օ րի նակ, Գեր մա նիա յում դեռևս 1955թ. Ֆեր մեր նե րի միու թյան և 
կա ռա վա րու թյան բա նակ ցու թյուն նե րի արդ յուն քում ըն դու նվեց Գեր մա նիա յի գյու ղատն տե
սու թյան մա սին օ րեն քը: Այս օ րեն քում ամ րագր ված են երկ րի մասշ տա բով ի րա կա նաց վող 
ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյան հի մունք նե րը, ինչ պես նաև դրանց ի րա կա նաց ման կոնկ

րետ քա ղա քա կան մի ջոց նե րը: Քա
նի որ օ րեն քում նշված դրույթ նե րը 
ընդ հան րա կան բնույթ ու նեն, Գեր
մա նիա յի ֆեր մեր նե րի միու թյու նը 
փոր ձել է այն տեղ նե րա ռել ա ջակ
ցու թյան կոնկ րետ մի ջո ցա ռում ներ: 
Ն րանց չհա ջող վեց օ րեն քում ամ
րագ րել մշտա կան ե րաշ խա վոր
ված գնե րի ու ե կա մուտ նե րի մա
սին դրույթ ներ, սա կայն պե տու թյան 
կող մից ի րա կա նաց վող առևտ րա
յին, վար կա յին և գ նա յին քա ղա քա
կա նու թյու նը բա վա կա նին նպաս
տա վոր պայ ման ներ է ստեղ ծում 
գյու ղատն տե սու թյան և գ յու ղա կան 

Եվրոպական 

երկրներում ագրարային 

քաղաքականությունն 

իրականացվում է 

Եվրոմիության ագրարային 

քաղաքականության 

շրջանակներում
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տա րածք նե րի զար գաց ման հա մար: Հատ կա պես ու սա նե լի է ֆեր մեր նե րի ար տոն յալ վար
կա վոր ման փոր ձը: ԳՖՀի գյու ղատն տե սա կան վար կե րի ա վե լի քան 1/5ը հատ կաց վում է 
ար տոն յալ պայ ման նե րով ի րա կա նաց վող՝ «Գ յու ղատն տե սու թյուն», «Ե րի տա սարդ ֆեր մեր
ներ» և «Գ յու ղի նո րա ցում» ծրագ րե րով: Այս տեղ կի րառ վում է վար կա յին տո կո սադ րույ քի 
սուբ սի դա վո րում, իսկ ե րի տա սարդ ֆեր մեր նե րին փո խա ռու մի ջոց նե րը տրա մադր վում են 
28 տա րի ժամ կե տով, ըն դա մե նը 1 տո կոս տո կո սադ րույ քով:

Գաղտ նիք չէ, որ Գեր մա նիան Եվ րա միու թյան հիմ նա կան դո նոր եր կիրն է: Բայց գյու ղատն
տե սու թյան ա ջակ ցու թյան հա մար, բա ցի ֆե դե րալ բյու ջեից ֆեր մեր նե րը սուբ սի դա վոր վում 
են նաև ԵՄ բյու ջեից: 2010թ. ընդ հա նուր ա ջակ ցու թյուն կազ մել է շուրջ 12  մլրդ. եվ րո, ո րը 
գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի 1հա հաշ վով կազ մում է մոտ 708 եվ րո, իսկ մեկ աշ խա
տո ղի հաշ վով՝ 37 հազ. եվ րո:

Ֆ րան սիա յում ագ րո պա րե նա յին հա մա լի րի կա ռա վա րումն ի րա կա նաց նում են գյու ղատն
տե սու թյան և ան տառտն տե սու թյան նա խա րա րու թյու նը, գյու ղատն տե սու թյան պա լատ նե րը, 
ինչ պես նաև մի շարք կի սա պե տա կան և մաս նա գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ: Ֆ րան
սիա յի ագ րո պա րե նա յին հա մա լի րում միջճ յու ղա յին կա պե րի հա մա կարգ ման մար մին է հան
դի սա նում գյու ղատն տե սու թյան և սնն դարդ յու նա բե րու թյան զար գաց ման կողմ նո րոշ ման և 
հա մա կարգ ման գե րա գույն խոր հուր դը: Խորհր դում ընդգրկ ված են ֆի նանս նե րի, արդ յու
նա բե րու թյան, գյու ղատն տե սու թյան և ան տառտն տե սու թյան նա խա րա րու թյուն նե րի, ագ
րո պա րե նա յին ար տադ րան քի վե րամ շակ ման և ի րաց ման ո լորտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 
Այն մշա կում է մթե րա յին են թա հա մա լիր նե րի կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման կա տա րե
լա գործ ման մի ջո ցա ռում նե րը, հա մա ձայ նեց նում է ար տադ րան քի ար տադր ման և ի րաց ման 
մաս նա կից նե րի և իշ խա նու թյան պե տա կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծո ղու
թյուն ներն ագ րա րա յին և պա րե նա յին քա ղա քա կա նու թյան ո րոշ ման, ֆի նան սա կան ներդ
րում նե րի, գի տատեխ նի կա կան նվա ճում նե րի ներ մուծ ման, ար տա քին տնտե սա կան գոր
ծու նեու թյան զար գաց ման հար ցե րում: Գե րա գույն խորհր դը կար գա վո րում է նաև գյու ղատն
տե սա կան ար տադ րու թյան ներ քին շու կան, վճա րում է դրա պահ պան ման, վե րամ շակ ման և 
ար տա հան ման հա մար սուբ սի դիա ներ, կա տա րում է ե րաշ խա վոր ված գնե րով գյու ղատն տե
սա կան ար տադ րան քի գնում:

Գ յու ղատն տե սու թյան և ան տառտն տե սու թյան նա խա րա րու թյունն ի րա կա նաց նում է ո լոր
տի ֆի նան սա կան, տեխ նի կա կան և վար չա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման և կա ռա վար
ման կոոր դի նա ցու մը, ինչ պես նաև գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի հսկո ղու թյան, 
բույ սե րի պաշտ պան վա ծու թյան, կեն դա նի նե րի ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյան հետ կապ
ված մի ջո ցա ռում ներ, մի ջազ գա յին կոո պե րա ցիա նե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման գոր ծըն
թաց նե րում առ կա խնդիր նե րի բա ցա հայ տու մը և լու ծու մը:

Ֆ րան սիա յում գյու ղատն տե սու թյան և ան տառտն տե սու թյան նա խա րա րու թյան կա ռուց
վածքն ար տա ցո լում է իր կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րը: Այն նե րա ռում է ի նը ստո
րա բա ժա նում ներ (գլխա վոր վար չու թյուն ներ, վար չու թյուն ներ և ծա ռա յու թյուն ներ), ո րոնք 
հա մալր ված են նեղ մաս նա գի տաց ված կա ռուց ված քա յին միա վո րում նե րով:

Տե ղա կան մա կար դա կով ագ րո պա րե նա յին հա մա լի րի կա ռա վա րումն ի րա կա նաց նում են 
22 տա րա ծաշր ջա նա յին և 100 դե պար տա մեն տա յին վար չու թյուն ներ: Տա րա ծաշր ջա նա յին և 
դե պար տա մեն տա յին վար չու թյուն ներն ան մի ջա կան կա պի մեջ են գտնվում վե րամ շա կող 
արդ յու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի, ֆեր մեր նե րի և գ յու ղա կան բնակ չու թյան այլ կա
տե գո րիա յի նե րի հետ:

Ֆ րան սիա յի ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման կա ռա վար ման հա մա կար
գի ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ այն տեղ նշա նա կա լի տեղ են զբա ղեց նում տար բեր 
գյու ղատն տե սա կան մաս նա գի տա կան մար մին ներ: Դ րան ցից ա ռա վել կարևոր ներն են՝ 



գյ
ու

ղա
տ

նտ
ես

ու
թ

յու
ն

22|
գյու ղատն տե սա կան պա լատ նե րի հա
մա կար գը և մաս նա գի տա կան միու
թյուն նե րի ցան ցը: Վեր ջին նե րիս բյու ջեն 
ձևա վոր վում է հո ղի սե փա կա նա տե րե րի 
հար կե րի, սուբ սի դիա նե րի, սպա ռող նե
րի պար տա վո րու թյուն նե րի և փո խա ռու
թյուն նե րի հաշ վին:

Ֆին լան դիան հա մար վում է հիմ նա կան 
պա րե նա յին ապ րանք նե րով ինք նա բավ 
եր կիր: Երկ րի հա մա խառն ազ գա յին արդ
յուն քի մեջ գյու ղատն տե սու թյան մաս նա
բա ժի նը կազ մում է 3  %: Ճ յու ղում աշ խա
տում է 190 հազ. մարդ, կամ տնտե սու
թյու նում զբաղ ված նե րի ընդ հա նուր թվի 8 
տո կո սը:

Ֆին լան դիա յի գյու ղատն տե սու թյու
նը հիմն ված է ըն տա նե կան ֆեր մա նե րի 
վրա: Ֆեր մե րա յին ըն տա նի քի ջան քը գյու
ղատն տե սու թյու նում կազ մում է ողջ աշ

խա տան քա յին ծախ սե րի 94 տո կո սը: Ըն տա նիք նե րը հիմ նա կա նում ի րենք են սպա սար կում 
ի րենց տնտե սու թյու նը:

Գ յու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն նե րի էա կան մասն ու նի ա նաս նա բու ծա կան ուղ ղու թյուն: 
Երկ րի 2,2  մլն հեկ տար վա րե լա հո ղից 15  %ը օգ տա գործ վում է պա րե նա յին կուլ տու րա նե րի 
ա ճեց ման նպա տա կով, շուրջ 35  %ը՝ կե րա յին կուլ տու րա նե րի և շուրջ կե սը կե րա յին հա
տի կի ար տադ րու թյան հա մար: Գ յու ղատն տե սու թյան ընդ հա նուր հա մա խառն ար տադ րան
քի 65  %ը կազ մում է ա նաս նա բու ծու թյան ար տադ րան քը, 23  %՝ բու սա բու ծու թյան ո լոր տի 
ար տադ րան քը, մնա ցած մա սը վար ձա կա լու թյու նից ե կա մուտ ներն են, գյու ղատն տե սա կան 
սուբ սի դիա նե րը և տար բեր հա տու ցում ներ, ո րոնք վճար վում են ապ րանք նե րի ար տադ րու
թյու նը հա վա սա րակշ ռե լու հա մար:

Ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյու նը Ֆին լան դիա յում ի րա կա նաց նում է գյու ղատն տե սու թյան 
և ան տառտն տե սու թյան նա խա րա րու թյու նը՝ ար տադ րող նե րի մաս նա գի տա կան և կոո պե
րա տիվ միա վո րում նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ:

Տա րա ծաշր ջա նա յին մա կար դա կով Ֆին լան դիա յի գյու ղատն տե սու թյան կա ռա վար ման 
հա մա կար գում ֆեր մեր նե րի շա հե րը պաշտ պա նում են ար տադ րող նե րի մաս նա գի տա կան 
միու թյուն նե րը: Ֆեր մեր նե րի մոտ 90  %ը հան դի սա նում է պրո ֆե սիո նալ կազ մա կեր պու
թյուն նե րի՝ ար տադ րող նե րի միու թյուն նե րի ան դամ: Ար տադ րող նե րի միու թյուն նե րը գոր ծում 
են բո լոր հա մայնք նե րում և պաշտ պա նում են հո ղա գործ նե րի տե ղա կան շա հե րը: Ըն կե րու
թյուն նե րը ֆի նան սա վոր վում են ան դա մու թյան վճար նե րից, մաս նա կիո րեն՝ ի րա կան ներդ
րում նե րի ե կա մուտ նե րից: Կա ռա վա րու թյու նը նրանց գու մար ներ չի հատ կաց նում:

Գ յու ղատն տե սու թյան կա ռա վար ման հա մա պե տա կան հա մա կար գում ֆեր մեր նե րի շա հե
րը պաշտ պա նող մաս նա գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն են գյու ղատն տե սա կան ար
տադ րու թյան (ֆին նա կան և շ վե դա կան) ձեռ նար կա տե րե րի կենտ րո նա կան միու թյուն նե րը: 
Եր կու միու թյունն էլ աշ խա տում են սերտ հա մա կա գոր ծակ ցու թյամբ: Կենտ րո նա կան միու
թյուն նե րի կարևոր խնդի րը կա ռա վա րու թյան հետ բա նակ ցու թյուն նե րի վա րելն ու հա մա ձայ
նագ րեր մշա կելն է՝ գյու ղատն տեա կան ար տադ րան քի ծա վա լի, պա րե նի գնե րի և ֆեր մեր նե
րի ե կա մուտ նե րի վե րա բեր յալ: Կենտ րո նա կան միու թյուն նե րը մեծ աշ խա տանք են տա նում 

Ֆինլանդիայի 

գյուղատնտեսությունը 

հիմնված է ընտանեկան 

ֆերմաների վրա, 

որոնց գերակշռող 

մասը հանդիսանում 

է պրոֆեսիոնալ 

կազմակերպությունների` 

արտադրողների 

միությունների անդամ
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ֆեր մեր նե րի, պաշ տո նա տար ան ձանց, տնտե սու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, արհ միու թյուն
նե րի և բ նակ չու թյան շրջա նում տե ղե կատ վու թյան տա րած ման գոր ծում:

Ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա կա նաց ման մեջ կարևո րա գույն դեր ու
նեն գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րիը: Գ յու ղատն տե սու թյանն ա ջակ ցե լու հա մար բո
լոր սուբ սի դիա ներն ու գու մար նե րը վճար վում են գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի 
մի ջո ցով:

Կոո պե րա տիվ նե րը հան դի սա նում են Ֆին լան դիա յի ագ րա րա յին ո լոր տի ա վե լի գոր ծուն 
կա ռույց նե րը, ո րոնք ա պա հո վում են ար տադ րու թյան հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի 
ստեղ ծու մը, ե րաշ խա վոր ված գնով ար տադ րան քի ի րա ցու մը և գի տա տեխ նի կա կան ա ռա
ջըն թա ցի նվա ճում նե րի ներդ րու մը: Միա վո րե լով գրե թե բո լոր ֆեր մեր նե րին՝ կոո պե րա տիվ
ներն ա ռա ջա տար դեր են խա ղում ագ րա րա յին հատ վա ծի և տն տե սու թյան մյուս ճյու ղե րի 
միջև տնտե սա կան կա պե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման գոր ծում: Սա վե րա բե րում է ինչ պես 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ի րաց մա նը և մ շակ մա նը, այն պես էլ ֆեր մե րա յին տնտե
սու թյուն նե րի ար տադ րա կան մա տա կա րար մա նը, վար կա վոր մա նը և ս պա սարկ մա նը:

Մեծ է կոո պե րա տիվ նե րիի դե րը գյու ղատն տե սու թյան և վե րամ շակ ման ո լոր տի ին տեգր
ման գոր ծում: Գ րե թե բո լոր մսի մշակ ման, կա թի և կաթ նամ թեր քի ար տադ րու թյան ձեռ նար
կու թյուն նե րը հան դի սա նում են կոո պե րա տիվ սե փա կա նու թյուն: Մ սի և մ սամ թեր քի ար տադ
րան քի 75  %ից ա վե լին և կա թի ու կաթ նամ թեր քի ար տադ րու թյան շուրջ 92  %ը ար տադ րում 
են կոո պե րա տիվ նե րը: Ֆեր մե րա յին տնտե սու թյուն նե րի պա րար տան յու թի, կե րի, տեխ նի
կա յի ու վա ռե լի քի պա հան ջար կի հա մա պա տաս խա նա բար 50, 65, 40 և 40  %ը մա տա կա րա
րում են կոո պե րա տիվ նե րը:

Գ յու ղատն տե սու թյան և ան տառտն տե սու թյան նա խա րա րու թյու նը (պե տա կան մա կար
դակ) ձևա վո րում է ճյու ղի տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը: 
Գործ նա կան և ագ րա րա յին ար տադ րու թյան հար ցե րի ման րակր կիտ վեր լու ծումն ի րա կա
նաց վում է կա ռա վա րու թյան՝ ար տադ րող նե րի (մաս նա գի տա կան մա կար դակ) և գ յու ղատն
տե սա կան կոո պեր տաիվ նե րի (ար տադ րա կան մա կար դակ) հետ բա նակ ցու թյուն նե րի և հա
մա ձայ նագ րե րի մի ջո ցով: Այդ պի սի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը թույլ է տա լիս մշա կել օպ տի
մալ պայ ման ներ ֆեր մե րա յին տնտե սու թյուն նե րի արդ յու նա վետ գոր ծու նեու թյան հա մար 
և սահ մա նա փա կել պե տու թյան վար չա կան մի ջամ տու թյու նը գյու ղատն տե սա կան ար տադ
րու թյան մեջ:

Այս պի սով՝ մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը վկա յում է, որ գյու ղատն տե սու թյան 
պե տա կան կար գա վո րու մը և պե տա կան ա ջակ ցու թյու նը աշ խար հի գրե թե բո լոր երկր նե րի 
տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան գե րա կա յու թյունն է: Միա ժա մա նակ գյու ղատն տե սու թյան 
կա ռա վա րու մը բարձր արդ յու նա վե տու թյուն է ա պա հո վում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու
թյան և պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ ման նե րում:

Գ լուխ 2. Ռազ մա վա րու թյան նպա տակ նե րը

Սույն Ռազ մա վա րու թյան շրջա նակ նե րում ա ռա ջարկ վում է 20122022 թ.թ. ՀՀ ագ րա րա յին 
քա ղա քա կա նու թյու նը կենտ րո նաց վել հետև յալ նպա տակ նե րի հա մա կար գի վրա.
1. Ագ րա րա յին բա րե փո խում նե րի շա րու նա կա կա նու թյան և բազ մա կող մա նի պե տա կան 

ա ջակ ցու թյան մի ջո ցով գյու ղատն տե սու թյան մրցու նա կու թյան բարձ րա ցում, առևտ րա յին 
գյու ղատն տե սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, կոո պե րա տիվ նե րի և ըն տա նե կան գյու ղա
ցիա կան տնտե սու թյուն նե րի ներ դաշ նակ զար գա ցում:

2. Երկ րի պա րե նա յին անվ տան գու թյան ա պա հո վում և պա րե նա յին ինք նա բա վու թյան մա
կար դա կի բարձ րա ցում:
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3. Գ յու ղա կան հա մայնք նե րում փոքր ու մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան, սո ցիա լա կան և ար

տադ րա կան են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման, ոչ գյու ղա  տնտե սա կան զբաղ վա ծու
թյան ընդ լայն ման մի ջո ցով՝ գյու ղա կան բնակ չու թյան աղ քա տու թյան հաղ թա հա րում և 
ար տա հոս քի կա ռա վա րում,

4. Բու սա բու ծու թյան և ա նաս նա պա հու թյան են թաճ յու ղե րի ին տեն սիվ զար գաց ման պե տա
կան ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում և ար տադ րա կան ռե սուրս նե րի ար տադ րո
ղա կա նու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցում:

5. Պե տու թյունմաս նա վոր հատ ված գոր ծըն կե րու թյան զար գաց ման և հա մա ֆի նան սա
վոր ման սկզբուն քով՝ գյու ղատն տե սա կան ռիս կե րի կան խար գել ման, ա պա հո վագ րա կան 
հա մա կար գի ներդր ման, ի նո վա ցիոն և ներդ րու մա յին գոր ծու նեու թյան ակ տի վաց ման, 
ինչ պես նաև վեն չու րա յին ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում:

6. Մի ջազ գա յին կա ռույց նե րին (Եվ րա միու թյուն, Եվ րա սիա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն, ԱՊՀ, 
Սև ծով յան հա մա գոր ծակ ցու թյան երկր ներ և այլն) ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն և ագ րա րա յին 
ո լոր տի ար տա քին առևտ րատն տե սա կան կա պե րի զար գա ցում:

7. Գ յու ղատն տե սու թյան և գ յու ղա կան տա րածք նե րի կա ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե
րում իշ խա նու թյան մար մին նե րի և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան սյու բեկտ նե րի հա
մա գոր ծակ ցու թյան ա պա հո վում:

Գ լուխ 3. Ռազ մա վա րու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը

3.1. Կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյան բարձ րա ցում և  
նոր մա տիվ-ի րա վա կան դաշ տի բա րե լա վու մ

ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը հրա տապ 
խնդիր է: Վեր ջին եր կու տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում ո լոր տի կա ռա վար ման հա մա կար գը 
բազ մա թիվ փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վել, ո րոնք ոչ բո լոր դեպ քե րում են ե ղել օբ յեկ տիվ 
ու հիմ նա վոր ված: Այ սօր ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյունն ըստ են թաո լորտ նե րի մշա կում և 
ի րա կա նաց նում են տար բեր պե տա կան կա ռա վար ման մար մին ներ՝ ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան 
նա խա րա րաու թյու նը (գյու ղատն տե սու թյուն, ան տա ռա յին տնտե սու թյուն), ՀՀ տա րած քա յին 
կա ռա վար ման նա խա րա րու թյու նը (գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի զար գա ցում, ո ռոգ ման հա
մա կարգ), ՀՀ կա ռա վա րու թյան աշ խա տա կազ մը (գյու ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի և շու կա
յա վար ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ընդ լայ նում), ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը կից ան շարժ գույ քի 
պե տա կան կա դաստ րը (հո ղա յին ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյան և արդ յու նա վետ օգ տա գործ
ման մշտա դի տար կում), ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րու թյու նը (ագ րո վե րամ շակ ման և լո գիս
տիկ հա մա կար գի զար գա ցում), ՀՀ գի տու թյան և կր թու թյան նա խա րա րու թյու նը (գի տա կան 
ա պա հո վում և մաս նա գի տա կան կադ րե րի պատ րաս տում), ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը (ա պա
հո վագ րու թյան և վար կա վոր ման քա ղա քա կա նու թյուն) և այլն, ին չը նվա զեց նում է ո լոր տի 
ամ բող ջա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման, ի րա կա նաց ման և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան 
արդ յու նա վե տու թյու նը:

 Հան րա պե տու թյու նում գո յու թյուն չու նի որևէ ի րա վա կան ակտ, ո րով սահ ման ված լի նի 
պե տա կան ագ րա րա յին քա ղա քա կա նու թյու նը, դրա նպա տակ նե րը սկզբունք նե րը, ուղ ղու
թյուն նե րը և ընդ հան րա պես ագ րա րա յին ո լոր տում պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը և 
պար տա վո րու թյուն նե րը: Հ րա մա յա կան պա հանջ է դար ձել գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում 
վե րաի մաս տա վո րել պե տու թյան դե րը՝ պա սիվ բա րե փո խի չից վե րա ծե լով երկ րի կա յուն 
զար գաց ման մաս նակ ցի և պա տաս խա նա տո ւի: Անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել գյու ղատն տե սու
թյան պե տա կան ա ջակ ցու թյան ամ բող ջա կան հա մա կարգ: Տար բեր բնույ թի սուբ սի դիա նե
րի, դո տա ցիա նե րի և ար տո նու թյուն նե րի տրա մադ րու մը պետք է դարձ նել ագ րա րա յին քա
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ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան նպա տա կը և բո վան դա կու թյու նը: Այս բա ցը լրաց նե լու հա մար 
ա ռա ջարկ վում է ըն դու նել «Գ յու ղատն տե սու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րով կսահ ման վի.
1. Գ յու ղատն տե սու թյան և գ յու ղի զար գաց ման պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, դրա նպա

տակ նե րը, սկզբունք նե րը, ուղ ղու թյուն նե րը, ի րա կա նաց ման մի ջոց նե րը,
2. Պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի, հում քի և պա րե

նամ թեր քի շու կա յի կար գա վոր ման բնա գա վա ռում,
3. Գ յու ղատն տե սու թյան ո լոր տին պե տա կան ա ջակ ցու թյան տրա մադր ման սկզբունք նե րը, 

ուղ ղու թյուն նե րը և մե խա նիզմ նե րը,
4. Գ յու ղատն տե սու թյան և գ յու ղի զար գաց ման պե տա կան ծրա գի րը, դրա հաս տատ ման 

կար գը և ի րա կա նա ցու մը,
5. Պե տա կան ծրագ րի ըն թաց քի և արդ յունք նե րի մա սին ազ գա յին զե կույ ցը: Զե կույ ցի բո

վան դա կու թյու նը և ներ կա յաց ման կար գը,
6. Գ յու ղատն տե սու թյան և գ յու ղի զար գաց ման բնա գա վառ նե րում տե ղե կատ վա կան հա մա

կար գի ձևա վո րու մը:

Գ յու ղատն տե սու թյան կա ռա վար ման լիա զոր մարմ նի  
կա րո ղու թյուն նե րի  հզո րա ցում

ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի և ա ռանձ նաց ված ստո րա բա
ժա նում նե րի մարդ կա յին, տեխ նի կա կան և տե ղե կատ վա կան կա րո ղու թյուն նե րը հե ռու են 
բա վա րար լի նե լուց: Հա յե ցա կար գա յին և քա ղա քա ցիա կան պաշ տոն զբա ղեց նող աշ խա տա
կից նե րի շա հադր դու մը (մո տի վա ցիան) շատ թույլ է, քաղ ծա ռա յող նե րի մրցու թա յին ընտ րու
թյան, ա տես տա վոր ման և վե րա պատ րաստ ման գոր ծող հա մա կար գի արդ յու նա վե տու թյու
նը՝ ցածր: Ան բա վա րար է նաև մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա
մար տեխ նի կա կան, տրանս պոր տա յին և կա պի մի ջոց նե րով ա պա հով վա ծու թյան վի ճա կը: 
Այս բա ցե րի աս տի ճա նա բար լրաց ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է.

 ● սահ մա նել ո րո շա կի մաս նա գի տա կան չա փո րո շիչ ներ գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տի կա
ռա վար ման բարձր պաշ տոն յա նե րի հա մար,

 ● բարձ րաց նել քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի պաշ տո նա յին դրույք նե րը և բա րե լա վել 
պաշ տո նի անձ նագ րով նա խա տես ված պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից կախ ված 
վար ձատ րու թյան չա փի տար բե
րակ ման հա մա կար գը,

 ● քաղ ծա ռա յող նե րի և ն րանց ան չա
փա հաս ե րե խա նե րի հա մար սահ
մա նել սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե
րի այն պի սի փա թեթ, ո րը մա սամբ 
կփոխ հա տու ցի ցածր աշ խա տա
վար ձը և լ րա ցու ցիչ մո տի վա ցիա յի 
գոր ծոն կդառ նա,

 ● կա ռա վար չա կան նոր մա տիվ նե
րին հա մա պա տաս խան՝ պաշ տո նի 
անձ նագ րով սահ մա նել քաղ ծա
ռա յո ղի պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա տար ման հա մար հստա կեց նել 
տեխ նի կա կան, կա պի, տրանս պոր
տի և այլ մի ջոց նե րը, ինչ պես նաև 
սահ մա նել գոր ծուղ ման ծախ սե րը:

ՀՀ-ում գոյություն չունի 

որևէ իրավական ակտ, 

որով սահմանված լինի 

պետական ագրարային 

քաղաքականությունը, 

նպատակները, 

սկզբունքները և պետության 

պատասխանատվությունը

«
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Գ յու ղատն տե սու թյան և գ յու ղի զար գաց ման պե տա կան ծրա գիր

Գ յու ղատն տե սու թյան և գ յու ղի զար գաց ման պե տա կան ծրա գի րը (այ սու հետ՝ պե տա կան 
ծրա գիր) պետք է սահ մա նի միջ նա ժամ կետ (ե ռամ յա) գյու ղատն տե սու թյան զար գաց ման 
եւ  գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի, հում քի ու պա րե նամ թեր քի շու կա յի կար գա վոր
ման նպա տակ նե րը, խնդիր ներն ու հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը, կան խա տե սում նե րի վրա 
հիմն ված գյու ղատն տե սու թյան զար գաց ման հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րը, ըստ ա ռան ձին 
տա րի նե րի ի րա կա նաց վե լիք մի ջո ցա ռում նե րը, ակն կալ վող արդ յունք նե րը՝ քա նա կա կան 
և ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը և ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րի հա մար պա հանջ վող ֆի
նան սա կան մի ջոց նե րը: Պե տա կան ծրա գի րը պետք է մշա կի լիա զոր մար մի նը և մինչև պե
տա կան ծրագ րի ա ռա ջին ֆի նան սա կան տար վան նա խոր դող տար վա հու լի սի մե կը ներ
կա յաց նի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան հաս տատ մա նը: Անհ րա ժեշտ է 
նա խա տե սել, որ հաս տատ ված պե տա կան ծրագ րում ե ռամս յա կի հա մար նա խա տես ված 
ֆի նան սա վոր ման չա փը նվազ ման ա ռու մով հե տա գա յամ փո փո խու թյան են թա կա չէ: Հաս
տատ ված պե տա կան ծրագ րում նա խա տես ված՝ ե ռամս յա կի յու րա քանչ յուր տար վան հա
սա նե լիք ֆի նան սա վոր ման չա փը, հա մա պա տաս խան ֆի նա նա սա կան տար վան նա խոր
դող տա րում, հա ջորդ տար վա հա մար կազմ վող՝ «Պե տա կան բյու ջեի մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քի նա խագ ծում նվա զեց ման ա ռու մով նե րառ վում է ա ռանց փո
փո խու թյուն նե րի: Պե տա կան ծրագ րի ֆի նան սա վոր ման կա յու նու թյու նը և շա րու նա կա կա
նու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է սահ մա նել դրույթ, ո րով կամ րագր վի ՀՀ 
պե տա կան բյու ջեից գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տի ֆի նան սա վոր ման հա րա բե րա կան (տո
կո սա յին) չա փը՝ պե տա կան բյու ջեի ընդ հա նուր ծախ սե րի կամ գյու ղատն տե սու թյան հա
մա խառն ար տադ րան քի նկատ մամբ: Լիա զոր մար մի նը յու րա քանչ յուր տա րի մինչև մա յի սի 
1ը, պետք է նա խա պատ րաս տի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան հաս
տատ մա նը ներ կա յաց նի նա խորդ տա րում պե տա կան ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քի 
ու արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վու թյու նը կամ ազ գա յին զե կույ ցը (այ սու հետ՝ ազ գա
յին զե կույց), ո րը կքննարկ վի և կ հաս տատ վի մե կամս յա ժամ կե տում: Հաս տատ ված ազ գա
յին զե կույ ցը քսա նօր յա ժամ կե տում կներ կա յաց վի Ազ գա յին ժո ղով, ո րը կլսվի հեր թա կան 
նիս տում:

Ազ գա յին զե կույցն իր մեջ նե րա ռում է՝ ազ գա յին ծրագ րի տվյալ փու լի ամ բող ջա կան և 
ա ռան ձին մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման արդ յունք նե րը, ծրագ րի ի րա կա նաց ման փաս
տա ցի արդ յուն քա յին ցու ցա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ծրագ րով սահ ման ված 
գյու ղատն տե սու թյան զար գաց ման կան խա տե սում նե րին և արդ յուն քա յին ցու ցա նիշ նե րին, 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման մնա ցած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար գյու ղատն տե սու թյան զար
գաց ման կան խա տե սում նե րը, անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ա ռա ջարկ վող փո փո խու թյուն
ներն ու լրա ցում նե րը և այլ ցու ցա նիշ ներ:

Վար չա կան ռե գիստ րի վա րում
Կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյունն էա պես կախ ված է ո լոր տի վե րա բեր յալ ճշգրիտ տե

ղե կատ վու թյան ստա ցու մից և տի րա պե տու մից: Ներ կա յումս ՀՀ ԱՎԾի կող մից գյու ղատն
տե սու թյան ո լոր տում վար վում է վեր լու ծա կան վի ճա կագ րու թյուն: Այ սինքն՝ վի ճա կագ րա
կան տվյալ նե րի հա վա քագ րումն ի րա կա նաց վում է ոչ թե ըստ տնտես վա րող սյու բեկտ նե րի, 
այլ հա մայն քա յին ամ փոփ տվյալ նե րի և ընտ րան քա յին հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յունք նե
րի ընդ հան րաց ման մի ջո ցով: Այս պի սի մո տե ցու մը ընդ հա նուր վի ճա կագ րու թյան ա ռու մով 
ըն դու նե լի է, սա կայն բա վա րար չէ հա մա կար գի ման րակր կիտ վեր լու ծու թյան, ի րա տե սա
կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա կա նաց ման, ինչ պես նաև հաս ցեա կան պե տա կան 
ա ջակ ցու թյան ու դրա արդ յունք նե րի գնա հատ ման հա մար: 
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Ուս տի ա ռա ջի կա 12 տա րի նե րի ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել գյու ղատն տե սա կան 

վար չա կան վի ճա կագ րա կան ռե գիստր:

Ռազ մա վա րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
ՀՀ ագ րո պա րե նա յին հա մա լի րի արդ յու նա վետ կա ռա վա րու մը պա հան ջում է հիմ նել ռազ

մա վա րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն, ո րը պետք է ի րա կա նաց նի ագ րա րա յին քա
ղա քա կա նու թյան արդ յունք նե րի վեր լու ծու թյուն, մշա կի ո լոր տին վե րա բեր վող օ րենք նե րի, 
կա նո նա կար գե րի, հա յե ցա կար գե րի նա խագ ծեր, ի նո վա ցիոն և ներդ րու մա յին ծրագ րեր, 
զար գաց նի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 

Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն
Կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման հա մար կարևոր է և անհ րա ժեշտ 

ա պա հո վել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ներգ րավ վա ծու թյու նը գյու ղատն տե սու թյան 
ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: Այդ նպա տա կով 
անհ րա ժեշտ է ներդ նել քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման ա ռան ձին աշ խա տանք նե րը կա ռա
վա րու թյան կող մից հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին պատ վի րե լու մե խա նիզ մը: 
Բա ցի այդ ո լոր տի զար գաց ման հա մար հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նե ցող օ րենք նե րի, ո րո
շում նե րի, ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի և հա յե ցա կար գե րի նա խագ ծե րը մինչև ՀՀ կա ռա
վա րու թյուն ներ կա յաց նե լը պետք է քննար կել շա հագր գիռ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

Ար տադ րող նե րի մաս նա գի տա կան միու թյուն ներ
Գ յու ղա ցիա կան և ֆեր մե րա յին տնտե սու թյուն նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյան, մաս նա գի

տա կան և այլ խորհր դա տվա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման, գյու ղատն տեա կան ար
տադ րան քի ծա վա լի, պա րե նամ թեր քի գնե րի և տն տես վա րող նե րի ե կա մուտ նե րի վե րա բեր
յալ կա ռա վա րու թյան հետ բա նակ ցու թյուն նե րի վար ման ու հա մա ձայ նագ րե րի մշակ ման, 
ինչ պես նաև ֆեր մեր նե րի, պաշ տո նա տար ան ձանց, տնտե սու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և 
բ նակ չու թյան շրջա նում տե ղե կատ վու թյան տա րած ման գոր ծըն թաց նե րի արդ յու նա վետ կազ
մա կերպ ման հա մար հրա մա յա կան պա հանջ է դար ձել ար տադ րող նե րի մաս նա գի տա կան 
միու թյուն նե րի ձևա վո րու մը: Ա ռա ջարկ վում է պե տա կան ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել նշված 
միու թյուն նե րի ստեղծ մանն ու գոր ծու նեու թյան ծա վալ մա նը՝ միջ նա ժամ կետ ժա մա նա կա
հատ վա ծում ա պա հո վե լով ֆեր մե րա յին տնտե սու թյուն նե րի 30 տո կո սի ան դա մու թյու նը այդ 
միու թյուն նե րին:

Գ յու ղատն տե սա կան կոո պե րա ցիա
Ար տադ րու թյան հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի ստեղծ ման, ե րաշ խա վոր ված գնով 

ար տադ րան քի ի րաց ման, գյու ղա տնտե սա կան տեխ նի կա յի, վա ռե լի քի, պա րար տան յու
թե րի մա տա կա րար ման, գյու ղա տնտե սա կան ար տադ րան քի վե րամ շակ ման, ինչ պես 
նաև գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի նվա ճում նե րի ներդր ման գոր ծըն թաց նե րի արդ
յու նա վետ կազ մա կեր պու մը հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա
տիվ նե րի մի ջո ցով: Կոո պե րա տիվ նե րը կա րող են նաև զգա լիո րեն նպաս տել ագ րա րա յին 
հատ վա ծի և տն տե սու թյան մյուս ճյու ղե րի միջև տնտե սա կան կա պե րի ձևա վոր մա նը և 
զար գաց մա նը: Այս ո լոր տում պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է նպա տա կաուղ ղել 
գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի ձևա վոր ման գոր ծում պե տա կան ա ջակ ցու թյան 
տար բեր մե խա նիզմ նե րի կի րառ մա նը: Մաս նա վո րա պես պե տա կան ա ջակ ցու թյան շրջա
նակ նե րում գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն նե րին տրա մադր վող տար բեր սուբ սի դիա ներն 
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ու դրա մաշ նորհ նե րը հատ կաց նել կոո պե
րա տիվ նե րի մի ջո ցով:

3.2. Ագ րա րա յին շու կա յի և գ յու-
ղատն տե սա կան ար տադ րանք նե րի 
գնե րի կար գա վո րում

Ներ կա յումս Հան րա պե տու թյան ագ րո
պա րե նա յին ո լոր տում ա ռերևույթ ձևա վոր
վել է շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րով 
կար գա վոր վող ա զատ տնտե սա կան հա
մա կարգ, ո րը նե րա ռում է շուրջ 340 հա զար 
գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն, սա կայն ան
հաս կա նա լի է ի րաց վող գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րան քի գնա գո յաց ման գոր ծըն թա ցը 
և խիստ կաս կա ծե լի է շու կա յա կան մե խա
նիզմ նե րով դրա ձևա վո րու մը: Մի կող մից 

գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ա ռան ձին ար տադ րա տե սակ ներ ու նեն բարձր գներ, 
ին չը դրանց բարձր ինք նար ժե քի, ա ռա ջար կի հա մե մատ ա վե լի մեծ պա հան ջար կի, ինչ պես 
նաև տվյալ ապ րան քա տե սա կի շու կա յում գե րիշ խող դիրք ու նե ցող սուբ յեկտ նե րի կող մից 
թե լադր վող (գեր շա հույթ ա պա հո վող) գնե րի հետևանք է, իսկ մյուս կող մից, հա ճախ վե րամ
շա կող կազ մա կեր պու թյուն նե րը գյու ղատն տե սա կան ապ րանք ներ ար տադ րող նե րին ա ռա
ջար կում են ար տադ րան քի ինք նար ժե քից ցածր կամ հա վա սար մթեր ման գին, ին չը ազ դում է 
նաև ի րաց ման այլ շու կա նե րի վրա և ֆեր մե րա յին տնտե սու թյուն ներն ի րենց ար տադ րան
քը միջ նորդ նե րին (վե րա վա ճա ռող նե րին) ի րաց նում են վերջ նա կան սպա ռո ղին վա ճառ վող 
գնից զգա լիո րեն ցածր գնով: Գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի գնողի րաց նող են թա
կա ռուց վածք նե րի բա ցա կա յու թյու նը և ար տա հան ման դժվա րու թյուն նե րը խո չըն դո տում են 
գյուղմ թերք նե րի ի րաց ման շու կա յի ձևա վոր մա նը:

Գ յու ղատն տե սու թյան զար գաց ման հա մար կարևո րա գույն պայ ման է հա մար վում ար
տադր ված ար տադ րանք նե րի ի րա ցու մից կա յուն ե կամ տի այն պի սի մա կար դա կի ա պա հո
վու մը, ո րը կե րաշ խա վո րի ընդ լայն ված վե րար տադ րու թյան ի րա կա նա ցու մը:

Գ յու ղատն տե սու թյան ո լոր տի պե տա կան ա ջակ ցու թյան հա մա կար գում կարևոր դեր ու նի 
գնե րի կար գա վոր ման մե խա նիզ մը: Գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի գնա գո յաց ման ժա
մա նա կա կից մո տե ցու մը հա մար վում է գնե րի ձևա վոր ման և կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
պե տա կան ակ տիվ մի ջամ տու թյու նը՝ կարևո րա գույն գյու ղատն տե սա կան ար տադ րա տե
սակ նե րի ե րաշ խա վոր ված գնե րով ի րաց ման հա մա կար գի ձևա վո րու մը:

Ե րաշ խա վոր ված գին
Անհ րա ժեշտ է սահ մա նել կարևո րա գույն գյու ղա տնտե սա կան ար տադ րա տե սակ նե րի 

(հա ցա հա տիկ, միս, կաթ) ի րաց ման ե րաշ խա վոր ված գներ, ո րոնք տար վա ըն թաց քում կա
րող են ճշգրտվել՝ հաշ վի առ նե լով ար ձա նագր ված գնա ճի տեմ պը: Ե րաշ խա վոր ված գնե րի 
սահ ման ման հա մար անհ րա ժեշտ է հիմք ըն դու նել երկ րի բա րեն պաստ բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րում ար տադր ված կարևո րա գույն գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի հաշ վարկ
ված ինք նար ժե քը: Ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ար
տադ րու թյան հա մար պետք է հատ կաց վեն լրա ցու ցիչ դո տա ցիա ներ: Տար վա ըն թաց քում 
ֆեր մե րա յին տնտե սու թյուն նե րը ա զատ են ի րենց ար տադ րան քի տնօ րին ման հար ցում և 
այն կա րող են վա ճա ռել շու կա յա կան գնե րով, ո րը կա րող է լի նել ե րաշ խա վոր ված գնից 

Գյուղատնտեսության 

ոլորտի պետական 

աջակցության 

համակարգում 

կարևոր դեր ունի 

գների կարգավորման 

մեխանիզմը

«
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բարձր, ցածր կամ հա վա սար: Ի րաց ման գի նը ե րաշ խա վոր ված գնից ցածր լի նե լու դեպ քում 
տար վա վեր ջում ֆեր մե րա յին տնտե սու թյու նը կստա նան փոխ հա տու ցում նշված տար բե
րու թյան չա փով:

Շու կա յում ե րաշ խա վոր ված գնով ի րաց ման են թա կա հիմ նա կան գյու ղա տնտե սա կան 
ար տադ րան քի ա վել ցու կի ա ռա ջաց ման դեպ քում կա ռա վա րու թյան կող մից կի րա կա նաց վի 
դրանց ին տեր վեն ցիոն գնու մը ե րաշ խա վոր ված գնով և կա պա հով վի գնված ապ րանք նե րի 
հե տա գա տնօ րի նու մը՝ պահ պա նու մը, վե րամ շա կու մը, ի րա ցու մը, փո խա նա կու մը և այլն:

Ապ րան քա յին ին տեր վեն ցիա ներ և ին տեր վեն ցիոն գնում ներ
Կարևոր գյու ղա տնտե սա կան ար տադ րան քի, հում քի և պա րե նամ թեր քի գնա յին զգա լի տա

տա նում նե րը կան խե լու և ընդ հան րա պես պա րե նամ թեր քի շու կա յի ընդ հա նուր կար գա վոր
ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել ապ րան քա յին ին տեր վեն ցիա նե րի և ին տեր վեն
ցիոն գնում նե րի ամ բող ջա կան հա մա կարգ: Ապ րան քա յին ին տեր վեն ցիա նե րը և ին տեր վեն
ցիոն գնում նե րը կա րող են ի րա կա նաց վել տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում պա րե նամ թեր քի 
շու կա յում գնա յին զգա լի տա տա նում նե րի, մաս նա վո րա պես 30 տո կոս գնե րի բարձ րաց ման 
և ն վազ ման դեպ քում: Ապ րան քա յին ին տեր վեն ցիա նե րի և ին տեր վեն ցիոն գնում նե րի ժա մա
նակ անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ո րո շա կի ապ րանք նե րի ար տա հան ման և ներկր ման լրա ցու ցիչ 
սահ մա նա փա կում ներ:

3.3. Գ յու ղատն տե սու թյան պե տա կան ա ջակ ցու թյուն
Ռազ մավ րու թյան այս հիմ նա րար ուղ ղու թյու նը պա հան ջում է պե տու թյան ագ րա րա յին քա

ղա քա կա նու թյու նը ուղ ղոր դել հետև յալ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մա նը.
1. ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետևանք նե րի հաղ թա հար ման նպա տա կով Հա յաս

տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան կող մից ա ռա վել հե ռա նկա րա յին և արդ յու
նա վետ գոր ծա րար ծրագ րե րի ա ջակ ցու թյան ըն դալյ նում, պե տու թյան և մաս նա վոր հատ
վա ծի հա մա գոր ծակ ցու թյան խո րա ցում:

2. ար տա հան ման ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող և ար տա քին շու կա յում մրցու նակ ար տադ րանք 
ար տադ րող կազ մա կեր պու թյուն նե րին վար կա յին ե րաշ խիք նե րի, դրա մաշ նորհ նե րի և 
տեխ նի կա կան օ ժան դա կու թյան տրա մադ րում (այս ուղ ղու թյամբ նա խընտ րե լի են հա
մար վում պտուղբան ջա րե ղե նի վե րամ շակ ման, գի նե գոր ծա կան, օր գա նա կան գյու
ղատն տե սա կան մթերք նե րի, չոր մրգե րի, կաթ նա մթեր քի և մ սամ թեր քի ա ռան ձին տե
սակ նե րի, թարմ մրգե րի ար տադ րու թյան, հետ բեր քա հա վա քա յին տեխ նո լո գիա նե րի 
կա տա րե լա գործ ման և կա րո ղու թյուն նե րի  հզո րաց ման, մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի 
վե րար տադ րու թյան ա պա հով ման և ար տա հան ման, շու կա յա հան ման խթան ման և այլ 
ծրագ րե րը)

3. ա ռաջ նա յին սերմ նա բու ծու թյան և տոհ մա յին գոր ծի զար գաց ման, բույ սե րի պաշտ պա նու
թյան և ա նաս նա բու ժա կան հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման, 
սննդամ թեր քի անվ տան գու թյան, են թա կա ռուց վածք նե րի կա րո ղու թյուն նե րի  հզո րաց
ման, գյու ղա կան հա մայնք նե րի ար տադ րա կան և սո ցիա լա կան են թա կա ռուց վածք նե րի 
բա րե լավ ման, գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի բեր րիու թյան բարձ րաց ման, հո ղե րի 
մե լիո րա տիվ վի ճա կի բա րե լավ ման, բնա կան կե րա հան դակ նե րի ջրար բիաց ման, գի տա
կան, խորհր դա տվա կան և տե ղե կատ վա կան ա պա հով ման, մաս նա գի տա կան կադ րե րի 
պատ րաստ ման, գյու ղատն տե սու թյու նում տնտե սա վա րող նե րին հաս ցեա կան ա ջակ ցու
թյան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում.

4. ագ րա րա յին ո լոր տում տնտե սա վար ման բազ մաձևու թյան և միջճ յու ղա յին կոո պե րա ցիա
յի զար գաց ման խթա նում (ագ րո վե րամ շա կող և գ յու ղա տնտե սա կան հումք ար տադ րող 
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կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև ֆյու չեր սա յին (Futures) պայ մա նա գրե րի հա մա կար գի ընդ
լայ նում, վար կա յին մի ջոց նե րի, մրցակ ցա յին դրա մա շնորհ նե րի և ա ջակ ցու թյան տար բեր 
ձևե րի կի րառ մամբ՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գա ցում.

5. ներ մուծ վող պա րե նա մթերք ներն աս տի ճա նա բար տե ղա կան ար տադ րու թյամբ փո խա
րին ման քա ղա քա կա նու թյան խթա նում, հատ կա պես՝ պա րե նա յին ցո րե նի, շա քա րի, բու
սա կան յու ղի, հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սե րի, խո զի և թռչ նի մսի ինք նա բա վու թյան 
բարձ րաց ման նպատ կով սուբ սի դա վոր ման ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում

6. պե տու թյան և մաս նա վոր հատ վա ծի հա մա ֆի նան սա վոր ման սկզբուն քով սպա սարկ ման 
ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լիու թյան բար ձրա ցում և ո րա կի բա րե լա վում (տա րա ժամ կետ 
վճար մամբ, լի զին գի տո կո սադ րույ քի սուբ սի դա վոր մամբ, ապ րան քա յին վար կա վոր մամբ 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի, տոհ մա յին ա նա սուն նե րի, վե րամ շակ ման հոս քագ ծե րի 
և այլ մի ջոց նե րի մա տա կար ման կազ մա կեր պում)

7. հո ղա յին ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման և ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող պա րե նա յին ապ րանք նե րի ինք նա բա վու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման նպա
տա կով ըստ մշակ վող ցան քա տա րա ծու թյան և ար տադ րու թյան ընդ լայն ման վար կե րի 
տո կո սադ րույ քի սուբ սի դա վո րում

8. գեն դե րա յին հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման, գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ոչ գյու ղատն տե
սա կան զբաղ վա ծու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի ընդ լայն ման (փոքր և մի ջին ձեռ նար կա
տի րու թյան, ագ րո տու րիզ մի, ար հես տա գոր ծու թյան, հու շան վեր նե րի, և տ նայ նա գոր ծու
թյան զար գա ցում) նպա տա կա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար մրցակ ցա յին դրա
մաշ նորհ նե րի հատ կա ցում

9. գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի, հատ կա պես վա րե լա հո ղեր արդ յու նա վետ օգ տա
գործ ման նպա տա կով հո ղակ տոր նե րի կա մա վոր միա վոր ման ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի 
ի րա կա նա ցում

10. ՄԱԿի՝ Ա նա պա  տաց ման դեմ պայ քա րի Կոն վեն ցիա յի շրջա նակ նե րում դեգ րա դաց ված 
հո ղե րի վե րա կանգն ման, հո ղա բա րե լավ ման և ռե կուլ տի վա ցիոն (խախտ ված հո ղե րի վե
րա կանգն ման) ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում

11. տե ղա կան ար տադ րող նե րի և ներ քին շու կա յի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով ներ դրու 
մա յին մի ջա վայ րի բա րե լավ ման, տա րի ֆա յին և ոչ տա րի ֆա յին կար գա վոր ման մե խա
նիզմ նե րի կա տա րե լա գործ ման և տն տե սա կան այլ գոր ծիք նե րի կի րառ ման մի ջո ցա ռում
նե րի ի րա կա նա ցում (գոր ծա րա րու թյան զար գաց մա նը խո չըն դո տող ի րա վա կան ակ տե
րի ի ռա ցիո նալ դրույթ նե րի բա ցա հայ տում և վե րա ցում, ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան, 
բու սա սա նի տա րա կան և կա րան տին կա նոն նե րի մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին, ինչ պես 
նաև ԱՀԿի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նե ցում):

3.4. Գ յու ղատն տե սու թյան կազ մա կեր պա կան ձևե րի զար գա ցում
ՀՀ ագ րա րա յին վե րա կա ռու ցում նե րի արդ յուն քում գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում հիմ նա

կան կազ մա կեր պա կան միա վո րը ըն տա նե կան գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն ներն են, ո րոնց 
հետ կապ ված խնդիր նե րը կար գա վոր վում էին «ՀՀ գյու ղա ցիա կան և գ յու ղա ցիա կան կո լեկ
տիվ տնտե սու թյուն նե րի մա սին» օ րեն քով: Այդ օ րեն քը 2006թ. ու ժը կորց րած ճա նաչ վեց և 
հե տայ սու գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն նե րի կար գա վի ճա կը ա նո րոշ է: Օ րենսդ րո րեն կա
նո նա կարգ ված չեն նաև տնա մերձ հո ղա մա սե րի, այ գե գոր ծա կան ըն կե րու թյուն նե րի (ա մա
ռա նո ցա յին) հո ղա մա սե րի, ինչ պես նաև գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի ի րա վա հա
րա բե րու թյուն նե րը: Ուս տի ա ռաջ նա հերթ կար գով անհ րա ժեշտ է հստա կեց նել գյու ղատն
տե սու թյան ո լոր տի կազ մա կեր պաի րա վա կան միա վոր նե րի վե րա բեր յալ օ րենսդ րու թյու նը: 
Կարևոր հիմ նախն դիր է նաև ագ րա րա յին ո լոր տի ինս տի տու ցիո նալ բա րե փո խում նե րի մի
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ջո ցով լո գիս տիկ հա մա կար գի զար գա ցու մը: 
Այդ նպա տա կով սույն ռազ մա վա րու թյամբ 
նա խա տես վում է.

 ● գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ար տադ
րու թյու նից մինչև սպա ռու մը ապ րան քա յին 
շար ժին նպաս տող կա ռույց նե րի, լո գիս
տիկ հա մա կար գի՝ պահ պան ման, վե րա
մշակ ման, փա թե թա վոր ման, փո խադր
ման և շու կա յա հան ման կա րո ղու թյուն նե
րի ձևա վոր ման, հան րա պե տու թյան մեծ 
քա ղաք նե րում հանգստ յան օ րե րին գյու
ղա տնտե սա կան տո նա վա ճառ նե րի կազ
մա կերպ ման և մե ծա ծախ շու կա յի ցան ցի 
ձևա վոր ման ա ջակ ցու թյուն,

 ● սննդամ թեր քի անվ տան գու թյան պա
հանջ նե րին բա վա րա րող սպան դա նոց նե
րի ցան ցի ընդ լայ նում, մսի սա ռեց ման, տե սա կա վոր ման, փա թե թա վոր ման և վա ճառ քի 
կա նո նա կար գում,

 ● կա թի հա վաք ման կե տե րի և ս պա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ նե րի հիմ նադր ման ա ջակ
ցու թյուն, սննդամ թեր քի անվ տան գու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան կա
թի և կաթ նամ թեր քի պահ պան ման, տե սա կա վոր ման, փա թե թա վոր ման և վա ճառ քի 
կա նո նա կար գում,

 ● գյու ղատն տե սա կան ար տադ րանք նե րի, հատ կա պես՝ թարմ մրգե րի և բան ջա րե ղեն նե
րի միջ նոր դա վոր ված վա ճառ քի կար գա վո րում, կոո պե րա ցիա յի զար գաց ման մի ջո ցով 
ման րա ծախ առև տրի օբ յեկտ նե րին մա տա կա րար վող ապ րանք  նե րի մե ծա ծախ հա վաք
ման կե տե րի ստեղ ծում, դրանց կա րո ղու թյուն նե րի ընդ լայ նում, ա ռանձ նա պես՝ պահ
պան ման, տե սա կա վոր ման, փա թե թա վոր ման և փո խադր ման մի ջոց նե րով վե րա զին ման 
ա ջակ ցու թյուն:

3.5. Պա րե նա յին անվ տան գու թյան ա պա հո վում
Երկ րի պա րե նա յին անվ տան գու թյու նը հա մար վում է ա պա հով ված, ե թե առ կա է տնտե

սու թյան զար գաց ման այն պի սի մա կար դակ, ո րը ե րաշ խա վո րում է բնակ չու թյան ա ռողջ և 
ակ տիվ կեն սա գոր ծու նեու թյան հա մար ֆի զիո լո գիա կան նոր մե րին հա մա պա տաս խա նող 
սննդա մթեր քի ֆի զի կա կան ու տնտե սա կան մատ չե լիու թյու նը, ինչ պես նաև ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րում պա րե նա յին ճգնա ժա մե րի ա ռա ջաց ման բա ցա ռու մը: ՀՀ ազ գա յին պա րե
նա յին հաշ վեկշ ռի մի ջին տվյալ նե րով՝ 20082010թթ. պա րե նի հիմ նա կան տե սակ նե րի ինք
նա բա վու թյան մա կար դա կը ցածր է: Այս պես, մի քա նի ապ րանք նե րին գծով այն կազ մում է. 
ցո րեն՝ 38.7  %, հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սեր՝ 56.2  %, բու սա կան յուղ՝ 4.3  %, շա քար՝ 9.7  %, 
խո զի միս՝ 52.5  %, հա վի միս՝ 21.2  %։

Ռազ մա վա րա կան ա ռու մով ՀՀ պա րե նա յին անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը պա հանջ վում է.
1. Պա րե նա մթեր քի ֆի զի կա կան ու տնտե սա կան մատ չե լիու թյան մա կար դա կի բարձ րաց

ման քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցում՝ «Պա րե նա յին անվ տան գու թյան ա պա    հով ման 
մա սին» (2002թ.) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի, «ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու
թյան ռազ մա վա րու թյան» (2007թ.), «ՀՀ Կա յուն զար գաց ման ծրագ րի» (2008թ.), «Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան պա րե նա յին ա պա հո վու թյան քա ղա քա կա նու թյան հա յե ցա
կար գի» (2011թ.) պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան

ՀՀ ազգային 

պարենային հաշվեկշռի 

միջին տվյալներով` 

2008-2010թթ. Պարենի 

հիմնական տեսակների 

ինքնաբավության 

մակարդակը ցածր է

«
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2. Ա պա հո վել՝ բնակ չու թյան մեկ շնչի հաշ վով օ րա կան նվա զա գույ նը 2420 կկալ է ներ գե տիկ 

ար ժե քով սննդամ թեր քի սպա ռում, ա ռաջ նա յին պա րե նի (պա րե նա յին ցո րեն, կար տո ֆիլ, 
բան ջա րե ղեն, բու սա կան և կեն դա նա կան յուղ, շա քար, կաթ, միս, ձու, աղ) ինք նա բա
վու թյան նվա զա գույ նը 7580 տո կոս ա պա հո վում և տա րե կան պա հան ջի 1520 տո կո սի 
չա փով պե տա կան պա հուս տի ստեղ ծում: Այս կարևոր մար տահ րա վե րը պա հան ջում է՝ 
ոչ նպա տա կա յին նշա նա կու թյամբ օգ տա գործ վող և տա րի ներ շա րու նակ չօգ տա գործ վող 
վա րե լա հո ղե րը տնտե սա կան շրջա նա ռու թյան մեջ ներգ րա վե լու հա մար, ա ռանց դրանց 
սե փա կա նա տե րե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը խախ տե լու և վ նաս պատ ճա ռե լու, 
ի րա կա նաց նել հետև յալ ար տա կարգ մի ջո ցա ռու մը՝ «ՀՀ Հո ղա յին օ րենս գիր քը» լրաց նել 
հետև յալ դրույթ նե րով՝
ա) հա մայն քի ա վա գա նուն ի րա վունք վե րա պա հել առն վազն 3 տա րի նպա տա կա յին նշա

նա կու թյամբ չօգ տա գործ վող վա րե լա հո ղը, ո րի սե փա կա նա տե րը հար կա յին պար տա
վո րու թյուն նե րը բա րեխղ ճո րեն չի կա տա րել և հո ղի վար ձա կա լու թյան հանձ նե լու հայ
տա րա րու թյուն չի տվել, հո ղի հար կի գու մա րը չգե րա զան ցող վար ձա կա լա կան վճա
րով և 5 տար վա նից ոչ պա կաս ժամ կե տով վար ձա կա լու թյան հանձ նել այն մշա կե լու 
ցան կու թյուն ու նե ցող ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձանց,

բ) վար ձա կա լու թյան սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո հո ղի սե փա կա նա տի րոջ 
կող մից ինք նու րույն տնտե սա վար ման պար տա վո րու թյուն չվերց նե լու դեպ քում վար
ձա կա լու թյան ժամ կե տը յու րաքնչ յուր դեպ քում եր կա րաց նել ևս 5 տա րով:

3. Պա րե նի հիմ նա կան տե սակ նե րի ինք նա բա վու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը դի տար
կել որ պես ո լոր տի զար գաց ման հիմ նա կան գե րա կա յու թյուն և պե տա կան ծրագ րով 
ի րա կա նաց նել հետև յալ մի ջո ցա ռում նե րը՝
ա) պե տա կան և մաս նա վոր հատ վա ծի հա մա գոր ծակ ցու թյան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում՝ 

հիմ նա կա նում տե ղում սեր մար տադ րու թյան զար գաց ման մի ջո ցով, հա ցա հա տի կա յին 
մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծու թյան առն վազն 60 տո կո սի հա մար ա ռա ջին և երկ
րորդ վե րար տադ րու թյան սեր մե րով ա պա հո վում, բույ սե րի պաշտ պա նու թյան, պա
րար տաց ման և վ նա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում,

բ) բարձր ա վե լաց ված ար ժեք ա պա հո վող, հան րա պե տու թյան բնատն տե սա կան պայ ման
նե րին հար մար ված և շու կա յա կան պա հան ջարկ ու նե ցող մշա կա բույ սե րի ներդ րում,

գ) գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի բարձր մթե րա տու ցե ղե րի ներ մու ծում և ընտ րա
սեր ման ճա նա պար հով ա նա սուն նե րի տե ղա կան ցե ղե րի տոհ մա յին հատ կա նիշ նե րի 
բա րե լավ ման գոր ծըն թա ցի շա րու նա կա կա նու թյան ա պա հո վում:

4. Պա րե նամ թեր քի տնտե սա կան մատ չե լիու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման հա մար նվա
զա գույն սպա ռո ղա կան զամբ յու ղից ոչ պա կաս նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի և կեն սա
թո շա կի սահ մա նում։

3.6. Սնն դամ թեր քի անվ տան գու թյան ա պա հո վում
«Դաշ տից մինչև պա տա ռա քաղ» սկզբուն քով սննդի շղթա յում սպա ռող նե րի սննդի անվ

տան գու թյան ա պա հո վու մը պա հան ջում է.
1. սննդամ թեր քի անվ տան գու թյան հա մա կար գը կա նո նա կար գող օ րենսդ րա կան դաշ

տի ամ բող ջա կա նա ցում և Եվ րա միու թյան հա մա պա տաս խան դի րեկ տիվ նե րի հի ման 
վրա՝ ար տադ րու թյան, վե րա մշակ ման, փա թե թա վոր ման, մակ նիշ ման, փո խա դր  ման, 
պահ պան ման և ի րաց ման շղթա յի ինք նա կար գա վոր ման և տես չա կան հսկո ղու թյան 
ա պա հո վում,

2. սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյան և սնն դամ թեր քի ո րա կի ու անվ տան գու թյան 
ո լոր տի հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան ա ջակ ցու թյուն,
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3. սննդամ թեր քի անվ տան գու թյան ա պա հով ման ուղ ղու թյամբ մի ջազ գա յին և տա րա ծա

շրջա նա յին հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան և 
ըն թա ցա կար գե րի ներ դաշ նա կեց ման ա պա հո վում,

4. «Կո դեքս Ա լի մեն տա րիուս»ի ազ գա յին կո մի տեի գոր ծու նեու թյան ակ տի վա ցում և ազ
գա յին ստան  դարտ  նե րի՝ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե ցում.

5. ԱՀԿի սա նի տա րա կան և բու սա սա նի տա րա կան մի ջոց նե րի կի րառ ման մա սին հա
մա ձայ նագ րի պա հանջ նե րին, Եվ րո պա կան նոր հարևա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան 
(ԵՀՔ) 20092011թթ. գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րին, ինչ պես նաև Եվ րա միու թյան Արևել
յան գոր ծըն կե րու թյան շրջա նակ նե րում՝ սա նի տա րա կան և բու սա սա նի տա րա կան բնա
գա վառ նե րին առնչ վող մա սով նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րին հա մա պա տաս խան 
Վ տան գի աղբ յուր նե րի վեր լու ծու թյան և կ րի տի կա կան կե տե րի հսկման (HACCP կամ 
ՎԱՎԿԿՀ) հա մա կար գի ներդր ման ա ջակ ցու թյուն.

6. սննդամ թեր քի փոր ձաքն նու թյան լա բո րա տո րիա նե րի կա րո ղու թյուն նե րի ու ժե ղա ցում՝ 
տեխ նի կա կան հա  գեց վա ծու թյուն, կադ րե րի ու սու ցում և վե րա պատ րաս տում։

3.7. Հո ղե րի պահ պա նու թյուն և ո ռոգ ման հա մա կար գի զար գա ցում
Հա յաս տա նը դաս վում է սա կա վա հող երկր նե րի շար քին, ուս տի սույն ռազ մա վա րու թյան 

շրջա նակ նե րում նա խա տես վում է պե տա կան ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել հո ղե րի պահ պա
նու թյան և ո ռոգ ման հա մա կար գե րի զար գաց ման հետև յալ ուղ ղու թյուն նե րին.
1. ո ռոգ ման հա մա կար գի կա ռա վար ման կա ռուց ված քի կա տա րե լա գոր ծում և տեխ նի կա

կան վի ճա կի բա րե լա վում,
2. մե խա նի կա կան ո ռո գումն ինք նա հո սի փո խա րին ման, ո ռոգ ման ջրի տնօ րին ման, 

տրման և հաշ վառ ման ի րա վա կանկազ մա կեր պա կան հստակ մե խա նիզմ նե րի 
կի րա ռում,

3. նոր ջրատն տե սա կան կա ռույց նե րի (մաս նա վո րա պես՝ փոքր ջրամ բար ներ), կա ռուց
ման և շա հա գործ ման մի ջո ցով ո ռո գե լի հո ղա տա րա ծու թյուն նե րի ա վե լա ցում,

4. նպաս տել Ջ րօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե րու թյուն նե րի կա յաց մա նը և հե տա գա զար գաց մա
նը, ինչ պես նաև Ջ րօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե րու թյուն նե րի միու թյուն նե րի ստեղծ մա նը,

5. ա ջակ ցու թյուն ներտն տե սա յին ո ռոգ ման ցան ցի վե րա կանգն մա նը,
6. դրե նա ժա յին ցան ցե րի տակ ըն կած ո ռո գե լի հո ղա տա րածք նե րում գրուն տա յին ջրե րի 

մա կար դա կի և հան քայ նաց ման կար գա վոր ման նպա տա կով կո լեկ տո րա դրե նա ժա յին 
ցան ցե րի մաք րում և նո րո գում,

7. ո ռոգ ման հա մա կար գե րի տեխ նի կա կան վի ճա կի բա րե լավ ման մի ջո ցով հու սա լի ջրա
մա տա կա րար ման ա պա հո վում, ջրի կո րուստ նե րի և շա հա գործ ման ծախ սե րի նվա զե
ցում, ջրօգ տա գոր ծող նե րին հաս ցեա կան սուբ սի դա վոր ման հա մա կար գի ներդ րում,

8. բնա կան կե րա հան դակ նե րի (ա րոտ նե րի) բա րե լավ ման և ջ րար բիաց ման ծրագ րի 
ի րա կա նա ցում,

9. ո ռոգ ման ջրի բարձր պա հան ջարկ ու նե ցող հո ղա տա րածք նե րում մշա կա բույ սե րի ճիշտ 
ընտ րու թյուն և դ րանց մշա կու թյան ջրախ նա յո ղա կան տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռում։

3.8. Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան զար գա ցում
Սույն ռազ մա վա րու թյան շրջա նակ նե րում հան րա պե տու թյու նում օր գա նա կան գյու

ղատն տե սու թյան զար գաց  ման հա մար նա խա տես վում է.
1. մշա կել և ըն դու նել «Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի կի րար

կումն ա պա հո վող՝ հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հատ ման, օր գա նա կան ար տա դրան
քի մակնշ ման, պի տա կա վոր ման և այլ կա նո նա կար գե րը,
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2. ա ջակ ցել մաս նա վոր հատ վա ծում հա մա պա տաս խա նու թյու նը հա վաս տող (գնա հա

տող) մար մին նե րի ձևա վոր մա նը,
3. օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան և գ յու ղա կան տա րածք նե րի ռեկ րա ցիոն ռե սուրս նե

րի, պատ մամշա կու թա յին և բ նու թյան հու շար ձան նե րի օգ տա գոր ծու մով՝ ագ րո տու րիզ մի 
զար գաց ման ծրագ րե րի պե տա կան ա ջակ ցու թյուն

3.9. Գ յու ղատն տե սու թյան տեխ նի կա կան վե րա զի նում և տեխ նի կա յի 
արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծում

Գ յու ղատն տե սու թյան տեխ նի կա կան ա պա հով վա ծու թյան ներ կա վի ճա կը, հատ կա պես առ
կա տեխ նի կա յի ծայր աս տի ճան մաշ վա ծու թյու նը և նո րաց ման միան գա մայն ան բա վա րար 
տեմ պե րը հիմք են տա լիս կան խա տե սել, որ ա ռա ջի կա տաս նամ յա կի վեր ջում ին տեն սիվ 
մշա կու թյան չի են թարկ վի վա րե լա հո ղե րի 55-60 տո կո սը: Ուս տի սույն ռազ մա վա րու թյան 
շրջա նակ նե րում գյու ղատն տե սու թյան զար գաց ման գերխն դիր է ո լոր տի տեխ նի կա կան վե
րա զի նու մը և տեխ նի կա յի արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծու մը: Այս հիմ նախնդ րի լուծ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է.

 ● յու րա քանչ յուր տա րի հան րա պե տու թյուն ներ մու ծել 1100 հատ տրակ տոր, 40 հատ հա ցա
հա տի կա հա վաք, 60 հատ կե րա հա վաք կոմ բայն և տ րակ տոր նե րի ագ րե գա տա վոր ման 
նվա զա գույն նոր մա նե րին բա վա րա րող քա նա կու թյամբ գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք
ներ: Այս քա նա կու թյամբ տեխ նի կա յի ներկ րու մը պա հան ջում է տա րե կան 10  մլրդ . դրամ 
(շուրջ 165 հազ. հա վա րե լա հո ղե րի չօգ տա գոր ծե լու պատ ճա ռով տա րե կան պա կաս է ար
տադր վում 200 մլրդ. դրա մի ար տադ րանք),

 ● պետւ թյունմաս նա վոր հատ ված գոր ծըն կե րու թյան զար գաց ման ըն դու նե լի տար բե րակ
նե րի (լի զինգ կամ տա րա ժամ կետ վճա րում, վար ձա կա լու թյուն, կոո պե րա ցիա և այլն) կի
րա ռու մով ներ մուծ ված տեխ նի կան հատ կաց նել գյու ղա կան հա մայնք նե րին, սպա ռո ղա
կան կոո պե րա տիվ նե րին և առևտ րա յին գյու ղատն տե սա կան ձեռ նար կու թյուն նե րին,

 ● պե տա կան ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել մե խա նի զա տո րա կան և գ յու ղատն տե սա կան տեխ
նի կա յի նո րոգ ման, կադ րե րի պատ րաստ ման ու վե րա պատ րաստ ման հար ցե րին, շար
ժա կան տեխ նի կա կան օգ նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի զար գաց մա նը,

 ● հո ղի նվա զա գույն և զ րո յա կան (ան վար) մշա կու թյան տեխ նո լո գիա յի ներդ րում և 
այդ նպա տա կով հա մա պա տաս խան գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման 
ա ջակ ցու թյուն.

 ● հաշ վի առ նե լով հան րա պե տու թյան ուղ ղա ձիգ գո տիա կա նու թյան պայ ման նե րում հա ցա
հա տի կա յին և կե րա յին մշա կա բույ սե րի բեր քա հա վա քի ժամ կետ նե րի տար բե րու թյու նը, 
սուբ սի դա վո րել սե զո նա յին գրա ֆի կով ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կոմ բայն նե րի վա ռե
լան յու թի ար ժե քը:

3.10.Գ յու ղատն տե սու թյան վար կա վոր ման բա րե լա վում
Գ յու ղատն տե սու թյան ար տադ րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ այն է, որ 

խիստ ար տա հայտ ված սե զո նայ նու թյուն գո յու թյուն ու նի ար տադ րա կան ծախ սե րի կա տար
ման և դ րա մա կան ե կա մուտ նե րի ստաց ման ժա մա նա կա հատ ված նե րի միջև, ո րը կար ճա
ժամ կետ վար կե րի անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջաց նում: Բա ցի այդ, ներդ րու մա յին ծրագ րե րի 
մի ջո ցով ար տադ րու թյան ընդ լայ նու մը և տեխ նի կա կան հա գե ցումն ու ար դիա կա նա ցու մը 
պա հան ջում են եր կա րա ժամ կետ վար կի ներգ րա վում: Ներ կա յումս վար կա յին ռե սուրս նե րի 
սահ մա նա փա կու թյու նը և թան կու թյու նը լուրջ խո չըն դոտ են ար տադ րու թյան զար գաց ման 
հա մար: Այս հիմ նախնդ րի լու ծու մը պա հան ջում է.

 ● «Վար կա յին կոո պե րա ցիա յի զար գաց ման» ծրագ րի մշա կում և ի րա կա նա ցում,
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 ● նպա տա կա յին վար կա վոր ման և վեն չու րա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման պե տա կան 

ա ջակ ցու թյուն,
 ● գրա վադր ման մե խա նիզմ նե րի բա րե լա վում և պե տա կան ե րաշ խիք նե րի տրա մադ րում,
 ● վար կե րի տո կո սադ րույ քի սուբ սի դա վոր ման՝ ըստ տա րա ծաշր ջան նե րի տար բե րակ ված 

ծրագ րի ըն դու նում և ի րա կա նա ցում:

3.11 Գ յու ղատն տե սու թյան ո լոր տի գի տակր թա կան և խորհր դատ վա կան 
հա մա կար գի բա րե լա վում

Հա զա րամ յա կի մար տահ րա վեր նե րին դի մագ րա վե լու ա մե նա կարևոր ու ղին գի տե լի քա-
հենք տնտե սու թյան զար գա ցումն է: Այս խնդիրն ա ռա վել շեշ տադր վում է գյու ղատն տե սու
թյան ո լոր տում, քա նի որ պա րե նի ար տադ րու թյան ա վե լաց ման ար տադ րա կան ռե սուրս նե րը 
խիստ սահ մա նա փակ են, իսկ բնակ չու թյան աճն ան կա սե լի: ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան գի
տակր թա կան և խորհր դատ վա կան հա մա կար գը այ սօր կանգ նած է կազ մա լուծ ման վտան
գի ա ռաջ: Կա ռուց ված քա յին փո փո խու թյուն նե րի ան վան տակ կա տար վող օպ տի մի զա ցիա
յի հետևան քով ըստ էու թյան վե րա ցել են ա նաս նա բու ժա կան և բույ սե րի պաշտ պա նու թյան 
գի տա կան կա ռույց նե րը, մնա ցած հինգ գի տա կան կենտ րոն նե րից ե րեքն ար դեն մեկ տա
րուց ա վե լի է, ինչ գտնվում են Հա յաս տա նի պե տա կան ագ րա րա յին հա մալ սա րա նին (ՀՊԱՀ) 
միա վո րե լու գոր ծըն թա ցում, բայց դեռևս չի հստա կեց վել դրանց կար գա վի ճա կը: Նույն ճա
կա տա գիրն է սպա սում մար զե րում տե ղա բաշխ ված գյու ղատն տե սա կան քո լեջ նե րին, ո րոն
ցից եր կուսն ար դեն օպ տի մա լաց վել են (Ս պի տակ և Ար մա վիր), իսկ մյուս նե րը 2012թ. ըն
թաց քում դուրս են բեր վե լու ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյան հա մա կար գից: 
Հան րա պե տու թյան 10 մար զե րում գոր ծող գյու ղատն տե սա կան խորհր դատ վա կան կա ռույց
նե րը՝ ԳԱՄԿե րը և ԳԱՀԿն կա րո ղու թյուն նե րի  հզո րաց ման լրջա գույն խնդիր ու նեն: Ընդ
հա նուր առ մամբ գյու ղատն տե սու թյան գի տակր թա կան և խորհր դատ վա կան հա մա կար գի 
ներ կա վի ճա կը հու սադ րող չէ և այն ար դիա կա նաց նե լու հա մար սույն ռազ մա վա րու թյամբ 
ա ռա ջարկ վում է.

 ● ար դիա կա նաց նել ագ րա րա յին ո լոր տի կադ րե րի պատ րաստ ման պետ պատ վե րի հա մա
կար գը, պետ պատ վե րով կրթու թյուն ստա ցող ու սա նող նե րի հա մար սահ մա նել ոչ միայն 
ըն դու նե լու թյան և ու սում նա ռու թյան չա փո րո շիչ ներ, այլև հետ բու հա կան գոր ծու նեու թյան 
ո րո շա կի պա հանջ ներ (կադ րե րի պա հան ջարկ ու նե ցող տա րա ծաշր ջան նե րում առն վազն 
ե րեք տա րի մաս նա գի տա կան աշ խա տանք),

 ● ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյան գի տա կան կենտ րոն նե րի և ՀՀ գի տու թյան 
և կր թու թյան նա խա րա րու թյան ագ րա րա յին թե քու մով գի տա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
միա վոր ման (պե տա կան բաժ նե մաս), ինչ պես նաև մաս նա վոր հատ վա ծի շա հագր գիռ 
ըն կե րու թյուն նե րի մաս նակ ցու
թյան (բաժ նե տոմ սե րի գնում 
կամ ներդ րու մա յին ծրագ րե րի 
ի րա կա նա ցում) մի ջո ցով ստեղ
ծել «Ագ րո գի տու թյուն» գի տա
ար տադ րա կան հոլ դինգ բաց 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն 
(ԳԱՀ ԲԲԸ), ո րը կի րա կա նաց նի 
ագ րա րա յին ո լոր տի գի տա կան 
ա պա հով ման, գի տա կան կադ
րե րի պատ րաստ ման, գի տա
տար ար տադ րու թյան զար գաց

ՀՀ գյուղատնտեսության  

գիտակրթական և 

խորհրդատվական 

համակարգը այսօր կանգնած է 

կազմալուծման վտանգի առաջ

«
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ման (է լի տար սերմ նա բու ծու թյուն, կեն սա տեխ նո լո գիա, վակ ցի նա նե րի ար տադ րու թյուն, 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի սե լեկ ցիա և ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյուն, ի նո վա
ցիոն և վեն չու րա յին ծրագ րե րի մշա կում և ներդ րում, մի ջազ գա յին գի տա կան նվա ճում նե
րի տե ղայ նա ցում և այլն) գոր ծա ռույթ ներ,

 ● ո լոր տի գի տա կան նե րու ժը արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով ստեղ ծել Ագ րո գի
տու թյան ին տե լեկ տո ւալ բանկ (ԱԻԲ) և նա խա պես սահ ման ված չա փա նիշ նե րի ու բա
լա յին միա վոր նե րի հի ման վրա յու րա քանչ յուր տա րի ո րո շել գիտ նա կան նե րի ռեյ տին գը 
կամ կա տա րել ա տես տա վո րում: Ո րո շա կի շե մը հաղ թա հա րած գիտ նա կան ներն ի րա
վունք կստա նան օգտ վե լու պատ վով ճա րից, մաս նակ ցե լու ագ րա րա յին ո լոր տի գի տա կան 
և խորհր դատ վա կան ծրագ րե րի դրա մաշ նորհ նե րի մրցույ թին: Այս գա ղա փա րը կյան քի 
կո չե լու հա մար ա ռա ջար կել հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ և ՀՀ 
կա ռա վա րու թյա նը ներ կա յաց նել «Ագ րո գի տու թյան ին տե լեկ տո ւալ բան կի և գիտ նա կան
նե րի ա տես տա վոր ման մա սին» ո րոշ ման նա խա գիծ,

 ● հետևո ղա կա նո րեն ի րա կա նաց նել ագ րա րա յին գի տու թյան, կրթու թյան և խորհր դատ
վու թյան ին տեգ րաց ման ծրա գիր, ՀՊԱՀին վե րա պա հել ծրագ րի նա խագ ծի մշակ ման և 
ի րա կա նաց ման գոր ծա ռույ թը,

 ● գյու ղատն տե սու թյան ա ջակ ցու թյան հան րա պե տա կան և մար զա յին կենտ րոն նե րի տեխ
նի կա կան վե րա զին ման և մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի  հզո րաց ման մի ջո
ցով խորհր դա տվա կան հա մա կար գի արդ յու նա վե տու թյան բարձ րա ցում, ֆեր մեր նե րի 
ա ռաջ նա յին կա րիք նե րի բա ցա հայ տում և դ րանց բա վա րար ման գոր ծուն հա մա կար գի 
ձևա վո րում,

 ● մար զա յին մա կար դա կում գի տա կան, ու սում նա կան և խորհր դատ վա կան կա ռույց նե րի 
ին տե գր  ման մի ջո ցով ինս տի տու ցիո նալ բա րե փո խում նե րի ի րա կա նա ցում:

3.12. Աշ խա տան քա յին ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման բա րե լա վում
ՀՀ ԱՎԾի տվյալ նե րով 2010թ. միայն գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն նե րում զբաղ ված է 

496.1 հազ մարդ կամ հան րա պե տու թյան զբաղ ված նե րի ըն դա մե նը 44,9 տո կո սը: Ե րեք 
տա րի ա ռաջ ե ղել է՝ 502.5 հազ. մարդ կամ 45.6 տո կո սը: Այս թվե րը հաշ վար կե լիս վի ճա
կագ րու թյու նը մե խա նի կո րեն զբաղ ված է դի տար կում հո ղի սե փա կա նաշ նոր հու մից օգտ
ված ըն տա նիք նե րի բո լոր աշ խա տու նակ ան դամ նե րին: Արդ յուն քում ստաց վում է, որ ըն
դա մե նը 36 տո կոս գյու ղա կան բնակ չու թյան յու րաքանչ յուր 100 մար դուց զբաղ ված է 47.5
ը, իսկ քա ղա քում այդ ցու ցա նի շը կազ մում է 30 մարդ: Մեկ այլ հաշ վար կով ստաց վում է, 
որ զբաղ ված է հան րա պե տու թյան տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան 81 տո կո սը, ո րից 
քա ղա քում 72.2, իսկ գյու ղում՝ 94 տո կո սը: Քա նի դեռ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյու նը 
ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը այս պի սի տվյալ ներ է ներ կա յաց նում, գյու ղի աշ խա տան քա յին ռե
սուրս նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման քա ղա քա կա նու թյուն չի ի րա կա նաց վի, քա նի որ 

ա ռերևույթ այդ պի սի հիմ նախն
դիր գո յու թյուն չու նի: Իսկ դա 
նշա նա կում է, որ տևա կան ժա
մա նակ չի ըն կալ վի գյու ղում ոչ 
գյու ղատն տե սա կան զբաղ վա
ծու թյան զար գաց ման հիմ նախն
դի րը, ո րի լու ծու մով է հիմ նա
կա նում պայ մա նա վոր ված գյու
ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի 
միա վոր ման, տնտե սու թյուն նե րի 

ՀՀ գյուղերում առկա է 

ոչ գյուղատնտեսական 

զբաղվածության զարգացման 

հիմնախնդիրը

«
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խո շո րաց ման, գյու ղա կան բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րի ա վե լաց ման, սո ցիա լա կան ա պա
հո վու թյան ար ժա նա պա տիվ հա մա կար գի ներդր ման, աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման, 
թաքն ված գոր ծազր կու թյան բարձր մա կար դա կի (ա վե լի քան 46 տո կոս) նվա զեց ման հիմ
նախն դիր նե րի լու ծու մը: Սույն ռազ մա վա րու թյու նը շեշ տադ րում է այդ հիմ նախն դիր նե րը 
և ա ռա ջար կում պե տու թյան տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան գե րա կա յու թյուն նե րի մեջ 
նե րա ռել.

 ● գյու ղա կան հա մայնք նե րում փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան զար գաց ման ներդ
րու մա յին մթնո լոր տի բա րե լա վում, մաս նա վո րա պես՝ հար կա յին ար տո նու թյուն նե
րի սահ մա նում, վար կի տո կո սադ րույ քի սուբ սի դա վո րում և վեն չու րա յին ծրագ րե րի 
ի րա կա նա ցում,

 ● ճո ճա նա կա յին միգ րա ցիա յի զար գաց ման նպա տա կով փոքր քա ղաք նե րի ար տադ րա
կան և սո ցիա լա կան են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում,

 ● գյու ղա կան հա մայնք նե րի կլաս տեր նե րի ձևա վո րում և ըստ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման լո կալ ծրագ րե րի մշա կում և ի րա կա նա ցում,

 ● տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան զբաղ վա ծու թյան ա ռու մով Երևա նի բեռ նա թափ ման 
և տա րածշր ջա նա յին հա մա չափ զար գաց ման նպա տա կով պե տա կան կա ռա վար ման 
կա ռույց նե րի մի մա սի փո խադ րում մար զա յին կենտ րոն ներ:

3.13.Ագ րա րա յին ո լոր տի ար տա քին տնտե սա կան կա պե րի զար գա ցում
Ագ րա րա յին ո լոր տի ար տա քին տնտե սա կան կա պե րի զար գա ցու մը, իր ո րո շա կի 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով հան դերձ, հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է երկ րի ար
տա քին տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյամբ: Մաս նա վո րա պես, ԱՀԿի ան դա մու թյան 
շրջա նա կում Հա յաս տանն օգտ վում է ազ գե րի ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան ռե ժի մից, 
բա ցի այդ ա զատ առևտ րի հա մա ձայ նագ րեր ու նի Վ րաս տա նի և ԱՊՀ երկր նե րի հետ, 
բա ցա ռու թյամբ Ադր բե ջա նի և Ուզ բեկս տա նի: Ներ կա յումս խիստ կարևոր վում է Հա յաս
տանԵվ րո պա կան Միու թյուն խոր և հա մա պար փակ ա զատ առևտ րի հա մա ձայ նագ րի 
ստո րագ րու մը: Հա մա ձայ նագ րի առ կա յու թյու նը հայ կա կան ապ րանք նե րի հա մար կա
պա հո վի ա զատ մուտք դե պի ԵՄ շու կա: Հա յաս տանն օգտ վում է նաև Եվ րա միու թյան 
(GSP+)՝ «Ար տո նու թյուն նե րի ընդ հան րաց ված և հա մալր ված հա մա կար գից» (ԱԸՀ), ո րը 
Հա յաս տա նին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տե ղա կան ծագ ման շուրջ յոթ հա զար ապ
րան քա տե սակ ԵՄ շու կա ար տա հա նել զրո յա կան կամ նվա զեց ված մաք սա տուր քե րով: 
Ար տա քին տնտե սա կան ակ տի վու թյան տե սանկ յու նից կարևոր վում է մրցու նակ են թա
կա ռուց վածք նե րի ա պա հով ման խնդի րը: Են թա կա ռուց վածք նե րի ար դիա կա նա ցումն 
ի րա կա նաց վում է հա մա պա տաս խան ո լոր տա յին ծրագ րե րով: Մաս նա վո րա պես, տրանս
պոր տա յին են թա կա ռուց ված քում կարևո րա գույն ծրագ րե րից են՝ Հ յու սիս Հա րավ ավ տո
ճա նա պար հի, Ի րան Հա յաս տան եր կաթգ ծի և «Զ վարթ նոց» մի ջազ գա յին օ դա նա վա կա
յա նի հա րա կից տա րած քում մի ջազ գա յին լո գիս տիկ կենտ րո նի և ա զատ տնտե սա կան գո
տու տրանս պոր տա յին են թա կա ռուց վածք նե րի ծրագ րե րը: Այ դու հան դերձ, կարևո րե լով 
բա րե փո խում նե րի շա րու նա կա կա նու թյու նը՝ սույն ռազ մա վա րու թյամբ նա խա տես վում է.

 ● գոր ծա րար նե րի ու սուց ման և տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման մի
ջո ցով՝ մե ծաց նել «Ար տո նու թյուն նե րի ընդ հան րաց ված և հա մալր ված հա մա կար գից» 
(ԱԸՀ) օգտ վող նե րի թի վը,

 ● ա վե լաց նել ար տա հան վող պա րե նա յին ապ րանք նե րի տե սա կա նին,
 ● նվա զեց նել հար կա յին վար չա րա րու թյու նը և հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը,
 ● հար կա տու նե րի սպա սարկ ման ո րա կի բա րե լա վում, ստու գում նե րի ռիս կա յին չա փո րո

շիչ նե րի հա մա տա րած կի րա ռում, 



գյ
ու

ղա
տ

նտ
ես

ու
թ

յու
ն

38|
 ● ար տա հան ման և ներ մուծ ման ըն թա ցա կար գե րի պար զե ցում, կրճա տում և ավ տո մա

տա ցում, տնտես վա րող նե րի սպա սարկ ման ո րա կի բա րե լա վում,
 ● վար կե րի հա սա նե լիու թյան ա պա հո վում, վար կա յին տե ղե կատ վու թյան կենտ րո նա ցում,
 ● մտա վոր սե փա կա նու թյան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ կի րա կում, այդ թվում նաև 

ար տա հան ման շու կա նե րում հայ կա կան ար տա հա նող նե րի մտա վոր սե փա կա նու թյան 
պաշտ պա նու թյուն,

 ● բա րեն պաստ ար տա քին առևտ րա յին ռե ժիմ նե րի ա պա հո վում և առևտ րի խո չըն դոտ նե
րի վե րա ցում:

Գ լուխ 4. Գ յու ղա կան տա րածք նե րի զար գա ցում

Գ յու ղատն տե սու թյան և գ յու ղա կան տա րածք նե րի զար գա ցու մը կոո ռե լաց ված հա մա
կարգ է: Որ պես կա նոն, զար գա ցած գյու ղա կան տա րածք նե րում գյու ղատն տե սու թյան 
ին տեն սի վաց ման մա կար դա կը ա վե լի բարձր է: Իր հեր թին՝ արդ յու նա վետ գյու ղատն
տե սու թյու նը նպաս տում է գյու ղա կան տա րածք նե րի զար գաց մա նը: Այս տե սանկ յու նից 
ռազ մա վա րու թյու նը նե րա ռում է գյու ղա կան տա րածք նե րի զար գաց ման այն են թա կա
ռուց վածք նե րը, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վոր ված են գյու ղա տնտե սու թյան զար
գաց մամբ և ն պաս տում են այդ ճյու ղի զար գաց մա նը: Մաս նա վո րա պես դա վե րա բե
րում է՝  է ներ գե տիկ հա մա կար գին, ճա նա պար հա յին ցան ցին, տրանս պոր տին, կա պին 
և ջ րա մա տա կա րար մա նը: Նշ ված բնա գա վառ նե րի զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ուղ
ղու թյուն ներն են՝
1. վա ռե լի քաէ ներ գե տիկ հա մա կարգ. 

ա) պե տա կանմաս նա վոր հատ ված նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյամբ, ինչ պես նաև այլ աղբ
յուր նե րից ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ներգ րավ ման մի ջո ցով՝ գյու ղա կան հա մայնք   նե
րի գա զա ֆի կա ցում և հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում փոքր 
հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի նոր  հզո րու թյուն նե րի գոր ծար կում՝ պահ պա նե լով անվ
տան գու թյան պա հանջ նե րը և բ նա պահ պա նա կան նոր մե րը.

բ) կեն սա գա զի, երկ րա ջեր մա յին, արևա յին և վե րա կանգն վող է ներ գիա յի այլ աղբ յուր
նե րի նե րու ժի արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծում, ո րը ոչ միայն կեն ցա ղա յին, այլև արդ
յու նա բե րա կան նշա նա կու թյուն ու նի գյու ղա կան տարծք նե րի զար գաց ման հա մար.

2. ջրա մա տա կա րար ման բնա գա վառ
ա) մա տա կա րար վող ջրի ո րա կի բա րե լա վում, ջրի կո րուստ նե րի կրճա տում, իսկ հե ռան

կա րում՝ խմե լու ջրի շուր ջօր յա մա տա կա րար ման ա պա հո վում.
բ) անհ րա ժեշտ ջրա քա նա կի պա շար նե րի ստեղ ծում և կա ռա վա րում, ջրա մա տա կա րար

ման հա մա կար գի անվ տանգ շա հա գոր ծում, օր վա կար գա վո րիչ ջրա վա զան նե րի վե
րա կա ռու ցու մը և նո րե րի կա ռու ցում.

գ) գյու ղա կան հա մայնք նե րում կո յու ղաց ման աշ խա տանք նե րի շա րու նա կում, կեն սա
բա նա կան մաքր ման կա յան նե րի տե ղադ րում՝ հնա րա վո րինս բա ցա ռե լով վա րա կիչ 
հի վան դու թյուն նե րի տա րա ծու մը.

3. ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի բնա գա վառ
ա) բարձ րաց նել տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րով օգտ վե լու մատ չե լիու թյու նը՝ հատ կա պես 

հե ռա վոր (ծայ րա մա սա յին) լեռ նա յին ու սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րում.
բ) տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն նե րի լիար ժեք շու կա յի կա յաց ման նպա տա կով՝ բա

րե լա վել մար կե տին գա յին կա ռույց նե րի գոր ծու նեու թյու նը, ա պա հո վել փո խա դ  րում
նե րի մրցու թա յին ընտ րու թյուն, կա տա րե լա գոր ծել ար տո նագր ման և սեր տի ֆի կաց
ման հա մա կար գե րը.
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գ) շա րու նա կել տրանս պոր տի ո լոր տում ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե րը՝ ուղղ ված 

գյու ղա կան տա րածք նե րի գոր ծա րար ակ տի վու թյան բարձ րաց ման և ճո ճա նա կա
յին միգ րա ցիա յի մի ջո ցով աշ խա տու ժի շու կա յի զար գաց մա նը.

4. Ճան պար հա շի նու թյան բնա գա վա ռում.
ա) ՀՀ պե տա կան բյու ջեի և ֆի նան սա վոր ման այլ աղբ յուր նե րի հաշ վին շա րու նա

կա բար ի րա կա նաց նել գյու ղա կան բնա կա վայ րե րը սպա սար կող ավ տո մո բի լա յին 
ճա նա պարհ նե րի հիմ նա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ (հատ կա պես՝ լեռ նա յին և սահ
մա նա մերձ գո տում)՝ ա պա հո վե լով դրանց պատ շաճ ան ցա նե լիու  թյու նը.

բ) միջ նա ժամ կետ հե ռան կա րում գրե թե բո լոր բնա կա վայ րե րը միջ պե տա կան նշա նա
կու թյան ճա նա պարհ նե րին կա պող առն վազն մեկ բա րե կարգ ճա նա պար հի առ կա
յու թյան ա պա հո վում.

5. կա պի, լրատ վու թյան և տե ղե կատ վու թյան բնա գա վառ
ա) կա պի հա մա կար գի ար դիա կա նա ցում գյու ղա կան հա մայնք նե րում, կա պի մի ջոց

նե րից օգտ վե լու մատ չե լիու թյան բարձ րա ցում, հա մա կար գի աս տի ճա նա կան թվայ
նա ցում, հա մա ցան ցի հա սա նե լիու թյան և մատ չե լիու թյան ա պա հո վում,

բ) պա հուս տա յին (ռե զեր վա յին) ու այ լընտ րան քա յին են թա կա ռուց վածք նե րի, ինչ պես 
նաև շար ժա կան (մո բիլ) կա պի մի ջոց նե րի ստեղ ծում, պահ պա նում և զար գա  ցում.

գ) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բո լոր մար զե րում կա պի հա մա կար գի ծա վա
լում՝ գծա յին, ռա դիո ռե լեա յին, այ լընտ րան քա յին կա պի մի ջոց նե րի զար գաց ման 
մի ջո ցով,

դ) կա պի հա մա կար գի հու սա լի պահ պա նում ար տա քին մի ջամ տու թյու նից,
ե) կա պի ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րի (ին տեր նե տա յին, բջջա յին և այլ) հա սա նե լիու

թյան և լիար ժեք ծած կույ թի աս տի ճա նա կան ա պա հո վում, նե րառ յալ հե ռա վոր գյու
ղա կան տա րածք նե րը, ծա ռա յու թյուն նե րի շու կա յի այդ հատ վա ծում ա ռողջ մրցակ
ցու թյան ա պա հո վում,

զ) հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան և փոս տա յին կա պի ո լորտ նե րում շու կա յա կան տնտե սու
թյա նը բնո րոշ հա րա բե րու թյուն նե րի ար մա տա վո րում:

Սոցիալական ենթակառուցվածք
Գ յու ղա կան բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի և գ յու ղատն տե սու թյան ճյու ղի արդ յու նա

վե տու թյան բարձ րաց ման ա ռու մով կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի գյու ղի սո ցիա լա կան են
թա կա ռուց վածք նե րի զար գա ցու մը: Շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման ան
ցու մա յին շրջա նում դեռևս կպահ պան վի պե տու թյան կող մից այդ են թա կա ռուց վածք նե րի 
ուղ ղա կի ա ջակ ցու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը: Հե տա գա յում աս տի ճա նա բար կմե ծա նա 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և մաս նա վոր հատ վա ծի մաս նակ ցու թյու
նը սո ցիա լա կան են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց մանն ու դրանց կա ռա վար մա նը: Սույն 
ռազ մա վա րու թյան շրջա նակ նե րում կարևոր վում են գյու ղի սո ցիա լա կան զար գաց ման 
հետև յալ ուղ ղու թյուն նե րը.

 ● կրթամշա կու թա յին և մար զա կան օբ յեկտ նե րի շի նա րա րու թյուն և վե րա նո րո գում,
 ● ագ րո տու րիզ մի զար գաց ման ծրագ րե րի մշա կում և ի րա կա նաց ման տեխ նի կա կան 

ա ջակ ցու թյուն,
 ● ոչ գյու ղատն տե սա կան զբաղ վա ծու թյան նպա տա կով մշա կու թա յին բնույ թի ծա ռա յու

թյուն ներ մա տու ցող փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րությ ան զար գա ցում,
 ● գյու ղաբ նակ կա նանց գոր ծա րար ակ տի վու թյան բարձ րաց ման նպա տա կա յին ծրա

գրե րի ի րա կա նա ցում,
 ● գյու ղա կան ֆոլկ լո րի և ար հես տա գոր ծու թյան զար գաց ման պե տա կան ա ջակ ցու թյուն,
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 ● կա յուն զար գաց ման ծրագ րի շրջա նակ նե րում գյու ղա կան աղ քա տու թյան հաղ թա հար

ման մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում:

Գ լուխ 5. Պե տա կան և մաս նա վոր հատ վա ծի  
հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գա ցում

Սույն ռազ մա վա րու թյան ի րա կա  նաց ու մը խարիսխ վում է պե տու թյան և մաս նա վոր հատ
վա ծի ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա: Նա խա տես վում է, որ պե տու թյու նը կի րա կա նաց
նի գյու ղատն տե սու թյան կար գա վոր ման հետև յալ գոր ծա ռույթ նե րը.

 ● ա ջակ ցու թյուն ար տադ րու թյան խո շոր ին ժե նե րա կան (մե լիո րա ցիա, ո ռո գում, ցա մա քուր
դա յին հա մա կարգ, հա կա հե ղե ղա յին մի ջո ցա ռում ներ, ջրար բիա ցում, ճա նա պար հա շի
նու թյուն և այլն) և գ յու ղի սո ցիա  լա կան են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց մա նը,

 ● օ րենսդ րա կան հիմ քե րի ստեղ ծում, ա զատ մրցակ ցու թյան ա պա հո վում,
 ● գյու ղատն տե սա կան հո ղե րի մո նի տո րինգ և պահ պա նու թյուն,
 ● ա ռաջ նա յին սերմ նա բու ծու թյան և տոհ մա յին գոր ծի զար գա ցում.
 ● ա նա սուն նե րի և բույ սե րի հա մա ճա րա կա յին և կա րան տին հի վան դու թյուն նե րի 

կանխ ար  գե լում,
 ● սննդամ թեր քի անվ տան գու թյան ա պա հով ման հա մա կար գի գոր ծու նեու թյան 

կա տա րե լա գոր ծում,
 ● ո լոր տի գի տա տեխ նի կա կան ա պա հո վում, տե ղե կատ վա կան և խորհր դա տվա կան ծա ռա

յու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյուն.
 ● գյու ղա կան տա րածք նե րի հա մա չափ զար գաց ման ծրագ րե րի մշա կում և ի րա կա նաց ման 

ա ջակ ցու թյուն.
 ● մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գա ցում և շու կա յա հան ման հնա րա վո րու թյուն նե

րի ընդ լայ նում,
 ● գյու ղա ցի նե րի շա հե րի և ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա սա րա կա կան կազ մա կեր

պու թյուն նե րի գործ նեու թյան ա զա տու թյան ա պա հո վում:
Մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից սույն ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման հա մար 

պա հանջ վում է.
 ● ագ րա րա յին բա րե փո խում նե րի և հո ղի սե փա կա նաշ նորհ ման արդ յուն քում որ պես սե

փա կա նու թյուն ստա ցած հո ղի, տեխ նի կա յի, շի նու թյուն նե րի և ար տադ րու թյան այլ մի
ջոց նե րի նպա տա կա յին և արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծում,

 ● ագ րա րա յին և սնն դի անվ տան գու թյան կա նոն նե րի, ինչ պես նաև կեն սա բազ մա զա նու
թյան և բ նա պահ պա նա կան պա հանջ նե րի պահ պա նու թյուն,

 ● հա մա ֆի նան սա վոր ման սկզբուն քով հա մայն քա յին զար գաց ման ծրագ րե րին ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյուն,

 ● գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա ցիա յի և են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման ա ջակ ցու
թյուն և մաս նակ ցա յին ակ տի վու թյուն, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի հետ հա մա տեղ գյու ղա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու թյուն,

 ● որ պես լիի րավ ան դամ ՋՕԸե րի կա ռա վար մա նը և մշ տա դի տարկ ման արդ յունք նե րի 
քննարկ մա նը ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն,

 ● գյու ղատն տե սա կան խորհր դատ վա կան և տե ղե կատ վա կան ծրագ րե րից, ու սու ցում նե րից 
ու դաշ տա յին ցու ցադ րում նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյան ա պա հո վում,

 ● ա մե նամ յա ցու ցա հան դես նե րին, բեր քի տո նե րին ու տո նա վա ճառ նե րին մաս նակ ցու թյուն:
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Գ լուխ 6. Ակն կալ վող արդ յունք նե ր և  
գ նա հատ ման չա փո րո շիչ նե ր

Սույն ռազ մա վա րու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում նա խա տես ված 
ծրագ րա յին մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման դեպ քում 2022թ. ակն կալ վում են հետև յալ 
հիմ նա կան արդ յունք նե րը.
1. գյու ղատն տե սու թյան մի ջին տա րե կան աճ 4.5 տո կո սով,
2. գյու ղատն տե սու թյան մեջ զբաղ ված նե րի թվա քա նա կը կդրսևո րի կրճատ ման մի տում 

(այն 2022թ. կկազ մի 420 հազ. զբաղ ված, ներ կա յիս 493.0 հազ. զբաղ վա ծի դի մաց) և 
հա մա խառն ար տադ րան քի ա վե լա ցու մը կա պա հով վի աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա
նու թյան ա վե լաց ման հաշ վին.

3. գյու ղատն տե սու թյան ապ րան քայ նու թյան մա կար դա կը կհաս նի մինչև 75 տո կո սի, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն կտա էա կա նո րեն ա վե լաց նել գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյուն նե րի 
դրա մա կան հոս քե րը և վե րար տադ րո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րը.

4. 2022թ. ցան քա յին տա րած քը կհասց վի 421.0 հազ. հա, ո րը կգե րա զան ցի 20082010թթ. 
մի ջին մա կար դա կը (296 հազ. հա) ա վե լի քան 42 տո կո սով: Նույն ժա մա նա կա հատ ա
ծում կե րա յին մշա կա բույ սե րի տա րա ծու թյու նը կհասց վի 155.0, իսկ բազ մամ յա տնկարկ
նե րի նը՝ 86.2 հազ. հա.

5. դրա կան տե ղա շար ժեր կլի նեն բու սա բու ծու թյան և ա նաս նա պա հու թյան ներ ճյու ղա
յին կա ռուց ված քում՝ կա վե լա նա պտղի, խա ղո ղի, կար տո ֆի լի, բան ջա րե ղե նի, կե րա յին 
և տեխ  նի կա կան մշա կա բույ սե րի հա մա խառն ար տա դրու թյու նը: Ա նաս նա պա հու թյան 
մեջ նկա տե լիո րեն կա վե լա նա ոչ խա րա բու ծու թյու նից և թռչ նա բու ծու թյու նից ստաց վող 
մթերք նե րի տե սա կա րար կշի ռը.

6. բարձր բեր քա տու սոր տե րի շրջա նաց ման և մ շա կու թյան տեխ նո լո գիա նե րի ար դիա կա
նաց ման շնոր հիվ կան խա տես վող ժա մա նա կա հատ վա ծի վեր ջում, 20082010թթ. հա մե
մա տու թյամբ հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի, կար տո ֆի լի, բան ջա րե ղե նի բեր քատ
վու թյու նը կա ճի հա մա պա տաս խա նա բար՝ 44.6, 34.8 և 34.2 տո կո սով, իսկ պտղի և 
խա ղո ղի բեր քատ վու թյու նը՝ 36.7 և 12.5 տո կո սով,

7. տոհ մա յին գոր ծի զար գաց ման, կե րակր ման և պահ ման բա րե լավ ման շնոր հիվ՝ 2022թ. 
մեկ կո վի կաթ նատ վու թյան մա կար դա կը կհասց վի 2480 կի լոգ րա մի,

8. պա րե նի և գ յու ղատն տե սա կան հում քի ար տա հան ման ծա վալ նե րը կա վե լա նան 3 
ան գամ,

9. կբարձ րա նա հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան պա րե նա յին անվ տան գու թյան մա կար
դա կը, զգա լիո րեն կա վե լա նա կարևո րա գույն պա րե նամ թերք նե րի տե ղա  կան ար տա
դրու թյան հաշ վին ա պա հով վա ծու թյու նը, կա վե լա նան գյու ղա տնտե սու թյու նում տնտես
վա րող նե րի ե կա մուտ նե րը:

Գ լուխ 7. Ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման կա ռա վա րու մ 
և մո նի թո րին գ

Ռազ մա վա րու թյան կա ռա վա րումն ի րա կա նաց վե լու է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյան, մյուս շա հագր գիռ նա խա րա րու թյուն նե րի և գե
րա տես չու թյուն նե րի, տա րած քա յին կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րի կող մից հետև յալ մե խա նիզմ նե րով՝
1. ռազ մա վա րու թյան դրույթ նե րի և դ րանց կա տա րումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռում նե րը ու

ղե նի շա յին են լի նե լու գյու ղատն տե սու թյան ճյու ղում միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի ծրագ
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րի, բյու ջե տա յին ֆի նան սա վոր ման տա րե կան հայ տե րի ներ կա յաց ման և ո լոր տում այլ 
նպա տա կա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար,

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան կող մից սույն ռազ մա վա րու թյան 
դրույթ նե րը կա րող են կի րառ վել «ՀՀ գյու ղի և գ յու ղատն տե սու թյան 20102020թթ. Կա յուն 
զար գաց ման ծրագ րի» լրամ շակ ման և դ րա կա տա րումն ա պա հո վող մի ջո ցա  ռում նե րի 
ժա մա նա կա ցույ ցի վե րա նայ ման հա մար,

3. Ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նա ցումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռում նե րի մշտա դի տար կու մը 
կա տար վե լու է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե սու թյան նա խա  րա րու թյան 
և ո լոր տի ՀԿնե րի կող մից, հետև յալ ձևա չա փով.
Ա) մո նի թո րին գի ի րա կա նաց ման հա մար հիմք են ծա ռա յե լու ՀՀ ԱՎԾի կող մից հրա պա

րակ վող գյու ղա տնտե սու թյան ո լոր տին առչ վող հետև յալ ցու ցա նիշ նե րը.
ա. գյու ղատն տե սու թյան հա մա խառն ար տադ րան քի ար ժե քը՝ ըստ բու սա բու ծու թյան և 

ա նաս նա պա հու թյան ճյու ղե րի,
բ. գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծու թյուն նե րը և դ րանց կա ռուց ված քը,
գ. բազ մամ յա տնկարկ նե րի տա րած քը և կա ռուց ված քը,
դ. գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը՝ ըստ տե սակ նե րի,
ե. բու սա բու ծա կան հիմ նա կան մթերք նե րի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը,
զ. գյու ղատն տե սա կան հիմ նա կան մշա կա բույ սե րի բեր քատ վու թյու նը,
է. ա նաս նա պա հա կան հիմ նա կան մթերք նե րի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը,
ը. գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մթե րատ վու թյու նը,
թ. գյու ղատն տե սու թյան մեջ զբաղ ված նե րի մի ջին թվա քա նա կը,
ժ. գյու ղատն տե սու թյան մեջ մեկ զբաղ վա ծի հաշ վով հա մա խառն ար տադ րան քը 

(ար տա դրո ղա կա նու թյու նը),
ժա. գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ապ րան քայ նու թյան մա կար դա կը,
ժբ. ո ռո գե լի հո ղա տա րածք նե րի տե սա կա րար կշի ռը ցան քա տա րա ծու թյուն նե րի և 

բազ մամ յա տնկարկ նե րի տա րածք նե րի նկատ մամբ,
ժգ. հիմ նա կան գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի առ կա յու թյու նը,
ժդ. գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի սար քի նու թյան մա կար դա կը,
ժե. ա ռաջ նա յին անհ րա ժեշտ սննդամ թերք նեի ինք նա բա վու թյան մա կար դա կը,
ժզ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պա րե նա յին հաշ վեկշ ռում նե րառ վող սննդա

մթերք նե րի սպառ ման կա ռուց ված քը (է ներ գե տիկ ար ժե քով գնա հատ ված),
ժէ. գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի գնե րը (ման րա ծախ և գ յու ղա ցիա կան տնտե սու

թյուն նե րի կող մից ա ռա ջարկ վող),
Բ) ռազ մա վա րու թյան մշտա դի տար կումն ի րա կա նաց վե լու է նաև նա խա րա րու թյան 

հա մա կար գում գոր ծող պե տա կան տես չու թյուն նե րի և այլ ստո րա բա ժա նում նե
րի կող մից՝  նա խա րա րութ յան կա նո նադ րութ յամբ սահ ման ված ի րա վա սութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում: 
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Հա պա վում նե րի ցանկ

ԱԱՀ Ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ:
ԱՀԿ Առևտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու թյուն:
ԱՎԾ  Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն:
ԳԱՄԿ Գ յու ղատն տե սու թյան ա ջակ ցու թյան մար զա յին կենտ րոն:
ԳԳԱՀ Գ յու ղի և գ յու ղատն տե սու թյան ա ջակ ցու թյան հիմ նադ րամ:
ԳԶՄՀ Գ յու ղատն տե սու թյան զար գաց ման մի ջազ գա յին հիմ նադ րամ:
ԳՁՓԱԳԶԾ Գ յու ղա կան ձեռ նար կու թյան և փոք րա ծա վալ առևտ րա յին գյու ղատն

տե սու թյան զար գաց ման ծրա գիր:
ԳԳԿԶՌ Գ յու ղի և գ յու ղատն տե սու թյան 20112020թ.թ. կա յուն զար գաց ման 

ռազ մա վա րու թյուն:
ՀԲ Հա մաշ խար հա յին բանկ:
ՀՀԳՆ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե սու թյան 

նա խա րա րու թյուն:
ՀԿ Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն:
ԵՄ Եվ րո պա կան Միու թյուն, Եվ րա միու թյուն:
ՄԳՔ Միաս նա կան գյու ղատն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն (ԵՄի):
ՄԺԾԾ Միջ նա ժամ կետ ծախ սա յին ծրագ րեր (ՀՀ պե տա կան բյու ջեի):
ՄԱԶԾ Միաց յալ ազ գե րի զար գաց ման ծրագ րեր:
ՊԳԿ Պա րե նի և գ յու ղատն տե սու թյան կազ մա կեր պու թյուն (ՄԱԿի):
ՊՈԱԿ Պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն:
ՏԻՄ Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին:
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Հան քարդ յու նա բե րու թյան 
զարգացման հիմնախնդիրները 
Հայաստանում

Ներածություն

Հա յաս տա նում սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան բա րե փոխ ման հե տա զո տու թյուն նե րի շրջա
նակ նե րում կա տար վել են հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տին առնչ վող հիմ նա կան խնդիր
նե րի ու սում նա սի րու թյուն ներ և վեր լու ծու թյուն ներ: Դ րանց արդ յունք նե րը ամ փոփ ված են 
այս զե կույ ցի ե րեք բա ժին նե րում, ո րոնք հա մա կարգ ված են ըստ դի տարկ վող խնդիր նե րի 
բնույ թի՝ 1) Հան քարդ յու նա բե րու թյան տնտե սա կան նե րու ժը և զար գաց ման հիմ նախն դիր
նե րը, 2) Ոչ մե տա ղա կան հան քան յու թե րի վե րամ շակ ման հիմ նախն դիր նե րը և զար գաց ման 
հե ռան կար նե րը, և 3) Հան քարդ յու նա բե րու թյան ի րա վա կան կար գա վո րու մը:

«Հան քարդ յու նա բե րու թյան տնտե սա կան նե րու ժը և զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րը» 
բաժ նում ներ կա յաց ված են վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նում հան քարդ յու նա բե րու թյան 
ո լոր տում ար տադ րու թյան, ներդ րում նե րի, ար տա հան ման, պե տա կան բյու ջե կա տար ված 
հար կա յին վճար նե րի ծա վալ նե րի, շա հու թա բե րու թյան մե ծու թյուն նե րի, զբաղ վա ծու թյան և 
աշ խա տա վար ձե րի, ինչ պես նաև կարևո րա գույն հան քա հում քա յին ար տ ադ րա տե սակ նե րի 
հա մաշ խար հա յին ու ար տա հան ման գնե րի վեր լու ծու թյուն նե րը: Միա ժա մա նակ, հա մե մա
տու թյուն ներ են կա տար վել աշ խար հի այլ երկր նե րի հետ և դ րանց հի ման վրա յու րա քանչ
յուր են թա բաժ նում ար վել հետևու թյուն ներ: Եզ րա փա կիչ են թա բաժ նում ա ռաջ են քաշ վել 
առ կա հիմ նախն դիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ուղ
ղու թյուն նե րը, սկզբունք նե րը, անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնց հա ջող ի րա կա նա ցու մը 
կնպաս տի Հա յաս տա նում այդ ո լոր տի հե տա գա զար գաց մա նը:

«Ոչ մե տա ղա կան հան քան յու թե րի վե րամ շակ ման հիմ նախն դիր նե րը և զար գաց ման հե
ռան կար նե րը» բաժ նում տրվել է ոչ մե տա ղա կան հան քա յին ռե սուրս նե րի տնտե սա կան նե
րու ժի գնա հա տա կա նը, ներ կա յաց վել է ճյու ղի ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյու նը՝ ի նո վա
ցիոն, քլաս տե րաս տեղծ, տա րած քա յին հա մա չափ զար գաց ման ա ռում նե րով և դ րա դե րը՝ 
պե տա կանմաս նա վոր գոր ծըն կե րու թյան շրջա նակ նե րում ու Հա յաս տա նի արդ յու նա բե րա
կան զար գաց ման հե ռան կա րում: Նա խանշ վել են ոչ մե տա ղա կան հան քա յին ռե սուրս նե րի 
վե րամ շակ մամբ ստաց վող ար տադ րա տե սակ նե րի ար տա հան ման հնա րա վոր շու կա նե րը և 
հե ռան կար նե րը:

«Հան քարդ յու նա բե րու թյան ի րա վա կան կար գա վո րու մը» բաժ նում դի տարկ վել է ըն դեր
քօգ տա գործ ման սկզբունք նե րի ու կար գի ար դա րա ցիու թյան, շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ
պա նու թյան, տեխ նի կա կան անվ տան գու թյան ա պա հով ման և կող մե րի ի րա վունք նե րի ու 
օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան ուղ ղու թյուն նե րով մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձը: Այդ 
փոր ձի հի ման վրա կա տար վել են Հա յաս տա նին վե րա բեր վող հետևու թյուն ներ: Տր վել են 
նաև ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք նե րա ռում են մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան, ներ քին 
օ րենսդ րա կան ու ինս տի տու ցիո նալ բա րե փո խում նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 
բա նակ ցա յին մո տե ցում ներ:
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Գլուխ 1. Հան քարդ յու նա բե րու թյան տնտե սա կան նե րու ժը և 
զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րը

1.1 Նե րա ծու թյուն
2010 թվա կա նի ըն թաց քում հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան և քա ղա քա կան մի տում նե րը 

վե րա փո խել են հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լորտն ամ բողջ աշ խար հում: Հան քարդ յու նա բե
րու թյու նը հայտն վել է նոր ժա մա նա կաշր ջա նում: Զար գա ցող երկր նե րի կող մից ձևա վոր վում 
են ա ճող եր կա րա ժամ կետ պա հան ջար կի կան խա տե սում ներ, մինչ դեռ ա ռա ջար կը մնում է 
սահ մա նա փակ՝ կապ ված առ կա մար տահ րա վեր նե րի հետ, ինչ պի սիք են հան քան յու թե րի 
կորզ ման նվա զող աս տի ճա նը և հան քե րի ա ռա վել հե ռա վոր տե ղանք նե րում գտնվե լը: Ծախ
սե րի կո րը տե ղա շարժ վել է դե պի վեր և շա րու նա կում է ճնշում նե րը ո լոր տի վրա՝ ստի պե լով 
նրան պահ պա նե լու ֆի նան սա կան կար գա պա հու թյուն: Ո լոր տում հայտն վել են նոր մաս նա
կից ներ, և ո լոր տը հետզ հե տե ար ժա նա նում է ա ռա վել մեծ ու շադ րու թյան բազ մա թիվ և տար
բեր շա հագր գիռ մաս նա կից նե րի կող մից: Ի րա վի ճա կը հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում 
փոխ վել է էա պես:

Չ նա յած 2010 թվա կա նից սկսված ո րո շա կի բա րե լա վում նե րին՝ հան քարդ յու նա բե րա կան 
ըն կե րու թյուն ներն ամ բողջ աշ խար հում շա րու նա կում են դի մա կա յել հիմ նա կան մար տահ
րա վեր նե րը՝ կա յուն աճ ա պա հո վե լու հա մար:

Մաս նա վո րա պես, նրանց գոր ծու նեու թյան բա րե լա վու մը և ծախ սե րի խնա յո ղու թյու նը դար
ձել են ո լոր տի հիմ նա կան մար տահ րա վեր նե րը:

Ռե սուրս նե րի ազ գայ նաց ման մե ծա ցու մը հիմ նա կան մտա հո գու թյունն է հա մաշ խար հա յին 
հան քարդ յու նա բե րու թյան ըն կե րու թյուն նե րի հա մար: Հա մա ձայն ԵՎԶԲի՝ հան քարդ յու նա
բե րու թյան ո լոր տում մաս նա վոր ո լոր տի մաս նակ ցու թյու նը ընդ հա նուր առ մամբ ա վե լի հե
ռուն է գնա ցել՝ քան նավ թարդ յու նա բե րու թյու նում: Այ նո ւա մե նայ նիվ շատ երկր նե րում դեռ 
մնում է զգա լի մնա ցոր դա յին պե տա կան սե փա կա նու թյուն և ազ դե ցու թյուն, մաս նա վո րա
պես նվազ հա ջող ված ան ցու մա յին տնտե սու թյուն նե րում: Հաշ վի առ նե լով մի ջազ գա յին գնե
րի ան կա յուն մի ջա վայ րը, փոր ձա ռու և ֆի նան սա պես կա յուն ստրա տե գիա կան ներդ րող նե
րի ներգ րա վու մը մնում է էա կան մար տահ րա վեր այս ո լոր տի հա մար:

Հար կե րը լուրջ հիմ նախն դիր են դար ձել ձեռ նար կու թյուն նե րի ղե կա վա րու թյան հա մար: 
Հան քարդ յու նա բե րա կան ըն կե րու թյուն ներն ու նեն նաև փոր ձա ռու աշ խա տող նե րի պա կաս, 
հատ կա պես այն ակն հայտ է զար գա ցող երկր նե րում: 

1.2 Ար տադ րու թյուն
Վեր ջին տաս նամ յա կի ըն թաց քում հան

քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տը Հա յաս
տա նում զգա լի աճ է ար ձա նագ րել և 2000 
թվա կա նի ըն դա մե նը 15 մլն. ԱՄՆ դո լա րի 
ա վե լաց ված ար ժե քից, 2010 թվա կա նին այն 
կազ մել է ա վե լի քան 235 մլն. ԱՄՆ դո լար 
(գծա պատ կեր 1): Ն կա տի ու նե նա լով 2011 
թվա կա նի ա ռա ջին 9 ա միս նե րի ՀՀ ԱՎԾ 
նախ նա կան վի ճա կագ րա կան արդ յունք
նե րը, են թադր վում է, որ 2011 թվա կա նին 
հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում ա վե
լաց ված ար ժե քը կա րող է գե րա զան ցել 
300 մլն. ԱՄն դո լա րը:

2010 թ-ի ընթացքում 
համաշխարհային 
տնտեսական 
և քաղաքական 
միտումները 
վերափոխել են հանք-
արդյունաբերության 
ոլորտն ամբողջ 
աշխարհում

«
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Գծապատկեր 1. Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում 2000-2011թթ.
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Ավելացված արժեքը հանքարդյունաբերությունում, մլն. ԱՄՆ դոլար

Հանքարդյունաբերության կշիռը ՀՆԱ-ում, տոկոս (աջակողմյան առանցք)

* - առաջին 9 ամիս

Աղբ յու րը՝ ԱՎԾ

Միա ժա մա նակ, հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տը դեռևս շատ հա մեստ կշիռ ու նի 
ՀՆԱում և ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ռա վե լա գույն կշի ռը ՀՆԱում կազ մել է 3,6 
տո կոս:

Հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տից ստաց ված տնտե սա կան օ գուտ նե րը կա րե լի է բա
ժա նել ըստ հետև յալ 3 խմբե րի՝

 ● զուտ շա հույ թի տես քով ո լոր տի ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մար
 ● հար կա յին վճա րում ներ պե տու թյա նը
 ● աշ խա տա վար ձի տես քով կա տար ված վճա րում ներ աշ խա տող նե րին:
Այ սօր հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լորտն աշ խար հում հա մար վում է ա մե նա շա հու թա

բեր ո լորտ նե րից մե կը: Հա մա ձայն IBISWorld ֆի նան սա խորհր դատ վա կան ըն կե րու թյան 
տվյալ նե րի, 2011 թվա կա նին ԱՄՆում ա մե նա շա հու թա բեր 10 ո լորտ նե րից 5ը կապ ված 
են ե ղել հենց հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի հետ: Հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր
տում շա հու թա բե րու թյան ա մե նա բարձր մար ժա ԱՄՆում ա պա հո վել են պղնձի, նի կե լի 
և ցին կի՝ 52,1 տո կոս, նավ թի և գա զի՝ 48 տո կոս, եր կա թի հան քա քա րի՝ 46,4 տո կոս, մո
լիբ դե նի՝ 42 տո կոս, ոս կու և ար ծա թի՝ 39,1 տո կոս ար տադ րու թյուն նե րը:

20082009 ֆի նան սա կան տար վա արդ յունք նե րով հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տը 
գլխա վո րել է նաև այդ ո լոր տում աշ խար հում մեծ համ բավ ու նե ցող Ավստ րա լիա յի ա մե
նա շա հու թա բեր ճյու ղե րի ցան ցը՝ 37,1 տո կոս մի ջին շա հու թա բե րու թյան մար ժա յով:

Ինչ պես երևում է գծա պատ կեր 2ից, Հա յաս տա նում ո լոր տի հա մար ա մե նա բա րեն
պաստ տա րի նե րը՝ շա հու թա բե րու թյան տե սանկ յու նից ե ղել են 2005 և 2006 թվա կան
նե րը, երբ ո լոր տի ձեռ նար կու թյուն ներն ի րենց գոր ծու նեու թյան արդ յուն քում ու նե ցել են 
զուտ շա հու թա բե րու թյան1 հա մա պա տաս խա նա բար՝ 32 և 30 տո կոս ցու ցա նիշ ներ: Այդ 

1 Զուտ   շահութաբերությունը հաշվարկված է ո ր պես շահութահարկի գծով ծախսերի նվազեցումից հետո 
ստաց ված զուտ շահույթի և արտադրանքի, ապրանքների, ծառայության իրացումից ստացված զուտ 
հասույթի հա րա բե րակցություն: ԱՎԾ-ի կողմից այն հաշվարկվել է ընտրանքային մեթոդով ընդգրկված 
կազմա կերպու թյուն ների համար և տարածվել է ամբողջ ոլորտի վրա:
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տա րի նե րին զուտ շա հու թա բե րու թյան ցու ցա նի շով Հա յաս տա նի ձեռ նար կու թյուն նե
րը նույ նիսկ գե րա զան ցել են աշ խար հի ա ռա ջա տար 40 ըն կե րու թյուն նե րին: Իսկ 2003 և 
2009 թվա կան նե րին ո լոր տում ընդ հան րա պես շա հու թա բե րու թյուն չի ե ղել: Հա մա ձայն 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի, ընդ հա նուր առ մամբ 20022009 թվա կան նե րի ըն թաց քում 
Հա յաս տա նի հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում զուտ շա հու թա բե րու թյան մի ջին մա
կար դա կը կազ մել է 8 տո կոս և զի ջել է աշ խար հի ա ռա ջա տար 40 ըն կե րու թյուն նե րի զուտ 
շա հու թա բե րու թյան գրանց ված 17 տո կոս ցու ցա նի շին:

Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ճգնա ժա մը և դ րա նով պայ մա նա վոր ված մե տա ղի հա
մաշ խար հա յին գնե րի կտրուկ ան կում նե րը, 20082009 թվա կան նե րին բա ցա սա կան ազ
դե ցու թյուն ու նե ցան ո լոր տի զար գաց ման ա ճի տեմ պե րի, ինչ պես նաև շա հու թա բե րու
թյան մա կար դա կի վրա:

Վեր ջին տա րի նե րին ո լոր տում շա հու թա բե րու թյան ցածր մա կար դակ է ար ձա նագր վել 
հատ կա պես ոս կու արդ յու նա հան ման ձեռ նար կու թյուն նե րի վնա սով աշ խա տե լու հետևան
քով, ո րի հիմ նա կան պատ ճառ են հան դի սա ցել մե տա ղի կորզ ման ցածր ցու ցա նիշ նե րը  և 
բարձր տրանս պոր տա յին ծախ սե րը:

Գծապատկեր 2. Հանքարդյունաբերության ոլորտում շահութաբերության մակարդակը  
2002-2011թթ.(%)
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Աշխարհի հանքարդյունաբերության առաջատար 40 ընկերությունների զուտ շահութաբերությունը

Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտի շահութաբերությունը

Աղբ յու րը՝ ԱՎԾ, «Հա յաս տա նի ֆի նանս նե րի վի ճա կագ րու թյուն», PricewaterhouseCoopers (PwC)

20102011 թվա կան նե րին հան քարդ յու նա բե րու թյու նը կրկին վե րելք ու նե ցավ, ո րին նպաս
տե ցին հա մաշ խար հա յին շու կա յում մե տաղ նե րի գնե րի բարձ րա ցու մը և ար տա քին պա հան
ջար կի վե րա կանգ նու մը:

2010 թվա կա նին պղնձի ար տադ րու թյան (տո կո սով՝ ամ բողջ պա շար նե րի նկատ մամբ) և 
պղն ձի պա շար նե րի միջև կախ վա ծու թյու նը Հա յաս տա նում և պղն ձի ար տադ րու թյան հիմ
նա կան երկր նե րում պատ կեր ված է գծա պատ կեր 3ում: Ինչ պես հայտ նի է Հա յաս տա նում 
պղնձի պա շար նե րը կազ մում են շուրջ 6,4 մլն. տոն նա կամ հա մաշ խար հա յին պա շար նե րի 
0,9 տո կո սը և 2010 թվա կա նի տվյալ նե րով Հա յաս տա նում ար տադր վել է երկ րի ու նե ցած 
պա շար նե րի 0,5 տո կո սը: Հա մե մա տու թյան հա մար աշ խար հի ե րեք երկր նե րում, որ տեղ 
կենտ րո նաց ված է ընդ հա նուր պա շար նե րի կե սից ա վե լին, (Չի լի27,7, Պե րու13,1 և Ավստ
րա լիա12,5 տո կոս), 2010 թվա կա նի տվյալ նե րով ար տադր վել է ու նե ցած պա շար նե րի հա
մա պա տաս խա նա բար 2,9, 1,4 և 1 տո կո սը:
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Գծապատկեր 3. 2010 թվականին պղնձի արտադրության (%-ով պաշարների նկատմամբ) և 
պաշարների միջև կախվածությունն ըստ երկրների
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Պղնձի պաշարները, հազ. տոննա
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Գծապատկեր 4. 2010 թվականին մոլիբդենի արտադրության (%-ով պաշարների նկատմամբ) և 
պաշարների միջև կախվածությունն ըստ երկրների
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Մոլիբդենի պաշարները, հազ. տոննա
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Գծապատկեր 5. 2010 թվականին ոսկու արտադրության (%-ով պաշարների նկատմամբ) և 
պաշարների միջև կախվածությունն ըստ երկրների
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Ոսկու պաշարները, հազ. տոննա

Աղբ յու րը՝ ԱՄՆ-ի երկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն, Wikipedia
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Ն մա նա տիպ ի րա վի ճակ է նաև ոս կու ար

տադ րու թյան և առ կա պա շար նե րի հետ 
կախ վա ծու թյան գծով: 2010 թվա կա նին Հա
յաս տա նում ար տադր վել է ընդ հա նուր պա
շար նե րի մոտ 0,5 տո կո սը (գծա պատ կեր 
5): Մո լիբ դե նի տա րե կան ար տադ րու թյու
նը ե ղած պա շար նե րի նկատ մամբ ա վե լի 
բարձր է և 2010 թվա կա նի հա մար կազ մել է 
2,5 տո կոս (գծա պատ կեր 4): Ընդ հա նուր առ
մամբ, Հա յաս տա նում 3 կարևո րա գույն հան
քա հում քա յին ար տադ րանք նե րի գծով տա
րե կան արդ յու նա հան ման ծա վալ նե րը՝ ար
տա հայտ ված առ կա պա շար նե րի նկատ մամբ 
տո կոս նե րով, աշ խար հի հան քարդ յու նա բե
րող հիմ նա կան երկր նե րի հետ հա մե մա տած 

գտնվում են դեռևս ա վե լի ցածր մա կար դա կի վրա: Սա կայն պետք է նկա տի ու նե նալ, որ 
զար գա ցած երկր նե րում նոր պա շար նե րի հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներն ա ռա վել մեծ 
ծա վալ նե րով են ի րա կա նաց վում, ին չը այդ երկր նե րին թույլ է տա լիս պար բե րա բար ա վե
լաց նել գո յու թյուն ու նե ցող պա շար նե րը: Մինչ դեռ Հա յաս տա նում, պայ մա նա վոր ված նաև 
տա րած քի փոքր լի նե լու հան գա ման քով, նույ նիսկ երկ րա բա նա հե տա խու զա կան լայ նա ծա
վալ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման դեպ քում հնա րա վոր չէ էա պես ա վե լաց նել ներ կա
յումս առ կա պա շար նե րը: Հետևա բար, պա շար նե րի արդ յու նա վետ և խ նա յո ղա բար օգ տա
գոր ծու մը հան դի սա նում է ո լոր տի հիմ նա կան գե րա կա յու թյուն նե րից մե կը: 

1.3 Հա մաշ խար հա յին գներ
20002011 թվա կան նե րի ըն թաց քում պղնձի հա մաշ խար հա յին գի նը ա ճել է շուրջ 5 ան գամ՝ 

2000 թվա կա նի 1813 ԱՄՆ դո լա րից՝ 1 մետ րիկ տոն նա յի դի մաց, 2011 թվա կա նին դար ձել է 
8828 ԱՄՆ դո լար, մինչ դեռ պղնձի հա մաշ խար հա յին ար տադ րու թյան ծա վալ ներն ա վե լա ցել 
են ըն դա մե նը 22 տո կո սով (գծա պատ կեր 7): Հա յաս տա նում պղնձի խտան յու թի ար տադ րու
թյու նը, հա մե մա տած հա մաշ խար հա յին ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի փո փո խու թյան հետ, 
այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ա վե լա ցել է զգա լիո րեն՝ 2,75 ան գամ (գծա պատ կեր 6):

Մո լիբ դե նի հա մաշ խար հա յին գի նը 2011 թվա կա նին 2002 թվա կա նի հետ հա մե մա տած 
ա ճել է մոտ 4 ան գամ, իսկ հա մաշ խար հա յին ար տադ րու թյան ծա վալ ներն այդ ըն թաց քում 
կրկնա պատկ վել են (գծա պատ կեր 9): Հա յաս տա նում մո լիբ դե նի ար տադ րու թյու նը ա ճել է 
60 տո կո սով (գծա պատ կեր 8):

Ոս կու հա մաշ խար հա յին գի նը 2011 թվա կա նին 2000 թվա կա նի հետ հա մե մա տած ա ճել է 
5,6 ան գամ, իսկ հա մաշ խար հա յին ար տադ րու թյան ծա վալ ներն ա ճել են ըն դա մե նը 5 տո կո
սով (գծա պատ կեր 11): Հա յաս տա նում ոս կու ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը թեև 2010 թվա կա
նին 2000 թվա կա նի հետ հա մե մա տած շուրջ 15 տո կո սով ա ճել են, սա կայն այդ ցու ցա նի շը 
կազ մում է 2002 թվա կա նին գրանց ված ա ռա վե լա գույն մա կար դա կի ըն դա մե նը 30 տո կո սը 
(գծա պատ կեր 10):

Պաշարների 
արդյունավետ 
և խնայողաբար 
օգտագործումը 
հանդիսանում է հանք-
ար դյո ւնաբերության 
ոլորտի հիմնական 
գերակայություններից 
մեկը
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Գծապատկեր 6. Պղնձի համաշխարհային գինը և արտադրությունը Հայաստանում 2000-2011 թթ.
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Պղնձի համաշխարհային գինը, ԱՄՆ դոլար/մետրիկ տոննա
Պղնձի խտանյութի արտադրությունը Հայաստանում, տոննա (աջակողմյան առանցք)

Գծապատկեր 7. Պղնձի համաշխարհային գինը և արտադրությունը աշխարհում 2000-2011 թթ.
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Պղնձի համաշխարհային գինը, ԱՄՆ դոլար/մետրիկ տոննա
Պղնձի համաշխարհային արտադրությունը, հազար մետրիկ տոննա (աջակողմյան առանցք)
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Աղբ յու րը՝ Հա մաշ խար հա յին բանկ, Մեծ Բ րի տա նիա յի, ԱՄՆ-ի երկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ

2000ա կան թվա կան նե րի ըն թաց քում պղնձի, ոս կու և մո լիբ դե նի հա մաշ խար հա յին գնե րի 
փո փո խու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ ե թե պղնձի և ոս կու գնե
րի ներ կա յիս մա կար դա կը վեր ջին տաս նամ յա կի ըն թաց քում հա սել է իր ա ռա վե լա գույն մա
կար դա կին, ա պա մո լիբ դե նի գնե րի ա ռա վե լա գույն մա կար դա կը գրանց վել է 2005 թվա կա
նին, իսկ 2011 թվա կա նին գրանց ված գնե րը այդ ա ռա վե լա գույն գնե րի միայն 50 տո կոսն են 
կազ մում:

Ներ կա յումս, հաշ վի առ նե լով ձևա վոր ված բարձր գնե րի մա կար դա կը և այն հան գա ման քը, 
որ ըն կե րու թյուն նե րի կող մից կա մեծ հե տաքրք րու թյուն շա հա գոր ծե լու ա ռա վել հե ռա վոր և 
խո րը հան քե րը, ամ բողջ աշ խար հում հան քա հում քի շա հա գործ ման հե տա զո տա կան և զար
գաց ման (R&D) ծախ սե րի աս տի ճա նը ա վե լա ցել է:
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Գծապատկեր 8. Մոլիբդենի համաշխարհային գինը և արտադրությունը Հայաստանում 2002-2011 թթ.
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Մոլիբդենի համաշխարհային գինը, ԱՄՆ դոլար/կգ
Մոլիբդենի խտանյութի արտադրությունը Հայաստանում, մետրիկ տոննա (աջակողմյան առանցք)
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Գծապատկեր 9. Մոլիբդենի համաշխարհային գինը և արտադրությունը աշխարհում 2002-2011 թթ.

Մոլիբդենի համաշխարհային գինը, ԱՄՆ դոլար/կգ
Մոլիբդենի համաշխարհային արտադրությունը, հազար մետրիկ տոննա (աջակողմյան առանցք)
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Աղբ յու րը՝ mineral.ru, ԱՄՆ-ի երկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ

Ինչ պի սի տեն դենց կգրան ցեն հան քա հում քա յին ապ րանք նե րի հա մաշ խար հա յին գնե րը, 
կպահ պան վե՞ն դրանք ներ կա յիս բարձր մա կար դա կում, թե՞ կա րող են գլոր վել ներքև: Այս 
հար ցի պա տաս խա նից մե ծա պես կախ ված է՝ արդ յոք շա հու թա բե՞ր կլի նեն ըն թա ցիկ հան
քարդ յու նա բե րու թյան ծրագ րե րը Հա յաս տա նում: Ցա վոք ան վի ճե լի պա տաս խան այս տեղ 
գո յու թյուն չու նի:

Մի կող մից, անժխ տե լի է, որ զար գա ցող շու կա նե րը շարժ վում են դե պի ին դուստ րա ցում: 
Պա հան ջար կը Չի նաս տա նում, Հնդ կաս տա նում և նույ նիսկ աֆ րիկ յան երկր նե րում ա ճում է 
գլխապ տույտ ա րա գու թյամբ, և եր կա րա ժամ կետ կան խա տե սում նե րը կար ծես մատ նան շում 
են, որ տաս նամ յակ նե րի հա մար ա ճող պա հան ջարկ է ձևա վոր վել: Միայն Չի նաս տա նի պա
հան ջար կը պղնձի հա մաշ խար հա յին պա հան ջար կի 37 և ալ յու մի նի հա մաշ խար հա յին պա
հան ջար կի 44 տո կոսն է կազ մում, ին չը գե րա զան ցում է ԱՄՆի, Արևմտ յան Եվ րո պա յի և 
Ճա պո նիա յի ընդ հա նուր սպառ ման մա կար դա կը:
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Գծապատկեր 10. Ոսկու համաշխարհային գինը և արտադրությունը Հայաստանում 2000-2011 թթ.

Ոսկու համաշխարհային գինը, ԱՄՆ դոլար/ունցիա
Ոսկու խտանյութի արտադրությունը Հայաստանում, կգ (աջակողմյան առանցք)
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Գծապատկեր 11. Ոսկու համաշխարհային գինը և արտադրությունը աշխարհում 2000-2011 թթ.

Ոսկու համաշխարհային գինը, ԱՄՆ դոլար/ունցիա
Ոսկու համաշխարհային արտադրությունը, տոննա (աջակողմյան առանցք)
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Աղբ յու րը՝ Հա մաշ խար հա յին բանկ, Մեծ Բ րի տա նիա յի, ԱՄՆ-ի երկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ

Մ յուս կող մից, ԱՄՆում ներ քին սպառ ման կրճա տու մը, եվ րո պա կան պար տա տոմ սե րի 
ան կա յուն շու կան, քա ղա քա կան ան կա յու նու թյու նը և ա ճող տո կո սադ րույք ներն Ա սիա յում, 
շա րու նա կում են զսպել ապ րանք նե րի գնե րի ա ճը՝ մղե լով նրանց դե պի ան կա յու նու թյան 
ան նա խա դեպ մա կար դա կի: Ապ րանք նե րի առև տու րը և շա հար կու մը նմա նա պես պատ ճառ 
են հան դի սա նում ի րա կան ֆի զի կա կան ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի միջև կար ճա ժամ կետ 
սխալ գնա գո յա ցում նե րի՝ դրա նով իսկ դժվա րաց նե լով գնե րի կան խա տես ման նույ նիսկ 
ա մե նա լուրջ փոր ձե րը: Զար մա նա լի չէ, որ ո լոր տին հետևող նե րը հա ճա խա կի են կանգ նում 
փա կու ղու ա ռաջ: Ն ման բարձր ա նո րո շու թյան շու կա յա կան մի ջա վայ րում տե ղե կաց ված ո րո
շում ներ կա յաց նե լը պա հան ջում է կան խա տես ման այն պի սի մա կար դակ, ո րը շատ ըն կե րու
թյուն նե րի հա մար հա սա նե լի չէ: Չ նա յած սցե նար նե րի պլա նա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե
րին, հան քարդ յու նա բե րա կան ըն կե րու թյուն նե րը չեն կա րող հաշ վի առ նել և ընդգր կել բո լոր 
նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րը հնա րա վոր ա պա գա յի հա մար:
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Գծապատկեր 12. Ոսկու և պղնձի համաշխարհային գների համեմատությունը  Հայաստան ներմուծ-
վող  առանձին կարևորագույն ապրանքատեսակների համաշխարհային գների հետ  2000-2011 թթ. 
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Ոսկի

Տավարի միսԲնական գազ

ՑորենԱնմշակ նավթ

Աղբ յու րը՝ Հա մաշ խար հա յին բանկ

Ամ փո փե լով հան քա հում քա յին ար տադ րա տե սակ նե րի հա մաշ խար հա յին գնե րի՝ Հա յաս
տա նի հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի հա մար ու նե ցած նշա նա կու թյան մա սին ա սե լի քը, 
կարևոր է մատ նան շել, որ դրանք 2000ա կան թվա կան նե րին, նույ նիսկ խիստ տա տա նում
նե րի պայ ման նե րում, դրա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել ո լոր տի զար գաց ման և ար տադ րու
թյան ծա վալ նե րի մե ծաց ման վրա: Ա վե լին, ե թե փոր ձենք դի տար կել դրանց ամ բող ջա կան 
ազ դե ցու թյու նը Հա յաս տա նի տնտե սու թյան վրա ար տա քին առևտ րի տե սանկ յու նից, ա պա 
ինչ պես նկա տե լի է դառ նում գծա պատ կեր 12ից, այն ընդ հա նուր առ մամբ շատ ա վե լի բա
րեն պաստ է ե ղել, քա նի որ ար տա հան ված պղնձի և ոս կու հա մաշ խար հա յին գնե րը գտնվել 
են ա վե լի բարձր մա կար դա կի վրա, քան մի քա նի կարևոր ներ մուծ վող ապ րան քա տե սակ նե
րի (նավթ, գազ, հա ցա հա տիկ և տա վա րի միս) գնե րը:

1.4. Ներդ րում ներ
Հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում կա պի տալ ներդ րում ներն էա կան դեր են խա ղում 

հան քարդ յու նա հան ման արդ յու նա վե տու թյան և ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման 
տե սանկ յու նից: Ինչ պես պատ կեր ված է գծա պատ կեր 13ում, աշ խար հում 20 տա րի գոր
ծող պղնձի հան քա գոր ծա կան մի ջին չա փի ըն կե րու թյունն իր ե կամ տի 1/5ի հաշ վին 
ի րա կա նաց նում է կա պի տալ ծախ սեր: Հա յաս տա նում ո լոր տի կտրված քով նման ցու
ցա նիշ չի հրա պա րակ վում և այն ըստ ա ռան ձին տա րի նե րի հա մար խիստ տար բեր է: 
20062008 թվա կան նե րի հա մար ըստ գնա հա տա կան նե րի2 այն զգա լիո րեն ցածր է՝ հա

2  Գնահատականի համար հիմք է հանդիսացել այլ ծախսերի տեսակարար կշիռը, որը 2006-2008 թթ. 
համար կազ մել է մո տ 18 տոկոս (գծապատկեր 14): Բացի կապիտալ ծախսերից այլ ծախսերում 
ընդգրկված են տրանս պորտային, ներկայացուցչական ծախսերը, բնապահպանական վճարները:
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մե մա տած աշ խար հում 20 տա րի գոր ծող պղնձի հան քա գոր ծա կան մի ջին չա փի ըն կե
րու թյուն նե րի հետ:

Գծապատկեր 13. 20 տարի գործող միջին չափի պղնձի հանքագործական ընկերության 
եկամուտների կառուցվածքը (%)

Վարկերի 
ծախսեր 2%

Շահույթ  17%

Հարկեր 17%

Շահագործման ծախսեր 43% 

Կապիտալ ծախսեր 21%

Վարկերի ծախսեր

Շահույթ (նոր հետազոտություններ,
նոր հանքեր, շահութաբաժիններ)

Հարկեր (ազգային, 
նահանգային և տեղական)

Շահագործման ծախսեր (աշխատավարձեր,
սպառման ապրանքներ, պահեստամասեր,
էներգիա, ջուր, համայնք)

Կապիտալ ծախսեր (շինմոնտաժային, 
մատակարարներ, ենթակառուցվածք և այլն)

 

Գծապատկեր 14. Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտի համախառն եկամտի 
գնահատականը  2006-2008 թթ.(%)

Նյութական 
ծախսեր 38%

Զուտ շահույթ 11%
Հարկեր 15%

Այլ 
ծախսեր 
18%

Աշխատավարձ 10%

Ամորտիզացիա 7%
Սոցապ 
հատկացումներ 1%

Նյութական ծախսեր

Զուտ շահույթ

Հարկեր (ԱԱՀ և շահութահարկ)

Այլ ծախսեր

Աշխատավարձ

Ամորտիզացիա

Սոցապ հատկացումներ

Աղբ յու րը՝ գնա հա տա կան ներ հիմն ված ԱՎԾ-ի տվյալ նե րի հի ման վրա, «Հարկ ման և ներդ րում նե րի հիմ նախն-

դիր նե րը հան քարդ յու նա բե րու թյու նում», OECD
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Հա մա ձայն ՄԱԿի և Հա մաշ խար հա յին բան կի կող մից կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե

րի3 արդ յունք նե րի՝ հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի ըն կե րու թյուն նե րի կող մից ներդ րում ներ 
կա տա րե լու վե րա բեր յալ ո րո շում ներ ըն դու նե լու վրա ազ դող 10 հիմ նա կան չա փա նիշ ներն են՝
1. Տվ յալ հան քա հում քի երկ րա բա նա կան պո տեն ցիա լը
2. Հա վա նա կան գոր ծու նեու թյան շա հու թա բե րու թյու նը
3. Ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րը և թույլտ վու թյու նը
4. Շա հույ թի հայ րե նա դար ձու թյան (repatriation) հնա րա վո րու թյու նը
5. Հան քա հում քի ո լոր տում քա ղա քա կա նու թյան շա րու նա կա կա նու թյու նը
6. Ար տար ժույ թի ի րա կան վե րահս կու մը
7. Շա հա գործ ման պայ ման նե րի և ժամ կետ նե րի կա յու նու թյու նը
8. Շր ջա կա մի ջա վայ րի գծով պար տա վո րու թյուն նե րը նա խա պես ո րո շե լու հնա րա վո րու թյու նը
9. հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը նա խա պես ո րո շե լու հնա րա վո րու թյու նը
10. Հար կա յին ռե ժի մի կա յու նու թյու նը:

Ընդ ո րում, մաս նա գետ նե րը ե կել են այն եզ րա կա ցու թյան, որ ներդ րող նե րի հա մար հատ
կա պես ա ռանց քա յին ե րեք գոր ծոն ներ են հան դի սա նում՝ ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րը և 
թույլտ վու թյու նը, շա հա գործ ման պայ ման նե րի և ժամ կետ նե րի կա յու նու թյու նը, շա հույ թի ռե
պատ րիա ցիա յի հնա րա վո րու թյու նը:

Հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տին Հա յաս տա նի առևտ րա յին բան կե րի կող մից տրա
մադր ված վար կա յին մի ջոց նե րը մինչև 2008 թվա կա նը շատ մեծ չեն ե ղել (գծա պատ կեր 15): 
Ինչ պես երևում է գծա պատ կե րից, ստաց ված վար կե րի ծա վալ նե րի 2 մեծ թռիչք ներ տե ղի են 
ու նե ցել 2008 և 2011 թվա կան նե րին: Ե թե ա ռա ջի նը պայ մա նա վոր ված էր հա մաշ խար հա յին 
տնտե սա կան ճգնա ժա մի շրջա նում այդ ձեռ նար կու թյուն նե րի կող մից ճգնա ժա մի հետևանք
նե րը մեղ մե լու մի ջո ցա ռում նե րով, ա պա երկ րորդ կտրուկ ա ճը, ո րը տե ղի է ու նե ցել 2011 
թվա կա նին, ա վե լի շուտ պայ մա նա վոր ված է ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան ծա վալ նե րի 
ընդ լայն ման, նոր հան քե րի շա հա գործ ման մտադ րու թյուն նե րի հետ:

Գծապատկեր 15. Հանքարդյունաբերությանը տրամադրված վարկերի պաշարները տարեվերջի 
դրությամբ 2004-2011 թթ.
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Առևտրային բանկերից ստացված վարկերը, մլն.ԱՄՆ դոլար

%-ով ամբողջ արդյունաբերությանը տրամադրված վարկերի նկատմամբ (աջակողմյան առանցք)

Աղբ յու րը՝ ԿԲ

3  45 ընկերությունների ՄԱԿ-ի հետազոտություն, հեղինակ Օտտո , 2005 թվական:
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Բա ցի առևտ րա յին բան կե րի, վար կա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից տրա մադր ված 

վար կե րից, հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի զար գաց մա նը խթա նե լու նպա տա կով 2009 
թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, հա կաճգ նա ժա մա յին մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման 
շրջա նակ նե րում, ո լոր տի 4 ձեռ նար կու թյուն նե րի4 ընդ հա նուր 54 մլն. ԱՄՆ դո լար գու մա րի 
չա փով տրա մադ րել է բյու ջե տա յին վար կա վո րում՝ Լի բոր +6ից +8 տո կո սադ րույք նե րով: 
Նշ ված մի ջոց նե րի հաշ վին ձեռ նար կու թյուն ներն ի րա կա նաց րել են ինչ պես շրջա նա ռու մի
ջոց նե րի հա մալ րում, այն պես էլ տեխ նի կա կան վե րա զի նում և ներ կա յումս նրանք ամ բող ջու
թյամբ մա րել են պե տու թյան կող մից տրա մադր ված վար կե րը:

Հա յաս տա նի հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում զգա լի դեր են խա ղում օ տա րերկր յա 
ներդ րում նե րը: 20022010 թթ.  ըն թաց քում ո լոր տում կա տար վել են 390 մլն. ԱՄՆ դո լա րի ընդ
հա նուր ծա վա լով կամ տա րե կան մի ջին հաշ վով 43 մլն. ԱՄՆ դո լա րի օ տա րերկր յա ուղ ղա կի 
ներդ րում ներ (ՕՈՒՆ), ո րի հիմ նա կան բա ժի նը՝ շուրջ 3/4ը, ի րա կա նաց վել է միայն 2004
2007 թթ.  ըն թաց քում (աղ յու սակ 1): Ընդ հա նուր ՕՈՒՆի 77,5 տո կո սը կա տար վել է միայն 
Գեր մա նիա յի կող մից: Բա ցի Գեր մա նիա յից ՕՈՒՆե րի հոս քեր են ներգ րավ վել Կա նա դա յից, 
Կիպ րո սից, Ավստ րա լիա յից և Շ վեյ ցա րիա յից: 

Աղ յու սակ 1: Օ տա րերկր յա ուղ ղա կի ներդ րում նե րը հան քարդ յու նա բե րու թյու նում, մլն. ԱՄՆ դո լար

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Մե տա ղա կան հան քա քա րի 
արդ յու նա հա նում 3,1 12,2 3,4 0,9 17,9 18,4 0,0 0,0 0,0

Հան քարդ յու նա բե րու թյան և բաց 
հան քե րի շա հա գործ ման այլ 
ճյու ղեր

0,2 0,0 39,6 97,5 48,1 62,5 33,8 20,9 32,3

Ըն դա մե նը ՕՈւՆ 141,0 217,7 235,2 303,7 436,7 675,3 1 118,4 828,7 483,0

Հան քարդ յու նա բե րու թյու նում 
ՕՈւՆը %ով ըն դա մե նը ՕՈւՆի 
նկատ մամբ

2,4 5,6 18,3 32,4 15,1 12,0 3,0 2,5 6,7

Աղբ յու րը՝ ԱՎԾ

20062010 թվա կան նե րի կտրված քով, hան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում կա տար ված 
օ տա րերկր յա ներդ րում նե րի՝ ըն դա մե նը ՕՈՒՆե րի մեջ ու նե ցած տե սա կա րար կշիռ նե րով 
Հա յաս տա նը ընդ հա նուր առ մամբ զգա լիո րեն զի ջում է այդ ո լոր տում ա ռա ջա տար դիր քեր 
ու նե ցող երկր նե րին, ինչ պի սիք են Ավստ րա լիան և Չի լին (գծա պատ կեր 16):

Չի լիում, ո րը 2011 թվա կա նի տվյալ նե րով ար տադ րում է հա մաշ խար հա յին պղնձի ա վե լի 
քան 1/3ը, հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում գոր ծող 5 խո շոր ըն կե րու թյուն նե րից պե տա
կան է միայն մե կը՝ Codelcoն: Մ նա ցած 4 ըն կե րու թյուն նե րը մաս նա վոր ըն կե րու թյուն ներ են, 
ո րոն ցից Antofagastaն գ նանշ ված է Լոն դո նի, իսկ Sociedad Quimica y Mineraն Ն յու Յոր քի 
բոր սա յում:

4  ՀՀ կառավարության 2009 թ. փետրվարի 19-ի թիվ 147 -Ա և հունիսի 26-ի թիվ 719-Ա որոշումներով 
բյուջետա յին վարկավորում է տրամադրվել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ-ին՝ 10 մլն. 
ԱՄՆ դո լարի, Զանգեզուր մայնինգ ՍՊԸ-ին՝ 15 մլն. ԱՄՆ դոլարի, Արմենիան Մոլիբդեն Փրոդաքշն ՍՊԸ-
ին 15 մլն. ԱՄՆ-ի դոլարի և Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ-ին 14 մլն. ԱՄՆ-ի դոլարի 
չափով:
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Գծապատկեր 16. Հանքարդյունաբերությունում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 
տեսակարար կշիռը ամբողջ տնտեսության ՕՈՒՆ-երի նկատմամբ 2006-2010 թթ. (% )
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Աղբ յու րը՝ ԱՎԾ, Տն տե սա կան Հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն (OECD)

Մեք սի կա յում հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում գոր ծող 7 խո շոր ըն կե րու թյուն նե րից 
պե տա կան է միայն մե կը, մնա ցած ըն կե րու թյուն նե րը մաս նա վոր են և դ րանց հիմ նա կան 
մա սի բաժ նե տոմ սե րի ո րո շա կի մա սը վա ճառ վում է Մեք սի կա յի կամ Լոն դո նի բոր սա նե րում:

Մի ջազ գա յին բոր սա նե րում հան քարդ յու նա բե րա կան ըն կե րու թյուն նե րի բաժ նե տոմ սե րի 
ո րո շա կի մա սի գնան շու մը բա ցի պորտ ֆե լա յին մի ջոց նե րի ներգ րավ ման հնա րա վո րու թյուն նե
րի մե ծա ցու մից, կա րող է մե ծա պես նպաս տել այլ երկր նե րում Հա յաս տա նի ըն կե րու թյուն նե րի 
ճա նաչ մա նը, տնտե սա կան կա պե րի ստեղծ մա նը և ուղ ղա կի օ տա րերկր յա ներդ րում նե րի հոս
քե րի ա վե լաց մա նը:

Աշ խար հում հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում ներդ րող նե րի կող մից գրավ չու թյան գնա
հատ ման տե սանկ յու նից գո յու թյուն ու նեն նաև մի շարք հրա պար կում ներ ո րոնք ներ կա յաց
նում են հիմ նա կան երկր նե րի հա մե մա տա կան գնա հա տա կան նե րը: Դ րան ցից ա ռա վել հե
ղի նա կա վոր նե րի հա մա ռոտ նկա րագ րու թյու նը ներ կա յաց վում է ստորև:

Behre Dolbearը հան քա հում քա յին արդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում նշա նա վոր խորհր դատ
վա կան ըն կե րու թյուն է, ո րը ա վե լի քան 10 տա րի հրա պա րա կում է հան քարդ յու նա բե րու թյան 
գրավ չու թյան տե սանկ յու նից ա ռան ձին երկր նե րի5 գնա հա տա կան նե րը: Այդ գնա հա տում նե
րը ո րա կա կան են և հիմն ված են «Որ տեղ կցան կա նա յիք ներդ րում ներ կա տա րել» հար ցի 
պա տաս խան նե րի արդ յունք նե րի հի ման վրա: 25 երկր նե րի հա մար կա տար ված հար ցում նե
րի հա մար ընտր վում են տվյալ երկ րի հա մար հետևալ 7 չա փա նիշ նե րը.

 ● տնտե սա կան հա մա կար գը
 ● քա ղա քա կան հա մա կար գը
 ● սո ցիա լա կան հիմ նախն դիր նե րի վրա հան քարդ յու նա բե րու թյան ազ դե ցու թյան աս տի ճա նը
 ● թույլտ վու թյուն ստա նա լու ժամ կետ նե րը
 ● կո ռուպ ցիա յի աս տի ճա նը
 ● դրա մա կան միա վո րի փո խար ժե քի կա յու նու թյու նը
 ● հար կա յին ռե ժի մը
Հա մա ձայն 2011 թվա կա նի գնա հա տա կան նե րի 16 տե ղե րը զբա ղեց րել են Ավստ րա լիան, 

Կա նա դան, Չի լին, Բ րա զի լիան, Մեք սի կան և ԱՄՆը:

5  Behre Dolbear-ի կողմից ընտրված են այն երկրները, որոնք համարվել են կարևոր 
հանքարդյունաբերության ոլորտում
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Fraser Instituteը կա նա դա կան ինս տի տուտ է և հար ցում նե րի արդ յունք նե րի հի ման վրա 

հրա պա րա կում է Policy Potential Index (PPI), ո րը վեր է հա նում կա ռա վա րու թյուն նե րի քա ղա
քա կա նու թյան գնա հատ ման գրավ չու թյու նը:

PPIն ամ փոփ ին դեքս է, ո րը գնա հա տում է կա ռա վա րու թյուն նե րի կող մից ի րա կա նաց
վող քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հետևանք նե րը՝ նե րա ռե լով վար չա րա րու թյան հետ կապ ված 
ա նո րո շու թյուն նե րը, գո յու թյուն ու նե ցող օ րենսդ րու թյուն նե րի հար կադ րու մը, շրջա կա մի
ջա վայ րի կար գա վո րում նե րը, կար գա վոր ման կրկնօ րի նա կում նե րը և ան հա մա պա տաս խա
նու թյուն նե րը, հար կու մը, ա նո րո շու թյու նը հո ղա յին պա հանջ նե րի և հա տուկ պահ պան վող 
տա րածք նե րի հետ, են թա կա ռուց վածք նե րը, սո ցիալ տնտե սա կան հա մա ձայ նագ րե րը, քա
ղա քա կան կա յու նու թյու նը, աշ խա տան քի հիմ նախն դիր նե րը, երկ րա բա նա կան տվյալ նե րի 
բա զան և անվ տան գու թյու նը:

Հա մա ձայն 2011 թվա կա նի գնա հա տա կան նե րի, ա մե նա բարձր վար կա նիշ ներ ու նեն 
ԱՄՆի, Կա նա դա յի, Ավստ րա լիա յի մի շարք նա հանգ նե րը, իսկ ա ռան ձին երկր նե րից՝ Ֆին
լան դիան, Շ վե դիան և Չի լին: 

Resourcestocks magazineի կող մից հրա պա րակ վող « Հա մաշ խար հա յին ռիս կի հե տա զո
տու թյու նը» ընդգր կում է ռիս կայ նու թյու նը հետևալ 11 ո լորտ նե րում

 ● ֆի նան սա կան ռիսկ
 ● սու վե րե նու թյան ռիսկ
 ● ըն դեր քի թույլտ վու թյուն
 ● կա նաչ գո տի ներ
 ● հո ղա յին պա հանջ
 ● կար միր գո տի ներ
 ● սո ցիա լա կան ռիսկ
 ● են թա կա ռուց վածք
 ● քա ղա քա ցիա կան ան կար գու թյուն
 ● բնա կան ա ղետ ներ
 ● աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն ներ
2011 թվա կա նի «Հա մաշ խար հա յին ռիս կի հե տա զո տու թյան» արդ յունք նե րի հա մա ձայն, 

հան քարդ յու նա բե րու թյան հա մար ա մե նագ րա վիչ երկր նե րի ցան կը գլխա վո րել են Ֆին լան
դիան, Չի լին, Բուր կի նա Ֆա սոն, Բոտս վա նան, Շ վե դիան, ԱՄՆը, Ավստ րա լիան, Բ րա զի
լիան, Կա նա դան և Ար գեն տի նան:

Ներ կա յումս Հա յաս տա նը վե րո հիշ յալ հրա պա րա կում նե րում ընդգրկ ված չէ, սա կայն կա
րե լի է քննար կել նշված հաս տա տու թյուն նե րին ան դա մակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, հե
ռան կար նե րը, պայ ման նե րը, ա ռա վե լու թյուն նե րը և ն պա տա կա հար մա րու թյու նը:

1.5 Ար տա հա նում
Հան քարդ յու նա բե րու թյան կեն սա կան նշա նա կու թյու նը Հա յաս տա նի տնտե սու թյան հա

մար հատ կա պես ար տա հայտ վում է ար տա հան ման ծա վալ նե րում այդ ո լոր տի ու նե ցած զգա
լի մաս նակ ցու թյամբ: Ի տար բե րու թյուն ՀՆԱում ու նե ցած մաս նա բաժ նի, հան քարդ յու նա բե
րու թյու նը մեծ կշիռ ու նի ար տա հան ման ծա վալ նե րում:

Հան քարդ յու նա բե րու թյան հիմ նա կան ար տադ րա տե սակ նե րի6 գծով ար տա հան ման ծա
վալ նե րը և ընդ հա նուր ար տա հան ման ծա վալ նե րում դրանց ու նե ցած տե սա կա րար կշիռ

6  Հաշվարկները իրականցվել է ԱՎԾ արտաքին առևտրի 4նիշ հրապարակումների տվյալների հիման 
վրա հետևյալ 6 ապրանքատեսակների գծով՝ պղնձի հանքաքար և խտանյութ, ցինկի հանքաքար և 
խտանյութ, մոլիբդենի հանքաքար և խտանյութ, անմշակ կամ կիսամշակ ոսկի, փոշի, չզտված պղինձ, 
մոլիբդեն և ապրանքներ մոլիբդենից:
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նե րի դի նա մի կան 20002011 թվա կան նե րի ըն թաց քում պատ կեր ված է գծա պատ կեր 17ում: 
Ինչ պես երևում է գծա պատ կե րից, հան քարդ յու նա բե րու թյան ար տադ րան քի ար տա հա նու մը 
2000 թվա կա նի 29 մլն. ԱՄՆ դո լա րից 2011 թվա կա նին կազ մել է ա վե լի քան 483 մլն. ԱՄՆ դո
լար, ո րը բնու թագր վում է նաև այդ ար տադ րա տե սակ նե րի ընդ հա նուր ար տա հան ման ծա
վալ նե րում ու նե ցած 10 տո կո սից մինչև 36 տո կոս պա րու րաձև ա ճով: Հաշ վի առ նե լով նաև 
տե ղա կան հում քի հաշ վին ար տադր վող եր կա թի միա հալ ված քի և ոս կեր չա կան ի րե րի ար
տա հա նու մը, ա պա ստաց վում է, որ այդ ո լոր տի կող մից ուղ ղա կիո րեն և ա նուղ ղա կիո րեն 
ար տա հան վում է ամ բողջ ար տա հան ման գրե թե կե սը:

Գծապատկեր 17. Հանքարդյունաբերության արտահանման գնահատականները 2000-2011 թթ.
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Հանքարդյունաբերության արտահանումը, մլն. ԱՄՆ դոլար

Հանքարդյունաբերության և տեղական հումքով մետաղագործության արտահանումը, մլն. ԱՄՆ դոլար

Հանքարդյունաբերության արտահանումը %-ով 
ընդամենը արտահանման նկատմամբ (աջակողմյան առանցք)

Հանքարդյունաբերության և տեղական հումքով մետաղագործության արտահանումը %-ով 
ընդամենը արտահանման նկատմամբ (աջակողմյան առանցք)

Աղբ յու րը՝ հաշ վարկ ներ հիմն ված ԱՎԾ տվյալ նե րի հի ման վրա

Հա յաս տա նում հան քարդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ար տա հան ման գնե րի և հա մաշ
խար հա յին գնե րի հա մե մա տու թյու նը 20002011 թվա կան նե րին ցույց է տա լիս, որ զգա լիո
րեն նվա զել են դրանց միջև առ կա տար բե րու թյուն նե րը: Օ րի նակ, պղնձի հան քա քա րի և 
խ տան յու թի հա մար հա մաշ խար հա յին գնի և ար տա հան ման գնի հա րա բե րակ ցու թյու նը 2000 
թվա կա նի 7,5 ան գա մից 2011 թվա կա նին կազ մել է 4 ան գամ: Սա պայ մա նա վոր ված է հիմ
նա կա նում ար տադ րա տե սա կի ո րա կի բարձ րաց ման արդ յուն քում ա վե լի թան կար ժեք պղնձի 
խտան յու թի ար տադ րու թյան և ար տա հան ման հան գա ման քով, ինչ պես նաև մաս նա կիո րեն 
այն պատ ճա ռով, որ ձեռ նար կու թյուն նե րը կա րո ղա ցել են ա վե լի շա հա վետ գնե րով կա տա
րել ար տա հա նու մը: Հա մա ձայն ար տա քին առևտ րի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի, աշ խար
հում պղնձի հիմ նա կան ար տա հա նող երկր նե րում պղնձի խտան յու թի ար տա հան ման ա մե
նա բարձր գնե րը գրանց վել են ԱՄՆում, Կա նա դա յում և Ավստ րա լիա յում (գծա պատ կեր 18), 
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ին չը ակն հայ տո րեն պայ մա նա վոր ված է այդ երկր նե րում հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր
տում ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի և ար տադ րու թյան ա ռա ջա վոր մե թոդ նե րի կի րառ
ման արդ յուն քում ա ռա վել բարձր ո րա կի պղնձի խտան յու թի ար տադ րու թյան հան գա ման
քով: Հա յաս տա նը պղնձի խտան յու թի ար տա հան ման գնե րով զգա լիո րեն զի ջում է ա ռա ջա
տար երկր նե րին, բայց ո րո շա կիո րեն գե րա զան ցում է Ռու սաս տա նին, Ղա զախս տա նին և 
Վ րաս տա նին:

Գծապատկեր 18. Պղնձի խտանյութի արտահանման գները մի շարք երկրներում   
2001-2011 թթ. (ԱՄՆ դոլար/տոննա)
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Աղբ յու րը՝ ՄԱԿ-ի և ԱՀԿ-ի ար տա քին առևտ րի վի ճա կագ րու թյուն

Հա յաս տա նում առ կա է զգա լի պո տեն ցիալ պղնձի խտան յու թում մե տա ղի արդ յու նա բե
րա կան կորզ ման արդ յու նա վե տու թյան հե տա գա բարձ րաց ման, ինչ պես նաև պղնձի և պղն
ձե ի րե րի ար տադ րու թյան կազ մա կերպ ման հա մար, ո րի արդ յուն քում հնա րա վոր կլի նի 
նվա զեց նել ներ կա յումս դրանց ներ մու ծու մը և ա վե լաց նել ար տա հա նու մը՝ ի հա շիվ ա ռա վել 
բարձր ար ժե քա յին ապ րան քա տե սակ նե րի ար տա հան ման:

Քա նի որ Ա լա վեր դի քա ղա քում գոր ծող պղնձա ձու լա րա նը աշ խա տում է հին և մաշ ված 
տեխ նո լո գիա նե րով, ինչ պես նաև բնա պահ պա նու թյան տե սանկ յու նից վի ճա հա րույց է, շատ 
կարևոր է հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րով հա գեց ված և է կո լո
գիա պես մա քուր գոր ծա րա նի կա ռու ցու մը: Բա ցի, առն վազն, 100 մլն. դո լար ֆի նան սա կան 
զգա լի ներդ րում նե րի անհ րա ժեշ տու թյու նից, կա նաև եր կու տեխ նի կա կան լուրջ հիմ նախն
դիր՝ կապ ված պա հանջ վող նվա զա գույն ար տադ րա կան հզո րու թյան և պղն ձի ար տադ րու
թյան ըն թաց քում ծծմբաթթ վի ար տա հան ման խնդրի հետ:

Սա կայն, որ պես այ լընտ րան քա յին տար բե րակ, 2011 թվա կա նից սկսած Քա ջա րա նի պղնձա
մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տը բա նակ ցու թյուն ներ է սկսել ֆին նա կան ըն կե րու թյան հետ՝ վեր
ջին տա րի նե րին Ֆին լան դիա յում մշակ ված փոքր պղնձա ձու լա րան նե րի կա ռուց ման տեխ
նո լո գիա նե րի հի ման վրա Հա յաս տա նում գոր ծար կել փոքր հզո րու թյամբ պղնձա ձու լա րան։
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Ներ կա յումս քննարկ ման և զար գաց ման փու լե րում են գտնվում նաև մի շարք ծրագ րեր 

(նոր հան քե րի շա հա գործ ման կամ հին հան քե րի վե րա բաց ման), ո րոնց հա ջող ի րա կա նա
ցու մը կնպաս տի պղնձի արդ յու նա բե րու թյան հե տա գա զար գաց մա նը Հա յաս տա նում: 

1.6 Հար կեր
Հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի7 կող մից 20052011 թթ.  ըն թաց քում Հա յաս տա նի պե տա

կան բյու ջե վճար ված հար կե րի և պար տա դիր սո ցիա լա կան վճար նե րի ընդ հա նուր ծա վալ նե
րի մա սին վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 2ում:

Աղ յու սակ 2: Հան քարդ յու նա բե րու թյան ձեռ նար կու թյուն նե րի կող մից վճար ված հար կե րի և սո ցապ 
վճա րում նե րի մլն. ԱՄՆ դո լար

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ըն դա մե նը հար կեր 75,0 88,4 116,8 67,0 28,7 54,7 107,9

Պար տա դիր սո ցապ վճար ներ  4,6 6,7 8,7 4,6 4,2 7,5

Աղբ յու րը՝ հաշ վարկ ներ կա տար ված Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի տվյալ նե րի հի ման վրա

Ինչ պես երևում է աղ յու սա կից, պե տա կան բյու ջե վճար ված հար կե րի ա մե նա ցածր մա կար
դա կը գրանց վել է 2009 թվա կա նին, ո րը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված էր այդ տար վա 
ըն թաց քում մո լիբ դե նի հա մաշ խար հա յին գնե րի կտրուկ անկ ման գոր ծո նով:

Միա ժա մա նակ, ա ռան ձին հար կա տե սակ նե րի գծով կա տար ված վճա րում նե րի վեր լու
ծու թյու նը (աղ յու սակ 3) ցույց է տա լիս, որ հար կա յին վճա րում նե րի կտրուկ նվա զու մը, ո րը 
սկսվել էր դեռևս 2008 թվա կա նին, պայ մա նա վոր ված էր այդ տար վա ըն քաց քում ա վե լաց
ված ար ժե քի հար կի էա կան նվազ մամբ՝ շուրջ 50 մլն. ԱՄՆ դո լա րի չա փով, հա մե մա տած 
2007 թվա կա նի մա կար դա կի հետ: Քա նի որ հան քարդ յու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
ար տադ րան քի գե րակ շիռ մասն ար տա հան վում է Հա յաս տա նից, միայն ԱԱՀ հար կի դի նա
մի կա յի վեր լու ծու թյու նը չի կա րող ներ կա յաց նել ամ բող ջա կան ի րա վի ճա կը՝ պայ մա նա վոր
ված ԱԱՀի մա սով հնա րա վոր գե րավ ճար նե րի ա ռա ջաց ման հան գա ման քով:

Աղ յու սակ 3: Հան քարդ յու նա բե րու թյան ձեռ նար կու թյուն նե րի կող մից վճար ված  
հար կա տե սակ նե րը, մլն. ԱՄՆ դո լար

2006 2007 2008 2009 2010

Ըն դա մե նը հար կեր, ո րից՝ 88,4 116,8 67,0 28,7 54,7

ԱԱՀ 31,1 63,3 14,5 10,6 18,1
 Շա հու թա հարկ 45,1 35,4 24,4 5,2 14,0
Ե կամ տա հարկ 3,0 6,4 6,1 4,6 5,9
Այլ հար կեր 9,2 11,7 22,0 8,4 16,6

Աղբ յու րը՝ հաշ վարկ ներ կա տար ված Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի տվյալ նե րի հի ման վրա

7  Հաշվարկները կատարվել են ոլորտի 7 ձեռնարկությունների՝ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ ՓԲԸ, Արմենիան Մոլիբդեն Փրոդաքշն ՍՊԸ, Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ 
ՓԲԸ, Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ ՍՊԸ, Արմենիան Քափըր Փրոգրամ Փ ԲԸ , Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի 
ՓԲԸ, Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատ ՓԲԸ համար:
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Գծապատկեր 19. Հանքարդյունաբերության ոլորտի կողմից վճարված հարկերի գնահատականը 
2005-2011 թթ.
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Ընդամենը վճարված հարկեր, մլն. ԱՄՆ դոլար

 % -ով պետական բյուջեի հարկային եկամուտների նկատմամբ (աջակողմյան առանցք)

Աղբ յու րը՝ հաշ վարկ ներ կա տար ված՝ Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի տվյալ նե րի հի ման վրա

Հան քարդ յու նա բե րու թյան ձեռ նար կու թյուն նե րի կող մից պե տա կան բյու ջե կա տար ված 
վճա րում նե րից բա ցի, կարևոր ցու ցա նիշ է հա մար վու մայդ ո լոր տում արդ յու նա վետ հար
կադ րույ քի մե ծու թյու նը: Արդ յու նա վետ հար կադ րույ քը հաշ վարկ վում է որ պես փաս տա ցի 
վճար ված ըն դա մե նը հար կե րի և հա մա խառն ե կա մուտ նե րի (կամ ա ռան ձին դեպ քե րում նաև 
հա մա խառն շա հույ թի) հա րա բե րակ ցու թյուն: Հան քարդ յու նա բե րու թյան գոր ծու նեու թյան 
հար կու մը պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան շատ կարևոր հիմ նախն դիր է, ո րը բարձ րաց
նում է ազ գա յին բնա կան կա պի տա լի շա հա գործ ման ար դա րու թյան հար ցե րը: Ո լոր տի բազ
մա զա նու թյան հետևան քով հնա րա վոր չէ ա ռանձ նաց նել որևէ երկ րի օպ տի մալ հար կա յին 
հա մա կարգ Հա յա տա նի հա մար որ պես մո դել օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով, բայց գո յու թյուն 
ու նեն ո րո շա կի հա մընդ հա նուր բնու թագ րեր, ո րոնց պետք է պե տու թյունն ա ռա վել մեծ ու
շադ րու թյուն դարձ նի այդ ո լոր տում հար կա յին բե ռի օպ տի մալ մա կար դա կը սահ մա նե լիս: 
Դ րանք են՝

 ● արդ յոք վճա րում նե րը հա սա րա կու թյա նը հա մար ժեք են
 ● արդ յոք ներդ րող նե րը ստա նում են ար դար փոխ հա տու ցում
 ● արդ յոք հա մա կար գը մրցու նակ է այլ երկր նե րի հետ:
Հա մա ձայն Հա մաշ խար հա յին բան կի և ՄԱԿի հի շա տակ ված հե տա զո տու թյուն նե րի՝ արդ

յու նա վետ հար կի տո կո սադ րույ քի (հաշ վարկ ված որ պես պե տու թյա նը վճար ված բո լոր հար
կե րի և հա մա խառն շա հույ թի հա րա բե րու թյուն) ի դեա լա կան սահ մա նը գնա հատ վել է 40
50 տո կո սի սահ ման նե րում: Ընդ հա նուր առ մամբ երկր նե րը բա ժան վել են 3 խմբի: Ա ռա ջին 
խմբում են այն երկր նե րը, ո րոն ցում արդ յու նա վետ հար կի դրույ քը կազ մում է 25ից 40 տո
կոս: Ըստ հեր թա կա նու թյան, այդ երկր նե րի ցան կում են հայտն վել՝ Շ վե դիան, Ավստ րա լիա յի 
հա րա վա յին մա սը, Չի լին, Զիմ բաբ վեն և Ար գեն տի նան:
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Արդ յու նա վետ հարկ ման ի դեա լա կան սանդ ղա կի ցան կում տեղ են զբա ղեց րել Չի նաս տա նը, 

Պա պո ւա Գ վի նեան, Բո լի վիան, Հա րա վաֆ րիկ յան Հան րա պե տու թյու նը, Ֆի լի պին նե րը, Ղա
զախս տա նը, Ին դո նե զիան, Պե րուն, Տան զա նիան, Լե հաս տա նը, Մեք սի կան, ԱՄՆի Ա րի զո նա 
նա հան գը: Եվ եր րորդ խմբում ընդգրկ ված են այն երկր նե րը, որ տեղ արդ յու նա վետ հար կի 
դրույ քը ա վե լի բարձր է ի դեա լա կան հար կի դրույ քի մա կար դա կից: Այդ երկր ներն են Գ րեն լան
դիան, Գ վի նեան, Գա նան, Մոն ղո լիան, Կոտ դ’Ի վո ւա րը, Ուզ բեկս տա նը: Հա յաս տա նը 2005
2006 թվա կան նե րի հա մար՝ հա մա ձայն վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հի ման վրա կա տար ված 
գնա հա տա կան նե րի, արդ յու նա վետ հարկ ման մի ջին ցու ցա նի շով, գտնվում է եր րորդ՝ 50 տո
կո սից բարձր երկր նե րի խմբում:

Արդ յու նա վետ հար կի մեկ այլ ցու ցա նի շի (հաշ վարկ ված որ պես պե տու թյա նը վճար ված 
բո լոր հար կե րի և հա մա խառն հա սույ թի հա րա բե րու թյուն) դի նա մի կան (գծա պատ կեր 20)՝ 
հաշ վարկ ված վեր ջին 6 տա րի նե րի հա մար, ցույց է տա լիս, որ 2008 և 2009 թվա կան նե րին 
զգա լիո րեն նվա զել են: Ա մե նա բարձր մա կար դա կը գրանց վել է 2007 թվա կա նին և կազ մել է 
26,2 տո կոս:

Գծապատկեր 20.Արդյունավետ հարկադրույքի գնահատականը հանքարդյունաբերությունում 
2006-2011 թթ.
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Աղբ յու րը՝ հաշ վարկ ներ կա տար ված՝ Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի հի ման վրա

Արդ յու նա վետ հար կադ րույ քի կա յուն և ա ռա վե լա գույն մա կար դակ ա պա հո վե լու հա մար 
պե տու թյան ա ռաջ նա յին խնդիր են հա մար վում հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում հար կա
յին վար չա րա րու թյան արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը: 2011 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րին կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն վել է ո րո շում8 այդ ո լոր տի 4 խո
շոր ձեռ նար կու թյուն նե րում հար կա յին մարմ նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ նշա նա կե լու վե րա բեր յալ:

Հաշ վի առ նե լով մի ջազ գա յին շու կա նե րում հան քա հում քա յին ար տադ րան քի խիստ ան
կա յու նու թյու նը, պե տա կան բյու ջեում հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տից ստաց ված ե կա
մուտ նե րի պլա նա վո րու մը, կան խա տե սու մը չա փա զանց բարդ խնդիր է հան դի սա նում, և 
հ նա րա վոր են զգա լի շե ղում ներ նա խա տես վա ծից, ին չը մաս նա վո րա պես հա մաշ խար հա յին 

8  ՀՀ կառավարության «Հարկային մարմնի ներկայացուցիչ նշանակելու ենթակա հարկ վճարողների՝ 2012 
թվականի ցանկը հաստատելու մասին» 2011 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 1834-Ն որոշմամբ հարկային 
մարմնի ներկայացուցիչներ են նշանակվել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ-ում, 
Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ-ում, Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ ՍՊԸ-ում,Դինո Գոլդ 
Մայնինգ Քամփնի ՓԲԸ-ում:
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գնե րի զգա լի նվազ ման դեպ քում կա րող է բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ պե տա կան բյու ջեի 
ծախ սա յին մա սի կա տար ման վրա: Հետևա բար, նպա տա կա հար մար է պե տա կան բյու ջեում 
կան խա տե սում նե րի հա մար կի րա ռել հա մաշ խար հա յին գնե րի կան խա տես ված ա ռա վել 
ցածր, պահ պա նո ղա կան սցե նար նե րը:

1.7 Զ բաղ վա ծու թյուն և աշ խա տա վար ձեր
Հա յաս տա նի հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում 2010 թվա կա նի դրու թյամբ գոր ծում են 

62 ձեռ նար կու թյուն ներ, ո րոն ցից 7ը մե տա ղա կան հան քա քա րի արդ յու նա հան ման և 55ը 
հան քարդ յու նա բե րու թյան և բաց հան քե րի շա հա գործ ման այլ ճյու ղե րում: Բո լոր ձեռ նար կու
թյուն ներն ի րենց կազ մա կեր պա կան ի րա վա կան ձևով ոչ պե տա կան ձեռ նար կու թյուն ներ են:

Ընդ հա նուր առ մամբ հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում 20022010 թթ.  ըն թաց քում զբաղ
ված են ե ղել մի ջին հաշ վով 7,7 հազ. աշ խա տող ներ (աղ յու սակ 4), ո րոնք կազ մել են ամ բողջ 
տնտե սու թյու նում զբաղ ված նե րի 0,7 տո կո սը: Հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում զբաղ
ված նե րի քա նա կը շատ փոքր է ընդ հա նուր զբաղ ված նե րի մեջ, սա կայն այդ ո լոր տի հե տա
գա զար գա ցու մը կա րող է նպաս տել հա րա կից ճյու ղե րում՝ մաս նա վո րա պես տրանս պոր տի, 
մե տա ղա գոր ծա կան արդ յու նա բե րու թյան և շի նա րա րու թյան ո լորտ նե րում տնտե սա կան ակ
տի վու թյան և զ բաղ վա ծու թյան մե ծաց մա նը:

Աղ յու սակ 4: Զ բաղ վա ծու թյան և աշ խա տա վար ձե րի դի նա մի կան հան քարդ յու նա բե րու թյու նում 2002-
2010 թթ.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Զ բաղ ված ներն հան քարդ.,  
հազ. մարդ 7,9 8,2 6,9 7,0 7,6 8,6 8,3 7,3 7,6

Ըն դա մե նը զբաղ ված ներ,  
հազ. մարդ 1 106,4 1 107,6 1 081,7 1 097,8 1 

092,4 1 101,5 1 117,6 1 
089,4 1 104,8

Մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար
ձը հան քարդ., ԱՄՆ դո լար 102,1 152,6 180,6 233,2 308,3 469,2 593,1 484,4 580,9

Մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար
ձը տնտե սու թու նում, ԱՄՆ դո լար 47,7 60,1 81,4 113,7 149,7 217,0 285,7 264,3 274,7

Աղբ յու րը՝ ԱՎԾ

Նոր պղնձա ձու լա րա նի կա ռու ցու մը, բա ցի ար տա հան ման ծա վալ նե րի մե ծաց մա նը նպաս
տե լուց, կա րող է ա վե լաց նել նաև զբաղ վա ծու թյու նը հա րա կից ո լորտ նե րում: Մաս նա վո
րա պես, նոր պղնձա ձու լա րան կա ռու ցե լու ան մի ջա կան ար ժեշղ թա յում ընդգրկ ված 7 ձեռ
նար կու թյուն նե րում9 ներ կա յումս աշ խա տում է շուրջ 10,000 մարդ: Հաշ վի առ նե լով, որ նոր 
պղնձա ձու լա րա նի կա ռու ցու մը մուլ տիպ լի կա ցիոն ազ դե ցու թյուն կու նե նա այդ ձեռ նար կու
թյուն նե րի ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի մե ծաց ման վրա, ա պա 10 տո կոս հնա րա վոր նոր 
աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծու մը միայն ան մի ջա կան ար ժեշղ թա յի ըն կե րու թյուն նե րում կկազ մի 
1,000 մարդ:

Հան քարդ յու նա բե րու թյու նում մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա տա վար ձը՝ ԱՄՆ դո
լա րով ար տա հայտ ված, ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ա վե լի քան 2 ան գամ գե րա
զան ցել է ըն դա մե նը տնտե սու թյու նում զբաղ ված նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձի մե ծու թյա նը 

9  Համաձայն «Ի-Վի» Քոնսալթին գ ընկերության կողմից կատարված ուսումնասիրությունների, 
անմիջական ար ժեշղթայում ընդգրկված են՝ Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ ՍՊԸ-ն, Արմենիան Քափըր 
Փրոգրամ ՓԲԸ-ն, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ-ն, Ախթալայի լեռնահարստացման 
կոմբինատ ՓԲԸ -ն, Գաջ ՓԲԸ-ն, Երևանկաբել ՍՊԸ-ն և Հարավկովկասյան երկաթուղի ՓԲԸ-ն:
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(աղ յու սակ 4) և այդ ցու ցա նի շով ա վե լի բարձր է քան Ավստ րա լիա յում և ԱՄՆում՝ որ տեղ 
հան քարդ յու նա բե րու թյան աշ խա տա վար ձը գե րա զան ցում է տնտե սու թյան մի ջին աշ խա տա
վար ձի մե ծու թյա նը հա մա պա տաս խա նա բար 1,7 և 1,5 ան գամ: Ընդ հա նուր առ մամբ աշ խա
տա վար ձի ծախ սե րը ինք նար ժե քում թեև 2010 թվա կա նին 2004 թվա կա նի նկատ մամբ ա ճել 
են, բայց դրանց տե սա կա րար կշիռ նե րը ցածր են ե ղել 20052007 թվա կան նե րին, ո րը կապ
ված է ե ղել այդ տա րի նե րին նյու թա կան ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ նե րի ա վե լաց ման հետ 
(աղ յու սակ 5):

Աղ յու սակ 5: Հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում 10 ար տադ րան քի (ապ րանք նե րի, ծա ռա յու թյուն-
նե րի) ար տադ րու թյան ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ նե րը, %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 04-10 
մի ջին

Ն յու թա կան ծախ սեր 42,3 59,4 59,6 56,6 42,4 41,4 43,5 49,3
Աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան 
ծախ սեր 14,8 11,1 9,5 11,0 17,0 15,8 17,0 13,7

 Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա
հո վագ րու թյան վճար ներ 1,9 1,5 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9

Ա մոր տի զա ցիոն հատ կա ցում ներ 12,4 5,3 4,9 5,4 14,2 17,6 15,2 10,7
Այլ ծախ սեր 28,6 22,7 24,3 25,0 24,4 23,2 22,4 24,4

Աղբ յու րը՝ ԱՎԾ, « Հա յաս տա նի ֆի նանս նե րի վի ճա կագ րու թյուն»

Ընդ հան րա պես ցածր ե կա մուտ ներ ու նե ցող շատ երկր նե րում հան քարդ յու նա բե րու թյան 
ո լոր տում մի տում կա վճա րե լու շատ ա վե լի բարձր աշ խա տա վար ձեր քան տնտե սու թյան 
մնա ցած ո լորտ նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն դա ա նե լու: Դա գրա վում է պե տա կան և մաս
նա վոր ո լոր տից ա ռա վել շնոր հա լի մարդ կանց և դ րա նով բա ցա սա բար է ազ դում այլ ո լորտ
նե րի վրա՝ զրկե լով նրանց լա վա գույն մաս նա գետ նե րից:

Ներ կա յումս Հա յաս տա նում հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի հա մե մա տա բար ցածր տե
սա կա րար կշռի պատ ճա ռով այդ խնդի րը զգա լի չէ, սա կայն հաշ վի առ նե լով ա ռա ջի կա տա
րի նե րի հա մար նա խա տես ված ընդ լայն ման ծրագ րե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, այն կա րող է 
մե ծա նալ:

Մեկ ու րիշ հնա րա վոր ազ դե ցու թյուն հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում կապ ված է 
մարդ կա յին կա պի տա լի դուրս մղման հետ (crowding out of human capital): Պե տու թյուն նե րը, 
ո րոնք զգա լիո րեն հեն վում են բնա կան ռե սուրս նե րի ար տա հան ման վրա, կա րող են ան տե
սել կրթու թյան զար գա ցու մը, քա նի որ դրա ան մի ջա կան կա րի քը այդ քան էլ չի զգաց վում: Ի 
հա կադ րու թյուն, ռե սուրս նե րով աղ քատ երկր նե րը, ինչ պի սին են Սին գա պու րը, Թայ վա նը, 
Հա րա վա յին Կո րեան վիթ խա րի մի ջոց ներ են ներդ նում կրթու թյան զար գաց ման մեջ, որն էլ 
զգա լիո րեն նպաս տում է այդ երկր նե րի տնտե սա կան հա ջո ղու թյուն նե րին: Սա կայն անհ րա
ժեշտ է նշել, որ այս տե սա կե տը ա ռան ձին հե տա զո տող ներ հա մա րում են վի ճե լի և ա պա ցու
ցում են, որ բնա կան ռե սուրս նե րը բե րում են հա մե մա տա բար հեշտ հար կա յին վճար ներ և 
դ րանք շատ հա ճախ են ծախս վում կրթու թյան ո լոր տում:

1.8 Հետևու թյուն ներ
Կարևո րա գույն հիմ նախն դի րը, ո րը ներ կա յումս ծա ռա ցած է Հա յաս տա նի ա ռաջ, հան

քարդ յու նա բե րու թյու նից ստաց ված ե կա մուտ նե րի արդ յու նա վետ կա ռա վար ման հիմ
նախն դիրն է, ո րի նպա տակն է հա ջո ղու թյամբ հաղ թա հա րել կար ճա ժամ կետ հե ռան կա

10  ԱՎԾ-ի կողմից հաշվարկվել է ընտրանքային մեթոդով ընդգրկված կազմակերպությունների համար և 
տարածվել է ամբողջ ոլորտի վրա
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րում մի ջազ գա յին շու կա նե րում հնա րա վոր գնա յին բա ցա սա կան ցնցում նե րը և եր կա րա
ժամ կետ հե ռան կա րում թույլ չտալ տնտե սու թյան և կեն սա մա կար դա կի ան կում, երբ այդ 
պա շար նե րը ամ բող ջու թյամբ կամ զգա լիո րեն կսպառ վեն: Ըստ էու թյան, այս հիմ նախն
դի րը ի րե նից ներ կա յաց նում է սպառ ման և ին վես տի ցիա նե րի ճիշտ հա րա բե րակ ցու թյան 
ընտ րու թյան անհ րա ժեշ տու թյուն: Աշ խար հում շատ տա րած ված է նաև այն տե սա կե տը, 
որ թույ լատ րե լի չէ, որ պես զի ներ կա յիս սե րուն դը ամ բող ջու թյամբ արդ յու նա հա նի տվյալ 
երկ րի բո լոր հան քա յին պա շար նե րը և դ րա նով իսկ հնա րա վո րու թյուն չտա գա լիք սե
րունդ նե րին նույն պես զբաղ վե լու հան քարդ յու նա բե րու թյամբ: Այդ պատ ճա ռով մաս նա
գետ նե րը գտնում են, որ ե թե ներ կա սե րուն դը օգ տա գոր ծում է ե կա մուտ նե րը՝ ստեղ ծե
լով արդ յու նա վետ կա պի տալ, ա պա դա կլի նի օգ տա կար նաև ա պա գա սե րունդ նե րի հա
մար: Կաս կա ծից վեր է, որ ա պա գա սե րունդ նե րը կու նե նան ա ռա վել կա տա րե լա գործ ված 
և արդ յու նա վետ տեխ նո լո գիա ներ՝ մա սամբ զար գաց րած նա խորդ սե րունդ նե րի մտա վոր 
կա պի տա լի հի ման վրա և ի վի ճա կի կլի նեն նաև բա ցա հայ տե լու շատ այլ հան քա հում քեր 
և զ բաղ վե լու ա ռա վել արդ յու նա վետ գոր ծու նեու թյամբ, ո րոնց գո յու թյան մա սին ներ կա յիս 
սե րուն դը նույ նիսկ տեղ յակ էլ չէ: 

Հետևա բար, հան քա հում քա յին ար տադ րան քից ստաց ված ե կա մուտ նե րի մի զգա լի մա
սը պետք է օգ տա գործ վի արդ յու նա վետ տնտե սու թյան հիմ քե րը զար գաց նե լու հա մար: Այլ 
խոս քով՝ պետք է փո խա րի նել բնա կան հում քա յին պա շար նե րը եր կա րա ժամ կետ ակ տիվ
նե րով, ինչ պի սիք են կեն սու նակ տեխ նո լո գիա նե րը, ֆի զի կա կան և սո ցիա լա կան են թա կա
ռուց վածք նե րը, ինչ պես նաև մարդ կա յին կա պի տա լը: Որ պես կեն սու նակ և եր կա րա ժամ կետ 
ռազ մա վա րու թյուն՝ անհ րա ժեշտ է ան ցում կա տա րել չվե րա կանգն վող հան քարդ յու նա բե րու
թյան ե կա մուտ նե րի տնտե սա կան կախ վա ծու թյու նից դե պի դի վեր սի ֆի կաց ված այ լընտ րան
քա յին ո լորտ ներ:

Շատ վեր լու ծա բան ներ խոր հուրդ են տա լիս « Վե րելք և ան կում» (Boom and Bust) ցիկ լե րից 
խու սա փե լու հա մար հան քարդ յու նա բե րու թյու նից ստաց ված ֆի նան սա կան հոս քե րի կա ռա
վար ման հա մար ստեղ ծել ա ռան ձին ֆոն դեր, ո րոնք չեն ընդգրկ վի պե տա կան կամ հա մայն
քա յին բյու ջե նե րում: Թեև կան նաև այլ տե սա կետ ներ՝ կապ ված ա ռան ձին ֆոն դե րի ստեղծ
ման հետ, սա կայն ընդ հա նուր առ մամբ վեր լու ծա բան նե րը գտնում են, որ ա ռա վել կարևոր 
են այդ մի ջոց նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման հիմ նախն դի րը:

Նոր վե գիա յի կա ռա վա րա կան կեն սա թո շա կա յին ֆոն դը, որ նախ կի նում կոչ վում էր Նոր
վե գիա յի նավ թա յին ֆոնդ (The Petroleum Fund of Norway), աշ խար հի ա մեա նա մեծ կեն սա
թո շա կա յին ֆոնդն է: Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ այդ ֆոն դը կոչ վում է կեն սա թո շա
կա յին, ի րա կա նում այն կեն սա թո շա կա յին չէ, քա նի որ նրա ե կա մուտ նե րը ձևա վոր վում են 
նավ թի շա հույ թից, այլ ոչ թե կեն սա թո շա կա յին վճա րում նե րից: 2011 թվա կա նի տա րե վեր ջի 
դրու թյամբ այդ ֆոն դի մի ջոց նե րը կազ մել են 573 մլրդ ԱՄՆ դո լար կամ հա մաշ խար հա յին 
կա պի տա լի շու կա նե րի մեկ տո կո սը: Նավ թա յին ֆոն դի, ո րի ե կա մուտ նե րը հիմ նա կա նում 
ձևա վոր վում են ըն կե րու թյուն նե րի հար կե րից, ինչ պես նաև շա հա գործ ման թույլտ վու թյան 
հա մար տրա մադր ված լի ցեն զիա նե րից և պե տա կան մաս նակ ցու թյամբ Statoil ըն կե րու թյան 
շա հա բա ժին նե րից, նպա տակն է Նոր վե գիա յի նավ թարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տից ստաց
ված մեծ շա հույ թի մի մա սի հաշ վին ներդ րում ներ կա տա րել այլ ո լորտ նե րում: Նոր վե գիա
յի նավ թա յին ֆոն դը կա տա րում է ինչ պես կա յու նաց ման այն պես էլ «գա լիք սե րունդ նե րի 
ֆոն դի» դեր:

« Ռու սաս տա նի կա յու նաց ման ֆոն դը» ստեղծ վել է 2004 թվա կա նին և գոր ծում է որ պես 
ֆե դե րալ բյու ջեի մաս՝ բա լան սա վո րե լու ֆե դե րալ բյու ջեն, երբ նավ թի գնե րը նվա զում են 
սահ ման ված մա կար դա կից ցածր: Ֆոն դի գու մար նե րը օգ տա գործ վում են ինչ պես մակ րոտն
տե սա կան կա յու նու թյան ա պա հով ման, այն պես էլ ին վես տի ցիոն ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
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հա մար՝ ո րոնց նպա տակն է ա պա հո վել ա պա գա սե րունդ նե րի հա մար բյու ջե տա յին ծախ սե
րի նվա զե ցում:

Նավ թա յին շա հույթ նե րից ստաց ված ե կա մուտ նե րի հաշ վին նմա նա տիպ ֆոն դեր գո յու
թյուն ու նեն նաև Վե նե սո ւե լա յում (Մակ րոտն տե սա կան կա յու նաց ման ֆոնդ), Քու վեյ թում 
(Ա պա գա սե րունդ նե րի հա մար պա հուս տա յին ֆոնդ), Օ մա նում (Պե տա կան գլխա վոր պա
հուս տա յին ֆոնդ), Ադր բե ջա նում (Ադր բե ջա նի պե տա կան նավ թա յին ֆոնդ), Ալ յաս կա յում, 
Պա պո ւա Նոր Գ վի նեա յում (Հան քա հում քա յին ռե սուրս նե րի կա յու նաց ման ֆոնդ), Միաց յալ 
Ա րա բա կան Է մի րու թյուն նե րում (Ա բու Դա բիի զար գաց ման ֆոնդ), Ի րա նում (Ի րա նի կենտ
րո նա կան բան կի նավ թի կա յու նաց ման ֆոնդ):

Չի լիում 1985 թվա կա նին ստեղծ վել է «Պղն ձի կա յու նաց ման ֆոնդ»: Յու րա քանչ յուր տա րի 
Չի լիի ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նը սահ մա նում է պղնձի կողմ նո րո շիչ, բա զա յին գին: 
Ե թե պղնձի ար տա հան ման փաս տա ցի գի նը գե րա զան ցում է այդ սահ ման ված գի նը, ա պա 
ե կամ տի ա վել ցու կա յին մա սը բյու ջեից փո խանց վում է ֆոն դին: Այդ ռե սուրս նե րը հե տա գա
յում օգ տա գործ վում են այն տա րի նե րին, երբ պղնձի գնե րը իջ նում են նոր մա յից «ցածր» մա
կար դա կի: Այս կա ռուց ված քա յին միա վո րը օգ նել է Չի լիին՝ առն վազն դի մա կա յել պղնձի շու
կա յի ան կա յու նու թյա նը: Բա ցի դրա նից, եր բեմն «Պղն ձի կա յու նաց ման ֆոնդ»ից օգտ վում 
են, երբ մեծ գու մար նե րի խիստ կա րիք է ա ռա ջա նում: Մաս նա վո րա պես, ֆոն դից ո րո շա կի 
գու մար կհատ կաց վի 2010 թվա կա նի Չի լիի ա ղե տա լի երկ րա շար ժից տու ժած նե րին: 2006 
թվա կա նի տա րեսկզ բին այդ ֆոն դում կու տակ վել էր 1 մլրդ ԱՄՆ դո լա րից ա վե լի գու մար:

Հա յաս տա նում ներ կա յումս « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րում ստեղծ վում են կա նո նադ րա
կան կա պի տա լի առն վազն 15 տո կո սի չա փով պա հուս տա յին հիմ նադ րամ ներ, ո րոնք օգ տա
գործ վում են ըն կե րու թյուն նե րի կո րուստ նե րը ծած կե լու, ինչ պես նաև պար տա տոմ սե րը մա
րե լու և բաժ նե տոմ սե րը ետ գնե լու հա մար, ե թե ըն կե րու թյուն նե րի շա հույ թը և այլ մի ջոց նե րը 
դրա հա մար չեն բա վա րա րում:

Քա նի որ կա նո նադ րա կան կա պի տա լի մե ծու թյու նը կա րող է հա մար ժե քո րեն չար տա ցո լել 
հա մաշ խար հա յին գնե րի տա տա նում նե րը և դ րա նով պայ մա նա վոր ված հա սույ թի, շա հույ թի 
փո փո խու թյուն նե րը, նպա տա կա հար մար է նոր ֆոն դեր ստեղ ծե լիս հիմք ըն դու նել ըն կե րու
թյուն նե րի հա սույ թի կամ շա հույ թի մե ծու թյու նը և դ րանց տալ ա ռա վե լա պես ներդ րու մա յին 
ուղղ վա ծու թյուն: 

Գլուխ 2. Ոչ մե տա ղա կան հան քան յու թե րի վե րամ շակ ման 
հիմ նախն դիր նե րը և զար գաց ման հե ռան կար նե րը Հա յաս-
տա նում

2.1 Հա յաս տա նի ոչ մե տա ղա կան հան քա յին ռե սուրս նե րի տնտե սա կան 
նե րու ժը

Հա յաս տա նը հա րուստ է ոչ մե տա ղա կան հան քա յին պա շար նե րով, ո րոնք մեծ կի րա ռու
թյուն և պա հան ջարկ ու նեն ամ բողջ աշ խար հում: Դ րանց ո րո շա կի տե սակ նե րով և ո րա կա
կան հատ կա նիշ նե րով մեր եր կի րը ա ռա ջա տար տեղ է գրա վում աշ խար հում (տես աղ յու սակ 
1): Հա տուկ ար ժեք ու նշա նա կու թյուն են ներ կա յաց նում Հա յաս տա նի տա րած քում սփռված 
հրաբ խա յինլեռ նա յին ա պար նե րը՝ տու ֆե րը, պեռ լիտ նե րը, պեմ զա նե րը, ցեո լիտ նե րը, կրա
քա րե րը, դո լո միտ նե րը, դիա տո միտ նե րը, բեն տո նիտ նե րը, կվար ցիտ նե րը, հրաբ խա յին 
խա րամ նե րը և այլն: Տա րա տե սակ բա զալտ նե րի, գրա նիտ նե րի, նե ֆե լի նա յին սիե նիտ նե
րի, մար մար նե րի պա շար նե րի ծա վալ նե րը նույն պես հսկա յա կան են: Հան րա պե տու թյան 
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տա րած քում հայտ նա բեր ված են ոչ մե տա ղա կան հան քա յին ռե սուրս նե րի ա վե լի քան 700 
հան քա վայ րեր:

Աղ յու սակ 1. Ոչ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րը ՀՀ տա րած քում (01.04.2011թ. 
դրու թյամբ)

Օգ տա կար հա նա ծո
Գ նա հատ ված ընդ հա-
նուր պա շար նե րը, մլն. 
մ3

Բա զալտ 436,24
Տուֆ 2 500,00
Լի թոի դա յին պեմ զա 169,68
Պեռ լիտ 141,78
Դիա տո միտ 30,43
Բեն տո նի տա յին կա վեր 56,70
Տ րա վեր տին 38,40
Դո լո միտ 15,69
Կ վար ցիտ ներ 15,57
Ցեո լիտ ներ 12,10
Ան դե զիտ ներ 11,40
Կ րա քար 9,20 
Օբ սի դիան 11,00

Աղբ յու րը: ՀՀ է ներ գե տի կա յի և բ նա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյուն

Հում քա յին այդ հա րուստ հեն քի վրա Խորհր դա յին Հա յաս տա նում բա վա կան բարձր զար
գաց ման աս տի ճա նի էր հա սել շի նան յու թե րի արդ յու նա բե րու թյու նը: Այդ տա րի նե րին շի
նան յու թե րի արդ յու նա բե րու թյու նը ներ կա յաց ված էր այն պի սի խո շոր ձեռ նար կու թյուն նե
րով, ինչ պի սիք էին «Ար թիկտու ֆը», «Ա նի պեմ զան», «Ա րա գած պեռ լի տը», « Հայ մար մա րը» 
և այլն: Ընդ հա նուր առ մամբ տնտե սու թյան այս հատ վա ծում աշ խա տում էին մի քա նի տասն
յակ ձեռ նար կու թյուն ներ, ո րոնց մի մասն իր ար տադ րանքն ար տա հա նում էր Ռու սաս տան 
և նախ կին Խորհր դա յին Միու թյան այլ հան րա պե տու թյուն ներ, ինչ պես նաև եվ րո պա կան 
զար գա ցած երկր ներ: Հարկ է նշել, որ տվյալ ճյու ղը աս տի ճա նա բար ձեռք էր բե րում զար
գաց ման գի տա տար ուղղ վա ծու թյուն: Այս ո լոր տում գոր ծում էին ե րեք գի տա հե տա զո տա կան 
ինս տի տուտ ներ՝ «Ընդ հա նուր և ա նօր գա նա կան քի միա յի», «Ն յու թա բա նու թյան» (ա պա կու 
ինս տի տուտ), « Քար և սի լի կատ ներ», ո րոնք միա սին ու նեին ա վե լի քան 1000 աշ խա տող: Այդ 
ինս տի տուտ նե րի կող մից ի րա կա նաց ված բազ մա թիվ մշա կում նե րը ներդր վել են տար բեր 
ար տադ րու թյուն նե րում և ոչ միայն Հա յաս տա նում, այլև Ռու սաս տա նում, Ուկ րաի նա յում և 
նախ կին Խորհր դա յին Միու թյան այլ հան րա պե տությ ւոն նե րում: Այլ խոս քե րով, խորհր դա յին 
տա րի նե րին այս ճյու ղում կու տակ վել էր հսկա յա կան ի նո վա ցիոն նե րուժ:

Ճ յու ղի ձեռ նար կու թյուն նե րը մաս նա վո րեց վել են 2000ա կան թվա կա նե րի սկզբնե րին: 
Ներ կա յում, ար տա քին շու կա նե րը կորց նե լու արդ յուն քում, այդ ձեռ նար կու թյուն նե րը գործ
նա կա նում չեն աշ խա տում կամ լա վա գույն դեպ քում աշ խա տում են նվա զա գույն բեռն վա ծու
թյամբ: Այ սօր, բա ցի ցե մեն տի, ե րես պատ ման սա լիկ նե րի, շի նա քա րի ար տադ րու թյու նից, ոչ 
մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րը այլ նպա տակ նե րով ըստ էու թյան չեն վե րամ շակ վում: 
Դ րանց արդ յու նա հան ման ծա վալ նե րը խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նի հա մե մա տու թյամբ 
կրճատ վել են տասն յակ ան գամ ներ:

Բարձր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման հա մար տար վող աշ խա տանք ներն, առ այ սօր գործ
նա կա նում արդ յունք չեն տվել, չի աշ խա տում «Ա րա գածպեռ լիտ» գոր ծա րա նը, նույ նիսկ, 
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որ պես հումք ար տա հա նող ձեռ նար կու թյուն: Մ յուս կող մից հատ կան շա կան է, որ այս ուղ ղու
թյամբ կա տար ված են մեծ թվով գի տա կան մշա կում ներ (գո յու թյուն ու նեն մի քա նի տասն
յակ պա տեն տա վոր ված աշ խա տանք ներ, լա բո րա տոր և ար տադ րա մա սա յին ար տադ րու
թյուն ներ և այլն): «Ն յու թա բա նու թյան» ինս տի տու տի ա ռա ջա տար մաս նա գետ Ա. Մու շեղ
յա նի խոս քե րով՝ ժա մա նա կին, միայն « Քար և սի լի կատ ներ» ինս տի տու տում պաշտ պան վել 
են 3 դոկ տո րա կան և շուրջ 150 թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյուն ներ, ո րոնք գործ նա կան 
հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում ոչ մե տա ղա կան հան քան յու թե րի վե րամ շակ ման հի ման 
վրա հե ռան կա րա յին ար տադ րանք նե րի ար տադ րու թյան հա մար: Գո յու թյուն ու նե ցող մշա
կում նե րի նույ նիսկ մի մա սի օգ տա գործ ման դեպ քում ոչ մե տա ղա կան հան քան յու թե րը կա
րող են հիմք հան դի սա նալ մի շարք ձեռ նար կու թյուն նե րի ստեղծ ման կամ վե րա գոր ծարկ ման 
հա մար, ո րոնց թո ղար կած ար տադ րան քը պա հանջ ված կլի նի ինչ պես Հա յաս տա նում, այն
պես էլ աշ խար հի տար բեր երկր նե րում:

Հայ կա կան հում քի վե րամ շակ ման հի ման վրա հիմն ված ա ռա վել հե ռան կա րա յին ար տադ
րա տե սակ նե րը կա րող են կի րառ վել տնտե սու թյան տար բեր ճյու ղե րում՝ է ներ գե տի կա յում, 
է լեկտ րա տեխ նի կա կան, քի միա կան և սնն դի արդ յու նա բե րու թյու նում, գյու ղատն տե սու թյու
նում, բժշկու թյան ո լոր տում, շի նան յու թե րի ար տադ րու թյու նում և շի նա րա րու թյու նում, ռազ
մա կան արդ յու նա բե րու թյան մեջ և այ լուր: Օ րի նակ, միայն պեռլ տի վե րամ շակ ման հի ման 
վրա ստաց վող ար տադ րա տե սակ նե րի թի վը անց նում է 150ից:

Սա կայն, այդ ճյու ղի նե րու ժը չի օգ տա գործ վում, ին չին խո չըն դո տում են բազ մա թիվ գոր
ծոն ներ: Այդ գոր ծոն նե րի շար քում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հետև յալ նե րը.

 ● պե տա կան ա ջակ ցու թյան բա ցա կա յու թյու նը ներ քին և ար տա քին շու կա նե րում հե ռան կա
րա յին ար տադ րա տե սակ նե րի ի րաց ման հա մար,

 ● «փա փուկ» վար կա յին մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյու նը,
 ● ար տադ րու թյունգի տու թյունկրթու թյուն ի նո վա ցիոն շղթա յի բա ցա կա յու թյու նը,
 ● ո լոր տի ձեռ նար կու թյուն նե րի մե կուսց վա ծու թյու նը և դ րանց շա հե րը հա մադ րող օ ղա կի 

բա ցա կա յու թյու նը:

2.2 Ճ յու ղի ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյու նը Հա յաս տա նի տնտե սու թյան 
զար գաց ման հա մար

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը տնտե սու թյան տևա կան կա յուն զար
գաց ման գրա վա կանն է հա մա րում երկ րի մրցու նա կու թյան բարձ րա ցու մը, ինչ պես նաև 
տնտե սա կան ա ճի ո րա կա կան փո խա կերպ ման և արդ յու նա վետ կա ռուց ված քա յին տե ղա շար
ժե րի կա ռա վա րե լի հա մա կար գի ձևա վո րու մը՝ ա ջակ ցե լով բարձր տեխ նո լո գիա ներ կի րա ռող 
ռե սուր սախ նա յող և գի տա տար տնտե սու թյա նը միտ ված ո լորտ նե րին ու ըն կե րու թյու նե րին: 
Այս ա ռու մով ոչ մե տա ղա կան հան քան յու թե րի վե րամ շակ ման ո լոր տը կա րող է դառ նալ Հա
յաս տա նի տնտե սու թյան այն հիմ նա կան հատ ված նե րից մե կը, որն ըն դու նակ է ա պա հո վե լու 
առևտ րայ նաց վող գյու տե րի, նո րա րա րա կան տեխ նո լո գիա նե րի ա րագ ներդ րում և ար տա քին 
շու կա նե րում մրցու նակ նոր ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րու թյուն: Օ րի նակ, պեռ լի տա յին 
ա պար նե րի վե րամ շակ ման արդ յուն քում կա րե լի է ստա նալ ջեր մա և է լեկտ րա մե կու սիչ ներ, 
նուրբ քա միչ ներ, սպի տակ, գու նա վոր և բջ ջա յին ա պա կի ներ, բյու րե ղա պա կի, հրա կա յուն 
թե լեր և այլն: Բա զալտ նե րը, բա ցի ա վան դա կան կի րա ռու թյու նից, կա րող են օգ տա գործ
վել քի միա կան արդ յու նա բե րու թյան մեջ՝ թթվա կա յուն ի րե րի շին վածք նե րի հա մար, որ պես 
քա րա ձուլ ման հումք. այս ձևով պատ րաստ ված ի րե րը՝ ա ռանձ նա պես խո ղո վակ նե րը, սա լե
րը, է լեկտ րա մե կու սիչ նե րը ի րենց բարձր թթվա կա յու նու թյամբ և դի մաց կու նու թյամբ կա րող են 
փո խա րի նել մագ նե զիալ և այլ տի պի հա տուկ պող պատ նե րին, ո րոնք կի րառ վում են մե տա
լուր գիա կան, քի միա կան, թղթի, ցե մեն տի, մե քե նա շի նու թյան և այլ բնա գա վառ նե րում: Կիևի 
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մի ջու կա յին հե տա զո տու թյուն նե րի ինս տի
տու տում կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն
նե րը ցույց են տվել, որ բա զալ տե թե փուկ նե
րից ստաց ված սա լիկ նե րը հան դի սա նում են 
ռա դիա ցիոն ճա ռա գայթ ման դեմ լավ պաշտ
պա նիչ ներ: Հա յաս տա նի ոչ մե տա ղա կան 
հան քան յու թե րի վե րամ շակ ման արդ յուն քում 
ստաց վող ար տադ րանք նե րի թվար կու մը կա
րե լի է դեռ եր կար շա րու նա կել: Հետևա բար, 
կաս կած չկա, որ ոչ մե տա ղա կան հան քան
յու թե րի վե րամ շակ ման ար տադ րու թյուն նե րը 
կա րող են նպաս տել մրցու նակ և գի տե լի քա
հենք տնտե սու թյան կա ռուց մա նը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա
րու թյու նը կարևո րում է նաև հա մա կար գաս
տեղծ ըն կե րու թյուն նե րի զար գաց ման ծրագ րե րի մշակ մա նը պե տա կան ա ջակ ցու թյան մե խա
նիզմ նե րի և գոր ծիք նե րի ներդն ման հար ցը: Այս ա ռու մով նա խա տես վում է, ու սում նա սի րե լով 
քլաս տե րա յին զար գաց ման մի ջազ գա յին փոր ձը, ու ղեն շել հան րա պե տու թյան քլաս տե րաս տեղծ 
ո լորտ նե րը և ն պա տա կաուղղ ված քլաս տե րա յին քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով՝ ի րա կա նաց նել 
հան րա պե տու թյու նում գի տաար տադ րա կան և ս պա սար կող քլաս տեր նե րի ստեղծ ման նա խա
ձեռ նումն ու հա մա կար գու մը: Հա յաս տա նում ոչ մե տա ղա կան հան քան յու թե րի վե րամ շա կու մը 
տի պիկ քլաս տե րաս տեղծ ին դուստ րիա է: Այս ճյու ղի խո շոր տե ղա կան ըն կե րու թյուն ներն աս
տի ճա նա բար կա րող են վե րած վել ի նո վա ցիա նե րի շար ժիչ ու ժի, ո րոնց կսկսեն հետևել ո լոր տի 
փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն նե րը: Այդ կերպ ճյու ղի զար գա ցու մը կնպաս տի նաև տա րած քա
յին հա մա չափ զար գաց մա նը:

Այ սօր, զար գա ցած երկր նե րում ի նո վա ցիոն քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման արդ յու նա
վետ գոր ծիք նե րից մե կը մաս նա վոր և պե տա կան հատ ված նե րի միջև գոր ծըն կե րու թյան (ՊՄԳ) 
ձևե րի զար գա ցումն է: Շ նոր հիվ ճիշտ ձևա կերպ ված նպա տակ նե րի, այդ պի սի գոր ծըն կե րու
թյու նը տա լիս է շո շա փե լի տնտե սա կան արդ յունք, նպաս տում է լա վա գույն հե տա զո տող նե րի 
նե րու ժի միա վոր մա նը, օ ժան դա կում է գի տա տար արդ յու նա բե րու թյան և տա րա ծաշր ջա նա յին 
քլաս տեր նե րի ա ռա ջաց մա նը: Շատ ա ռում նե րով Հա յաս տա նի ոչ մե տա ղա կան հան քան յու
թե րի վե րամ շակ ման ճյու ղի ըն կե րու թյուն նե րը կա րող են դառ նալ ՊՄԳ լավ օ րի նակ: Որ պես 
կա նոն ՊՄԳն են թադ րում է սե փա կա նու թյան խա ռը ձևե րով ձեռ նար կու թյուն նե րի առ կա յու
թյուն, ո րի դեպ քում պե տա կան կազ մա կեր պո թյու նը ի րա կա նաց նում է իր մտա վոր ներդ րու
մը, իսկ մաս նա վոր ըն կե րու թյու նը՝ ֆի նան սա կան և կա ռա վար չա կան: Դ րանք հա ջո ղու թյամբ 
«ներդր վում են» «ի նո վա ցիոն շղթա յում» և մե կու սաց ված մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի հա մե
մա տու թյամբ բարձր ա վե լաց ված ար ժե քով ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի «խորշ» զբա
ղեց նե լու ա վե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն: Ներ կա յումս Հա յաս տա նի ոչ մե տա ղա կան 
հան քան յու թե րի վե րամ շակ ման ո լոր տի մաս նա վոր ձեռ նար կու թյուն նե րի մեծ մա սը դեմ չեն և 
նույ նիսկ ակն կա լում են պե տա կան մաս նակ ցու թյուն ի րենց գոր ծու նեու թյա նը (տես ՀՀ է ներ
գե տի կա յի և բ նա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյուն, Ոչ մե տա ղա կան հան քան յու թե րի վե
րամ շակ ման ո լոր տի զար գաց ման հա յե ցա կար գի նա խա գիծ, Երևան 2009):

Ել նե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կից՝ Հա յաս տա նում պե տա կանմաս նա վոր գոր ծըն կե րու
թյան ծրագ րե րը ոչ մե տա ղա կան հան քան յու թե րի վե րամ շակ ման ո լոր տում կողմ նո րո շել 
հետև յալ նպա տակ նե րի ձեռք բեր մա նը.

 ● ո լոր տի ձեռ նար կու թյուն նե րում ի նո վա ցիոն ծրագ րե րի ա ջակ ցու թյուն,

Ոչ մետաղական 
հանքանյութերի 
վերամշակման ոլորտը 
կարող է դառնալ 
Հանրապետության 
արդյունաբերության 
զարգացման 
գրավականը

«
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 ● ար տա հան ման շու կա նե րին կողմ նո րոշ ված քլաս տե րա յին հե տա զո տու թյուն նե րի 

զար գա ցում,
 ● պե տա կան հատ վա ծում ստաց ված գի տա կան գոր ծու նեու թյան արդ յունք նե րը ար տադ

րու թյուն փո խան ցե լու հա մա պա տաս խան են թա կա ռուց վածք նե րի ստեղ ծում,
 ● ճյու ղի ձեռ նար կու թյուն նե րի կող մից ցան ցե րի ստեղծ ման գծով նա խա ձեռ նու թյուն նե րի 

խրա խու սում,
 ● մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյուն,
 ● օպ տի մալ չա փի պե տա կան մաս նակ ցու թյուն ո լոր տի կարևո րա գույն ըն կե րու թյուն նե րի 

կա նո նադ րա կան կա պի տա լում:
Ոչ մե տա ղա կան հան քան յու թե րի վե րամ շա կու մը այն ո լորտ նե րից է, ո րի զար գա ցու մը շատ 

կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րող է հասց նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան արդ յու
նա բե րու թյան զար գաց ման հա յե ցա կար գա յին ուղ ղու թյուն նե րով սահ ման ված նպա տակ նե րի 
ձեռք բեր մա նը:

2.3 Ոչ մե տա ղա կան հան քա յին ռե սուրս նե րի վե րամ շակ մամբ ստաց վող 
ար տադ րա տե սակ նե րի ար տա հան ման հե ռան կար նե րը

Ար տա քին շու կա ներ դուրս գա լու ա ռու մով ա ռանձ նա հա տուկ դեր և ն շա նա կու թյուն կա րող են 
ու նե նալ հայ կա կան պեռ լի տի վե րամ շակ ման հի ման վրա ստաց վող ար տադ րա տե սակ նե րը:

Պեռ լի տը մի ջազ գա յին առևտ րի ա ռար կա է: Այդ ար տադ րան քի գլխա վոր ար տա հա նող
ներն են հան դի սա նում ա ռա ջա տար արդ յու նա հա նող երկր նե րը՝ Հու նաս տա նը, Թուր քիան, 
Հուն գա րիան, Ի տա լիան: Ար տա հան ման ա ռա վել մեծ ծա վա լը ընկ նում է Հու նա սատ նին՝ սե
փա կան ար տադ րու թյան ա վե լի քան 60 %ը: ԱՄՆ ար տա հա նում է սե փա կան ար տադ րու
թյան 57 %ը: Պեռ լի տի և դ րա հիմ նա վրա ար տադր ված տա րա տե սակ ար տադ րան քի հիմ
նա կան սպա ռող ներ են հան դի սա նում բարձր զար գա ցած տնտե սու թյուն ու նե ցող երկր նե րը՝ 
ԱՄՆ, Արևմտ յան Եվ րո պան (Գեր մա նիա, Մեծ Բ րի տա նիա, Ֆ րան սիա, Ավստ րիա, Նի դեռ
լանդ ներ և այլն), Ճա պո նիան:

Աղ յ ու սակ 2. Պեռ լի տի հա մաշ խար հա յին ար տադ րու թյու նը, հազ. տոննա  
(ըստ հիմ նա կան երկր նե րի)

Եր կի րը 2007 2008 2009

Հա յաս տան* 50 50 50
Չի նաս տան* 700 700 700
Հու նաս տան 1100* 1000 863
Հուն գա րիա 68 132 82
Ի տա լիա* 60 60 60
Ճա պո նիա* 230 230 230
Մեք սի կա 54 43 51
Ռու սաս տան* 45 45 45
Թուր քիա* 160 160 160
ԱՄՆ 409 434 380*

* – գ նա հատ ված ցու ցա նիշ ներ

Աղբ յու րը՝ World Mineral Production, 2005-2009.

Փք ման հատ կա նի շով հայ կա կան պեռ լիտ նե րը և օբ սի դիան նե րը ա մե նաո րակ յալ նե րից են 
աշ խար հում: Հայ կա կան պեռ լի տի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը մի քա նի ան գամ գե րա զան
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ցում են մյուս հայտ նի հան քա վայ րե րի ցու ցա նիշ նե րը: Ժա մա նա կին հայ կա կան պեռ լի տը 
ար տա հան վել է 200 հաս ցե նե րով, այդ թվում՝ Բել գիա, Ի տա լիա, Իս պա նիա և այլն:

«Ա րա գած պեռ լիտ» գոր ծա րա նը, ո րում ժա մա նա կին աշ խա տում էին 6 ար տադ րա մա սեր, 
1998թ. վա ճառ վել է ա մե րիկ յան « Դե կո լայթ» ֆիր մա յին: Ձեռ նար կու թյան թան կար ժեք սար
քա վո րու մը դուրս է բեր վել հան րա պե տությ ւո նից և վ ճառ վել, և ներ կա յումս այն տեղ գոր
ծում է միայն մեկ ար տադ րա մաս: Մինչև 20022003թթ. « Դե կո լայ թը» տա րե կան 200300 հա
զար տոն նա ա րա գա ծի պեռ լիտ է ար տա հա նել Նի դեռ լանդ ներ, Շ վեյ ցա րիա և այլ երկր ներ: 
2003 թվա կա նից «Ա րա գած պեռ լի տը» գործ նա կա նում չի աշ խա տում:

Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նում լայ նո րեն քննարկ վում է ոչ մե տա ղա կան հան քան յու
թե րի վե րամ շակ ման ճյու ղի գրե թե ան գոր ծու թյան մատն ված ձեռ նար կու թյուն նե րի աշ խա
տան քի վերսկս ման հար ցը:

Հարկ է նշել, որ դեռևս 1993թ. ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րու թյան կող մից մշակ վել է «ոչ 
մե տա ղա կան հան քա յին ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման» նպա տա կա յին հա մա լիր ծրա գիր 
(պա տաս խա նա տու կա տա րող «Քար և սի լի կատ ներ» ԳՀԻ, ծրագ րի գլխա վոր մշա կող՝ 
« Հա յարդ շի նան յու թեր» պե տա կան ար տադ րա կան միա վո րում), ին չը հաս տատ վել է հա մա
պա տաս խան ո րոշ մամբ:

2009թ. հու լի սի 18ին ՀՀ է ներ գե տի կա յի և բ նա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյան կող մից 
ստեղծ վել է մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քա յին խումբ, ո րը մշա կել և հան րա պե տու թյան կա
ռա վա րու թյան քննարկ մանն է ներ կա յաց րել «Ոչ մե տա ղա կան հան քան յու թե րի վե րամ շակ
ման ո լոր տի զար գաց ման’ հա յե ցա կար գի նա խա գիծ: Տվ յալ հա յե ցա կար գը հա վա նու թյան է 
ար ժա նա ցել տնտե սու թյան զար գաց մա նը նպաս տող ծրագ րե րի ա ջակ ցու թյան օ պե րա տիվ 
շտա բի եր կու նիս տե րում: Ըստ ՀՀ է ներ գե տի կա յի նա խա րա րի, ներ կա յումս ի րա կա նաց
վում են լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն ներ՝ փաս տաթղ թի վերջ նա կան տար բե րա կի ըն դուն ման 
հա մար: Բա ցի այդ, ՀՀ է ներ գե տի կա յի և բ նա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյու նը կա ռա
վա րու թյան քննարկ մանն է ներ կա յաց րել տվյալ ճյու ղի հինգ ա ռա ջա տար ձեռ նար կու թյուն
նե րի վե րա գոր ծարկ ման վե րա բեր յալ ա ռա ջար կու թյուն ներ: Տվ յալ ճյու ղի հիմ նախն դիր նե
րը և զար գաց ման հե ռան կար նե րը քննարկ վել են նաև ՀՀ Հան րա յին խորհր դում: Վեր ջինս, 
քննար կում նե րի արդ յուն քում, 2010թ. հու նի սի 4ին ՀՀ վար չա պե տին ա ռա ջար կել է ոչ մե
տա ղա կան հան քան յու թե րի վե րամ շակ ման ճյու ղը հայ տա րա րել տնտե սու թյան զար գաց ման 
գե րա կա ուղ ղու թյուն:

Հատ կան շա կան է, որ 2007թ. հաս տատ ված « Մինչև 2010թ. ՌԴ և ՀՀ եր կա րա ժամ կետ 
տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի պլա նով» 
նա խա տես ված էին Հա յաս տա նից ՌԴ Ա րա գա ծի պեռ լի տի վե րամ շակ մամբ ստաց ված 
1 000 000 մ3 ջեր մա մե կու սիչ նյու թե րի (պե նո պեռ լի տից պատ րաստ ված ջեր մա մե կու սաց նող 
սա լեր շի նա րա րու թյան հա մար, սեգ մենտ ներ և պատ յան ներ է ներ գա հա կա մա կար գի խո ղո
վակ նե րի հա մար) և Հա յաս տա նի ոչ մե տա ղա կան հան քան յու թե րից (պեռ լիտ, դիա տո միտ, 
ցեո լիդ, բա զալտ, տուֆ և այլն) ստաց ված տար բեր կազ մի և բա ղադ րու թյան փո շի նե րի մա
տա կա րար ման հնա րա վո րու թյուն ներ: Տվ յալ «Պ լա նը» նա խա տե սում էր նաև բա զալ տե ձուլ
ված քի հի ման վրա թթվա կա յուն և մաշ վա դի մաց կուն պատ րաստ վածք նե րի (սա լեր, խո ղո
վակ ներ, դե կո րա տիվ և բազ մա գույն քա րեր բա զալ տի ձուլ ված քից և այլն) ար տադ րու թյան 
կազ մա կերպ ման հնա րա վո րու թյուն ներ՝ Քա րա կեր տի քա րա ձուլ ման գոր ծա րա նում (ՔՔԳ): 
Հե տա գա յում պեռ լի տի հում քի մա տա կա րար ման հի ման վրա պլա նա վոր վում է ար տադ րու
թյուն կազ մա կեր պել ՌԴ տա րած քում (Կով կա սի սահ մա նին):

Չ նա յած այս պլան նե րը դեռևս չեն ի րա կա նաց վել, բայց այս ո լոր տում հա մա գոր ծակ
ցու թյան դաշ տը ին չես Ռու սաս տա նի, այն պես էլ ԱՊՀ և այլ երկր նե րի հետ բաց է: Հաշ վի 
առ նե լով զար գա ցած երկր նե րում պեռ լի տից ջեր մա մե կու սիչ և ձայ նա մե կու սիչ նյու թե րի 
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ար տադ րու թյան ա ճի տեմ պե րը, ին չը պայ մա նա վոր ված է տնտե սա կան և տեխ նի կա կան 
գոր ծոն նե րով, ա պա ակն հայտ է դառ նում, որ ԱՊՀ և այլ երկր նե րում մոտ հե ռան կա րում 
սպաս վում են էա կան փո փո խու թյուն ներ վե րը նշված նյու թե րի օգ տա գործ ման ծա վալ նե րում 
և կա ռուց ված քում:

Փք ված պեռ լի տի խո շո րա գույն սպա ռող են հան դի սա նում մե տա լուր գիա կան ձեռ նար կու
թյուն նե րը: 80ա կան և 90ա կան թվա կան նե րից փքված պեռ լի տը լայն կի րա ռում ստա ցավ 
չու գու նի և պող պա տի տարլց ման մեջ: Այս պես, մինչև 90 կգ/մ3 լցման խտու թյամբ փքված 
պեռ լի տը մե տա լուր գիա կան գոր ծա րան նե րի կող մից օգ տա գործ վում է մե տա ղա ձու լա կան 
շե րեփ նե րում, մե տա ղա կա ղա պար նե րում, ձուլ ման կա ղա պար նե րում՝ հալ ման մա կե րե սի 
մե կու սաց ման հա մար: Ջեր մա մե կու սաց նող շեր տը խո չըն դո տում է ձուլ ված քի ա րագ սա
ռեց մա նը: Ընդ ո րում մե տա ղում առ կա խառ նուրդ նե րը, մե տա ղա խա րամ նե րը անց նում են 
շա հու թա բեր մա սը, այդ կերպ բա րե լա վե լով հիմ նա կան մե տա ղի ո րա կը: Դ րանց հա մա
կենտ րո նա ցու մը օգ տա կար մա սում ա վե լաց նում է պի տա նի մե տա ղի ել քը մեկ կի լոգ րամ 
ձուլ ված քի հաշ վով:

Մե տա լուր գիա յում փքված պեռ լի տի օգ տա գործ ման ևս մեկ ուղ ղու թյուն է դրա օգ տա գոր
ծու մը ձու լա ծո ձևա վո րող խառ նուրդ նե րում: Փք ված պեռ լի տի ա վե լա ցու մը ձու լա ծո ա վազ նե
րում կա ղա պար նե րի պա տե րը դարձ նում է ա վե լի քիչ ջեր մա հա ղոր դու նակ: Դա նպաս տում է 
ձուլ ված քի դան դաղ սաա ռեց մա նը, հետևա բար, խառ նուրդ նե րի և խա րամ նե րի լիար ժեք 
անց մա նը օգ տա կար հե ռաց վող մաս:

ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յում մշակ ված է զտիչ փո շի նե րի տեխ նո լո գիա: 
Ժա մա նա կին տա րե կան ար տադր վել են 100 հա զար տոն նա տար բեր փո շի ներ: Դ րանք չեն 
զի ջում օ տա րերկր յա ֆիր մա նե րի կող մից ար տադր ված փո խա րի նիչ նե րին: Այդ զտիչ փո
շի նե րը օգ տա գործ վում են ծա ղիկ նե րի, կա նա չե ղե նի և գ յու ղատն տե սա կան հում քի պահ
պան ման հա մար: Զ տիչ փո շի նե րը օգ տա գործ վում են նաև տար բեր կոշտ և հղ կող նյու թե րի 
ստաց ման հա մար, ո րոնք օգ տա գործ վում են ռա դիո տեխ նի կա յում, է լեկտ րո նա յին արդ յու
նա բե րու թյու նում, ռազ մաարդ յու նա բե րա կան հա մա լի րում: 90ա կան թվա կան նե րի սկզբե
րին ԱՊՀ երկր նե րը տար բեր տե սա կի զտիչ փո շի ներ էին ստա նում Ի տա լիա յից, Բել գիա
յից, ա մե րիկ յան « Դե կո լայթ», « Ցե լիթ» ֆիր մա նե րից, ո րոնց ար տադ րու թյան հա մար որ պես 
հումք օգ տա գործ վում էր Ա րա գա ծի հան քա վայ րի պեռ լի տը:

1986թ. «Ա րա գած պեռ լիտ» ձեռ նար կու թյու նում կազ մա կերպ վեց տա րե կան 1000 տոն նա 
կա րո ղու թյամբ ПА 6315 մակ նի շի բնա կան հղկող փո շի նե րի ար տադ րու թյուն: Ե րեք տա րի
նե րի ըն թաց քում ձեռ նար կու թյունն իր ար տադ րանքն ան խա փան մա տա կա րա րել է ա վիա
ցիոն, նա վա շի նա կան, ռա դիո տեխ նիա կա կան արդ յու նա բե րու թյան և մե քե նա շի նա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին: Հայ կա կան հղկող փո շի նե րի նկատ մամբ մեծ հե տաքրք րու թյուն 
դրսևո րե ցին Գեր մա նիան, Մեծ Բ րի տա նիան, Ճա պո նիան, Չե խոս լո վա կիան: Հղ կող փո

շի նե րի ար տադ րու թյան և կի րառ ման հետ 
կապ ված բո լոր գի տա կան մշա կում նե րը 
ա վարտ ված են: Այս ար տադ րան քը կա րող է 
օգ տա գործ վել Ռու սաս տա նի և Ուկ րաի նա յի 
ռազ մաարդ յու նա բե րա կան հա մա լի րում:

Այս պի սով, փքված պեռ լի տի կի րառ ման 
ո լորտ նե րը բա վա կան լայն են, իսկ սպա ռումն 
աշ խար հում ընդ լայն վում է: Հա յաս տա նի հա
մար հե ռան կա րա յին ա ռու մով հատ կա պես 
մեծ շու կա են ներ կայաց նում ԱՊՀ երկր նե րը, 
ո րոն ցում այդ ար տադ րա տե սակ նե րի սպառ

Հայաստանում 

փքված պեռլիտի 

արտադրատեսակների 

զարգացումը դառնում է 

հեռանկարային

«
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ման մա կար դա կը դեռևս շատ հե ռու է տնտե սա պես զար գա ցած երկր նե րում գո յու թյուն ու
նե ցող սպառ ման մա կար դա կից: Ա պա գա յում Ռու սաս տա նում և ԱՊՀ երկր նե րում կա րե լի է 
սպա սել փքված պեռ լի տի սպառ ման ծա վալ նե րի աճ՝ ջեր մա մե կու սիչ նյու թե րի ար տադ րու
թյան և այլ նպա տակ նե րով օգ տա գործ ման հա մար: Միայն Ռու սաս տա նում ջեր մա մե կու
սիչ նյու թե րի սպա ռու մը ներ կա յումս կազ մում է 50 մլն մ3: Այս ա ռու մով, հայ կա կան պեռ լի տի 
հի ման վրա ՔՔԳում ջեր մա մե կու սիչ նյու թե րի (պե նո պեռ լիտ) ար տադ րու թյան կազ մա կեր
պու մը դառ նում է հե ռան կա րա յին: Բա ցի է ներ գե տիկ հա մա կար գից ջեր մա մե կու սիչ նյու թե
րի մեծ պա հան ջարկ գո յու թյուն ու նի նաև Ռու սաս տա նի շի նա րա րու թյան և բ նա կա րա նա յին 
կո մու նալ տնտե սու թյան ո լորտ նե րում:

Բա զալ տը և դ րա վե րամ շակ ման հի ման վրա ստաց ված պատ րաստ վածք նե րը նույն պես ու
նեն ար տա հան ման հսկա յա կան նե րուժ: Հայ կա կան բա զալ տի հում քի հի ման վրա կա րե լի է 
կազ մա կեր պել ար տա հան ման կողմ նո րո շում ու նե ցող հետև յալ ար տադ րու թյուն նե րը.

 ● ա նընդ հատ բա զալ տե թե լե րի, ո րի հա մար կա րե լի է ար դիա կա նաց նել Սևա նի «Է լեկտ
րա մե կու սաց ման» գոր ծա րա նի տեխ նո լո գիա կան գի ծը,

 ● բա զալ տեկե րա մի կա կան զտիչ նե րի,
 ● ան դե զի տա յին ալ յու րի,
 ● քա րա ձուլ ման, ՔՔԳի ար տադ րա տեխ նի կա կան բա զա յի հի ման վրա,
 ● գեր բա րակ թե լե րի, ջեր մա և ձայ նա մե կու սիչ նյու թե րի, ինչ պես նաև բա զալ տե թե լե րից 

ստաց վող կոշտ սա լե րի՝ Սևա նի «Ա պա կե մե կու սիչ» գոր ծա րա նի ար տադ րա տեխ նի կա
կան բա զա յի հի ման վրա,

 ● կոշտ բա զալ տե թե լե րի, ո րը կա րող է օգ տա գործ վել բե տոն նե րի ար տադ րու թյու նում և 
կր ճա տել այդ նպա տա կով մե տա ղի օգ տա գոր ծու մը:

Ար տա հան ման մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ կան նաև ոչ մե տա ղա կան հան քա յին ռե սուրս նե
րի վե րամ շակ ման հետև յալ ո լորտ նե րում.

 ●  Հա յաս տա նի մագ նե զիում պա րու նա կող լեռ նա յին ա պար նե րի հա մա լիր վե րամ շա կում, 
ո րոնց պա շար նե րը գործ նա կա նում անս պառ են (ա վե լի քան 10 մլրդ տոն նա),

 ● Բեն տո նիտ նե րի ար տադ րու թյուն: Բեն տո նիտ նե րը կի րառ վում են նավ թա գա զա յին արդ
յու նա բե րու թյու նում, քի միա կան, սննդի և այլ ճյու ղե րում:

 ● Դիա տո մի տից ստաց վող զտիչ փո շի նե րի ար տադ րու թյուն: Ներ կա յումս « Դիա տո միտ նե րի 
Խար բեր դի գոր ծա րա նը» հա ջո ղու թյամբ զտիչ փո շի ներ է ար տա հա նում Գեր մա նիա, 
Լե հաս տան, Նոր վե գիա, Չի նաս տան, Ռու սաս տան, Բե լա ռու սիա, Ղա զախս տան և 
Ուկ րաի նա,

 ● Հիդ րավ լիկ կրա քա րի ար տադ րու թյուն հայ կա կան կար բո նատ նե րի հի ման վրա: Խորհր
դա յին տա րի նե րին այդ պի սի գոր ծա րան աշ խա տում էր Ջա ջու ռում, ո րի ար տադ
րանքն ար տա հան վում էր Ռու սաս տան: 1988թ. երկ րա շար ժից հե տո այդ գոր ծա րա նը չի 
աշ խա տում,

 ● Բազ ման պա տակ քա րի փո շի նե րի ար տադ րու թյուն, ո րոն ցից կա րե լի է ար տադ րել հղկան
յու թեր տպագ րող սար քե րի հա մար, հա տուկ լցան յու թեր, հան քա յին պիգ մենտ ներ և այլն:

Գլուխ 3. Հան քարդ յու նա բե րու թյան  
ի րա վա կան կար գա վո րու մը

3.1 Նե րա ծու թյուն
Հա յաս տա նում հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տը կար գա վոր վում է վեր ջերս ըն դուն ված 

«Ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քով», ինչ պես նաև այդ օ րենս գիր քը կի րար կող բազ մա թիվ այլ 
օ րենսդ րա կան ակ տե րով, ո րոնց մեծ մա սը դեռ գտնվում է մշակ ման փու լում: Այս պա հին 
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այդ ամ բողջ փա թե թի արդ յու նա վե տու թյան մա սին դեռ դժվար է հետևու թյուն ներ ա նել: Դ րա 
մշակ ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված են ե ղել մի ջազ գա յին կա ռույց ներ, այդ թվում՝ Հա
մաշ խար հա յին բանկն ու Եվ րո միու թյան փոր ձա գետ նե րը:

Հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի կար գա վոր ման լիա զո րու թյուն է ի րա կա նաց նում Է ներ
գե տի կա յի և բ նա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյու նը11, նե րառ յալ՝ օգ տա կար հա նա ծո նե րի 
արդ յու նա հան ման նպա տա կով երկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան թույտ վու թյան տրա
մադ րու մը, օգ տա կար հա նա ծո յի արդ յու նա հան ման թույտ վու թյան տրա մադ րու մը, ինչ պես 
նաև երկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի և արդ յու նա հան ման վե րահս կո ղու թյու նը:

Բ նու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան վե րահս կո ղու թյան հա մար պա տաս
խա նա տու է Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը12, ո րը մաս նա վո րա պես սահ մա նում է 
հա մա պա տաս խան կա նոն ներն ու նոր մե րը և կա տա րում է երկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու
թյան աշ խա տան քա յին ծրագ րե րի նախ նա կան գնա հա տում, ին պես նաև արդ յու նա հան ման 
նա խագ ծե րի փոր ձաքն նու թյուն:

Տեխ նի կա կան անվ տան գու թյան վե րահս կո ղու թյան հա մար պա տաս խա նա տու է Ար տա
կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րու թյու նը13, ո րի են թա կա յու թյան տակ գտնվող Տեխ նի կա
կան անվ տան գու թյան ազ գա յին կենտ րո նը մաս նա վո րա պես սահ մա նում է անվ տան գու թյան 
կա նոն ներն ու նոր մե րը և կա տա րում է արդ յու նա հան ման նա խագ ծե րի փոր ձաքն նու թյուն:

Հա յաս տա նում հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի կար գա վո րու մը ներ կա յումս ու նի բազ
մա թիվ խնդիր ներ: Դ րանք ընդ հա նուր առ մամբ նե րա ռում են ո լոր տի ըն կե րու թյուն նե րի ներ
քին ու ար տա քին մի ջա վայ րե րը (պատ կեր) և վե րա բե րում են՝
1. ըն դեր քօգ տա գործ ման սկզբունք նե րի ու կար գի ար դա րա ցիու թյա նը.
2. շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյա նը.
3. տեխ նի կա կան անվ տան գու թյան ա պա հով մա նը.
4. բո լոր կող մե րի ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը:

Աշխատանքի
պայմաններ/
տեխնիկական

անվտանգություն

Ընկերության արտաքին 
միջավայր

Ընկերություն

Պետություն/
սկզբունքներ ու կարգ

Շրջակա միջավայր/
բնապահպանություն

Հասարակություն ու համայնքներ/
շահերի պահպանություն

Խն դիր նե րից մաս նա վո րա պես կա րե լի է նշել ըստ գոր ծող կար գի թույլտ վու թյուն նե րի 
բաշխ ման և վե րահս կո ղու թյան, ինչ պես նաև փոր ձաքն նու թյուն նե րի հա մա կար գում կո
ռուպ ցիոն ռիս կե րի առ կա յու թյու նը: Բ նա պահ պա նա կան և տեխ նի կա կան անվ տան գու թյան 
առն չու թյամբ հատ կան շա կան են նաև հա մա պա տաս խան ստան դարտ նե րի և տեխ նի կա
կան կա նո նա կար գե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցի թե րու թյուն նե րը՝ անհ րա ժեշտ գի տա հե տա զո
11  Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն; www.minenergy.am/
12  Բնապահպանության նախարարություն; www.mnp.am/
13  Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն; www.mes.am/
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տա կան հաս տա տու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան կամ ներգ րավ ված չլի նե լու պայ ման նե րում: 
Թույլ է կա պը նաև կրթա կան հա մա կար գի հետ՝ թե նույն գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տան
քի և թե ո րակ յալ մաս նա գետ նե րի ա պա հով ման ա ռու մով:

Բ նա պահ պա նա կան բազ մա թիվ խնդիր նե րից կա րե լի է նշել նաև այն, որ Բ նու թյան և շր
ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան դրա մագլ խի շա րու նա կա բար հա մալր վե լու պայ ման
նե րում չեն կա տար վում խախտ ված հո ղե րի վե րա կանգն ման աշ խա տանք ներ՝ ին չի հա մար 
չկան արդ յու նա հա նո ղին պար տադ րե լու լծակ ներ: Հա կա սա կան է նաև արդ յու նա հան ման 
ըն թաց քում ա ռա ջա ցած ար տադ րա կան լցա կույ տե րի տնօ րին ման հար ցը: Այն դեպ քում երբ 
վի ճե լի է դրանց մի մա սի հե տա գա շա հա վետ օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյու նը՝ դրանք 
սպառ նում են հա րա կից հա մայնք նե րի բնակ չու թյան անվ տան գու թյանն ու ա ռող ջու թյա նը:

Թերևս վե րը նշվա ծի լույ սի ներ քո ա ռանձ նա հա տուկ կարևոր վում է հան քարդ յու նա բե րա
կան գոր ծու նեու թյան արդ յուն քում երկ րին և մաս նա վո րա պես ներգ րավ ված հա մայնք նե րին 
առն վազն բա վա րար փոխ հա տուց ման հար ցը: Մաս նա վո րա պես մե տա ղա կան օգ տա կար 
հա նա ծո նե րի մա սով, ըստ վեր ջերս ըն դուն ված «Բ նա պահ պա նա կան և բ նօգ տա գործ ման 
վճար նե րի մա սին» օ րեն քում փո փո խու թյուն նե րի և լ րա ցում նե րի՝ վճար ման են թա կա ռո յալ
թիի14 հա մար սահ ման վում է առն վազն չորս տո կոս դրույ քա չափ՝ ին չը հաշ վարկ վում է ի րա
ցու մից հա սույ թի վրա (ա ռանց ԱԱՀի): Դա ա ռաջ խա ղա ցում է նախ կին մեկ տո կո սի հա
մե մա տու թյամբ: Սա կայն, արդ յու նա հա նո ղի գեր շա հույ թի դեպ քում ռո յալ թիի դրույ քա չա փի 
նա խա տես վող հա վե լու մը դեռևս փոքր է: Կա նաև գանձ վող ռո յալ թի նե րի և բ նօգ տա գործ
ման վճար նե րի (ոչ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի դեպ քում) ո րո շա կի մա սը ներգ
րավ ված հա մայնք նե րի սո ցիա լա կան հար ցե րի լուծ մա նը հա մա կարգ ված կեր պով ուղ ղե լու 
անհ րա ժեշ տու թյուն:15

Սույն նա խագ ծի շրջա նակ նե րում ման րակր կիտ աշ խա տանք է կա տար վել ընդ հա նուր 
խնդիր նե րից յու րա քանչ յու րին առնչ վող մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձի ու սում նա սիր ման 
հա մար, ո րի նկա րագ րու թյու նը ներ կա յաց ված է նյու թի հա մա պա տաս խան բա ժին նե րում: 
Դ րանց հա ջոր դում է Հա յաս տա նին վե րա բեր վող հետևու թյուն նե րի և ա ռա ջար կու թյուն նե րի 
եզ րա փա կիչ բա ժի նը:

3.2 Ըն դեր քօգ տա գործ ման սկզբունք ներն ու կար գը
Ընդ հա նուր սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման տե սանկ յու նից ռազ մա վա րա կան նշա նա

կու թյուն ու նե ցող հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի հա մար ան չափ կարևոր են բո լոր գոր
ծա ռույթ նե րի առն չու թյամբ օ րի նա կա նու թյու նը, թա փան ցի կու թյունն ու պա տաս խա նատ վու
թյու նը: Այս ուղ ղու թյամբ մի ջազ գա յին փոր ձը նե րա ռում է տար բեր գոր ծիք նե րի ու լծակ նե րի 
կի րա ռում:

3.2.1 Ան կախ կար գա վո րող մար մին ներ
Աշ խար հում ո րոշ երկր ներ ստեղ ծում են հա տուկ ան կախ կար գա վո րիչ գոր ծա կա լու թյուն

ներ՝ հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի կա ռա վար ման հա մար: Դ րանք մաս նա վո րա պես 
սահ մա նա փա կում են պե տա կան մար մին նե րի վար չա կան հա յե ցո ղու թյունն ու կար գա վո
րող նե րի վրա ոչ տե ղին ազ դե ցու թյու նը: Այս մաս նա գի տաց ված գոր ծա կա լու թյուն նե րը ներգ
րա վե լով ան կախ մաս նա գետ նե րի՝ կա րող են զար գաց նել ո լոր տին առնչ վող ա վե լի բարձր 
պատ րաստ վա ծու թյուն: Ընդ հա նուր առ մամբ, ան կախ կար գա վո րիչ գոր ծա կա լու թյուն նե րը 

14  R = 4 + [Շ/(Հx8)]x100, որտ եղ ՝ Շ – շահույթն է նախքան հարկումը, Հ- իրացումից հասույթն է առանց 
ԱԱՀ-ի:

15  Վերը նշված խնդիրները բացահայտվել են ընդհանուր ուսումնասիրության, ինչպես նաև նախարարու-
թյուն նե րի համապատասխան աշխատակիցների հետ քննարկումների արդյունքում:



գյ
ու

ղա
տ

նտ
ես

ու
թ

յու
ն

78|
հա

ն ք
ա

րդ
 յու

 նա
 բե

 րու
թ

 յու
ն

78|
բարձ րաց նում են հան րա յին կա ռա վար ման 
արդ յու նա վե տու թյու նը:

Մաս նա վո րա պես, Բ րա զի լիան նա խա տե
սել է ստեղ ծել Հան քարդ յու նա բե րու թյան ազ
գա յին ան կախ գոր ծա կա լու թյուն, ո րը պի տի 
փո խա րի նի Հա նա ծո նե րի ար տադ րու թյան 
ազ գա յին վար չու թյա նը: Այդ գոր ծա կա լու թյան 
գոր ծա ռույթ նե րի շրջա նակ նե րում պետք է 
լի նի մաս նա վո րա պես հան քարդ յու նա բե րա
կան լի ցեն զիա նե րի տրա մադ րու մը: Գոր ծա
կա լու թյա նը պետք է կա ռա վա րի հանձ նա ժո
ղո վը, ո րը պետք է նշա նակ վի երկ րի Սե նա
տի կող մից: Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին 
կա րող է հա նել միայն Սե նա տը՝ այդ պի սով 
ա պա հո վե լով անհ րա ժեշտ ան կա խու թյուն:16

Գա նան ար դեն ու նի ան կախ գոր ծա կա
լու թյուն՝ Հա նա ծո նե րի հանձ նա ժո ղո վը, ո րը 
ժա մա նա կին ստեղծ վել է ո լոր տում մաս նա
վո րա պես բյու րոկ րա տիան նվա զեց նե լու, վար չա կան արդ յու նա վե տու թյու նը բա րե լա վե լու 
և կո ռուպ ցիան նվա զեց նե լու հա մար: Գա նա յի Հա նա ծո նե րի հանձ նա ժո ղո վը ու նի երկ րի 
նա խա գա հի կող մից նշա նակ վող խոր հուրդ՝ կազմ ված ինն ան դամ նե րից, նե րառ յալ՝ նա
խա գահն ու գոր ծա դիր տնօ րե նը: Հանձ նա ժո ղո վի վար չա կան գոր ծա ռույթ նե րը ան կախ են 
երկ րի կա ռա վա րու թյու նից և մաս նա վո րա պես նե րա ռում են վեր ջի նիս քա ղա քա կա նու թյան 
ի րա գործ ման վե րահս կո ղու թյու նը: Թույլտ վու թյուն նե րի հա մար դի մում նե րը տրվում են Հա
նա ծո նե րի հանձ նա ժո ղո վին, որն այ նու հետև ա ռա ջարկ է ներ կա յաց նում երկ րի Հո ղե րի և 
ազ գա յին ռե սուրս նե րի նա խա րա րին: Վեր ջինս ո րո շում է կա յաց նում՝ հիմն վե լով այդ ա ռա
ջար կի վրա: Թեև նա խա րա րը խստո րեն պար տա վոր ված չէ ըն դու նել Հա նա ծո նե րի հանձ
նա ժո ղո վի բո լոր ա ռա ջարկ նե րը, սա կայն բա վա կա նին սահմա նա փա կում ներ կան նաև նա
խա րա րի հա յե ցո ղու թյան17 հար ցում:

Ան կախ կար գա վո րիչ գոր ծա կա լու թյուն նե րի ստեղ ծու մը կարևոր մաս է կազ մում Տն տե սա
կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյան (ՏՀԶԿ) կար գա վոր ման ո րա
կի ու ղե ցույց նե րի ու ա ռա ջար կու թյուն նե րի մշակ ման աշ խա տան քում:18 Ըստ ՏՀԶԿ՝ այդ գոր
ծա կա լու թյուն նե րի ստեղ ծու մը պետք է դի տարկ վի այն ի րադ րու թյուն նե րում, որ տեղ անհ րա
ժեշտ է պահ պա նել հան րա յին վստա հու թյուն, պե տա կան ու մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում չե զո քու թյուն, և ըն կե րու թյուն նե րի վրա կար գա վո րիչ ո րո շում նե րի 
զգա լի տնտե սա կան ազ դե ցու թյան հան գա մանք նե րում ան կողմ նա կա լու թյուն:19

Ինչ վե րա բեր վում է ան կախ գոր ծա կա լու թյուն նե րի կա ռուց ված քին, ա պա բազ մա թիվ ան
դամ նե րից կազմ ված խոր հուր դը ա պա հո վում է ա վե լի բարձր ան կա խու թյուն: Նույն նպա
տա կով, ան դամ նե րի նշա նա կու մը պետք է կա տար վի իշ խա նու թյան ա մե նա բարձր մա կար

16  State’s player/ref role makes independent mining r eg ulation essential – Leon; Mining Weekly; www.minin-
gweekly.com/article/states-playerref-status-makes-independent-mining-regulation-essential-leon-2011-03-18

17  International Mineral Regulatory Best Practice; Spatial Dimension; www.spatialdimension.com/LinkClick.
aspx?fileticket=Ta5 %2F5jT9dus %3D&tabid=153

18  Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance; OECD; www.oecd.org/document/38/0,3746,
en_2649_37421_2753254_1_1_1_37421,00.html

19  Draft OECD Recommendation on Regulatory Policy and Governance; OECD; www.oecd.org/datao-
ecd/49/43/48087250.pdf

Հատուկ անկախ 
կարգավորիչ 
գործակալությունները 
ստեղծվում են հանք-
արդյունաբերության 
ոլորտի կառավարման 
համար, որոնց 
հիմնական 
գործառույթը հանք-
արդյունաբերական 
լիցենզիաների 
տրամադրումն է

«



գյ
ու

ղա
տ

նտ
ես

ու
թ

յու
ն

79|

հա
ն ք

ա
րդ

 յու
 նա

 բե
 րու

թ
 յու

ն

79|
դա կով և լի նի հա րա բե րա կա նո րեն եր կար ժա մա նա կով (45 տա րի կամ ա վել): Ան դամ նե րի 
հե ռաց ման կար գը նույ պես կարևոր է՝ պետք է հնա րա վո րինս բա ցառ վի իշ խա նու թյուն նե րի 
հետ քա ղա քա կան հար ցե րով ան հա մա ձայ նու թյան պատ ճա ռը: Գոր ծա կա լու թյան աշ խա տա
կից նե րի ո րա կը կախ ված է ֆի նան սա կան ու մարդ կա յին ռե սուրս նե րի առ կա յու թյու նից ու 
ա պա հով ման մո տե ցում նե րից: Բո լոր ա ռում նե րով, չկա մեկ ընդ հա նուր կա ռուց վածք ու մո
տե ցում ներ բո լոր երկր նե րի հա մար՝ քա նի որ երկ րից եր կիր տար բեր են հաս տա տու թյուն նե
րի կա ռուց վածք ներն ու վար չա րա րու թյան մշա կույթ նե րը:

Ան կախ կար գա վո րող գոր ծա կա լու թյան ֆի նաս նա վո րու մը կա րող է լի նել պե տա կան բյու
ջեից, սա կայն դա կա րող է հան գեց նել հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմ նի կող մից ոչ 
բա ցա հայտ ճնշում նե րի: Ֆի նան սա վո րու մը կա րող է ա պա հով վել նաև կար գա վոր վող արդ
յու նա բե րու թյու նից գանձ վող վճար նե րից, և վ ճար նե րի չափն ու կար գը կա րող է հաս տատ
վել օ րեն քով՝ պահ պա նե լով գոր ծա կա լու թյան ան կա խու թյու նը: Եր բեմն ֆի նան սա վո րու մը 
ձևա վոր վում է թե պե տա կան բյու ջեից և թե արդ յու նա բե րու թյու նից գանձ վող վճար նե րից՝ 
միա ժա մա նակ: Մաս նա գետ նե րի ա ռու մով, հիմ նա կան խնդի րը տեխ նի կա կա կան բարձր 
մա կար դա կի փոր ձա գետ նե րի բա ցա կա յու թյունն է կամ էլ դրանց հա մար մրցու նակ վար
ձատ րու թյան ա պա հո վու մը:20

3.2.2 Արդ յու նա հա նող ճյու ղե րի թա փան ցի կու թյան նա խա ձեռ նու թյուն
Արդ յու նա հա նող ճյու ղե րի թա փան ցի կու թյան նա խա ձեռ նու թյու նը (ԱՃԹՆ) մի ջազ գա յին 

կա ռույց է, ո րը թա փան ցի կու թյան հա մաշ խար հա յին չա փա նիշ է սահ մա նում նավ թի, գա զի 
և հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լորտ նե րում: Կա ռույ ցի ընդ հա նուր նպա տակն է բնա կան ռե
սուրս նե րը ծա ռա յեց նել բո լո րի շա հե րին: Լավ կա ռա վար ման արդ յուն քում այդ ռե սուրս նե րի 
արդ յու նա հա նու մը կա րող է ստեղ ծել լայ նա ծա վալ ե կա մուտ ներ՝ աճ խթա նե լու և աղ քա տու
թյու նը նվա զեց նե լու հա մար: Սա կայն, երբ կա ռա վա րու մը թույլ է, ռե սուրս նե րի արդ յու նա հա
նու մը կա րող է ա ռաջ բե րել աղ քա տու թյուն, կո ռուպ ցիա և հա կա սու թյուն ներ:

Հա մաշ խար հա յին բան կը պաշ տո նա պես օ ժան դա կել է կա ռույ ցի ստեղծ մա նը և այդ նա
խա ձեռ նու թյան ի րա գործ ման հար ցում հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րով ա ջակ ցել է տար բեր 
երկր նե րի, այդ թվում՝ հա տուկ հիմ նադ րա մի մի ջո ցով նրանց հատ կաց նե լով տեխ նի կա կան 
ու ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն: Նա խա ձեռ նու թյա նը խոր հուրդ է տրվում միա նալ հատ կա
պես այն երկր նե րին, ո րոնք հա մար վում են «հա նա ծո նե րով հա րուստ»: Ըստ Ար ժույ թի մի
ջազ գա յին հիմ նադ րա մի սահ ման ման՝ հա նա ծո նե րով հա րուստ են հա մար վում այն երկր նե
րը, ո րոնց նա խորդ ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում արդ յու նա հա նող ճյու ղե րից ստաց ված պե
տե կա մուտ նե րի մի ջի նը կամ այդ ճյու ղե րի ար տա հա նում նե րի մի ջի նը կազ մում է ամ բող ջի 
առն վազն 25 տո կո սը:21

ԱՃԹՆը նպա տակ ու նի ու ժե ղաց նել կա ռա վա րու մը՝ արդ յու նա հա նող ճյու ղե րում բա րե
լա վե լով թա փան ցի կու թյունն ու պա տաս խա նատ վու թյու նը: Նա խա ձեռ նու թյու նը մաս նա վո
րա պես ստու գում և ամ բող ջա պես հրա պա րա կում է բո լոր ըն կե րու թյուն նե րի վճա րում ներն 
ու կա ռա վա րու թյուն նե րի ե կա մուտ նե րը հան քարդ յու նա բե րու թյու նից: Կա ռույ ցի աշ խա տան
քի սկզբունք նե րը հաս տատ վում են շա հագր գիռ կող մե րի, ա ջա կից նե րի ու ի րա գոր ծող նե րի 
կող մից: Դ րանք ար դեն նշվա ծից բա ցի նե րա ռում են նաև հետև յա լը՝

 ● պե տա կան ե կա մուտ նե րի հան րա յին գի տակ ցու թյան և հան րա յին բա նա վե ճի արդ յուն
քում ընտր վում են կա յուն զար գաց ման ու ղի ներ,

20  Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for High Quality Regulation; OECD; www.
oecd.org/dataoecd/15/28/35028836.pdf

21  Implementing the Extractive Industries Transparency Initiative; World Bank; siteresources.worldbank.org/
INTOGMC/Resources/implementing_eiti_final.pdf
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 ● Ֆի նան սա կան թա փան ցի կու թյու նը բա րե լա վում է ներդ րու մա յին մի ջա վայ րը,
 ● կա ռա վա րու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը բո լոր քա ղա քա ցի նե րի առջև օգ նում է ե կա

մուտ նե րի և ծախ սում նե րի ճիշտ տնօ րին մա նը,
 ● մաս նակ ցու թյուն ու նեն բո լոր շա հագր գիռ կող մե րը՝ պե տա կան մար մին նե րը, ըն

կե րու թյուն նե րը, ներդ րող նե րը և բազ մա կողմ, ֆի նան սա կան ու հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

Թա փան ցի կու թյան նա խա ձեռ նու թյան ի րա գոր ծու մը պետք է հա մա պա տաս խա նի ո րո շա
կի չա փա նիշ նե րի: Ըն կե րու թյուն նե րի կա տա րած բո լոր վճա րում ներն ու կա ռա վա րու թյուն
նե րի ստա ցած բո լոր ե կա մուտ նե րը պետք է պար բե րա բար հրա պա րակ վեն լայն լսա րա նի 
առջև՝ հան րու թյան հա մար մատ չե լի, ընդգր կուն և հաս կա նա լի ձևով: Վ ճա րում ներն ու ե կա
մուտ նե րը են թա կա են վստա հե լի ու ան կախ աու դի տի՝ կի րա ռե լով աու դի տի մի ջազ գա յին 
չա փա նիշ նե րը: Վ ճա րում ներն ու ե կա մուտ նե րը հա մե մատ վում են վստա հե լի ու ան կախ կա
ռա վար չի կող մից, և կա ռա վար չի կար ծի քը, նե րառ յալ որևէ ան հա մա պա տաս խա նու թյուն 
հրա պա րակ վում է: Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է այս 
գոր ծըն թա ցի նա խագծ մա նը, վե րահս կո ղու թյանն ու գնա հատ մա նը և օ ժան դա կում է հան
րա յին բա նա վե ճին:

ԱՃԹՆը հան դես է գա լիս որ պես սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն՝ կա ռա վա րու թյուն նե րի, ըն
կե րու թյուն նե րի, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան խմբե րի, ներդ րող նե րի և մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև: Սա ար տա հայտ վում է թա փան ցի կու թյան նա խա ձեռ նու թյու
նը ի րա գոր ծող երկր նե րի հա մա պա տաս խան գոր ծըն թաց նե րում, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին 
մա կար դա կով՝ ԱՃԹՆ խորհր դի ան դամ նե րը նե րա ռում են ներ կա յա ցու ցիչ ներ կա ռա վա րու
թյուն նե րից, ըն կե րու թյուն նե րից ու քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նից և ն շա նակ վում են 
կա ռույ ցի եր կամ յա հա մաշ խար հա յին հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ:

Կա ռույցն ու նի լավ մշակ ված և միև նույն ժա մա նակ ճկուն մե թո դա բա նու թյուն՝ ին չի շնոր
հիվ տար բեր ի րա գոր ծող երկր նե րում գոր ծում է մեկ հա մաշ խար հա յին չա փա նիշ: ԱՃԹՆ 
խոր հուր դը և մի ջազ գա յին քար տու ղա րու թյու նը այդ մե թո դա բա նու թյան ե րաշ խա վորն են: 
Սա կայն ի րա գոր ծու մը ինք նին ա ռան ձին երկր նե րի պար տա վո րու թյունն է: Ըստ էու թյան, 
թա փան ցի կու թյան նա խա ձեռ նու թյու նը հա մաշ խար հա յին մա կար դա կով մշակ ված չա փա
նիշ է, ո րը խրա խու սում է ե կա մուտ նե րի թա փան ցի կու թյու նը տե ղա յին մա կար դա կով: Կան 
նաև ԱՃԹՆ մե թո դա բա նու թյու նը հաս տա տող կա նոն ներ, ո րոնց երկր նե րը պետք է հետևեն՝ 
կա ռույ ցի հետ ամ բող ջա կան հա մա պա տաս խա նու թյան մեջ լի նե լու հա մար:22

3.2.3 Հան քարդ յու նա բե րու թյան և մե տաղ նե րի մի ջազ գա յին խոր հուրդ
Հան քարդ յու նա բե րու թյան և մե տաղ նե րի մի ջազ գա յին խոր հուր դը (ՀՄՄԽ) ըն կե րու թյուն

նե րի մա կար դա կով նա խա ձեռ նու թյուն է: Այն ստեղծ վել է ո լոր տում կա յուն զար գաց ման 
ի րա գոր ծու մը բա րե լա վե լու հա մար և այ սօր հա մախմ բում է 21 ըն կե րու թյուն նե րի, ինչ պես 
նաև 31 ազ գա յին ու տա րա ծաշր ջա նա յին հան քարդ յու նա բե րա կան ա սո ցիա ցիա նե րի և հա
մաշ խար հա յին ապ րան քա հում քա յին ա սո ցիա ցիա նե րի:

Կազ մա կեր պու թյու նը ստեղծ վել է բազ մա թիվ շա հագր գիռ կող մե րի հե տա զո տա կան մի 
նա խա ձեռ նու թյու նից՝ Հան քարդ յու նա բե րու թյան, հա նա ծո նե րի և կա յուն զար գաց ման նա
խագ ծից, ո րը ու սում նա սի րում էր կա յուն ա պա գա յում հան քարդ յու նա բե րու թյան դե րը: Այդ 
ու սում նա սի րու թյան արդ յունք նե րը ի հայտ բե րե ցին ո լոր տի օ ժան դա կու թյան նե րու ժը, հիմ
նա կան մար տահ րա վեր նե րը և փո փո խու թյուն նե րի օ րա կար գը՝ ին չը դար ձավ ՀՄՄԽը 
ա ռա քե լու թյան հիմ քը:

22  What is the EITI?; Extractive Industries Transparency Initiative; eiti.org/eiti
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Խորհր դի ան դամ ըն կե րու թյուն նե րը հրա պա րա կա յին պար տա վո րու թյուն են ստանձ նել 

բա րե լա վել կա յուն գոր ծու նեու թյան ի րենց կա տա րո ղա կա նը և տա րե կան հաշ վետ վու թյուն
ներ ներ կա յաց նել ա ռա ջըն թա ցի վե րա բեր յալ: Ի մաս տա լից փոխ հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու
ցե լու հա մար այդ ըն կե րու թյուն նե րը առնչ վում են բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի՝ կա ռա վա րու
թյուն նե րի, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի, հա մայնք նե րի ու տե ղաբ նակ նե րի, քա ղա
քա ցիա կան հա սա րա կու թյան և գի տակր թա կան ո լոր տի հետ: Մաս նա վո րա պես, ՀՄՄԽը 
աշ խա տան քը և մ յուս նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը հիմն վում են հետ յալ սկզբունք
նե րի վրա՝

 ● աշ խա տող նե րի, հա մայնք նե րի, կա ռա վա րու թյուն նե րի և այ լոց հետ առն չու թյուն նե րի 
ազն վու թյու նը,

 ● ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու պա տաս խա նատ վու թյու նը,
 ● ընդ հա նուր մար տահ րա վեր նե րի ու հնա րա վո րու թյուն նե րի ուղ ղու թյամբ ու րիշ նե րի հետ 

բաց, թա փան ցիկ և ընդգր կուն հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:23

ՀՄՄԽը ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում է նաև ար տա քին շա հագր գիռ կող մե րի հետ, 
նե րառ յալ՝ Հա մաշ խար հա յին բանկն ու Արդ յու նա հա նող ճյու ղե րի թա փան ցի կու թյան նա
խա ձեռ նու թյու նը: Արդ յուն քում՝ փո խա նակ վում են փորձն ու լա վա գույն գոր ծե լա կեր պը, և 
ըն կե րու թյուն նե րը կա րո ղա նում են հաս կա նալ՝ թե որ մո տե ցում ներն են գործ նա կա նում 
աշ խա տում:24

3.3 Շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյուն
Սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման ցան կա ցած ռազ մա վա րու թյան կարևոր տարր է հան

դի սա նում կա յուն զար գաց ման դի տար կու մը: Վեր ջինս ա ռանձ նա հա տուկ առն չու թյուն ու նի 
հան քարդ յու նա բե րու թյան հետ՝ հաշ վի առ նե լով ո լոր տի գոր ծու նեու թյան ազ դե ցու թյան չա
փե րը մաս նա վո րա պես բնու թյան ու շրջա կա մի ջա վայ րի վրա: Այս ա ռու մով ան չափ կարևոր է 
հստակ ստան դարտ նե րի ու կա նոն նե րի սահ մա նու մը, ո րոնց պետք է հա մա պա տաս խա նի 
հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի գոր ծու նեու թյու նը: Այս ուղ ղու թյամբ մի ջազ գա յին փոր ձը 
նե րա ռում է հստակ մո տե ցում ներ:

3.3.1 Բ նա պահ պա նա կան մի ջազ գա յին չա փա նիշ ներ
Աշ խար հում ա ռա ջա տար շատ հան քարդ յու նա բե րա կան ըն կե րու թյուն ներ գոր ծադ րում են 

ISO 14001 ստադ նար տի25 վրա հիմն ված հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տին ա ռանձ նա հա
տուկ բնա պահ պա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գեր (ԲԿՀ): ԲԿՀը հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս հա մա կարգ ված կեր պով բա ցա հայ տել ու ըստ ա ռաջ նա հեր թու թյան դա սա կար գել 
բնա պահ պա նա կան հատ կա նիշ ներն ու ազ դե ցու թյուն նե րը, նե րառ յալ՝ չկար գա վոր վող ուղ
ղու թյուն նե րում: Դ րանք նաև թույլ են տա լիս ա վե լի շատ հաշ վի առ նել չբնո րոշ ված կամ չնա
խա տես ված պայ ման նե րը, որ կա րող են ա ռաջ գալ հան քա վայ րում՝ խրա խու սե լով ար տա
կարգ ի րա վի ճակ նե րին պատ րաստ վա ծու թյուն և հ նա րա վոր չնա խա տես ված պայ ման նե րի 
փոր ձար կում ներ:

Ընդ հա նուր առ մամբ, պաշ տո նա կան (ISO 14001 հա վա տար մագ րու մով) կամ ոչ պաշ տո
նա կան (չհա վա տար մագր ված կամ ինք նա հայ տա րար ված) ԲԿՀի գոր ծադր մամբ հան քարդ
յու նա բե րա կան գոր ծու նեու թյու նը ի րա կան ու ար ժե քա վոր օ գուտ ներ է ու նե նում: Այս հա

23  About Us; International Council on Mining and Metals; www.icmm.com/
24  Mining, metal sector more transparent: international council; Mining Weekly; www.miningweekly.com/ar-

ticle/dialogue-brings-progress-2011-03-24
25  ISO 14000 – Environmental Management; International Organization for Standardization; www.iso.org/iso/

iso_catalogue/management_and_leadership_standards/environmental_management.htm
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մա կար գե րի գոր ծադ րու մը դրա կան արդ յունք է տա լիս՝ բա րե լավ ված բնա պահ պա նա կան 
գոր ծու նեու թյան, ե րաշ խա վոր ված ի րա վա կան հա մա պա տաս խա նու թյան և է ներ գե տիկ ու 
նյու թա կան արդ յու նա վե տու թյան ա ռում նե րով: Հիմ նա վոր ԲԿՀը օգ նում է հան քարդ յու նա
բե րա կան ըն կե րու թյա նը բա ցա հայ տել իր պար տա վո րու թյուն նե րը՝ ա վե լի քան պար զա պես 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նելն է:

Արդ յու նա վետ ԲԿՀը պաշ տո նա պես սահ մա նում և գոր ծի է դնում անհ րա ժեշտ կա ռուց
վածք, գոր ծե լա կերպ, ըն թա ցա կար գեր, գոր ծըն թաց ներ և ռե սուրս ներ: Մաս նա վո րա պես, 
ամ բող ջու թյամբ բա րե լավ վում են հա ղոր դակց ման, հմտու թյուն նե րի, գի տե լի քի և մո տե ցում
նե րի ու ղի նե րը: Հիմ նա վոր ԲԿՀը կա րող է շա հագր գիռ կող մե րին՝ կար գա վո րող պե տա
կան մար մին նե րին, բնա պահ պա նա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րին և հան րու թյա նը, հա վաս
տիաց նել, որ ըն կե րու թյու նը կշա րու նա կի բա վա րա րել բնա պահ պա նա կան կար գա վոր մա նը 
հա մա պա տաս խա նու թյան պա հանջ նե րը և պատ րաստ է բա րե լա վել բնա պահ պա նա կան իր 
ամ բողջ գոր ծու նեու թյու նը:

ԲԿՀ գոր ծադ րու մը հան քարդ յու նա բե րա կան ըն կե րու թյա նը թույլ է տա լիս կան խա տե սել 
հան րու թյան փոխ վող սպա սե լիք նե րը, ինչ պես նաև բնա պահ պա նա կան օ րենք նե րի ու կա
նո նա կար գե րի փո փո խու թյուն նե րը: ԲԿՀ գոր ծադ րե լը են թադ րում է նաև ո րո շա կի ծախ սեր: 
Օ գուտ նե րի ու ծախ սե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը ուղ ղա կիո րեն առնչ վում է ըն կե րու թյան կամ 
հան քա վայ րի չա փի ու դրանց գոր ծու նեու թյան շրջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյուն նե րի 
հետ: Կարևոր հան գա մանք է նաև թե ըն կե րու թյու նը ար դեն որ քան ԲԿՀ տար րեր ու նի իր 
կա ռա վար ման մեջ: ԲԿՀ հատ կան շա կան օ գուտ նե րից լրա ցու ցիչ կա րե լի է նշել հետև յա լը՝

 ● ISO 14001 ստան դար տի տար րե րին հա մա պա տաս խան ԲԿՀը ցու ցադ րում է, որ հան
քարդ յու նա բե րա կան ըն կե րու թյու նը կի րա ռում է կա ռա վար ման այն պի սի հա մա կարգ, ո րը 
հա մա պա տաս խա նում է ո րա կի մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված և չա փե լի չա փա նիշ նե րին,

 ● արդ յու նա վետ ԲԿՀը նվա զեց նում է բնա պահ պա նա կան ռիսկն ու պա տաս խա նատ վու
թյու նը: Բա րե լավ վում են փաս տաթղ թա վո րումն ու ըն թա ցա կար գե րը: Տե ղի է ու նե նում 
բնա պահ պա նա կան կա ռա վար ման ծախ սե րի խնա յո ղու թյուն,

 ● ԲԿՀը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ըն կե րու թյա նը նպա տա կան շել և չա փել ա ռաջ խա ղա
ցու մը՝ օգ տա գոր ծե լով հետևո ղա կան մե թոդ ներ,

 ● արդ յու նա վետ ԲԿՀը թույլ է տա լիս ըն կե րու թյա նը ոչ միայն կի րա ռել բնա պահ պա նա կան 
հիմ նա վոր կա ռա վա րում, այլև տա լիս է հնա րա վո րու թյուն ա պա ցու ցե լու, որ այն փաս տա
ցի հաս նում է դրան,

 ● հան քա վայ րում բնա պահ պա նա կան կա ռա վար ման շա րու նակ վող բա րե լա վու մը որ պես 
արդ յունք բե րում է օ գուտ ներ՝ հաս տա տե լով, որ ԲԿՀը կի րա ռու մը արդ յու նա վետ է,

 ● բարձ րա նում է ըն կե րու թյան աշ խա տա կազ մի բնա պահ պա նա կան հար ցե րով ի րա զեկ
վա ծու թյու նը: Բա րե լավ վում են աշ խա տա կազ մի ո գին, գոր ծառ նու թյուն նե րը: Ա վե լա նում է 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ տար բեր բա ժին նե րի աշ խա տող նե րի ընդ հա նուր նպա տա կի 
շուրջ աշ խա տե լու արդ յուն քում,

 ● ISO 14001ի գրան ցու մը կա րող է մի ջազ գա յին շու կա նե րում դառ նալ փաս տա ցի պա հանջ:26

Բ նա պահ պա նու թյան բնա գա վա ռում կան նաև ըն կե րու թյուն նե րի մա կար դա կով մի ջազ
գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյուն ներ: Դ րան ցից է նա խորդ բաժ նում դի
տարկ ված Հան քարդ յու նա բե րու թյան և մե տաղ նե րի մի ջազ գա յին խոր հուր դը (ՀՄՄԽ): Մաս
նա վո րա պես, ՀՄՄԽը աշ խա տան քը և մ յուս նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը հիմն վում 

26  Mining and ISO 14000; EnviroGulf Consulting; www.envirogulf.com/mining_iso.html
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են մի շարք սկզբունք նե րի վրա, այդ թվում՝ մարդ կանց ու շրջա կա մի ջա վայ րի նկատ մամբ 
հար գան քը և ըն դու նող հա սա րա կու թյուն նե րի ար ժեք նե րի նկատ մամբ ու շադ րու թյու նը:27

3.3.2 Եվ րո միու թյան բնա պահ պա նա կան գոր ծե լա կեր պը
Եվ րո միու թյու նը (ԵՄ) հան դի սա նում է աշ խար հում հան քարդ յու նա բե րու թյան ի րա վա կան 

կար գա վոր ման լա վա գույն գոր ծե լա կեր պի ա ռա ջա տար նե րից մե կը: Եվ րո պա կան խորհր դի 
(ԵԽ) Ձեռ նար կու թյան և արդ յու նա բե րու թյան գլխա վոր տնօ րի նու թյու նը պա տաս խա նա տու է 
արդ յու նա բե րա կան ճյու ղե րի, այդ թվում՝ Հան քարդ յու նա բե րու թյան, մե տաղ նե րի և հա նա
ծո նե րի28, քա ղա քա կա նու թյան հա մար: Միև նույն ժա մա նակ, ԵԽ Շր ջա կա մի ջա վայ րի գլխա
վոր տնօ րի նու թյու նը պա տաս խա նա տու է տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով, այդ թվում՝ Հան քարդ
յու նա բե րու թյան թա փոն նե րի29, քա ղա քա կա նու թյան հա մար:

Հան քարդ յու նա բե րու թյան թա փոն նե րի վնա սա կար ազ դե ցու թյու նը կա րող է ու նե նալ մնա
յուն բնա պահ պա նա կան ու սո ցիալտնտե սա կան հետևանք ներ և լի նել ծայ րա հեղ դժվար ու 
ծախ սա տար՝ վե րա կանգ նո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րով կար գա վո րե լու հա մար: Հետևա բար, 
այս թա փոն նե րը պետք է պատ շաճ կեր պով տնօ րին վեն՝ մաս նա վո րա պես լցա կույ տե րի եր
կա րա ժամ կետ կա յու նու թյուն ա պա հո վե լու հա մար, ինչ պես նաև թթու կամ ալ կա լա յին դրե
նա ժի և ծանր մե տաղ նե րի դուրս թա փան ցե լու հետևան քով ջրի կամ հո ղի հնա րա վոր աղ տո
տու մը կան խե լու կամ նվա զեց նե լու հա մար: Այդ նպա տա կով, արդ յու նա հա նող ճյու ղե րի թա
փոն նե րի անվ տանգ կա ռա վար ման հա մար ԵՄ մա կար դա կով ընդգր կուն օ րենսդ րու թյուն է 
մշակ վել: Այդ փա թե թի բաղ կա ցու ցիչ մաս է հան դի սա նում «Առ կա լա վա գույն մե թոդ ներ» 
տե ղե կանք փաս տա թուղ թը՝ հան քարդ յու նա բե րա կան գոր ծու նեու թյան պո չանք նե րի և քա րի 
թա փոն նե րի տնօ րին ման հա մար:

Այդ փաս տա թուղ թը անդ րա դառ նում է զգա լի բնա պահ պա նա կան ազ դե ցու թյան նե րուժ 
ու նե ցող հան քա տե սակ նե րի պո չանք նե րի ու քա րի թա փոն նե րի կա ռա վար ման հետ կապ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րին: Մաս նա վո րա պես, նե րառ ված են այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող 
են հա մար վել լավ գոր ծե լա կեր պի օ րի նակ ներ: Հան քարդ յու նա բե րա կան մե թոդ ներն ու հա
նա ծո նե րի մշա կու մը շո շափ վում են միայն պո չանք նե րի ու քա րի թա փոն նե րի տնօ րի նու թյան 
առն չու թյամբ: Ն պա տակն է բարձ րաց նել այդ պի սի գոր ծե լա կեր պե րի մա սին ի րա զե կու թյու
նը և խ րա խու սել դրանց օգ տա գոր ծու մը ո լոր տում գոր ծու նեու թյան բո լոր տե սակ նե րում:

Լա վա գույն մե թոդ նե րի փաս տա թուղ թը մշակ վել է ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի և հան
քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի միջև տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման հի ման վրա: Այն 
մշակ վել է որ պես ԵԽ նա խա ձեռ նու թյուն և պետք է նաև օ ժան դա կի «Արդ յու նա հա նող ճյու
ղե րի թա փոն նե րի կա ռա վար ման» դի րեկ տի վի ի րա գործ մա նը: Վեր ջինս պա հան ջում է ձեռ
նար կել լա վա գույն մե թոդ նե րի փաս տաթղ թի վրա հիմն ված մի ջոց ներ:30

Հան քարդ յու նա բե րա կան գոր ծու նեու թյու նում պո չանք նե րի և քա րի թա փոն նե րի կա ռա
վար ման լա վա գույն մե թոդ նե րի փաս տա թուղ թը ան կախ ար տադր ված քա նակ նե րից կամ 
հա նա ծո յի մշակ ման մե թո դից (մե խա նի կա կան կամ քի միա կան կամ հիդ րո մե տա լուր գիա
կան) դի տար կում է հետև յալ մե տաղ նե րը՝ ալ յու մին, կադ միում, քրոմ, պղինձ, ոս կի, եր կաթ, 
կա պար, ման գան, սնդիկ, նի կել, ար ծաթ, ա նագ, վոլֆ րամ և ցինկ:

27  About Us; International Council on Mining and Metals; www.icmm.com/
28  Mining, Metals and Minerals; European Commission; 

ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/index_en.htm
29  Mining Waste; European Commission; ec.europa.eu/environment/waste/mining/index.htm
30  Mining Waste, BAT Reference Document; European Commission; ec.europa.eu/environment/waste/mining/

bat.htm
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Հետև յալ արդ յու նա բե րա կան հա նա ծո նե րը նույն պես նե րառ ված են՝ բա րիտ ներ, բո րատ

ներ, դաշ տա յին շպատ (ե թե ստաց վել է ֆլո տաց ման ե ղա նա կով), ֆլյո ւո րիտ, կաո լին (ե թե 
ստաց վել է ֆլո տաց ման ե ղա նա կով), կրա քար (ե թե մշակ վել է), ֆոս ֆատ, կա լիու մի կար բո
նատ (պո տաշ), ստրոն ցիում և տալկ (ե թե ստաց վել է ֆլո տաց ման ե ղա նա կով): Նե րառ ված 
այլ հա նա ծո նե րի թվում է քա րա ծու խը՝ միայն երբ այն մշակ վում է և ա ռա ջա նում են պո չանք
ներ: Ընդ հա նուր առ մամբ, սա նշա նա կում է, որ սև քա րա ծու խը (անթ րա ցիտ) նե րառ ված է, 
իսկ գորշ քա րա ծու խը (լիգ նիտ), ո րը սո վո րա բար չի մշակ վում, նե րառ ված չէ:31

3.4 Անվ տան գու թյուն
Ս տան դարտ նե րով ու կա նոն նե րով կար գա վոր վող ուղ ղու թյուն է նաև տեխ նի կա կան անվ

տան գու թյու նը: Հան քարդ յու նա բե րու թյու նը ա վան դա բար հան դի սա նում է ա ռանձ նա հա
տուկ գոր ծու նեու թյամբ պայ մա նա վոր ված տեխ նի կա կան ռիս կե րով հա գեց ված ո լորտ: Այս 
ա ռու մով ան չափ կարևոր են հստակ ստան դարտ նե րի ու կա նոն նե րի սահ մա նու մը, ո րոնց 
պետք է հա մա պա տաս խա նի հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի գոր ծու նեու թյու նը: Այս ուղ
ղու թյամբ մի ջազ գա յին փոր ձը նույն պես նե րա ռում է հստակ մո տե ցում ներ:

3.4.1 Անվ տան գու թյան մի ջազ գա յին չա փա նիշ ներ
Աշ խա տան քա յին ա ռող ջու թյան ու անվ տան գու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գի մի ջազ

գա յին դա սա կար գում է՝ OHSAS 18000ը: Այն բաղ կա ցած է եր կու մա սից՝ 18001 ու 18002, և 
նե րա ռում է մի շարք այլ հրա տա րա կու թյուն ներ: OHSAS 18001ը Աշ խա տան քա յին ա ռող ջու
թյան ու անվ տան գու թյան գնա հատ ման ստան դարտ նե րի շարք է՝ ա ռող ջու թյան ու անվ տան
գու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գե րի հա մար: Այն նա խա տես ված է օգ նել կազ մա կեր պու
թյուն նե րին՝ վե րահս կել աշ խա տան քա յին ա ռող ջու թյան ու անվ տան գու թյան (ԱԱԱ) ռիս կե րը: 
OHSAS 18001ը մշակ վել է ի պա տաս խան հա մա տա րած պա հան ջար կին՝ այն պի սի ճա նաչ
ված ստան դար տի հա մար, ո րի նկատ մամբ կա րե լի է գնա հատ վել և հա վա տար մագր վել:

OHSAS 18001ը ստեղծ վել է աշ խար հի մի շարք ա ռա ջա տար ազ գա յին ստան դարտ նե րի 
մար մին նե րի (այդ թվում՝ Մեծ Բ րի տա նիա յի, Իռ լան դիա յի, Ավստ րա լիա յի և Հա րա վա յին 
Աֆրի կա յի), հա վա տար մագր ման մար մին նե րի և մաս նա գի տաց ված խորդհր դատ վա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա տեղ ջան քե րով: Դ րա հա մար հիմ նա կան խթան է հան
դի սա ցել աշ խա տա վայ րում հա վա տար մագ րերի ԱԱԱ դա սա կար գում նե րի բազ մու թյու
նից խառ նաշ փո թու թյու նը վե րաց նե լու փոր ձը: Պետք է նշել, որ OHSAS 18001ի ստեղծ մա

նը ներգ րավ ված հա վա տար մագր ման 
մար մին նե րի բա ժի նը կա ռա վար ման 
հա մա կար գե րի հա վա տար մագր ման 
հա մաշ խար հա յին շու կա յում կազ
մում է մոտ 80 տո կոս:

OHSAS դա սա կար գու մը կի րա ռե լի է 
ցան կա ցած կազ մա կեր պու թյան հա
մար, որ նպա տակ ու նի հաս տա տել 
ԱԱԱ կա ռա վար ման հա մա կարգ՝ աշ
խա տող նե րի և այլ շա հագր գիռ կող
մե րի նկատ մամբ իր գոր ծու նեու թյան 
հետ կապ ված հա մա պա տաս խան 
ռիս կե րը վե րաց նե լու կամ նվա զեց նե

31  Management of Tailings and Waste-rock in Mining Activities; European Commission; eippcb.jrc.ec.europa.eu/
reference/mmr.html

Միջազգային փորձից 
ելնելով` ստեղծվել է 
OHSAS 18001-ը, որը 
Աշխատանքային 
առողջության ու 
անվտանգության 
գնահատման 
ստանդարտների շարք է
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լու հա մար: Կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է նաև ա պա հո վել իր հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
իր հաս տա տած ԱԱԱ քա ղա քա կա նու թյան հետ, ինչ պես նաև ցու ցադ րել իր այդ հա մա պա
տաս խա նու թյու նը այլ կող մե րի՝ միա ժա մա նակ ի րա գոր ծե լով, պահ պա նե լով և շա րու նա կա
բար բա րե լա վե լով ԱԱԱ կա ռա վար ման հա մա կար գը: Կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է ին քը 
ո րո շել և հայ տա րա րել իր հա մա պա տաս խա նու թյու նը OHSAS դա սա կարգ ման հետ: Այն կա
րող է նաև նպա տակ ու նե նալ հա վա տար մագ րե լու կամ գրան ցե լու իր ԱԱԱ կա ռա վար ման 
հա մա կար գը՝ ար տա քին կազ մա կեր պու թյան կող մից:32

OHSAS 18001ը մշակ վել է այն պես, որ հա մա տե ղե լի լի նի ISO 9001 (ո րակ) և ISO 14001 (շրջա
կա մի ջա վայր) կա ռա վար ման հա մա կար գե րի ստան դարտ նե րի հետ՝ որ պես զի հեշ տաց վի 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ցան կու թյան դեպ քում ո րա կի, շրջա կա մի ջա վայ րի և աշ խա տան
քա յին ա ռող ջու թյան ու անվ տան գու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գե րի ին տեգ րա ցու մը: 
OHSAS դա սա կար գու մը տա լիս է պա հանջ ներ ԱԱԱ կա ռա վար ման հա մա կար գի հա մար՝ 
կազ մա կեր պու թյա նը հնա րա վո րու թյուն տա լով վե րահս կել հա մա պա տաս խան ռիս կե րը և 
բա րե լա վել իր գոր ծու նեու թյու նը: Այդ դա սա կար գու մը չի բնո րո շում ա ռանձ նա հա տուկ ԱԱԱ 
կա տար ման չա փա նիշ ներ և չի տա լիս կա ռա վար ման հա մա կար գի նա խագծ ման ման րա մա
սը նկա րա րագ րու թյուն:33

Տեխ նի կա կան անվ տան գու թյան բնա գա վա ռում կան նաև ըն կե րու թյուն նե րի մա կար դա
կով մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյուն ներ: Դ րան ցից է նա խորդ բա
ժին նե րում դի տարկ ված Հան քարդ յու նա բե րու թյան և մե տաղ նե րի մի ջազ գա յին խոր հուր դը 
(ՀՄՄԽ): Մաս նա վո րա պես, ՀՄՄԽը աշ խա տան քը և մ յուս նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րը հիմն վում են մի շարք սկզբունք նե րի վրա, այդ թվում՝ աշ խա տող նե րի, կա պա լա ռու նե
րի, ըն դու նող հա մայնք նե րի և ն յու թեր օգ տա գոր ծող նե րի անվ տա նգությ ու նը, ա ռող ջու թյու նը 
և բա րօ րու թյու նը:34

3.4.2 Եվ րո միու թյան անվ տան գու թյան գոր ծե լա կեր պը
Եվ րո պա կան խորհր դի Զ բաղ վա ծու թյան, սո ցիա լա կան հար ցե րի և ընդգրկ ման գլխա վոր 

տնօ րի նու թյու նը պա տաս խա նա տու է աշ խա տան քի հար ցե րի, այդ թվում՝ Աշ խա տա վայ րում 
ա ռող ջու թյան և անվ տան գու թյան35, քա ղա քա կա նու թյան հա մար: Աշ խա տա վայ րում ա ռող
ջու թյան և անվ տան գու թյան հար ցը ԵՄ սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան ա մե նա կարևոր 
ուղ ղու թյուն նե րից է: Այս բնա գա վա ռում ըն դուն ված օ րենսդ րու թյան զգա լի փա թե թը առնչ
վում է ա ռա վե լա գույն քա նա կով ռիս կե րի հետ՝ կա նո նա կար գե րի նվա զա գույն քա նա կով:

Եվ րո պա կան ջան քե րը չեն սահ մա նա փակ վում միայն օ րենսդ րու թյու նով: ԵԽը ընդ լայ
նել է իր գոր ծառ նու թյուն նե րի շրջա նակ նե րը և հա մա գոր ծակ ցում է Աշ խա տա վայ րում ա ռող
ջու թյան ու անվ տան գու թյան եվ րո պա կան գոր ծա կա լու թյան և Ապ րե լու ու աշ խա տե լու պայ
ման նե րի բա րե լավ ման եվ րո պա կան հիմ նադ րա մի հետ՝ ա ռողջ աշ խա տան քա յին մի ջա վայ
րի տե ղե կատ վու թյան, օ ժան դա կու թյան և խ րա խուս ման հա մար:

Ա վե լին, ԵՄ ա ռաջ նորդ վում է այս բնա գա վա ռում բա րե լավ ման 20072012 թթ. ռազ մա վա
րու թյամբ, ո րը նպա տակ ու նի հաս նել աշ խա տան քա յին պա տա հար նե րի և հի վան դու թյուն
նե րի կա յուն նվա զեց ման՝ հետև յալ հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րում մի շարք գոր ծո ղու թյուն նե
րի մի ջո ցով՝

32  The Health and Safety and OHSAS Guide; OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Zone; www.ohsas-
18001-occupational-health-and-safety.com/index.htm

33  OHSAS 18001; The BS8800 OHSAS and OSHA Health and Safety Management Group; www.osha-bs8800-
ohsas-18001-health-and-safety.com/ohsas-18001.htm

34  About Us; International Council on Mining and Metals; www.icmm.com/
35  Health and Safety at Work; European Commission; ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en
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 ● առ կա օ րենսդ րու թյան բա րե լա վում ու պար զե ցում և գործ նա կա նում այդ օ րենսդ րու թյան 

ի րա գործ ման աս տի ճա նի բարձ րա ցում այն պի սի չպար տա վո րեց նող գոր ծիք նե րով, ինչ
պի սիք են՝ լավ գոր ծե լա կեր պե րի փո խա նա կու մը, ի րա զե կու թյուն բարձ րաց նող մի ջո ցա
ռում նե րը և ա վե լի լավ տե ղե կատ վու թյունն ու վե րա պատ րաս տու մը,

 ● ազ գա յին ռազ մա վա րու թյուն նե րի սահ մա նում և ի րա գոր ծում՝ հար մա րեց ված յու րա
քանչ յուր ան դամ երկ րի ա ռանձ նա հա տուկ են թա տեքս տին: Այս ռազ մա վա րու թյուն նե րը 
պետք է վե րա բեր վեն ա ռա վել խնդրա հա րույց ո լորտ նե րին ու ըն կե րու թյուն նե րին և ամ
րագ րեն ազ գա յին ցու ցա նիշ ներ՝ աշ խա տան քա յին պա տա հար ներն ու հի վան դու թյուն նե
րը նվա զե ցե լու հա մար,

 ● աշ խա տա վայ րում ա ռող ջու թյան ու անվ տան գու թյան հար ցի նե րա ռում ազ գա յին ու եվ
րո պա կան քա ղա քա կա նու թյան այլ բնա գա վառ նե րում (կրթու թյուն, հան րա յին ա ռող ջու
թյուն, հե տա զո տու թյուն ներ) և նոր գոր ծակ ցու թյուն նե րի ո րո նում,

 ● հնա րա վոր նոր ռիս կե րի ա վե լի լավ բա ցա հայ տում և գ նա հա տում՝ ա վե լի շատ հե տա
զո տու թյուն նե րի, գի տե լի քի փո խա նա կու թյան և արդ յունք նե րի գործ նա կան կի րառ ման 
մի ջո ցով:36

Անդ րա դառ նա լով օ րենսդ րու թյա նը նշենք, որ աշ խա տա վայ րում ա ռող ջու թյան ու անվ
տան գու թյան վրա ազ դող ա ռանց քա յին հիմ նախն դիր նե րի ուղ ղու թյամբ ԵՄ աշ խա տան քը 
դա սա կարգ վում է ըստ գոր ծու նեու թյան հետև յալ ուղ ղու թյուն նե րի՝ աշ խա տա վայ րեր, աշ խա
տան քի սար քա վո րում, աշ խա տող նե րի կա տե գո րիա ներ, ֆի զի կա կան ա գենտ ներ, քի միա
կան ա գենտ ներ, քաղց կե ղա ծին ա գենտ ներ, աս բեստ, կեն սա բա նա կան ա գենտ ներ, հո գե
բա նա կանսո ցիա լա կան գոր ծոն ներ, էր գո նո մի կա, աշ խա տան քա յին հի վան դու թյուն ներ և 
մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյուն:37

Մաս նա վո րա պես, աշ խա տա վայ րե րի մա սով կան աշ խա տա վայ րի հա մար անվ տան գու
թյան ու ա ռող ջու թյան նվա զա գույն պա հանջ ներ, ո րոնք մշակ ված են ըստ վայ րե րի տե սա
կի, որ տեղ աշ խա տանք է կա տար վում, և նե րառ ված են հա մա պա տաս խան դի րեկ տի վում 
(89/654/EEC): Այս դի րեկ տի վը մաս նա վո րա պես պա հան ջում է, որ ա ռող ջու թյան և անվ տան
գու թյան հար ցե րը հաշ վի առն վեն նա խագ ծե րի մշակ ման և կազ մա կերպ ման ժա մա նակ: Այն 
նաև պա հան ջում է հաս տա տել պա տաս խա նատ վու թյան շղթա և կա պել բո լոր ներգ րավ
ված նե րին՝ հնա րա վոր ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար: Նաև գոր ծա տու նե րը պար տա վոր են 
դի րեկ տի վում նշված հար ցե րի առն չու թյամբ տե ղե կաց նել, խորհր դակ ցել և աշ խա տող նե րի 
մաս նակ ցու թյուն ա պա հո վել:

Հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տին առնչ վող լրա ցու ցիչ պա հանջ նե րը տրվում են ա ռան
ձին դի րեկ տիվ նե րով կար գա վոր վող ե րեք բա ժին նե րով՝

 ● հո րա տանց քեր օգ տա գոր ծող արդ յու նա հա նող ճյու ղեր,
 ● մա կե րե սա յին և ս տոր գետն յա արդ յու նա հա նող ճյու ղեր,
 ● պայ թու նավ տանգ մի ջա վայ րե րում օգ տա գործ վող սար քա վո րում և պաշտ պա նիչ 

հա մա կար գեր:
Մա կե րե սա յին և ս տոր գետն յա արդ յու նա հա նող ճյու ղե րում աշ խա տող նե րի անվ տան գու

թյան ու ա ռող ջու թյան պաշտ պա նու թյու նը բա րե լա վե լու հա մար նվա զա գույն պա հանջ նե րի 
առն չու թյամբ ան հա տա կան դի րեկ տիվ է ըն դուն վել (92/104/EEC): Այս դի րեկ տի վը վե րա բե
րում է բո լոր այն ճյու ղե րին, ո րոնք ներգ րավ ված են հա նա ծո նե րի բա ցօ թյա կամ ստոր գետն
յա արդ յու նա հան ման և կամ ու սում նա սի րու թյուն նե րի հետ առնչ վող գոր ծու նեու թյան մեջ: 

36  Health and Safety at Work: EU Strategy 2007-2012; European Commission; ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=151&langId=en

37  Health and Safety at Work: Areas of Activity; European Commission; ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=716&langId=en
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Մաս նա վո րա պես, այն պա հան ջում է, որ ա պա հով վի գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թա ցում պա
տաս խա նա տու վե րահս կո ղու թյուն, ա ռանձ նա հա տուկ ռիս կեր պա րու նա կող աշ խա տան քը 
կա տար վի միայն մաս նա գետ աշ խա տող նե րի կող մից և անվ տան գու թյան ցու ցում նե րը հաս
կա նա լի լի նեն բո լոր առնչ վող աշ խա տող նե րին: Գոր ծա տու նե րը պար տա վոր են գնա հա տել 
ռիս կե րը և մ շա կել ա ռող ջու թյան ու անվ տան գու թյան փաս տա թուղթ:38

Աշ խա տա վայ րի ա ռող ջու թյանն ու անվ տան գու թյա նը վե րա բեր վող ԵՄ օ րենսդ րու թյան 
մշակ ման ընդ հա նուր գոր ծըն թա ցի առն չու թյամբ նշենք նաև, որ դրա կարևոր մաս են կազ
մում ան դամ երկր նե րի ազ գա յին փոր ձա գետ նե րին հա մախմ բող հանձ նա ժո ղով նե րը: Ազ
գա յին մաս նա գետ նե րի հան դի պում նե րը օգ նում են հա մախմ բել ար ժե քա վոր գի տե լիք նե րը, 
փոր ձա գի տու թյու նը և խորհր դատ վու թյու նը՝ ԵՄ ո րո շում նե րի պատ րաստ ման և ի րա գործ
ման գոր ծըն թա ցում:

Այս հանձ նա ժո ղով նե րի հան դի պում նե րը նաև էա կան են կար գա վոր ման մի ջո ցա ռում նե րի 
և տեխ նի կա կան ստան դարտ նե րի գնա հատ ման ու թար մաց ման ներ կա յիս գոր ծըն թա ցում՝ 
արդ յու նա բե րա կան է վոլ յու ցիա յի ու մո տե ցում նե րի փո փոխ ման հետ զու գա հեռ: Օ րենսդ
րու թյան վե րահս կո ղու թյանն ու կի րարկ մա նը օ ժան դա կե լու հետ մեկ տեղ՝ փոր ձա գետ նե րի 
հան դի պում նե րը նաև օգ նում են ա պա հո վել խորհր գակ ցու թյու նը արդ յու նա բե րու թյան եր կու 
կող մե րի միջև:

Նշ ված ուղ ղու թյամբ ներ կա յումս գոր ծող ԵՄ հանձ նա ժո ղով ներն են՝ Աշ խա տա վայ րում 
անվ տան գու թյան ու ա ռող ջու թյան խորհր դատ վա կան հանձ նա ժո ղո վը, Մաս նա գի տա կան 
ազ դե ցու թյան են թարկ վե լու սահ մա նա չա փե րի գի տա կան հանձ նա ժո ղո վը, և Աշ խա տան քա
յին ա վագ տե սուչ նե րի հանձ նա ժո ղո վը:39

3.5 Ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյուն
Ըստ էու թյան հան քարդ յու նա բե րա կան նա խագ ծե րի ի րա կա նաց ման հա մար թույլտ վու

թյուն նե րի տրա մադ րու մը բա նակ ցու թյուն նե րի արդ յունք է՝ հան քարդ յու նա հա նող կող մի և 
պե տու թյան միջև: Վեր ջինս ներ կա յաց նում է ժո ղովր դի ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը 
և հան դի սա նում է դրանց պաշտ պա նը: Ժո ղովր դի դիր քը այդ բա նակ ցու թյուն նե րում ձևա
վոր վում է ներ կա յաց վող շա հե րի հա վա սա րակշռ մամբ:

Մի կող մից մաս նա վոր ներդ րում նե րի հա մար հա մաշ խար հա յին մրցակ ցու թյու նը ստի
պում է երկր նե րին սահ մա նել օ րենսդ րու թյամբ հաս տատ ված հնա րա վո րինս գրա վիչ պայ
ման ներ՝ հան քարդ յու նա հա նող կող մի հա մար, որ նե րա ռում է նաև մրցու նակ ֆիս կալ և 
հար կա յին պայ ման ներ:40 Իսկ մյուս կող մից էլ կա ժո ղովր դին պատ կա նող օգ տա կար հա
նա ծո նե րի շա հա գործ ման արդ յուն քում հնա րա վո րինս ա ռա վե լա գույն սո ցիալտնտե սա կան 
օ գուտ ներ ստա նա լու անհ րա ժեշ տու թյուն:

3.5.1  Փոխ հա տու ցում
Հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում ֆի նան սա կան փոխ հա տուց ման ա ռու մով նշենք, որ 

աշ խար հում կի րառ վում են տար բեր տե սա կի ռո յալ թի ներ, այդ թվում՝ միա վո րի վրա հիմն

38  Health and Safety at Work: Areas of Activity – Work Places; European Commission; ec.europa.eu/social/main.js
p?catId=716&langId=en&intPageId=219

39  Health and Safety at Work: Committees; European Commission; ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=153&langId=en

40  International Mineral Regulatory Best Practice; Spatial Dimension; www.spatialdimension.com/LinkClick.
aspx?fileticket=Ta5 %2F5jT9dus %3D&tabid=153
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ված41, ար ժե քի վրա հիմն ված42, շա հույ թի ու ե կամ տի վրա հիմն ված43 և հիբ րի դա յին հա մա
կար գեր44: Ընդ ո րում, նույն ի րադ րու թյու նում նույն հա վա քագր վող ամ բողջ գու մա րի դեպ
քում՝ տար բեր տե սա կի ռո յալ թի նե րը են թադ րում են տար բեր դրույ քա չա փեր:

Մաս նա վո րա պես, ըստ ի րաց ման ար ժե քի ռո յալ թի նե րի դրույ քա չա փե րը տա տան վում են 
նվա զա գույ նը զրո յից (Զիմ բաբ վե) մինչև ա ռա վե լա գույ նը 12 տո կոս (Գա նա, գեր շա հույթ նե րի 
դեպ քում): Որ պես կա նոն՝ ա վե լի մեծ ար ժեք ու նե ցող հան քան յու թե րի, ա վե լի մեծ հան քե
րի, ա վե լի մեծ ար տադ րու թյան ու ա վե լի բարձր շա հույթ նե րի դեպ քում կի րառ վում են ա վե լի 
բարձր ռո յալ թի ներ: Ինչ վե րա բեր վում է ո րոշ երկր նե րի զրո յա կան կամ ցածր ռո յալ թի նե րին, 
ա պա դրանց հիմ քում հա ճախ ըն կած է օ տա րերկր յա ներդ րում ներ խրա խու սե լու նպա տա
կը: Սա կայն, օ րի նակ Զիմ բաբ վեի փոր ձը ցույց է տվել, որ ներդ րում նե րի մա կար դա կը ա վե լի 
շատ կախ ված է երկ րի ներ քա ղա քա կան վի ճա կից, ընդ հա նուր գոր ծա րար մի ջա վայ րի ո րա
կից ու կո ռուպ ցիա յի մա կար դա կից:45

3.5.2 Պա տաս խա նատ վու թյան մի ջազ գա յին չա փա նիշ ներ
Մինչ հա մայնք նե րի զար գաց ման և այլ սո ցիա լա կան ծրագ րե րով ռո յալ թի նե րից ստաց

ված ե կամ տի տնօ րի նու մը երկր նե րում պե տա կան ռազ մա վա րու թյան ու հան րա յին բա նա
վե ճի խնդիր է, ա ռա ջա տար հան քարդ յու նա բե րա կան ըն կե րու թյուն նե րը ի րենց նա խա ձեռ
նու թյամբ օ ժան դա կում են այդ ծրագ րե րին: Մաս նա վո րա պես, այդ ըն կե րու թյուն նե րը գոր
ծադ րում են ISO 26000 ստան դար տի46 վրա հիմն ված սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
կա ռա վար ման հա մա կար գեր: Դ րանց օգ նու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րը ա վե լի լավ են պատ կե
րաց նում շա հագր գիռ կող մե րի սպա սե լիք նե րը և ա վե լի լավ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ 
են նրանց հետ:47

Ընդ հա նուր առ մամբ, չկան որևէ մի ջազ գա յին չա փա նիշ ներ՝ նեգ րավ ված հա մայնք նե րի 
տնտե սա կան զար գաց մա նը հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի ըն կե րու թյուն նե րի տրա մադ
րած օ ժան դա կու թյու նը գնա հա տե լու հա մար: Ըն կե րու թյուն նե րի օ ժան դա կու թյան բնույթն 
ու ծա վալ նե րը խիստ տար բեր վում են: Դա նե րա ռում է ա ջակ ցու թյուն տե ղա կան մար դա
սի րա կան կամ կա յուն զար գաց ման ծրագ րե րին, ինչ պես նաև տե ղա կան կա րո ղու թյուն նե
րի զար գաց մա նը՝ տե ղա կան աշ խա տու ժի վե րա պատ րաստ ման և աշ խա տան քի ըն դուն ման 
մի ջո ցով: Ըն կե րու թյուն նե րը հա մայնք նե րի օ ժան դա կու թյան ծրագ րե րին հատ կաց նում են 
ո րո շա կի մի ջոց ներ, ո րոնք կա րող են կազ մել նրանց տա րե կան նախ քան հար կու մը շա հույ
թի մինչև մեկ տո կո սը: Ըն կե րու թյուն նե րի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան մա կար դա կով՝ 
Հան քարդ յու նա բե րու թյան և մե տաղ նե րի մի ջազ գա յին խոր հուր դը (ՀՄՄԽ) խրա խու սում է 
հա մայնք նե րի սո ցիա լա կան, տնտե սա կան ու ինս տի տու ցիո նալ զար գաց մա նը ըն կե րու թյուն
նե րի տրա մադ րած օ ժան դա կու թյու նը:48

41  քաշ, ծավալ և այլն, ձեռնատու է կառավարությունների համար
42  ad valorem, ձեռնատու է կառավարությունների համար
43  ձեռնատու է ներդրողների համար
44  օրինակ՝ ցածր շահույթների դեպքում կիրառվում է նվազագույն արժեքային սահման
45  Mining Royalties; World Bank; siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/336099-1156955107170/

miningroyaltiespublication.pdf
46  ISO 26000 – Social Responsibility; International Organization for Standardization; www.iso.org/iso/iso_cata-

logue/management_standards/social_responsibility.htm
47  Setting the Standard on Social Responsibility; Mining, People and the Environment; www.mpe-magazine.

com/reports/industry-guidelines-setting-the-standard-on-social-responsibility
48  Company Codes of Conduct and International Standards: An Analytical Comparison; World Bank; siteresources.

worldbank.org/INTPSD/Resources/Angola/Angola_CompanyCodesofConduct.pdf
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ՀՄՄԽը մշա կում և ի րա կա նաց նում է հա մայնք նե րի զար գաց ման ծրագ րեր: Այդ ծրագ

րե րի նպա տակն է ա պա հո վել հա մայնք նե րի կա րիք նե րին հա մա պա տա սա խան արդ յունք, 
ո րի օ գուտ նե րը կշա րու նակ վեն նաև հան քե րի փակ վե լուց հե տո: Դ րան հաս նե լու հա մար՝ 
ՀՄՄԽը Հա մաշ խար հա յին բան կի հետ հա մա տեղ մշա կել է գործ նա կան ու ղե ցույց, ո րը կա
րող է օգ տա գործ վել ըն կե րու թյուն նե րի, հա մայնք նե րի, կա ռա վա րու թյուն նե րի և հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից:49

3.6 Հետևու թյուն ներ
Հա յաս տա նում հան քարդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի կար գա պա հու թյունն ու պա տաս խա նա

տու գոր ծու նեու թյու նը կարևոր վում են թե՛ առնչ վող հիմ նախն դիր նե րի բար դու թյամբ և թե՛ 
դրանց ծա վալ նե րով՝ պայ մա նա վոր ված ո լոր տի ա ճով: Ինչ պես նշվել էր՝ ընդ հա նուր առ մամբ 
խնդիր նե րը վե րա բե րում են ո լոր տում պե տա կան կար գա վո րիչ գոր ծըն թաց նե րում կո ռուպ
ցիոն ռիս կե րին, շրջա կա մի ջա վայ րին հասց վող վնա սին, տեխ նի կա կան վտանգ նե րին, ինչ
պես նաև գոր ծու նեու թյան դի մաց ոչ բա վա րար փոխ հա տուց ման հար ցե րին:

Կո ռուպ ցիոն ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար Հա յաս տա նում կա րող է ստեղծ վել մի ան կախ 
կար գա վո րիչ մար մին, ո րը կու նե նա Ազ գա յին ժո ղո վի կամ Նա խա գա հի կող մից նշանակ
վող բազ մա թիվ ան դամ նե րից կազմ ված խոր հուրդ: Այդ մար մի նը ի րա վա սու կլի նի դի տար
կել օգ տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման նպա տա կով ու սումնա սի րու թյան ծրագ րե րը, 
արդ յու նա հան ման նա խագ ծե րը, դրանց վե րա բեր յալ Բ նա պահ պա նու թյան ու Ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րու թյուն նե րի փոր ձաքն նու թյուն նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րը և իր 
ա ռա ջար կը տալ Է ներ գե տի կա յի ու բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյա նը՝ հա մա պա
տաս խան թույլտ վու թյուն նե րի տրա մադր ման վե րա բեր յալ: Հա կա ռակ ո րո շում ներ ըն դու նե
լու պա րա գա յում այդ նա խա րա րու թյու նը կտա հիմ նա վո րում: Սա կհա կակշ ռի նշված ե րեք 
նա խա րա րու թյուն նե րի ո րո շում ներ կա յաց նե լու բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյա նը: Ֆի նան սա կան 
ու մարդ կա յին ռե սուրս նե րի ա պա հով ման մո տե ցում նե րը կմշակ վեն լրա ցու ցիչ ու սում նա սի
րու թյուն նե րից հե տո:

Ըստ վեր ջին տա րի նե րին ար տա հան ման ցու ցա նիշ նե րի՝ Հա յաս տա նը հան դի սա նում է հա
նա ծո նե րով հա րուստ եր կիր և ո լոր տում թա փան ցի կու թյան ու պա տաս խա նատ վու թյան հա
մաշ խար հա յին չա փա նիշ ներ ա պա հո վե լու հա մար կա րող է ան դա մակ ցել «Արդ յու նա հա նող 
ճյու ղե րի թա փան ցի կու թյան նա խա ձեռ նու
թյուն» մի ջազ գա յին կա ռույ ցին: Այդ կա ռույ ցի 
պա հանջ նե րը կա տա րե լու արդ յուն քում կա
պա հով վի թե ըն կե րու թյուն նե րի վճա րում
նե րի ու առնչ վող պե տա կան ե կա մուտ նե րի 
հրա պա րա կայ նու թյու նը և թե բո լոր շա հագր
գիռ կող մե րի ներգ րավ վա ծու թյունն ու հան
րա յին բա նա վե ճի արդ յուն քում կա յուն զար
գաց ման ու ղի նե րի ընտ րու թյան հնա րա վո
րու թյու նը: Նա խա ձեռ նու թյան ի րա գործ ման 
հար ցում կա րե լի է ակն կա լել Հա մաշ խար հա
յին բան կի ֆի նան սա կան ու տեխ նի կա կան 
ա ջակ ցու թյու նը:

Հա յաս տա նը կա րող է նաև լրա ցու ցիչ ու
ղի ներ գտնել ըն կե րու թյուն նե րի շրջա նում 

49  Projects: Community Development; International Council on Mining and Metals; www.icmm.com/page/236/
community-development

Հայաստանը կարող է 

մշակել կոռուպցիոն 

ռիսկերը նվազեցնելու, 

բնապահպանության և 

տեխնիկական 

անվտանգության նոր 

ստանդարտներ

«
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բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում ազն վու թյան, պա տաս խա
նատ վու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան խրա խուս ման հա մար՝ ըստ Հան քարդ յու նա բե րու թյան 
և մե տաղ նե րի մի ջազ գա յին խորհր դի (ՀՄՄԽ) կող մից մշակ ված լա վա գույն գոր ծե լա կեր պի 
չա փա նիշ նե րի: Ո լոր տում գոր ծու նեու թյուն սկսե լու և ի րա կա նաց նե լու բո լոր փու լե րում այդ 
չա փա նիշ նե րի կա տա րու մը կա րող է ա պա հով վել հնա րա վոր բո լոր լծակ նե րով՝ բա նակ ցե
լուց մինչև հա մա պա տաս խան կա նո նա կար գե րով պար տա վո րեց նե լը:

Բ նա պահ պա նա կան և տեխ նի կա կան անվ տան գու թյան հար ցե րում Հա յաս տա նի հա մար 
ու ղե ցույ ցա յին կա րող են լի նել զու գա հե ռա բար մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րի տե ղայ նա
ցումն ու դրանց վրա հիմն ված տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րի ըն դու նու մը և Եվ րո միու թյան 
հետ ին տեգր ման պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ նե րում ԵՄ փոր ձի ու օ րենսդ րա
կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ամ բողջ գոր ծե լա կեր պի տե ղայ նա ցումն ու ըն դու նու մը:

Բ նա պահ պա նու թյան ա ռու մով Հա յաս տա նը կա րող է մշա կել մի ջազ գա յին ISO 14001ի վրա 
հիմն ված ստան դարտ ներ և այ նու հետև դրանց հի ման վրա մշա կել այն պի սի տեխ նի կա կան 
կա նո նա կար գեր, ո րոնց ըն կե րու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան արդ յուն քում կա պա
հով վի մի ջազ գա յին ա ռա ջա տար ըն կե րու թյուն նե րի կող մից գոր ծադր վող բնա պահ պա նա
կան կա ռա վար ման հա մա կար գե րին հա վա սա րա զոր արդ յունք: Կա րող են նաև կի րառ վել 
շրջա կա մի ջա վայ րին առնչ վող ՀՄՄԽ չա փա նիշ նե րը: ԵՄ մա սով՝ կա րող է մաս նա վո րա պես 
քննարկ վել ո լոր տի թա փոն նե րի կա ռա վար ման օ րենսդ րու թյու նը և ըն դուն վել «Առ կա լա վա
գույն մե թոդ ներ» փաս տա թու ղթը, ո րը նկա րագ րում է հստակ գոր ծո ղու թյուն ներ ա ռան ձին 
հան քա տե սակ նե րի պո չանք նե րի դեպ քում:

Տեխ նի կա կան անվ տան գու թյան ա ռու մով Հա յաս տա նը կա րող է մշա կել մի ջազ գա յին OH
SAS 18001ի վրա հիմն ված ստան դարտ ներ և այ նու հետև դրանց հի ման վրա մշա կել այն
պի սի տեխ նի կա կան կա նո նա կար գեր, ո րոնց ըն կե րու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան 
արդ յուն քում կա պա հով վի մի ջազ գա յին ա ռա ջա տար ըն կե րու թյուն նե րի կող մից գոր ծադր վող 
աշ խա տան քա յին ա ռող ջու թյան ու անվ տան գու թյան (ԱԱԱ) կա ռա վար ման հա մա կար գե րին 
հա վա սա րա զոր արդ յունք: Կա րող են նաև կի րառ վել անվ տան գու թյանն առնչ վող ՀՄՄԽ 
չա փա նիշ նե րը: ԵՄ մա սով՝ կա րող է մաս նա վո րա պես քննարկ վել ԱԱԱ օ րենսդ րու թյունն 
ու ռազ մա վա րու թյու նը և ըն դուն վել փոր ձա գետ նե րի հանձ նա ժո ղով նե րով օ րենսդ րու թյան 
մշակ ման, գնա հատ ման, թար մաց ման, վե րահս կո ղու թյան ու ի րա գործ ման գոր ծե լա կեր պը:

Փոխ հա տուց ման առն չու թյամբ պետք է նշել, որ Հա յաս տա նում որևէ ըն կե րու թյան շա հույ
թը նախ քան հար կու մը պետք է կազ մի դրա ա ռանց ԱԱՀի հա սույ թի 64 տո կո սը, որ պես զի 
ռո յալ թիի դրույ քա չա փը հա վա սար վի աշ խար հում ա ռա վե լա գույն 12 տո կո սին՝ ին չը գործ
նա կա նում քիչ հա վա նա կան է:50 Ինչևի ցե, ռո յալ թիից ստաց վող ե կամ տի նշա նա կա լի մա սը 
պետք է հատ կաց վի հա մայնք նե րի սո ցիա լա կան զար գաց ման ծրագ րե րին: Ա վե լին, լրա ցու
ցիչ սո ցիա լա կան օ ժան դա կու թյան հա մար ըն կե րու թյուն նե րի կող մից ISO 26000ի չա փա
նիշ նե րի կա տա րում կա րող է ա պա հով վել հնա րա վոր և կի րա ռե լի լծակ նե րով՝ բա նակ ցե լուց 
մինչև հա մա պա տաս խան կա նո նա կար գե րով պար տա վո րեց նե լը: Ըն կե րու թյուն նե րի ծրագ
րե րը նպա տա կա յին ուղ ղոր դե լու հա մար կա րող է հիմք ըն դուն վել ՀՄՄԽ կող մից մշակ ված 
հա մայնք նե րի զար գաց ման գործ նա կան ու ղե ցույ ցը:

50  R = 4 + [Շ/(Հx8)]x100 = 4 + [0,64/8]x100 = 4 + 8 = 12
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Հ ղում ներ
1. Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րու թյուն; www.mes.am/
2. Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն; www.mnp.am/
3. Է ներ գե տի կա յի և բ նա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյուն; www.minenergy.am/
4. About Us; International Council on Mining and Metals; www.icmm.com/
5. Company Codes of Conduct and International Standards: An Analytical Comparison; World Bank; sitere

sources.worldbank.org/INTPSD/Resources/Angola/Angola_CompanyCodesofConduct.pdf
6. Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for High Quality Regulation; 

OECD; www.oecd.org/dataoecd/15/28/35028836.pdf
7. Draft OECD Recommendation on Regulatory Policy and Governance; OECD; www.oecd.org/

dataoecd/49/43/48087250.pdf
8. Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance; OECD; www.oecd.org/document/

38/0,3746,en_2649_37421_2753254_1_1_1_37421,00.html
9. Health and Safety at Work; European Commission; ec.europa.eu/social/main. 

jsp?catId=148&langId=en
10. Implementing the Extractive Industries Transparency Initiative; World Bank; siteresources.

worldbank.org/INTOGMC/Resources/implementing_eiti_final.pdf
11. International Mineral Regulatory Best Practice; Spatial Dimension; www.spatialdimension.com/

LinkClick.aspx?fileticket=Ta5 %2F5jT9dus %3D&tabid=153
12. ISO 14000 – Environmental Management; International Organization for Standardization; 

www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/environmental_man
agement.htm

13. ISO 26000 – Social Responsibility; International Organization for Standardization; www.iso.
org/iso/iso_catalogue/management_standards/social_responsibility.htm

14. Management of Tailings and Wasterock in Mining Activities; European Commission; eippcb.jrc.
ec.europa.eu/reference/mmr.html

15. Mining and ISO 14000; EnviroGulf Consulting; www.envirogulf.com/mining_iso.html
16. Mining, metal sector more transparent: international council; Mining Weekly; www.minin

gweekly.com/article/dialoguebringsprogress20110324
17. Mining, Metals and Minerals; European Commission; ec.europa.eu/enterprise/sectors/

metalsminerals/index_en.htm
18. Mining Royalties; World Bank; siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resourc

es/3360991156955107170/miningroyaltiespublication.pdf
19. Mining Waste; European Commission; ec.europa.eu/environment/waste/mining/index.htm
20. OHSAS 18001; The BS8800 OHSAS and OSHA Health and Safety Management Group; www.

oshabs8800ohsas18001healthandsafety.com/ohsas18001.htm
21. Projects: Community Development; International Council on Mining and Metals; www.icmm.

com/page/236/communitydevelopment
22. Setting the Standard on Social Responsibility; Mining, People and the Environment; www.mpe

magazine.com/reports/industryguidelinessettingthestandardonsocialresponsibility
23. State’s player/ref role makes independent mining regulation essential – Leon; Mining Weekly; 

www.miningweekly.com/article/statesplayerrefstatusmakesindependentminingregula
tionessentialleon20110318

24. The Health and Safety and OHSAS Guide; OHSAS 18001 Occupational Health and Safety 
Zone; www.ohsas18001occupationalhealthandsafety.com/index.htm

25. What is the EITI?; Extractive Industries Transparency Initiative; eiti.org/eiti
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Մանկավարժական ոլորտի 
աշխատողների սոցիալական 
պաշտպանվածությունը  
Հայաստանի Հանրապետության 
հանրակրթության համակարգում
Ներածություն 

Հա սա րա կու թյան սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը բարդ և բազ մա շերտ երևույթ է քա
ղա քա կան կյան քում: Այն քա ղա քա կան աս պա րեզ է ե կել սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի մա
սին պատ կե րա ցում նե րի հետ և ուղ ղա կիո րեն առնչ վում է վեր ջին նե րիս հետ: Սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նու թյունն ըն կած է ժա մա նա կա կից սո ցիա լա կան պե տու թյան հիմ քում, նրա շուրջ 
են ձևա վոր վել և կա ռուց վել 19րդ դա րի սո ցիա լիս տա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րը:

XX դա րի 90ա կան թվա կան նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաս տատ ված նոր 
քա ղա քա կան ռե ժի մի ձևա վո րու մը սրեց և ա վե լի կարևո րեց հա սա րա կու թյան սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նու թյան խնդիր նե րը: Քա ղա քա կան, տնտե սա կան և այլ ո լորտ նե րում ա զա տա
կա նաց մանն ուղղ ված բա րե փո խում նե րը կենտ րո նաց վե ցին ա ռա վե լա պես տար բեր ինս տի
տուտ նե րի և կա ռուց վածք նե րի ձևա վոր ման ու ձևա փոխ ման վրա: Այս գոր ծըն թա ցում հա
ճախ ան տես վե ցին ան հա տա կան կամ սո ցիա լա կան ա ռան ձին խա վե րի շա հե րը, խախտ վե
ցին նրանց սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րը:

Այս ա ռու մով ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում կրթու թյու նը: Մի կող մից այն շատ հե
տա զո տող նե րի և կա ռա վար ման մաս նա գետ նե րի կող մից տնտե սա կան ճյուղ է հա մար վում 
և ինչ պես բո լոր մնա ցած ո լորտ նե րը պետք է են թարկ վի ա զա տա կա նաց ման, իսկ մյուս կող
մից՝ կրու թյու նը նպա տա կաուղղ ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թան քա ղա քա ցի ներ դաս
տիա րա կե լու գոր ծին և այս պատ ճա ռով իր վրա կրում է պե տա կան մե նաշ նոր հի հետ քեր, 
ո րոնք դրսևոր վում են կրթու թյան միաս նա կան նպա տակ նե րի, սկզբունք նե րի և միաս նա կան 
կրթա կան չա փո րո շիչ նե րի ձևա կերպ ման մեջ: Աս վա ծը հատ կա պես բնո րոշ է հան րակր թու
թյա նը: Պե տա կան, թե կուզ մաս նա կի, մե նաշ նոր հի պայ ման նե րում միայն մրցակ ցա յին ար
դար պայ ման նե րի ա պա հո վու մը բա վա րար չէ ո լոր տի զար գա ցումն ա պա հո վե լու հա մար: 
Պե տու թյան մաս նա կի մե նաշ նոր հը պայ մա նա վո րում է թե՛ զար գաց ման նպա տա կա յին ուղ
ղոր դում, թե՛ ու սու ցիչ նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյան ան հա ժեշ տու թյուն:

Քա նի որ հատ կա պես հան րակր թու թյու նը պետք է գտնվի պե տու թյան հո վա նու ներ քո, 
մենք կարևո րել ենք ՀՀ հան րակր թու թյան ո լոր տում աշ խա տող ման կա վարժ նե րի սո ցիա լա
կան պաշտ պա նու թյան հար ցե րը:

Մեր խնդիրն է գնա հա տել ար դի շրջա նում ՀՀ հան րակր թու թյան աշ խա տող նե րի սո ցիա
լա կան պաշտ պա նու թյան հիմ նախն դի րը և վեր հա նել նրանց սո ցիա լա կան ի րա վուքն նե րի 
ա ռա վել ակն հայտ խախ տում նե րը: Այս նպա տա կով դի տար կում ենք ՀՀ հան րակր թու թյան 
հա մա կար գի ընդ հա նուր բնու թա գի րը, սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան հաս կա ցու թյան 
սահ մա նու մը, քննար կում ենք ու սու ցիչ նե րի ֆի նան սա կան ա պա հով ման, կեն սա թո շա կի, 
հանգս տի պայ ման նե րը, կադ րե րի կա ռա վար ման հա մա կար գի հիմ նա կան դրվագ նե րը:

Գ նա հա տու մը կա տա րում ենք ՀՀ կրթա կան օ րենսդ րու թյան վեր լու ծու թյան հի ման վրա:
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Գլուխ 1. ՀՀ հան րակր թու թյան հա մա կար գի և  
ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րի կար գա վի ճա կի  
ընդ հա նուր նկա րա գի րը

Նե րա ծու թյուն
Հան րակր թու թյու նը, որ պես սո ցիալքա ղա քա կան և մ շա կու թա յին երևույթ, խո րը ար

մատ ներ ու նի հայ ի րա կա նու թյան մեջ: Պատ մու թյան ըն թաց քում կրթա կան քա ղա քա կա
նու թյու նը հա ճախ օգ տա գործ վել է որ պես պե տա կան և ազ գա յին ինք նու թյան խնդիր նե
րի լուծ ման գոր ծիք: Այն ծա ռա յել է այս խնդիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված ար ժե հա մա կար գի 
ձևա վոր մա նը և գա ղա փա րա խո սա կան հեն քի ստեղծ մանն ու զար գաց մա նը՝ նպաս տե լով 
այլ հա սա րա կա կան ո լորտ նե րի ա ռա ջըն թա ցին:

Կր թու թյան նկատ մամբ պե տա կան և պե տա կանե կե ղե ցա կան գոր ծիչ նե րի ու շադ րու
թյու նը պատ մա կա նո րեն հար գանք է ձևա վո րել ու սուց չի ինս տի տու տի հան դեպ: Եվ թե
պետ պատ մու թյու նը պահ պա նել է նաև ար ժեզր կում նե րի և կո րուստ նե րի մա սին հի շո ղու
թյուն ներ, ընդ հա նուր առ մամբ, կա րե լի խո սել պատ մու թյան հա մա տեքս տում կրթու թյան 
հան րակր թա կան բնույ թի և ման կա վարժ նե րի բարձր հե ղի նա կու թյան, նրանց ակ տիվ սո
ցիա լա կան դե րի մա սին:

Ար դի կրթա կան հա մա կար գի հիմ քը դրվել է 19181920թթ. Հա յաս տա նի հան րա պե տու
թյան օ րոք և զար գա ցում ապ րել խորհր դա յին շրջա նում:

Խորհր դա յին տա րի նե րին շատ մեծ նշա նա կու թյուն է տրվել կրթու թյա նը առ հա սա րակ 
և հան րակր թու թյա նը՝ մաս նա վո րա պես: Պե տա կան կենտ րո նա կան կա ռա վար ման պայ
ման նե րում և սո ցիա լիս տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան հա մա տեքս տում կրթու թյու նը 
դիտ վել է գե րա զան ցա պես որ պես գա ղա փա րա պես կա յա ցած քա ղա քա ցու և ներ դաշ նա
կո րեն զար գա ցած ան ձի կերտ ման մի ջոց: Ուս տիև՝ հա ճախ երկ րորդ պլա նում էին մնում 
տնտե սա կան նպա տա կա հար մա րու թյան, շա հա վե տու թյան գա ղա փար նե րը, իսկ ման կա
վար ժի մաս նա գի տու թյու նը դառ նում էր պատ վա բեր և սո ցիալտնտե սա կան տե սա կե
տից՝ շա հա վետ:

1991թ. նո րան կախ Հա յաս տա նը կանգ նեց կրթու թյան հա մա կար գի վե րա փոխ ման և նոր 
կրթա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման անհ րա ժեշ տու թյան առջև: Որ պես ե լա կետ ըն
դուն վեց եր կու հիմ նա կան դրույթ.
1. ՀՀ կրթա կան հա մա կար գը պետք է լի նի ազ գա յին, հա մա պա տաս խա նի ազ գա յին ար

ժե հա մա կար գին և ուղղ ված լի նի հա յա կերտ մա նը,
2. ՀՀ կրթա կան հա մա կար գը պետք է «ըն թեռ նե լի» լի նի մի ջազ գա յին հան րու թյան հա

մար և հա մա պա տաս խա նի նոր սո ցիալտնտե սա կան պայ ման նե րին:
Այս եր կու դրույթ ներն էլ վեր ջին 20 տար վա ըն թաց քում ուղ ղոր դել են կրթու թյան ո լոր

տում կա ռուց ված քա յին և բո վան դա կա յին բա րե փում նե րը, ին չը ա կա մա բե րել է ու սուց չի 
սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կի և մաս նա գի տա կան (ինք նա)գի տակ ցու թյան փո փո խու թյա նը:

XX դա րի վեր ջին և XXI դա րի ա ռա ջին տաս նամ յա կում ի րա կա նաց ված բա րե փո խում
նե րի ըն թաց քում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հիմ նա կան փու լե րը ձևա վո րող վճռո րոշ տա
րեթ վեր: Հա մա ռոտ բա րե փո խում նե րի այս ժա մա նա կագ րու թյու նը կա րե լի է ներ կա յաց նել 
հետև յալ կերպ.

1991-1995թթ.՝ ազ գա յին դպրո ցի հիմ քի ստեղ ծում, ա ռաջ նա յին բա րե փո խում ներ,
1995-1998թթ.՝ կրթու թյան ո լոր տում պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի հիմ նադ

րում (Սահ մա նադ րու թյան և մի շարք օ րենք նե րի ըն դու նում),
1998թ.՝ «Կր թու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նում,
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2001-2005թթ.՝ «20012005թթ. կրթու թյան զար գաց ման պե տա կան ծրա գիր հաս տա տե լու 

մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի մշա կում և ըն դու նում,
2003-2009թթ.՝ Հա մաշ խար հա յին բան կի ա ջակ ցու թյամբ՝ «Կր թու թյան ո րակ և հա մա պա

տաս խաու թյու ն» ա ռա ջին ծրագ րի ի րա գոր ծում,
2011-2015թթ.՝ «ՀՀ կրթու թյան զար գաց ման 20112015 թվա կան նե րի պե տա կան ծրա գի րը 

հաս տա տե լու մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նում,
Ներ կա յումս կրթու թյան հա մա կար գը շա րու նա կում է են թարկ վել զգա լի փո փո խու թյուն

նե րի: Ս տորև բեր վող նկա րագ րու թյունն ար տա ցո լում է կրթա կան հա մա կարգն իր ներ կա 
փու լում՝ ան շարժ վի ճա կում:

1.1 ՀՀ հան րակր թու թյան հա մա կար գի ընդ հա նուր նկա րա գի րը

ա. ՀՀ հան րակր թու թյան հա մա կար գի կա ռուց ված քի նկա րա գի րը.
Հան րակր թու թյան հա մա կար գի գոր ծառ նու թյու նը կար գա վոր վում է «Կր թու թյան մա սի ն», 

«Հան րակր թու թյան մա սի ն», «Կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե
ցող ան ձանց կրթու թյան մա սի ն», «Նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան մա սի ն», «Պե տա կան ոչ 
առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սի ն» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով 
և այլ հա րա կից օ րենք նե րով ու ի րա վա կան ակ տե րով:

Հա մա ձայն «Կր թու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի 10րդ հոդ վա ծի՝ հան րակր թու թյու նը ի րա կա
նաց վում է նա խադպ րո ցա կան, տար րա կան, հիմ նա կան, միջ նա կարգ կրթու թյան հիմ նա կան 
և լ րա ցու ցիչ ծրագ րե րով:

Նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան հա մա կար գի գոր ծու նեու թյու նը կար գա վոր վում է «Նա
խադպ րո ցա կան կրթու թյան մա սի ն» ՀՀ օերն քով: «Հան րակր թու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քը 
սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հան րակր թու թյան հա մա կար գի պե տա կան 
քա ղա քա կա նու թյան սկզբունք նե րը, կազ մա կեր պա կանի րա վա կան ու ֆի նան սատն տե սա
կան հիմ քե րը, կար գա վո րում է հան րակր թու թյան գոր ծըն թա ցին մաս նա կից ֆի զի կա կան և 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, ա պա հո վում է Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված կրթու թյան ի րա վուն քի, պար տա դիր 
հիմ նա կան ընդ հա նուր կրթու թյան և անվ ճար միջ նա կարգ կրթու թյան հնա րա վո րու թյան 
հիմ քե րը:

Նա խադպ րո ցա կան կրթա կան ծրա գի րը նպա տա կաուղղ ված է ե րե խա յի ա ռողջ ման կու
թյան ա պա հով մա նը, նրան տար րա կան կրթու թյա նը նա խա պատ րաս տե լուն: Այն ի րա կա
նաց վում է ե րե խա յի վաղ տա րի քից մինչև 6 տա րե կա նը: Նա խադպ րո ցա կան կրթու թյու նը ՀՀ 
շա րու նա կա կան կրթու թյան հա մա կար գի սկզբնա կան բա ղադ րիչ մասն է1:

Մ նա ցած հան րակր թա կան ծրագ րե րը դա սա վոր վում են ըստ աս տի ճան նե րի հա ջոր դա կա
նու թյան՝ շա րու նա կա կա նու թյան սկզբուն քով:

Միջ նա կարգ կրթու թյան ծրա գի րը, հան դի սա նա լով 3րդ  աս տի ճա նի կրթու թյուն, նե րա
ռում է տար րա կան և հիմ նա կան կրթու թյան ծրագ րեր, իսկ երկ րորդ աս տի ճա նի հիմ նա կա
նը՝ ա ռա ջին՝ տար րա կան կրթու թյան ծրա գի րը2:

Միջ նա կարգ կրթու թյու նը 12ամ յա է: Այն սկսվում է 6 տա րե կա նից: 4 տա րում ի րա կա նաց
վում է տար րա կան կրթու թյան ծրա գի րը, հե տա գա հինգ տա րի նե րին լրաց վում է հիմ նա կան 
կրթու թյան ծրա գի րը: Հիմ նա կան 9ամ յա կրթու թյու նը, հա մա ձայն օ րեն քի, պար տա դիր է: 
Մ նա ցած 3 տար նե րը հատ կաց ված են միջ նա կարգ կրթու թյան ծրա գի րը յու րաց նե լու հա մար3:
1 Տե´ս. «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդ.7, 9:
2 Տե´ս. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 10.2 և «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 7.3 և 7.7:
3  «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 7.8:
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Հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի (ՈՒՀ) տե սակ նե րը հա մա պա տաս
խա նում են հան րակր թա կան ծրագ րե րին:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան՝ 26.12.2006թ. թիվ 54 ար ձա նագ րու թյամբ հաս տատ ված «ՀՀ նա
խադպ րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյու ն» ՀՈԱԿի օ րի նա կե լի կա նո նադ րու թյու նը 
սահ մա նում է նա խադպ րո ցա կան ՈՒՀնե րի հետև յալ Տե սակ նե րը.
1. ման կա պար տեզ,
2. հա տուկ ման կա պար տեզ,
3. ա ռող ջա րա նա յին ման կա պար տեզ,
4. ման կա կան կենտ րոն,
5. հա մա լիր ման կա պար տեզ,
6. կրթա հա մա լիր,
7. մինչև 6 տա րե կան ե րե խա նե րի ման կա տուն:

Հա տուկ և ա ռող ջա պա հա կան ման կա պար տեզ նե րը ման կա վար ժու թյան և ա ռող ջա պա
հու թյան հա տուկ ծրագ րե րով աշ խա տող ման կա պար տեզ ներն են: Ման կա կան կեն տորնն 
ի րա կա նաց նում է նաև խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ : Հա մա լիր ման կա պար տեզն իր 
մեջ միա վո րում է նա խորդ տե սակ նե րը: Կր թա հա մա լի րը, բա ցի նա խադպ րո ցա կան կրթա
կան ծրագ րից, իր մեջ ընդգր կում է նաև այլ հան րակր թա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող 
հաս տա տու թյուն ներ:

Միջ նա կարգ կրթու թյան ծրա գի րը կա րող է ի րա գործ վել ինչ պես միջ նա կարգ կամ ա վագ 
դպրոց նե րում, այն պես էլ վար ժա րան նե րում: Հիմ նա կան կրթու թյան ծրա գիրն ի րա գործ
վում է միջ նա կարգ, մի ջին դպրոց նե րում և վար ժա րան նե րում, իսկ տար րա կան կրթու թյան 
ծրա գի րը գոր ծում է միջ նա կարգ կամ տար րա կան դպրոց նե րում: Այս պի սով՝ ե րեք աս տի ճա
նա կան ծրագ րե րի հա մար սահ ման ված են 6 տի պի ՈՒՀեր, ո րոնց հա րա բե րակ ցու թյու նը 
պատ կեր ված է սույն գծա պատ կե րում.

միջ նա կարգ ծրա գիր

հիմ նա կան ծրա գիր
տար րա կան ծրա գիր

1 դաս 2 դաս 3 դաս 4 դաս 5 դաս 6 դաս 7 դաս 8 դաս 9 դաս 10 դա ս  11 դաս 1 2 դաս

առաջին աս տիճան երկրորդ ա ստիճան երր որ դ աստիճան

 տարրական դպ րոց միջին դպրո ց
 ավագ դպրոց

հիմն ակ ան դպրոց 

 վարժարան

մի ջնա կա րգ դպր ոց 

Ներ կա յումս Հ ամաշ խար հայի ն բանկի աջակ ցությ ամբ «Կ րթ ու թյ ան որ ակ և հա մապատաս
խանությ ուն» ծրագրի շր ջանակներու մ ըն թա նում է հան րակրթական Ո ՒՀ ներո ւմ 5 6 տարե
կան երեխաների (ավագ  խո ւմբ) համա ր մե կամյա նա խա դպրոցա կան ծրա գր երի (այ լըն
տրա նքային մ իկր ոծր ագրե ր) իր ագոր ծումը:

Յո ւրաքանչ յուր կր թական ծրագ իր (բա ցի՝ նախա դպ րոցական ից), համաձա յն  գոյո ւթյ ուն 
ո ւն եց ող օրենքի, իրականա ցվ ու մ է երեք  տ արբերակով ՝ ըն դհա նուր, մա սնագիտ ացվ ած  և 
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հա տուկ: Մ ասնա գի տացված հա նրակրթա
կան հի մն ական  ծրագրերն իր ագ ործ վում 
են ընդհանուր ի հի ման վրա՝ ռազմ ագիտու
թյան , սպորտի , ա րհեստների , ար վեստի կամ 
գի տո ւ թյան որևէ բնագավա ռում : Հատուկ 
հ անրակ րթ ական ծրագրեր իրագո րծվու մ են  
կ րթ ության ա ռան ձն ահատո ւկ պայ մա նների 
կա րիք ունեցո ղ, ի նչպ ես նաև հակասոցիա
լական վա րք դր սևորող սովո րող նե րի  խմ
բում: Մ ասնա գի տացված հա նրակրթա կան , 
արտա կարգ ընդունակ ությո ւն նե ր դրսևորած 
ե րեխան երի, կ րթ ության ա ռան ձն ահատո ւկ պայ մա նների  կ ար իք ուն եցո ղ եր եխա նե րի և այլ
ընտրանքա յի ն կր թա կա ն ծ րագրեր ի իրականացման համար  Հ Հ կր թությա ն և գիտո ւթյ ան 
նախ արարությու նը, որ պե ս կրթո ւ թյան պետակա ն կ առավարմ ան լիազ որված մար մի ն, կա
րող է սահմանել ո ւսո ւցման այլ ժա մկետներ 4: 

Ա յս  երեք տա րբ երա կներին հ ամապ ատ ասխան՝ հան րակրթ ակա ն ՈՒՀներ ը բաժա նվ ում 
են երեք  տ եսակի՝ հանրակր թա կա ն դ պրոց, մ ասնա գի տացված հանրա կր թական դպ րոց և 
հատուկ հանրակ րթ ակ ան դպրոց5: 

 Հա մաձա յն ՀՀ կառավարության 24.03.20 05թ . թիվ 381Ն որո շման՝ ՀՀում գ ործու մ են 7 
տեսակի հատո ւկ Ո ՒՀներ.
1. լսող ության խ անգար ու մն եր ունե ցող եր եխ ան երի համար,
2. Տ եսող ության խ անգար ու մն եր ունե ցող երեխա ների համար,
3. խոսք ի ծանր  խ անգար ու մն եր  ունե ցող երեխ ան երի հ ամար,
4. հ ենա շարժակ ան հ ամակար գի խախտ ու մն եր  ունե ցող երեխա ների հա մար ,
5. մտավոր  թ երզար գա ցո ւմ  ունե ցող երեխ ան եր ի հ ամ ար,
6. հակասո ցի ալակա ն վա րք ունե ցող երե խա ների հա մար ,
7. արտա կարգ ընդունակ ությունն եր դրսևո րա ծ (օժտվ ած) եր եխա ների հ ամար:

Հ ան րակրթ ական ծրա գր եր ը կ արող են իրա կա նացվել նաև ն ախն ակ ան (արհ ես տագործա
կա ն) և  միջին մաս նագիտա կա ն կ րթության  համ ակ արգ ու մ (ուսու մնա րա ններում, քոլեջ
նե րո ւմ ), եթե մաս նագիտակ ան կրթ ու թյ ան ծրագիրն իրակ ան աց վո ւմ է 9 րդ  դասարանի՝ 
հիմնա կա ն կրթ ության բազայի հի ման վրա : Այ ս դեպքում ուսում նա կան ծրագի րն ունեն ում է 
երկ ու կրթակ ան բ աղ ադրիչ. հ ան րակրթական (մի ջնակա րգ կ րթո ւթյանը համ ապ ատ աս խան) 
և մասնագ իտ ական:

Բա ցի հիմնակա ն ծր ագրե րից՝ հ անրակր թո ւ թյա ն բ ոլ որ աստի ճանակարգ եր ում կարող են 
իր ագո րծվել նաև լր ացուցիչ ուսումն ակ ան ծր ագրեր՝ սո վորողներ ի, հիմնական ծրա գր եր ից  
դուրս, նա խասիրա կան և կրթ ակ ան պա հա նջմ ունքներ ի բավար արմ ան ն պա տակով: Հան
րակրթակա ն լրաց ու ցի չ ծ րագրերն իրա կանա ցվ ում են հան րակրթական ՈՒՀ նե րի կամ այլ 
կա զմակեր պությունների կողմի ց (ա յդ  թ վում՝ ար տադ պրո ցակ ան կրթադա ստ իարա կչակ
ան հաստատությ ու ններ ում6)՝ հ աս տատ ու թյան և սո վորող նե րի  ծնողնե րի (օրին ական ն եր

4 Տե´ս. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 10, «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 3.9, 3.10 և 7.9:
5 Տե´ս.«Հանրակրթությանմասին»ՀՀօրենք,հոդ.3
6 Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատություններն իրականացնում են արտադպրոցական 

կրթություն: Նրանց թվին են դասվում մանկապատանեկան ստեղծագործական և գեղագիտական 
կենտրոնները, երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցները, ակումբները, պատանի 
հայրենասերների, տեխնիկների, բնասերների ու տուրիստական կայանները, մարզադպրոցներ, 
առողջարարական ճամբարները և այլ կազմակերպություններ:

Հատուկ կրթական 
ծրագիր է անհրաժեշտ 
առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք 
ունեցող երեխաների 
համար

«
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կայացու ցչ ի) փոխա դարձ համա ձա յնությա մբ: Ըն դհ անո ւր  առ մամ բ՝ Հ այաս տանի Հա նրա
պետ ության հ ան րակրթ ակ ան ծրագր եր ը կ արելի է ներկայա ցնե լ հետևյ ալ  գծա պատ կե րի 
մի ջո ցով.

 հանրակրթական 
ուս.հաստատություններում

Հանրակրթական 
ծրագրեր

Հիմնական

նախադպրոցական

իրականացվում է 
նախադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատություններում

իրականացվում է 
հանրակրթական 
ուսումնական 
հաստատություններում

ընդհանուր 
մասնագիտացված 
հատուկ

իրականցվում է 
հանրակրթական 
դպրոցներում, 
մասնագիտակցված և 
հատուկ 
հանրակրթական 
դպրոցներում

հիմնական

նախադպրոցական 
ուս.հաստատություններում

իրականացվում է 
լրացուցիչ կրթության 
ուսումնական 
հաստատություններում, 
այդ թվում` 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 

Լրացուցիչ

իրականացվում է 
լրացուցիչ կրթության 
ուսումնական 
հաստատություններում, 
այդ թվում` 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 

Լրացուցիչ

տարրական

միջնակարգ

20112012 ու սում նա կան տար վա տվյալ նե րով՝ ՀՀում գոր ծում են ըն դա մե նը 813 նա
խադպ րո ցա կան ՈՒՀներ, ո րոն ցից 125ը գոր ծում են հան րակր թա կան դպրոց նե րում, իսկ 
5ը՝ կրթա հա մա լիր նե րում:

Նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան հա մա կար գում ընդգրկ ված է ըն դա մե նը 69.807 ե րե խա, 
ո րից 3.576ը՝ հան րակր թա կան դպրոց նե րում:

20112012 ու սում նա կան տար վա տվյալ նե րով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր
ծում է 1441 հան րակր թա կան ՈՒՀ, ո րից 14ը մաս նա գի տաց ված դպրոց, իսկ 27ը՝ հա տուկ: 
Տար րա կան դպրոց նե րի թի վը հան րա պե տու թյու նում1 3ն է, հիմ նա կան դպրոց նե րը 495ն 
են, ա վագ դպրոց նե րը՝ 118, վար ժա րան նե րը՝ 18: Ա մե նա մեծ բա ժի նը կազ մում են միջ նա
կարգ դպրոց նե րը. դրանց թի վը 797 է: Ներ կա դրու թյամբ Հա յաս տա նում չեն գոր ծում մի ջին 
դպրոց ներ:

Հան րակր թա կան ՈՒՀներ հա ճա խում է 386.439 ա շա կերտ, ո րից 3.711ը հա ճա խում է 
մաս նա գի տաց ված դպրոց ներ, իսկ 2649ը՝ հա տուկ7:

7 Տե´ս. «Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» 
 www.armedu.am/arm/official.php?sec=org&id=377
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Ար տադպ րո ցա կան կրթու թյան ո լոր տում գոր ծում է 54 ար տադպ րո ցա կան կրթա դաս տիա

րակ չա կան հաս տա տու թյուն8:

բ. ՀՀ հան րակր թու թյան հա մա կար գի կա ռա վա րու մը.
Հան րակր թա կան ՈՒՀներն ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ ու նե ցող կազ մա կեր

պու թյուն ներ են: Ըստ սե փա կա նու թյան ձևի՝ գոր ծում են պե տա կան, հա մայն քա յին և ոչ պե
տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ: Պե տա կան և հա մայն քա յին ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն ներն ու նեն ոչ առևտ րա յին կազ մա կե պու թյան կազ մա կեր պա կանի րա վա կան 
ձև և են թարկ վում են «Պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի 
պա հանջ նե րին: Թե՛ պե տա կան և թե՛ հա մայն քա յին սե փա կա նու թյան ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րի օ րի նա կե լի կա նո նադ րու թյու նը հաս տա տում է ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը: Ոչ 
պե տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը կա րող են ու նե նալ ցան կա ցած կազ մա կեր
պա կանի րա վա կան ձև:

Հան րակր թա կան ՈՒՀնե րի կա ռա վար ման հա մար օ րենսդ րա կան հիմք են հան դի սա նում 
նաև «Կր թու թյան մա սի ն», «Նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան մա սի ն» և «Հան րակր թու թյան 
մա սի ն» ՀՀ օ րենք նե րը:

Ներ կա յումս ՀՀում գոր ծում է 763 պե տա կան և 50 ոչ պե տա կան նա խադպ րո ցա կան ՈՒՀ, 
1402 պե տա կան և 48 ոչ պե տա կան հան րակր թա կան ՈՒՀ (1ը՝ մաս նա գի տաց ված դպրոց է): 
Ոչ պե տա կան հան րակր թա կան ՈՒՀնե րից 4ը տար րա կան դպրոց ներն են, 2ը՝ հիմ նա
կան, 7ը՝ ա վագ, գոր ծում է ոչ պե տա կան 4 վար ժա րան և 31 միջ նա կարգ դպրոց9:

Նա խադպ րո ցա կան պե տա կան ՈՒՀնե րի հիմ նա դի րը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մինն է (ՏԻՄ)՝ ի դեմս հա մայն քի ղե կա վա րի, իսկ հան րակր թա կան պե տա կան ՈՒՀնե
րի նը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը՝ ի դեմս ՀՀ կա ռա վա րու թյան:

Նա խադպ րո ցա կան պե տա կան ՈՒՀ-նե րի ար տա քին կա ռա վա րումն ի րա կա նաց նում 
են ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյու նը և ՏԻՄե րը: ՀՀ կրթու թյան և գի տու
թյան նա խա րա րու թյու նը լիա զոր ված է տվյալ ո լոր տում մշա կել և ի րա կա նաց նել կրթա կան 
քա ղա քա կա նու թյուն: Այն նե րա ռում է հա մա կար գի զար գաց ման հե ռան կար նե րը, կազ մա
կեր պում է կադ րե րի պատ րաս տում, հաս տա տում է ու սում նաօ ժան դակ նյու թե րի ցան կը, 
սահ մա նում է տա րի ֆաո րա կա վոր ման բնու թագ րե րը և այլն: Հաս տա տու թյան ընդ հա նուր 
կա ռա վա րու մը ի րա կա նաց նում է հա մայն քի ղե կա վա րը10:

Նա խադպ րո ցա կան պե տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը գոր ծում են ՀՀ կրթու
թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան կամ հա մայնք նե րի են թա կա նու թյան տակ:

Ներ կա յումս ՀՀում գոր ծում են 633 հա մայն քա յին և հա մա լիր նե րի կազ մում գոր ծող 5 
գե րա տես չա կան հաս տա տու թյուն ներ: Այ լընտ րան քա յին միկ րոծ րագ րով գոր ծում են 125 
հաս տա տու թյուն ներ:

Նա խադպ րո ցա կան պե տա կան ՈՒՀ-նե րի ներ քին կա ռա վա րումն ի րա կա նաց նում է 
տնօ րե նը: Հաս տա տու թյու նը կա րող է ու նե նալ խորհր դակ ցա կան մար մին ներ, ինչ պի սիք են 
ման կա վար ժա կան խոր հուր դը, ծնո ղա կան, հո գա բար ձու նե րի և այլ խոր հուրդ նե րը:

Հան րակր թա կան պե տա կան ՈՒՀ-նե րի ար տա քին կա ռա վա րումն ի րա կա նաց նում են 
ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյու նը, տա րած քա յին կա
ռա վար ման մար մին նե րը (մարզ պե տա րան ներ/ Երևա նի քա ղա քա պե տա րան):

8 ՀՀ կառավարության 2010թ. թիվ 846-Ն որոշում «ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 
հաստատելու մասին», 7.1.1 ենթակետ: 

9 Տե՛ս. «Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» 
www.armedu.am/arm/official.php?sec=org&id=377 

10 Տե´ս. «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք, գլուխ 4:
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Հան րակր թա կան ՈՒՀնե րի վե րա կազ մա կեր պու մը, լու ծա րու մը, մաս նաճ յու ղե րի հիմ
նումն ի րա կա նաց նում է ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը՝ որ պես հիմ նա դիր: ՀՀ կրթու թյան և գի տու
թյան նա խա րա րու թյունն ի րա կա նաց նում է, հիմ նա կա նում, ընդ հա նուր կրթա կան քա ղա քա
կա նու թյան մշակ ման և վե րահսկ ման գոր ծա ռույթ նե րը. մաս նա վո րա պես՝ մշա կում և հաս
տա տում է ու սում նա կան օ րի նա կե լի պլան ներ, ա պա հո վում է ա ռար կա յա կան ծրագ րե րի, 
դա սագր քե րի և այլ ու սում նա կան նյու թե րի մշա կու մը, փոր ձաքն նու թյունն ու հրա տա րա կու
մը և այլն:

Բո լոր պե տա կան հան րակր թա կան ՈՒՀնե րը գոր ծում են ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան 
նա խա րա րու թյան կամ մարզ պե տա րան նե րի (Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի) են թա կա յու
թյամբ: Հան րակր թա կան տար րա կան, միջ նա կարգ և հիմ նա կան դպրոց նե րը գոր ծում են 
մարզ պե տա րան նե րի (Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի) են թա կա յու թյան տակ: ՀՀ կրթու թյան 
և գի տու թյան նա խա րա րու թյան են թա կա յու թյամբ գոր ծում են ա վագ դպրոց ներ: Ներ կա յումս 
ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան են թա կա յու թյան տակ գոր ծում է 118 ա վագ 
դպրոց: Ն րանց ընդ հա նուր կա ռա վա րու մը և բ նա կա նոն գոր ծու նեու թյան ա պա հո վումն ի րա
կա նաց նում է ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյու նը՝ իր կող մից տար վող կրթա
կան քա ղա քա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խան:

Մարզ պե տա րան նե րը (Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նը) ա պա հո վում են կրթա կան քա ղա քա
կա նու թյան ի րա կա նա ցու մը և ի րա կա նաց ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը ի րենց են թա
կա յու թյան տակ գոր ծող ՈՒՀնե րում:

Ընդ հա նուր կա ռա վար ման ի րա վա սու թյուն նե րը սահ ման ված են «Հան րակր թու թյան մա
սի ն» ՀՀ օ րեն քի 31րդ և 25.07.2002թ. թիվ 1392 ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ հաս տատ
ված ՀՀ պե տա կան հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն օ րի նա կե լի կա նո նադ
րու թյան 46րդ հոդ ված նե րում:

Ներ կա յաց նենք ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան և մարզ պե տա րան նե րի 
(Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի) ի րա վա սու թյուն նե րը՝ ի րենց են թա կա յու թյան հաս տա տու
թյուն նե րի նկատ մամբ).
1. տնօ րե նի հետ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի կնքու մը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով, տնօ րե նի լիա զո րու թյուն նե րի վա
ղա ժամ կետ դա դա րե ցու մը

2. հան րակր թա կան դպրո ցի կա նո նադ րու թյան հաս տա տու մը և դ րա նում կա տար վող 
փո փո խու թյուն նե րը

3. տնօ րե նի ներ կա յաց մամբ հան րակր թա կան դպրո ցի հաս տի քա յին և տա րի ֆի կա ցիոն ցու
ցակ նե րի, ա մե նամ յա ծախ սե րի նա խա հաշ վի,հա ջորդ տար վա բյու ջե տա յին ֆի նան սա
վոր ման հայ տի հաս տա տու մը

4. խորհր դի ձևա վոր մա նը մաս նակ ցե լը, իր կող մից ա ռա ջադր ված խորհր դի ան դամ նե րի 
լիա զո րու թյուն նե րի վա ղա ժամ կետ դա դա րեց նե լը (հետ կան չե լը)

5. իր լիա զո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում հան րակր թա կան դպրո ցի կա ռա վար ման մար մին
նե րի՝ խորհր դի, տնօ րե նի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան և կա նո նադ
րու թյան պա հանջ նե րին հա կա սող ո րո շում նե րը, հրա ման նե րը, հրա հանգ նե րը, կար գադ
րու թյուն ներն ու ցու ցում նե րը կա սեց նե լը կամ ու ժը կորց րած ճա նա չե լը.

6. հան րակր թա կան դպրո ցի լու ծար ման հանձ նա ժո ղո վի նշա նա կու մը և լու ծար ման հաշ
վեկ շի ռը հաս տա տե լը

7. հան րակր թա կան դպրո ցին ամ րաց ված պե տա կան սե փա կա նու թյան օգ տա գործ ման և 
պահ պա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը, հիմ նադ րի ո րոշ մամբ կամ կա նո նադ
րու թյամբ նա խա Տես ված դեպ քե րում գույ քի վար ձա կա լու թյան հանձն ման հա մար հա մա
ձայ նու թյուն տա լը
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8. գույ քի օ տար ման և (կամ) ձեռք բեր ման հետ կապ ված խո շոր գոր ծարք նե րի կնքման հա

մար հա մա ձայ նու թյուն տա լը և այլն:
Պե տա կան հան րակր թա կան ՈՒՀ-նե րի ներ քին կա ռա վա րումն ի րա կա նաց վում է հաս

տա տու թյան խորհր դի և տ նօ րե նի կող մից՝ «Կր թու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ի րա վա սու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում: Հան րակր թա կան 
դպրո ցը կա րող է ու նե նալ նաև խորհր դակ ցա կան մար մին ներ, ինչ պի սիք են ման կա վար ժա
կան, ծնո ղա կան, ա շա կեր տա կան, հո գա բար ձու նե րի խոր հուրդ նե րը:

Խորհր դը կա ռա վար ման կո լե գիալ մար մին է, ո րը նա խա տես ված է «Հան րակր թու թյան 
մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի 10րդ հոդ վա ծով: Այն հան րակր թա կան դպրո ցի օ րենս դիր մար մին է: 
Խոր հուր դի ձևա վոր ման սկզբունք նե րը սահ ման ված են «ՀՀ պե տա կան հան րակր թա կան 
ու սում նա կան հաս տա տու թյու ն» ՊՈԱԿի օ րի նա կե լի կա նո նադ րու թյամբ, իսկ կար գը հաս
տա տում է ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյու նը:

Խորհր դի կազ մում ընդգրկ վում են նա խա րա րու թյան, մարզ պե տա րա նի ու հա մայն քի, ինչ
պես նաև ման կա վար ժա կան ու ծնո ղա կան խոր հուրդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Վեր ջին պա
հան ջը ծնո ղա կան և ման կա վար ժա կան խորհր դակ ցա կան մար մին նե րի գո յու թյու նը դարձ
նում է, փաս տո րեն, պար տա դիր:

Խոր հուր դը.
1. օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով ընտ րում է տնօ րեն
2. հաս տա տում է ու սում նա կան հաս տա տու թյան կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը, ներ քին 

կար գա պա հա կան կա նոն նե րը
3. հա վա նու թյուն է տա լիս ու սում նա կան հաս տա տու թյան զար գաց ման ծրագ րին
4. քննար կում և հա վա նու թյուն է տա լիս ու սում նա կան հաս տա տու թյան հաս տի քա յին և տա

րի ֆի կա ցիոն ցու ցակ նե րին
5. քննար կում է ու սում նա կան հաս տա տու թյան ա մե նամ յա ծախ սե րի նա խա հա շի վը
6. քննար կում է ֆի նան սատն տե սա կան և ու սում նա դաս տիա րակ չա կան գոր ծու նեու թյան 

հաշ վետ վու թյուն նե րը
7. ո րո շում է մաս նակ ցել ար տա քին գնա հատ մա նը, քննար կում է ներ քին և ար տա քին գնա

հատ ման արդ յունք նե րը
8. վե րահս կում է ու սում նա կան հաս տա տու թյան զար գաց ման ծրագ րի կա տար ման 

գոր ծըն թա ցը
9. հիմ նադ րի սահ մա նած կար գով սահ մա

նում է ու սում նա կան հաս տա տու թյան 
շա հույ թի տնօ րին ման հիմ նա կան ուղ ղու
թյուն նե րը և այլն:

Տ նօ րե նը հան րակր թա կան դպրո ցի գոր ծա
դիր մար մինն է և ի րա կա նաց նում է հաս տա
տու թյան ըն թա ցիկ ղե կա վա րում: Նա չի կա
րող խորհր դի ան դամ լի նել և մաս նակ ցում է 
նիս տե րին միայն խորհր դակ ցա կան ձայ նի 
ի րա վուն քով:

Տ նօ րե նին, որ պես պաշ տո նա տար ան ձի, 
ներ կա յաց վում են մի շարք ձևա կան (ո րա կա
վոր ման) և բո վան դա կա յին պա հանջ ներ: Նա 
պետք է հան դի սա նա ՀՀ քա ղա քա ցի, ու նե
նա բարձ րա գույն կրթու թյուն և վեր ջին տա
սը տար վա ըն թաց քում ման կա վար ժա կան, 

Պետական 
հանրակրթական 
ՈւՀ-ների ներքին 
կառավարումն 
իրականացվում է 
խորհրդակցական 
մարմինների և տնօրենի 
կողմից, որոնցից 
յուրաքանչյուրն ունի իր 
լիազորությունները

«
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գի տա ման կա վար ժա կան կամ կրթու թյան կա ռա վար ման ո լոր տի առն վազն 7 տար վա ընդ
հա նուր աշ խա տան քա յին փորձ: Տ նօ րե նի պաշ տո նին հա վակ նու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լուց 
ա ռաջ նրա գի տե լիք ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը նա խա պես պետք է հաս տատ վեն հա վաս
տագ րով, ո րը ու ժի մեջ է մինչև 5 տա րի: Հա վաս տա գի րը տրվում է քննու թյան արդ յուն քում, 
ո րի ժա մա նակ պետք է բա ցա հայտ վեն տնօ րե նի պաշ տո նի հա վակ նոր դի գի տե լիք ներն ու 
կա րո ղու թյուն նե րը կրթա կան և հա րա կից օ րենսդ րու թյան, ման կա վար ժու թյան, հո գե բա
նու թյան, ֆի նան սա կան ու տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան և այլ ո լորտ նե րում: Վե րոնշ ված 
պա հանջ նե րին բա վա րո րող անձ նա վո րու թյու նը պետք է ընտր վի խորհր դի կող մից11՝ հար
ցազ րույ ցի և ն րա կող մից մշակ ված հաս տա տու թյան զար գաց ման ծրագ րի քննարկ ման արդ
յուն քում: Տ նօ րե նի հետ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը ՀՀ ԿԳ նա խա րա րու թյու նը կամ 
մարզ պե տա րա նը (Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նը)՝ ըստ հաս տա տու թյան են թա կա յու թյան, 
կնքում է 5 տար վա ժամ կե տով: Տ նօ րե նը պաշ տո նա վա րում է մինչև իր աշ խա տան քա յին 
պայ մա նագ րով սահ ման ված լիա զո րու թյուն նե րի ա վար տը՝ ան կախ հա վաս տագ րի ժամ կե
տի լրա նա լուց:

Տ նօ րե նի պաշ տո նում նշա նակ ման նման բարդ հա մա կար գը նպա տա կաուղղ ված է ար տա
քին կա ռա վար ման ա պա կենտ րո նաց ման պայ ման նե րում, մաս նա գի տա կան և կր թու թյան 
կա ռա վար ման գի տե լիք նե րի ու հմտու թյուն նե րի ա պա հով ման մե խա նիզ մի սահ ման ման մի
ջո ցով, ներ քին կա ռա վար ման ու ժե ղաց մա նը:

գ. ՀՀ հան րակր թու թյան հա մա կար գի ֆի նան սա վո րու մը.
Հան րակր թա կան ՈՒՀնե րի ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծու նեու թյու նը պայ մա նա վոր

ված է նրանց կազ մա կեր պա կանի րա վա կան ձևով և սահ ման վում է կա ռա վար ման հա մա
կար գը սահ մա նող նույն ՀՀ օ րենք նե րով:

Հան րակր թա կան ոչ պե տա կան ՈՒՀնե րի ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գը պայ մա նա վոր
ված է հիմ նադ րի կող մից ընտր ված կազ մա կեր պա կանի րա վա կան ձևով և սահ ման վում է 
հաս տա տու թյան կա նո նադ րու թյամբ: Միա ժա մա նակ, ըստ օ րեն քի, նրան ցում գոր ծած վող 
ֆի նան սա կան չա փա նիշ նե րը չեն կա րող ցածր լի նել պե տա կան հա ման ման ու սում նա կան 

հաս տա տու թյուն նե րի հա մար պե տու թյան 
կող մից սահ ման ված չա փա նիշ նե րից:

Պե տա կան ՈՒՀնե րի պա րա գա յում՝ ֆի
նան սա վոր ման հա մա կար գը պայ մա նա վոր
ված է նրանց պե տա կան կամ հա մայն քա յին 
լի նե լու փաս տով: Պե տա կան ոչ առևտ րա յին 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սա վո րումն 
ի րա կա նաց վում է ՀՀ պե տա կան բյու ջեից, 
իսկ հա մայն քա յի նի նը՝ հա մայն քա յին բյու
ջեից: ՀՀ օ րենք նե րով նա խա տես վում են նաև 
ոչ պե տա կան՝ ֆի նան սա վոր ման լրա ցու ցիչ 
աղբ յուր ներ, ինչ պի սիք են ի րա վա բա նա կան 
և ֆի զի կա կան անձ նանց կող մից կա տար վող 
ներդ րում նե րը, տար բեր տե սա կի վճա րո վի 
ծա ռա յու թյուն նե րը և օ րենսդ րու թյա նը չհա
կա սող այլ աղբ յուր ներ:

11 Ընտրությունը կատարվում է ՀՀ կառավարության 04.03.2010թ.թիվ 319-Ն որոշմամբ հաստատված 
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 
համաձայն:

Պետական բյուջեից 

կրթության ոլորտին 

տրամադրված 

գումարների գերակշիռ 

մասը ուղղված է 

հանրակրթական 

դպրոցին

«
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Հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ֆի նան սա վո րու մը թե՛ պե տա կան 

և թե՛ հա մայն քա յին բյու ջեից ի րա կա նաց վում է մեկ սո վո րո ղի հաշ վար կով՝ ՀՀ կա ռա վա
րու թյան կող մից սահ ման ված չա փա նիշ նե րով: Նա խադպ րո ցա կան ՈՒՀնե րի, հիմ նա կան 
և ա վագ դպրոց նե րի, բարձրլեռ նա յին, լեռ նա յին բնա կա վայ րե րի և միև նույն բնա գա վայ րի 
միակ՝ մինչև 400 ա շա կերտ ու նե ցող դպրոց նե րի հա մար ֆի նան սա կան չա փո րո շիչ նե րը 
տար բե րակ ված են: Ըստ ներ կա յումս գոր ծող ֆի նան սա վոր ման բա նաձևի12՝ հան րակր թա
կան ՈՒՀին հատ կաց վող ընդ հա նուր գու մա րը գո յա նում է մեկ սո վո րո ղին ընկ նող տա րե
կան գու մա րի և սո վո րող նե րի թվի ար տադր յա լից՝ գու մա րած հաս տա տու թյան պահ պան
ման հա մար սահ ման ված նվա զա գույն գու մա րը: Ֆի նան սա վոր ման տվյալ մե խա նիզ մով 
հաշ վարկ վող և հաս տա տու թյուն նե րին տրա մադր վող գու մարն ամ բող ջու թյամբ ուղղ վում է 
ըն թա ցիկ ծախ սե րի վրա:

Ֆի նան սա վոր ման տվյալ մե խա նիզ մը լրաց վում է ծրագ րա յին ֆի նան սա վոր մամբ: Այն 
ար տա ցոլ ված է ՀՀ պե տա կան բյու ջեի «Կր թու թյա նը տրա մադր վող օ ժան դակ ծրագ րե ր» 
խմբում: Ծ րագ րա յին ֆի նան սա վո րու մը նպա տա կաուղղ ված է 1) սո վո րող նե րին, ման կա
վարժ նե րին և ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րին ուղղ ված օ ժան դա կու թյա նը, 2)hան րա
պե տա կան մի ջո ցա ռում նե րին (օր.՝ օ լիմ պիա դա նե րի), 3) ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
հիմ նա նո րոգ մա նը և շի նա րա րու թյա նը, 4) զար գաց ման ծրագ րե րին13:

 Նա խադպ րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ֆի նան սա վու մը, հա մա ձայն «Տե
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մաին նե րի մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի, դի տարկ վում է որ պես 
ՏԻՄե րի սե փա կան պար տա դիր լիա զո րու թյուն: Ֆի նան սա կան մի ջոց ներն ուղ ղում են աշ
խա տա վար ձի, սննդի, գույ քի, տնտե սա կան ու կո մու նալ ծախ սե րի վրա: Շեն քե րի վե րա նո
րոգ ման (վե րա կա ռուց ման) գու մար նե րը սահ ման վում են ա ռան ձին տո ղով:

«Կր թու թյան ո րակ և հա մա պա տաս խա նու թյու ն» ծրագ րի շրջա նակ նե րում ըն թա ցող բա րե
փո խում ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով, ներդ րու մա յին մա սով ի րա կա նաց վում է ֆի նան
սա վո րում նաև ՀՀ պե տա կան բյու ջեից: 2012թ. ՀՀ պե տա կան բյու ջեով նա խադպ րո ցա կան 
կրթու թյա նը նա խա տես ված է տրա մադ րել 156669.2 հազ. դրամ:

Նա խադպ րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյան ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան, սե
փա կա նու թյան օգ տա գործ ման և պահ պան ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա
նաց նում է հա մայն քի ղե կա վա րը, ինչ պես նաև ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված այլ պե
տա կան մար մին ներ:

 Պե տա կան բյու ջեից կրթու թյան ո լոր տին տրա մադր ված գու մար նե րի գե րակ շիռ մա սը (մոտ 
85 %ը) ուղղ ված է հան րակր թա կան դպրո ցին14: Ծ րագ րա յին ֆի նան սա վոր ման մա սում տեղ 
են գտնում զար գաց ման ծրագ րե րով, ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ ստանձ նած ֆի նան սա կան պար
տա վո րու թյուն ներ, ինչ պես նաև այլ ծրագ րեր:

Հա մա ձայն «Կր թու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի 6րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տի՝ տար րա կան դա
սա րան նե րի ա շա կերտ նե րին պե տու թյունն անվ ճար ա պա հո վում է դա սագր քե րով, (բա ցա
ռու թյամբ օ տար լե զու նե րի և ե րաժշ տու թյան դա սագր քե րի), իսկ սո ցիա լա պես ա նա պա հով 
ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րին՝ տար րա կան ընդ հա նուր կրթա կան ծրագ րե րով նա խա տես ված 
դա սագր քե րով: Այս պա հան ջով են պայ մա նա վոր ված ՀՀ պե տա կան բյու ջեում տեղ գտած 
«Տար րա կան դպրո ցի ա շա կերտ նե րին դա սագր քե րով և ու սում նա կան գրա կա նու թյամբ 
ա պա հո վու մ» և «Սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի դա սագր քե րի վար
ձավ ճար նե րի փոխ հա տու ցու մ» տո ղե րը:

12 Տե´ս. ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010թ. թիվ 851-Ն և ՀՀ կրթության ու գիտության նախարարի 2010թ. 
թիվ 1730-Ն համատեղ հրամանը:

13 Տե´ս. ՀՀ օրենք «ՀՀ կրթության զարգացման 2011-2015թթ. պետական ծրագիրը հաստատելու մասին»
14 Տե´ս. ՀՀ օրենք «ՀՀ կրթության զարգացման 2011-2015թթ. պետական ծրագիրը հաստատելու մասին»
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«Հան րակր թու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված են ման կա վարժ նե րի վե րա պատ
րաստ ման, ա տես տա վոր ման, տա րա կար գե րի շնորհ ման գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք են թադ
րում են ա տես տա վոր ման հետ կապ ված ծախ սե րի և տա րա կար գեր ստա ցած ու սու ցիչ նե րին 
հա վե լավ ճար նե րի տրա մադ րում:

Հա մա ձայն «Հան րակր թու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի 35րդ հոդ վա ծի 6րդ  են թա կե տի՝ սահ
մա նա մերձ, բարձրլեռ նա յին և լեռ նա յին բնա կա վայ րե րի պե տա կան ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րի ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րի հա մար սահ ման վում է հա վել յալ աշ խա
տա վարձ, ին չը հիմք է ՀՀ պե տա կան բյու ջեում հա մա պա տաս խան փոխ հա տու ցում սահ մա
նե լու հա մար և այլն:

Բ յու ջե տի ծախ սա յին հոդ ված նե րի մի մա սը բխում է զար գաց ման ծրագ րե րի տրա մա բա
նու թյու նից: Այդ պի սիք են, օ րի նակ, 2012թ. «Ա վագ դպրոց նե րի շեն քե րի հիմ նա նո րո գու մ», 
«Ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաս տու մ», «Հա մաշ խար հա յի բան կի «Կր թու թյան ո րակ և հա մա
պա տաս խա նու թյու ն» ծրա գի ր» և այլ հոդ ված ներ:

Մ նա ցած ծախ սա յին հոդ ված նե րը կա րող են բխել ըն թա ցիկ նպա տա կա հար մա րու թյու
նից, ար տա ցոլ ված լի նեն կրթու թյան զար գաց ման պե տա կան ծրագ րե րում և ուղղ ված լի նեն 
կրթու թյան ո րա կի բա րե լավ մա նը:

 Հան րակր թու թյան ֆի նան սա վո րու մը ՀՀ պե տա կան բյու ջեից ի րա կա նաց վում է ինչ պես 
հան րակր թա կան ՈՒՀնե րի, այն պես էլ ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան, 
մարզ պե տա րան նե րի (Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի) և կր թա կան հա մա կար գի այլ կա ռույց
նե րի մի ջո ցով:

1.2 Ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րը ՀՀ հան րակր թու թյան հա մա կար գում

ա. «Ման կա վար ժա կան աշ խա տո ղ» հաս կա ցու թյու նը, ման կա վարժ նե րի տեղն ու 
դե րը ՀՀ հան րակր թու թյան հա մա կար գում.

Ման կա վար ժա կան աշ խա տո ղը (ման կա վար ժը) ու սում նա կան և դաս տիա րակ չա կան գոր
ծըն թաց նե րի մաս նա կից նե րից մեկն է: Հա մա ձայն «Հան րակր թու թյան մա սի ն» 3րդ հոդ վա
ծի՝ ման կա վար ժը սո վո րող նե րի կող մից հան րակր թա կան (հի մնա կան, լրա ցու ցիչ) ծրագ րե րի 
յու րաց ման և ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րի պա հանջ նե րի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցին, 
ինչ պես նաև ու սուց ման մե թոդ նե րի կի րառ ման մի ջո ցով հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րի, 

հմտու թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի ձեռք
բեր մա նն ար ժե քա յին հա մա կար գի ձևա վոր
մա նը նպաս տող և (կամ) դրանք ա պա հո վող 
ՈՒՀի աշ խա տա կից է:

Այս պի սով՝ ման կա վարժ նե րի շար քին են 
դաս վում ՈՒՀնե րի վար չա կազ մը, ի դեմս 
տնօ րեն նե րի և տ նօ րե նի տե ղա կալ նե րի, ու
սու ցիչ նե րը, դաս տիա րակ նե րը և ու սում
նա կան ու դաս տիա րակ չա կան գոր ծըն թա
ցում սո վո րող նե րի հետ ան մի ջա կա նո րեն 
առնչվող այլ աշ խա տող ներ: Վեր ջին նե րի 
ցանկն ար տա ցո լում է ման կա վար ժա կան գի
տու թյան ներ կա մա կար դա կը և սեր տո րեն 
պայ մա նա վո րված է ու սում նա կան ու դաս
տիա րակ չա կան գոր ծըն թաց նե րի նկատ
մամբ կազ մա կեր պա կան, մե թո դա կան և բո

Մանկավարժները 

կապող օղակ են 

հանդիսանում 

հանրակրթական 

ծրագրերի յուրացման 

և արժեքային 

համակարգի 

ձևավորման միջև

«
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վան դա կա յին պա հանջ նե րով: Այն սահ ման վում է հա մա պա տաս խան օ րենք նե րով ու ի րա
վա կան ակ տե րով:

Օ րեն քում տրված սահ ման ման մեջ հիմ նա կան և լ րա ցու ցիչ հան րակր թա կան ծրագ րե րի 
հի շա տա կու մը շեշ տում է նաև հիմ նա կան ծրագ րե րից դուրս՝ կա մա վո րա կան սկզբուն քով 
սո վո րող նե րի, նա խա սի րա կան կրթա կան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար մանն ուղղ ված աշ
խա տան քի ման կա վար ժա կան բնույ թը: Դ րա նով իսկ սահ մա նու մը նե րա ռում է նա խադպ րո
ցա կան, հան րակր թա կան և ար տադպ րո ցա կան կրթա դաս տիա րակ չա կան ՈՒՀնե րի հա մա
պա տաս խան աշ խա տող նե րին:

«ՀՀ նա խադպ րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ղե կա վար և ման կա վար ժա
կան կազ մի տա րի ֆաո րա կա վոր ման բնու թագ րե րը հաս տա տե լու մա սի ն» ՀՀ կա ռա վա րու
թյան 2011թ. թիվ 416Ն ո րոշ մամբ՝ նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան ո լոր տում սահ ման վում են 
ման կա վար ժա կան հետև յալ պաշ տոն նե րը.
1. տնօ րեն,
2. մե թո դիստ՝ ու սում նա դաս տիա րակ չա կան աշ խա տան քի գծով տնօ րե նի տե ղա կալ,
3. դաս տիա րակ,
4. լո գո պեդ,
5. հո գե բան,
6. սո ցիա լա կան ման կա վարժ,
7. ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի գծով հրա հան գիչ,
8. ե րաժշ տու թյան դաս տիա րակ,
9. պա րու սույց:

Հան րակր թա կան ո լոր տի ման կա վար ժա կան պաշ տոն նե րը սահ ման ված են ՀՀ կա
ռա վա րու թյան 14.10.2010թ. թիվ 1391 ո րոշ մամբ: Ան վա նա ցան կում նե րառ ված են հետև յալ 
պաշ տոն նե րը.
1. տնօ րեն,
2. ու սում նա կան աշ խա տան քի գծով տե ղա կալ,
3. մաս նա գի տաց ված կրթա կան ա ջակ ցու թյուն նե րի գծով տե ղա կալ,
4. տնտե սա կան աշ խա տան քի գծով տե ղա կալ,
5. դաս տիա րակ չա կան աշ խա տան քի կազ մա կեր պիչ,
6. ու սու ցիչ,
7. հա տուկ ման կա վարժ,
8. հո գե բան,
9. սո ցիա լա կան ման կա վարժ,
10. զին ղեկ,
11. գրա դա րա նա վար,
12. լա բո րանտ:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2002թ. թիվ 1245Ն ո րոշ մամբ ար տադպ րո ցա կան կրթա դաս տիա
րակ չա կան հաս տա տու թյուն նե րում նա խա տես վում են. 1) տնօ րե նի, 2) տնտե սա կան գծով 
տնօ րե նի տե ղա կա լի և 3) խմբա կա վա րի ման կա վար ժա կան պաշ տոն նե րը:

Սահ ման ված ան վա նա ցան կե րը հիմք են աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան, աշ խա տան քի 
ըն դուն ման, աշ խա տան քից ա զատ ման կա նո նա կարգ ման, կեն սա թո շակ նե րի նշա նակ ման, 
ար ձա կուր դի ու հանգս տի ռե ժի մի սահ ման ման և սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կը ար տա ցո լող 
այլ աշ խա տան քա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հա մար:

Ման կա վար ժի տեղն ու դե րը կրթա կան հա մա կար գում պայ մա նա վոր վում է նախևա ռաջ 
օ րենսդ րո րեն սահ ման ված ման կա վար ժի պե տա կան սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րով և ու
սում նա կան ու դաս տիա րակ չա կան գոր ծըն թա ցում նրան ամ րագր ված ի րա վուք նե րով ու 
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պար տա կա նու թյուն նե րով: «Կր թու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քը ե րաշ խա վո րում է, որ ման
կա վար ժի աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան դրույ քա չա փը չի կա րող ցածր լի նել բյու ջե տա
յին հիմ նարկ նե րի աշ խա տող նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձից, ինչ պես նաև կար գա վո րում է 
ու սում նա կան հաս տա տու թյան կող մից մաս նա գի տա կան ո րա կի բարձ րաց ման և վե րա
պատ րաստ ման գոր ծըն թաց նե րի ի րա գոր ծու մը: Օ րեն քը ա ռանձ նա հա տուկ կար գա վի
ճակ է ա պա հո վում սահ մա նա մերձ, բարձրլեռ նա յին և լեռ նա յին բնա կա վայ րե րի պե տա կան 
հան րակր թա կան ՈՒՀնե րի ու սու ցիչ նե րի հա մար:

 Ման կա վար ժի հիմ նա կան ի րա վունք նե րի շրջա նա կը վե րա բե րում է ՈՒՀնե րի ներ քին 
կա ռա վար մա նը: Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ման կա վար ժին տրված ի րա վուք ներն ա պա
հո վում են նրա դաս տիա րակ չա կան գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյու նը: Ման կա վարժն 
ի րա վունք ու նի, օ րի նակ.
1. ընտ րել և կի րա ռել դա սա վանդ ման մե թոդ ներ, ե րաշ խա վոր ված դա սագր քեր և այլ 

ու սում նաօ ժան դակ նյու թեր՝ պե տա կան չա փո րոշ չի պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու 
պայ մա նով,

2. ու նե նալ անհ րա ժեշտ կազ մա կեր պա կան և ն յու թա տեխ նի կա կան պայ ման ներ,
3. մաս նակ ցել վե րա պատ րաս տում նե րի, գի տա ժո ղով նե րի, քննար կում նե րի,
4. քննար կել և կար ծիք հայտ նել (ինչ պես բա նա վոր, այն պես էլ գրա վոր) գոր ծող ծրագ րե

րի, դա սագր քե րի և ու սում նաօ ժան դակ մի ջոց նե րի մա սին:
Ի րա վունք նե րի շար քում կան այն պի սիք, ո րոնք ընդգ ծում են ման կա վար ժի անձ նա կան 

կար գա վի ճա կը և ն րա սո ցիալբա րո յա կան ար ժե քը: Օ րի նակ, սահ ման ված է, որ ման կա
վարժն ու նի պաշտ պան ված լի նե լու ի րա վունք սո վո րող նե րի, ման կա վար ժա կան և այլ աշ
խա տող նե րի այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րից, ո րոնք նսե մաց նում են նրա մաս նա գի տա կան 
վար կա նիշն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը:

Տր ված ի րա վունք նե րի դի մաց ման կա վար ժը միա ժա մա նակ պար տա վոր է հար գել սո վո
րո ղի ի րա վունք ներն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը, հետևո ղա կա նո րեն բարձ րաց նել իր մաս
նա գի տա կան ո րակ նե րը, հա մա գոր ծակ ցել ծնող նե րի և գոր ծըն կեր նե րի հետ, պատ շա ճո
րեն ի րա կա նաց նել իր ու սում նա կան ու դաս տիա րակ չա կան աշ խա տան քը:

20112012 ու սում նա կան տար վա տվյալ նե րով՝ ՀՀ հան րակր թա կան հա մա կար գում (բա
ցա ռու թյամբ նա խադպ րո ցա կան) աշ խա տում է 41 757 ման կա վարժ, ո րից 6 640ը տղա
մարդ: 40 715 ման կա վարժ ներգ րավ ված է պե տա կան հան րակր թա կան ՈՒՀնե րում, իսկ 
1042ը՝ ոչ պե տա կան: 40.340 ման կա վարժ աշ խա տում է հան րակր թա կան, 544ը՝ մաս նա
գի տաց ված, իսկ 873ը՝ հա տուկ դպրոց նե րում:

բ. Ման կա վար ժա կան անձ նա կազ մի կա ռա վա րու մը ՀՀ հան րակր թա կան  
հա մա կար գում:

Ման կա վար ժա կան անձ նա կազ մի կա ռա վա րու մը ՀՀ հան րակր թա կան հա մա կար գում 
ի րա կա նաց վում է ման կա վարժ նե րին ներ կա յաց վող ո րա կա վոր ման պա հանջ նե րի, պաշ
տոն նե րի նկա րագ րե րի սահ ման ման, ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման, վե րա պատ րաստ ման, 
ա տես տա վոր ման, աշ խա տան քի ըն դուն ման, աշ խա տան քից ա զատ ման գոր ծըն թաց նե րի, 
գնա հատ ման և խ րա խուս ման հա մա կար գե րի մի ջո ցով:

Ման կա վարժ նե րին ներ կա յաց վող հիմ նա կան պա հանջ նե րը. Ման կա վարժ նե րին ներ
կա յաց վող պա հանջ նե րը սահ ման ված են ե րեք մա կար դա կի ի րա վա կան փաս տաթղ թե
րում. ՀՀ օ րենք նե րում, ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րում, նա խադպ րա ցա կան ու հան
րակր թա կան ՈՒՀնե րի կա նո նադ րու թյու նում, ինչ պես նաև ար տա ցոլ վում են նա խադպ
րա ցա կան ու հան րակր թա կան ՈՒՀնե րի տա րի ֆի կա ցիոն ցու ցակ նե րում: Ներ կա յաց նենք 
ի րա վա կան այդ հա մա կար գը.
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«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք
Սահմանված են`
Հոդ. 12` տնօրենի իրավասությունները,
Հոդ. 24` մանկավարժ աշխատելու սահմանափակումները
Հոդ. 27` մանկավարժի իրավունքներն ու պարտականությունները:

ՀՀ կառաարության 2010թ. թիվ 1391 որոշում
Սահմանված են`
մանկավարժական պաշտոնների նկարագրեր:

ՈՒՀ-ի կանոնադրություն
Սահմանված են`
տվյալ դպրոցում առկա պաշտոնները և նրանցում մանկավարժների 
պարտականությունները:

Նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան հա մար այս նույն աս տի ճա նա վո րու մը կա րե լի է պատ կե
րել հետև յալ կերպ.

«Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք
Սահմանված են`
Հոդ.22 ուսումնադաստիարակչական գործընթացի մասնակիցները

ՀՀ կառավարության 2011թ. թիվ 416-Ն որոշում
Սահմանված են`
ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրեր:

ՈՒՀ-ի կանոնադրություն
Սահմանված են`
տվյալ տեսակի դպրոցում առկա պաշտոնները և նրանցում 
մանկավարժների պարտականությունները:

ՀՀ օ րենք ներն այս աս տի ճա նա կար գում կա տա րում են եր կա կի գոր ծա ռույթ: Նախևա ռաջ՝ 
նրանք հիմք են ա վե լի ցածր ի րա վա կան ուժ ու նե ցող ակ տե րի մշակ ման և հան րակր թու թյան 
ո լոր տում ի րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հա մար: Մ յուս կող մից՝ օ րեն քը ու ղե
նիշ է ի րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հետևո ղա կան և աս տի ճա նա կան խմբագր ման հա մար: 
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Այս դեպ քում՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը ցան կա լի ու ի րա կան վի ճակ նե րի միջև ժա
մա նա կա վոր և տա րան ցիկ միջ նոր դի դեր է կա տա րում: Ն րա և օ րեն քի դրույթ նե րի միջև 
ա ռա ջա նում է ան հա մա պա տաս խա նու թյուն, ո րը հիմ նա վոր վում է օ րեն քի ան ցու մա յին 
դրույթ նե րով: Ներ կա յումս նման ան ցու մա յին վի ճա կում են գտնվում ման կա վար ժին ներ
կա յաց վող պա հանջ նե րը:

Ման կա վար ժին ներ կա յաց վող հիմ նա կան պա հանջ ներն ար տա ցոլ ված են պաշ տոն նե րի 
նկա րագ րե րում: Ն կա րագ րե րը սահ մա նում են ման կա վար ժի հա մար անհ րա ժեշտ՝

ա. ո րա կա վո րու մը (կրթու թյան աս տի ճան, մաս նա գի տու թյուն, փորձ),
բ. գի տե լիք նե րը,
գ. կա րո ղու թյուն նե րը,
դ. պար տա կա նու թյուն նե րը:

Տար բեր ման կա վար ժա կան պաշ տոն նե րի հա մար ո րա կա վոր ման պա հանջ նե րը տար
բե րակ ված են:

Հան րակր թա կան ՈՒՀնե րում ա մե նա բարձր ո րա կա վո րու մը պա հանջ վում է տնօ րե նի 
պաշ տոնն զբա ղեց նե լու հա մար՝ բարձ րա գույն կրթու թյուն և վեր ջին տա սը տար վա ըն
թաց քում ման կա վար ժա կան, գի տա ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի կամ կրթու թյան կա
ռա վար ման ո լոր տի առն վազն յոթ տար վա փորձ:

Տ նօ րե նի՝ ու սում նա կան գծով, մաս նա գի տաց ված կրթա կան ա ջակ ցու թյուն նե րի գծով 
տե ղա կալ նե րի, ու սուց չի պաշ տոն նե րի հա մար սահ ման ված չէ պար տա դիր ման կա վար ժա
կան կրթու թյուն: Ն րան կա րող է հա վա սա րակշ ռել ման կա վար ժա կան սահ ման ված տևո
ղու թյան ստա ժը: Ու սու ցի չը կա րող է ու նե նալ նաև մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյուն:

Պար տա դիր ման կա վար ժա կան կամ տվյալ պաշ տո նին հա մա պա տաս խա նող մաս նա
գի տա կան ո րա կա վո րում պա հանջ վում է դաս տիա րակ չա կան աշ խա տան քի կազ մա կերպ
չի, հա տուկ ման կա վար ժի, հո գե բա նի, սո ցիա լա կան ման կա վար ժի և զին ղե կի հա մար:

Ո րա կա վոր ման ա մե նա ցածր պա հանջ նե րը ներ կա յաց ված են տնօ րե նի տնտե սա կան աշ
խա տան քի գծով տե ղա կա լին, գրա դա րա նա վա րին և լա բո րան տին: Ն րանց ներ կա յաց վող 
միակ պա հան ջը բարձ րա գույն կամ մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյան առ կա յու թյունն է:

Միա ժա մա նակ, հա մա ձայն օ րեն քի, ու սու ցի չը պար տա դիր պետք է ու նե նա ման կա վար
ժա կան կրթու թյուն կամ բարձ րա գույն կրթու թյուն՝ հա մա պա տաս խան ո րա կա վոր մամբ և 
վեր ջին 10 տար վա ըն թաց քում առն վազն 5 տար վա ման կա վար ժա կան ստաժ: Այս պա
հան ջը ու սուց չի նկատ մամբ ու ժի մեջ է մտնում 2018 թվա կա նից: Այլ կերպ ա սած՝ 2018 
թվա կա նից դպրո ցում պետք է աշ խա տեն միայն բարձ րա գույն կրթու թյամբ մաս նա գետ
ներ, իսկ ևս մի քա նի տա րի անց՝ միայն ման կա վար ժա կան բարձ րա գույն կրթու թյամբ 
ման կա վարժ ներ:

Գի տե լիք նե րի և դ րանց հա մա պա տաս խան կա րո ղու թյուն նե րի հար ցում բո լոր ման կա
վար ժա կան պաշ տոն նե րը կա րե լի է բա ժա նել ե րեք խմբի. 1) տնօ րեն, 2) տնօ րե նի եր կու 
տե ղա կալ ներ, դաս տիա րակ չա կան աշ խա տան քի կազ մա կեր պիչ, ու սու ցիչ, 3) հա տուկ 
ման կա վարժ, սո ցիա լա կան ման կա վարժ, զին ղեկ, հո գե բան, 4) տնօ րե նի տնտե սա կան 
գծով տե ղա կալ, գրա դա րա նա վար, լա բո րանտ:

ՀՀ օ րենսդ րու թյան և այլ ի րա վա կան ակ տե րի ի մա ցու թյու նը պար տա դիր է բո լոր ման
կա վարժ նե րի հա մար: Պաշ տոն նե րի մեծ մա սի դեպ քում պար տա դիր է նաև հո գե բա նա
ման կա վար ժա կան գի տե լիք նե րը (ման կա վար ժու թյուն, հո գե բա նու թյուն, ֆի զիո լո գիա, 
հի գիե նա յի հի մունք ներ): Ո րոշ պաշ տոն նե րի հա մար սահ ման ված են նաև սո վո րող նե րի 
կյան քի և ա ռող ջու թյան պահ պան ման ուղ ղու թյամբ մշակ ված կա նոն նե րի (աշ խա տան քի 
պաշտ պա նու թյան, անվ տան գու թյան տեխ նի կա յի, հա կահր դե հա յին անվ տան գու թյան, 
ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան կա նոն ներ) պար տա դիր ի մա ցու թյուն:
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Տ նօ րե նի գի տե լիք նե րի հա մա կար գում հատ կա պես շեշ տադր վում է ի րա վա կան բա զա յի 

ի մա ցու թյու նը: Պար տա դիր են հա մար վում նաև հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գի տե լիք ներն 
ու սո վո րող նե րի կյան քի և ա ռող ջու թյա նը պահ պան ման մա սին կա նոն նե րի ի մա ցու թյու նը:

Երկ րորդ խմբում, որ պես պա հանջ, ա վե լի ընդգծ ված են հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գի
տե լիք ներն ու սո վո րո ղի կյան քի և ա ռող ջու թյա նը պահ պան ման կա նոն նե րի ի մա ցու թյու նը:

Եր րորդ խմբում կարևոր վում են հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը:
 Չոր րորդ խումբն ա ռանձ նա նում է նրա նով, որ այդ խմբի աշ խա տող նե րի հա մար բա ցա

կա յում է հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գի տե լիք ներ ու նե նա լու պա հան ջը:
20112012 ու սում նա կան տար վա տվյալ նե րով՝ ՀՀում աշ խա տում է 41402 ման կա վարժ 

(տնօ րեն նե րին չհաշ ված), ո րից միայն 1022ը՝ ոչ պե տա կան հան րակր թա կան ՈՒՀնե րի հա
մա կար գում: Ներ կա յումս ՈՒՀնե րում աշ խա տում են բարձ րա գույն, թե րի բարձ րա գույն, մի
ջին մաս նա գի տա կան ման կա վար ժա կան և ոչ ման կա վար ժա կան, ինչ պես նաև միջ նա կարգ 
կրթու թյամբ ման կա վարժ ներ: Ման կա վարժ նե րի բաշ խա վա ծու թյունն ըստ նրանց կրթա կան 
մա կար դա կի.

 Բարձ րա գույն Թե րի 
բարձ րա գույն

 Մի ջին 
մաս նա գի տա կան

 Միջ նա կարգ 
ընդ հա նուր

Ման կա վար ժա կան 33 201 4 358 500 

Ոչ ման կա վար ժա կան 5 827 605 37 

137

Բարձ րա գույն ման կա վար ժա կան կրթու թյամբ ման կա վարժ ներն 20112012 ու սում նա կան 
տար վա տվյալ նե րով կազ մում են ման կա վարժ նե րի ընդ հա նուր թվի շուրջ 79.5 %ը: Այս թի
վը 2.5 %ով գե րա զան ցում է նա խորդ՝ 20102011 ուս տար վա տվյալ նե րը: Նա խորդ ուս տա րում 
հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում բարձ րա գույն, այդ թվում՝ ման կա
վար ժա կան կրթու թյամբ ման կա վարժ նե րի մաս նա բա ժի նը ման կա վարժ նե րի ընդ հա նուր 
թվի մեջ ա վե լի փոքր էր: Իսկ մնա ցած բո լոր խմբե րի (թե րի բարձ րա գույն, մի ջին մաս նա գի
տա կան, միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան) մաս նա բա ժի նը՝ ա վե լի մեծ է:

Ման կա վարժ նե րի (բա ցա ռու թյամբ տնօ րե նի) կազմն ըստ տա րի քա յին խմբե րի.
 Մինչև 
25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-ից 

բարձր

2 256 3 557 3 841 4865 5 379 5 622 6 165 5  592 3642 838

Այս պի սով, ման կա վարժ նե րի մեծ մա սը գտնվում է 4060 տա րի քա յին խմբում: Այս խում բը 
կազ մում է ման կա վարժ նե րի ընդ հա նուր թվի 54  %ը:

Հիմ նա կան պա հանջ նե րի և չա փա նիշ նե րի սահ մա նումն ստեղ ծում է օ րենսդ րա կան վե
րահս կո ղու թյան հնա րա վո րու թյուն: Հան րակր թու թյան ո րա կի ա պա հով ման նպա տա կով և 
հաշ վի առ նե լով ման կա վար ժի կենտ րո նա կան դե րը ու սում նա կան ու դաս տիա րակ չա կան 
գոր ծում՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված է պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող լա վա
գույն նե րին ՀՀ հան րակր թու թյան հա մա կար գում ընդգ րե լու մե խա նիզմ: Դա ու սուց չի թո փուր 
պաշ տո նի հա մար մրցույթն է:

Ման կա վար ժի թա փուր պաշ տո նի հա մար մրցույթն անց կաց նե լու օ րենսդ րա կան պա հան ջը 
գոր ծում է 2010 թվա կա նից ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ 1262 ո րոշ մամբ:

Ման կա վար ժի ընտ րու թյան ի րա վա սու թյուն նե րը պատ կա նում են մրցու թա յին հանձ նա ժո
ղո վին, ո րի կազ մում ընդգրկ վում են տնօ րե նը (հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ), տնօ րե նի տե
ղա կալ նե րը, մաս նախմ բի ղե կա վար նե րը, տվյալ և այլ ՈՒՀի մաս նա գետ ու սու ցիչ նե րը: Ու
սուց չի նշա նա կու մը կա տար վում է տնօ րե նի կող մից:
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Ընտ րու թյու նը կա տար վում է եր կու փու լով՝ գրա վոր և բա նա վոր քննու թյան արդ յուն քոմ: 
Գ րա վոր փու լում ստուգ վում են ու սոց չի պաշ տո նի հա վակ նոր դի մաս նա գի տա կան ո րակ նե
րը՝ պե տա կան հան րակր թու թյան չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան: Բա նա վոր փու լում 
ստուգ վում են նրա ման կա վար ժա կան և մաս նա գի տա կան գործ նա կան հմտու թյուն ներ:

Ըն թա ցիկ գնա հատ ման հա մա կար գ: Ու սուց չին աշ խա տան քի ըն դու նե լուց հե տո ծա գում 
են նրա ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի պահ պան ման և հար մա րեց ման խնդիր ներ: Դ րանք, 
հիմ նա կա նում, լուծ վում են վե րա պատ րաստ ման ու ա տես տա վոր ման մի ջո ցով:

Վե րա պատ րաստ ման (ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման) և ա տես տա վոր ման գոր ծըն թաց նե
րը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են: Վե րա պատ րաս տու մը նա խոր դում է ա տես տա վոր մա
նը: Վե րա պատ րաս տումն ու ա տես տա վո րումն ի րա կա նաց վում են հինգ տա րին մեկ ան գամ: 
Վե րա պատ րաս տումն անց կաց վում է հան րակր թա կան ՈՒՀի ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի 
հաշ վին:

Ա տես տա վոր ման նպա տակն է ո րո շել ու սուց չի գի տե լիք նե րի, աշ խա տան քա յին կա րո ղու
թյուն նե րի, հմտու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը զբա ղեց րած պաշ տո նին: Պարզ ըն
թա ցա կար գով ա տես տա վոր վումն ի րա կա նաց վում է ու սուց չի փաս տաթղ թե րի քննու թյան 
հի ման վրա: Այն անց կաց վում է մար զում (Երևա նում) տա րած քա յին հանձ նա ժո ղո վի կող
մից: Հանձ նա ժո ղո վի բա ցա սա կան ո րոշ ման կամ ո րա կա վոր ման տա րա կար գի փո փոխ ման 
մա սին ո րոշ ման դեպ քում՝ ու սու ցիչն անց նում է ա տես տա վո րում բարդ ըն թա ցա կար գով, 
ո րը նա խա տե սում է եր կու՝ թես տա վոր ման և հար ցազ րույ ցի փու լեր: Դ րանք անց կաց վում 
են հան րա պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից՝ բարդ ըն թա ցա կար գով: Ա տես տա վոր ման վե
րա բեր յալ բա ցա սա կան ո րո շու մը հիմք է ման կա վար ժին աշ խա տան քից ա զա տե լու հա մար:

Ու սուց չի կեն սա թո շա կա յին տա րիքն ինք նին հիմք չէ նրան աշ խա տան քից ա զա տե լու 
հա մար:

Խ րա խուս ման հա մա կարգ: Խ րա խուս ման հա մա կարգն ի րա կա նաց վում է եր կու ձևով՝ 
ֆի նան սա կան և բա րո յա կան: Ու սուց չի աշ խա տան քի ֆի նան սա կան խրա խու սումն ի րա կա
նաց վում է նրան ո րա կա վոր ման տա րա կար գե րի շնորհ ման և դ րանց հա մա պա տաս խան՝ 
հա վե լավ ճար նե րի սահ ման ման մի ջո ցով: Ու սուց չի տա րա կար գը կոչ ված է ցույց տա լու նրա 
մաս նա գի տա կան և ման կա վար ժա կան գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե
րի մա կար դա կը: Այն շնորհ վում է ա տես տա վոր ման արդ յուն քում: Ա տես տա վոր ման կար
գով նա խա տես ված են ե րեք մա կար դա կի տա րա կար գեր, ո րոնք տրվում են հա ջոր դա բար: 
Բարձ րա գույն տա րա կար գը եր րորդն է: Այն շնոր հե լու հա մար պա հանջ վում է ինք նու րույն 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք, նոր մե թոդ նե րի, լրա ցու ցիչ ու սում նաօ ժան դակ նյու թե րի 
կի րա ռում, ան հա տա կա նաց ված հո գե բա նա ման կա վար ժա կան մո տե ցում: Երկ րորդ մա կար
դա կի տա րա կարգ ու նե ցող ու սու ցի չը տի րա պե տում է ու սում նա կան նյու թին, կա րո ղա նում է 
ձևա վո րել իր ա շա կերտ նե րի ինք նու րույն մտա ծո ղու թյու նը, ցու ցա բե րում է ան հա տա կա
նաց ված հո գե բա նա ման կա վար ժա կան մո տե ցում, ինք նու րույն մշա կում է ա ռան ձին դա
սըն թա ցի թե մա տիկ միա վոր ներ: Ա ռա ջին մա կար դա կի տա րա կար գի ու սու ցի չը տի րա պե
տում է իր դա սա վան դած ա ռար կա յի ողջ բո վան դա կու թյա նը և ու նի պե տա կան ծրագ րե րի 
և չա փո րո շիչ նե րի շրջա նակ նե րում իր պար տա կա նու թյուն նե րը պատ շա ճո րեն կա տա րե լու 
կա րո ղու թյուն ներ:

Նա խադպ րո ցա կան ՈՒՀնե րի և լ րա ցու ցիչ կրթու թյան հաս տա տու թյուն նե րի դաս տիա
րակ նե րի հա մար տա րա կար գեր և հա վե լավ ճար ներ նա խա տես ված չեն:

Բա րո յա կան խրա խու սանքն ի րա կա նաց վում է գե րա զան ցա պես «Լա վա գույն ու սու ցի չ» և 
«Լա վա գույն դաս տիա րա կ» մրցույթ նե րի մի ջո ցով: Մր ցույթ ներն ա մե նամ յա են և տար բեր 
ան վա նա կար գե րի սահ ման ման մի ջո ցով կոչ ված են խրա խու սե լու ման կա վար ժի ստեղ ծա
գոր ծա կան աշ խա տան քը, նո րա րա րա կան մե թոդ նե րի և ա ռա ջա վոր փոր ձի կի րա ռու մը:
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Ու սու ցիչ նե րին հնա րա վո րու թյուն է տրվում «Կր թու թյու ն» թեր թում և www.armedu.am 

կրթա կան կայ քում հան դես գալ սե փա կան հոդ ված նե րոով և մե թո դա կան մշա կում նե րով: 
Հ րա պա րակ ված նյու թե րը բարձ րաց նում են ու սուց չի հե ղի նա կու թյու նը, ինչ պես նաև հաշ վի 
են առն վում «Լա վա գույն ու սու ցի չ», «Լա վա գույն դաս տաի րա կ» մրցույթ նե րում կամ ա տես
տա վոր ման ժա մա նակ:

Լ րա ցու ցիչ կրթու թյան ո լոր տում պե տա կա նո րեն սահ ման ված խրա խուս ման հա մա կարգ 
չի գոր ծում:

գ. Ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան հա մա կար գը:
Ման կա վար ժի վար ձատ րու թյունն ի րա կա նաց վում է ՈՒՀի կազ մա կեր պա կանի րա վա կան 

ձևին և ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գին հա մա պա տաս խան: Քա նի որ դպրոց նե րը ֆի նան
սա վոր վում են ա շա կերտ նե րի թվով, հնա րա վոր չէ օ րենսդ րո րեն սահ մա նել մա նակ վար ժի 
վար ձատ րու թյան կա յուն չափ: Ա շա կերտ նե րի թվով ֆի նան սա վոր ման պա րա գա յում ման
կա վար ժի վար ձատ րու թյու նը պայ մա նա վոր վում է ՈՒՀի առ կա մի ջոց նե րով: Պե տա կան 
նա խադպ րո ցա կան և հան րակր թա կան ՈՒՀնե րի հա մար պե տա կա նո րեն սահ ման ված է 
շա բա թա կան ա ռա վե լա գույն ծան րա բեռն վա ծու թյու նը: Վար ձատ րու թյու նը նաև չի կա րող 
ցածր լի նել 32.500 դրա մից: Ոչ պե տա կան ՈՒՀնե րում ման կա վարժ նե րի աշ խա տա վար ձը 
չի կա րող ցածր լի նել պե տա կան հա ման ման ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա մար 
պե տա կան չա փո րո շի չով սահ ման ված ֆի նան սա վոր ման չա փա նիշ նե րից15: Հան րակր թա
կան դպրոց նե րում աշ խա տան քա յին ծան րա բեռն վա ծու թյան դի մաց ման կա վար ժին տրվող 
գու մա րը՝ ման կա վար ժա կան դրույ քը, սահ ման վում է յու րա քանչ յուր հան րակր թա կան հաս
տա տու թյան խորհր դի կող մից՝ հաս տա տու թյան ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րին 
հա մա պա տաս խան:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2008թ. թիվ 196 ո րոշ մու մը16 սահ մա նում է ման կա վար ժի հետև յալ 
ա ռա վե լա գույն շա բա թա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը.
5. հա տուկ ման կա վարժ նե րի հա մար՝ շա բա թա կան 24 ժամ
6. կրթու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի, եր կա րօր յա 

խմբե րի դաս տիա րակ նե րի հա մար՝ շա բա թա կան 30 ժամ
7. նա խադպ րո ցա կան ՈՒՀնե րի դաս տիա րակ նե րի՝ շա բա թա կան 36 ժամ
8. ար տադպ րո ցա կան դաս տիա րա կու թյան հիմ նարկ նե րում դա սա վան դող նե րի հա մար՝ 

շա բա թա կան 24 ժամ
9. ու սուց չի հա մար՝ շա բա թա կան 22 ժամ:

Հան րակր թա կան դպրոց նե րում գործ նա կա նո րեն կա րող են տար բեր դրույ քա չա փեր սահ
ման ված լի նել տար րա կան, մի ջին և ա վագ դա սա րան նե րում դա սա վան դող ման կա վարժ նե
րի հա մար: Ներ կա յումս այն կազ մում է մի ջի նը 116 հա զար դրամ:

 Ման կա վարժ նե րի աշ խա տա վար ձե րի բարձ րա ցումն այս կամ այն տո կոսվ ար տա ցոլ վում է 
ա շա կերտ նե րի թվով ֆի նան սա վոր ման բա նաձևի մեջ, և ման կա վարժ նե րի աշ խա տա վար ձը 
փո փո խում է նույն քան տո կո սով՝ տվյալ ՈՒՀում գոր ծող դրույ քա չա փի նկատ մամբ: Վար
ձատ րու թյան հա մար կա րող է նշա նա կու թյուն ու նե նալ նաև դա սա րան նե րի մի ջին խտու
թյու նը: Մի ջին խտու թյան ցու ցա նի շի չը կե սից փոքր լի նե լու դեպ քում (խորհր դի ո րոշ մամբ) 

15 Տես. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդ.47:
16 Սույն որոշմամբ կատարվում է փոփոխություն և լրացում ՀՀ կառավարության 2007թ. թիվ 201 որոշման 

մեջ «Ուսուցիչների աշխատանքի և հանգստի ռեժիմի առանձնահատկություններ հաստատելու մասին» 
Թիվ 196 որոշմամբ հավելվածով սահմանված «Ուսումնական հաստատությունների աշխատողների 
աշխատանքի և հանգստի ռեժիմի առանձնահատկությունը»:
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ու սու ցի չը նույն աշ խա տան քա յին ծան րա բեռն վա ծու թյան պայ ման նե րում կա րող է վարձ
րատր վել սահ ման ված դրույ քի կե սի չա փով:

 Բա ցի դա սա վան դող ժա մե րի դի մաց վար ձատ րու թյու նից՝ ման կա վարժն ստա նում է հա վե
լավ ճար՝ կրթու թյան և ս տա ժի հա մար: Ո րա կա վոր ման տա րա կար գեր ստա ցած ու սու ցիչ նե րը 
պետք է ստա նան հա վե լավ ճար տվյալ տա րա կար գի հա մար սահ ման ված չա փով: Այս չա փը 
տա տան վում է գոր ծող ման կա վար ժա կան դրույ քի 10 %ից մինչև 50 %ը: ՀՀ սահ մա նա մերձ, 
բարձրլեռ նա յին և լեռ նա յին բնա կա վայ րե րի պե տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
ման կա վարժ նե րի հա մար սահ ման վում է հա վել յալ աշ խա տա վարձ:

 Ման կա վար ժը վար ձատր վում է ոչ միայն դրույ քա չա փով՝ դա սա վան դած ժա մե րի դի մաց: 
Ն րա ընդ հա նուր վար ձատ րու թյունն ու նի նաև երկ րորդ մաս, որն առնչ վում է ման կա վար
ժա կան աշ խա տան քին, բայց դա սա վանդ ման հետ ուղ ղա կի կապ չու նի: Դ րանք առնչ վում 
են գրա վոր աշ խա տանք նե րի ստուգ մա նը, կա բի նետ նե րի ղե կա վար մա նը, մի ջո ցա ռում նե րի 
անց կաց մա նը, ինք նաու սուց մա նը, վե րա պատ րաստ մա նը և այլն:

Այս պի սով, ման կա վար ժի աշ խա տա վար ձը կա րե լի է ներ կա յաց նել հետև յալ գծա պատ կե
րով, որ տեղ բո լոր ցու ցա նիշ նե րը «լո ղա ցո ղ» բնույթ են կրում.

Դրույքի չափ
Կարգավիճակի 
հետ կապված 
հավելավճարներ

Աշխատանքի հետ 
կապված 
հավելավճարներ

Ման կա վար ժի վար ձատ րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է նաև 35, իսկ ա ռան ձին 
դեպ քե րում 48 օր տևո ղու թյամբ ա մե նամ յա վար ձատր վող ար ձա կուր դը: 35 օր վա ար ձա
կուր դը տրա մադր վում է ՈՒՀնե րի ղե կա վար նե րին, նրանց տե ղա կալ նե րին և ս տո րա բա ժա
նում նե րի ղե կա վար նե րին, ար տադպ րո ցա կան կրթա դաս տիա րակ չա կան հաս տա տու թյուն
նե րում դա սա վան դող նե րին: 48 օր վա ար ձա կուր դի ի րա վունք ու նեն նա խադպ րո ցա կան և 
հան րակր թա կան ՈՒՀնե րի ման կա վարժ ներ:

դ. ՀՀ հան րակր թու թյան հա մա կար գում ըն թա ցող բա րե փո խում նե րի  
հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը:

Ն կա րագր ված հան րակր թու թյան ո լորտն իր կա ռուց ված քով, կա ռա վար ման և ֆի նան սա
վոր ման սկզբունք նե րով դեռևս գտնվում է նպա տա կա յին և հետևո ղա կան բա րե փո խում նե րի 
փու լում: Ե թե ա ռաջ նորդ վենք հա մա կար գի դա սա կան պատ կե րա ցում նե րով, ո րոնց հա մա
ձայն այն են թադ րում է ինք նա վե րա փոխ ման, ինք նա զար գաց ման կա րո ղու թյուն, ո րը ի րա
գործ վում է ար տա քին աշ խար հի ազ դե ցու թյան տակ սե փա կան կա յուն ո րա կի պահ պան ման 
նպա տա կով ներ քին խնդիր նե րի լուծ ման ձևով, ա պա պետք է ըն դու նել, որ այն հե ռու է հան
րակր թու թյան նպա տակ նե րին արդ յու նա վե տո րեն ծա ռա յող հա մա կարգ լի նե լուց: Ուս տի, 
հան րակր թու թյան ո լոր տում հեր թա կան քա ղա քա կա կան խնդի րը պետք է լի նի հա մա կար գի 
ներ սում այն պի սի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում, ո րոնք կդարձ նեն այն կա յուն և 
մեկ նպա տա կի շուրջ հա մախմբ ված: Սա է պատ ճա ռը, որ ար դի փու լում կրթա կան քա ղա քա
կա նու թյունն ուղղ ված է հա մա պա տաս խան սո ցիա լա կան մի ջա վայ րի, բա ցա ռիկ նվա ճում
նե րի խրա խուս մա նը, բա րե փո խում ներն ա ռաջ նոր դե լու կա րո ղու թյուն նե րի  հզո րաց մա նը և 
այլն: Այլ կերպ ա սած՝ հա սա րա կու թյան մեջ այն պի սի կա պե րի և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ստեղծ մա նը, ո րոնք ինք նա բե րա բար կրթա կան հա մա կար գը կտա նեն ճիշտ ուղ ղու թյամբ և 
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կա պա հո վեն նրա զար գա ցու մը: Իսկ ի րա վա կանձևա կան տե սա կե տից՝ քա նի որ հան րակր
թու թյան նպա տա կը հան րակր թու թյան պե տա կան չա փորփ շիչ նե րի յու րա ցումն է ա շա կերտ
նե րի կող մից, ա պա ներ կա փու լի բա րե փո խում ներն ուղղ ված են կրթու թյան ո րա կի ա պա
հով ման մե խա նիզմ նե րի ստեղծ մա նը և գոր ծող մե խա նիզմ նե րի կա տա րե լա գործ մա նը:

Բա րե փու խում նե րի ներ կա փու լի սկիզ բը կա րե լի է հա մա րել 2010թ., երբ սկսել է գոր ծել 
Հա մաշ խար հա յին բան կի ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյամբ «Կր թու թյան ո րակ և հա մա պա
տաս խա նե ցու մ» ծրա գի րը, ո րի բո վան դա կու թյու նը մաս է կազ մում ա վե լի ուշ ըն դուն ված 
«ՀՀ կրթու թյան 20112015թթ. զար գաց ման պե տա կան ծրա գի ր» ՀՀ օ րեն քի:

Ռազ մա վա րա կան նպա տակ ներ սահ ման ված են նաև «Նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան 
բա րե փո ւոմ նե րի 20082015թթ. ռազ մա վա րա կան ծրա գի ր» ՀՀ կա ռա վա րորւ թյան 2008թ. 
թիվ 10 ար ձա նագ րա յին ո րոշ ման մեջ, Հան րակր թու թյան ո լոր տի բա րե փո խում նե րի հա յե
ցա կար գում, Միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի ծրագ րե րում և այլ փաս տաթղ թե րում:

Ն վա զա գույն փո փո խու թյուն ներ են կա տար վում հա մա կար գի կա ռուց ված քում: Դ րանք 
կապ ված են ա վագ դպրոց նե րի ինք նու րույն ա ռանձ նաց ված ցան կի ձևա վոր ման հետ: Ինս
տի տու ցիո նալ ի մաս տով ցան ցի ստեղ ծու մը ա վարտ վել է 2012թ.: Ներ կա փու լում ըն թա նում 
են ստեղծ ված դպրոց նե րի կա յաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ: Մի ջոց ներն են ձեռ նարկ
վում ա վագ դպրոց նե րում նյու թա տեխ նիա կան բա զա յի հարս տաց ման, ման կա վար ժա կան 
կադ րե րի ո րա կի բարձ րաց ման, նոր ա ռար կա յա կան ծրագ րե րի ու դա սագր քե րի պատ
րաստ ման, ժա մա նա կա կից գրա դա րան նե րի ստեղծ ման ուղ ղու թյամբ:

Նա խա Տես վում է ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի տնօ րին ման լիա զո րու թյուն նե րի մե ծա ցում, 
կա ռա վար ման հա մա կար գի արդ յու նա վե տու թյան բարձ րա ցում: Մեծ ի րա վաս տեղծ աշ խա
տանք պետք է տա նել հան րակր թու թյան բո լոր տար րե րին ներ կա յաց վող բո վան դա կա յին 
պա հանջ նե րի և կա ռա վար ման հա մա կար գի նույ նա կա նաց ման ուղ ղու թյամբ: Մաս նա վո րա
պես՝ պետք է մշակ վեն ար տադպ րո ցա կան դաս տիա րա կու թյան հա մա կար գի զար գաց ման 
հա յե ցա կարգ, դաս տիա րա կու թյան պե տա կան չա փո րո շիչ ներ, ար տադպ րո ցա կան դաս
տիա րա կու թյան և նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան ո լոր տում ման կա վարժ նե րի պաշ տոն նե րի 
նկա րագ րեր, ա տես տա վոր ման և վե րա պատ րաստ ման կար գեր:

Թե՛ ձևաի րա վա կան, թե՛ բո վան դա կա յին դաշ տում քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման 
շեշ տը դրվում է ման կա վար ժի վրա: Կա րե լի է ա սել, որ հա մա կա րա գի զար գաց ման ներ կա 
փու լում ման կա վարժն ստանձ նել է կենտ րո նա կան դեր: Հե տա գա զար գա ցումն այլևս հնա
րա վոր չէ ա ռանց ման կա վար ժի տեղն ու դե րը կարևո րե լու, նրա գի տե լիք նե րը, կա րո ղու
թյուն նե րը, հմտու թյուն նե րը, աշ խա տե լու և կա տա րե լա գործ վե լու ներ քին խթան ներն արժևո
րե լու: Այս կա պա ցու թյամբ նա խա տե սես ված է.
1. վե րա նա յել և բա րե լա վել ման կա վար ժա կան կրթու թյան ո րա կը՝ այն հա մա պա տաս խա

նեց նե լով կրթու թյան ար դի խնդիր նե րին և բո վան դա կու թյա նը.
 ● ներդ նել նոր մա գիստ րո սա կան և բա կա լավ րա կան ծրագ րեր,
 ● վե րա նա յել ու սու մա կան ծրագ րե րի բո վան դա կու թյու նը,
 ● խրա խու սել բու հի և դպ րո ցի կա պը

2. ու սում նա սի րել ման կա վար ժի կա րիք նե րը և բարձ րաց նել վե րա պատ րաստ ման 
արդ յու նա վե տու թյու նը

3. վե րա պատ րաս տել ու սու ցիչ նե րին՝ նոր ծրագ րե րին, դա սագր քե րին, մե թո դա կան ցու
ցում նե րին և ն րանց ներ կա յաց վող ար դի պա հաջ նե րին հա մա պա տաս խան

4. բարձ րաց նել ա վագ դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան ո րա կը
5. նպաս տել ման կա վար ժի վար կի բարձ րաց մա նը՝ խրա խու սե լով ման կա վար ժա կան միա

վո րում նե րի գոր ծու նեու թյու նը, նո րա րա րու թյու նը, նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը՝ հրա պա
րա կե լով լա վա գույն փոր ձը և ն վա ճում նե րը



գյ
ու

ղա
տ

նտ
ես

ու
թ

յու
ն

114|
կր

թ
ու

թ
յու

ն
114|

6. ներդ նել ման կա վարժ նե րի և ն րանց պա հան ջար կի տե ղե կատ վա կան բա զա
7. բա րե լա վել ման կա վարժ նե րի գոր ծուղ ման հա մա կար գը
8. ի րա կա նաց նել ման կա վարժ նե րի ա տես տա վո րու մը
9. ա պա հո վել մե թո դա կան օգ նու թյուն նե րա ռա կան կրթու թյան մա սով:

Այս հա մա տեքս տում ման կա վար ժը հան դես է գա լիս որ պես բա րե փո խում նե րի ակ տիվ 
մաս նա կից՝ թե՛ որ պես սուբ յեկ, թե՛ որ պես օբ յեկտ: Մի կող մից՝ նա կրողն է այն փո փո խու թյուն
նե րի, ո րոնք նա խա տես ված է կա տա րել ու սում նա դաս տիա րակ չա կան գոր ծըն թա ցում հենց 
իր շնոր հիվ, մյուս կող մից՝ նա ոչ մի ան գամ դեռևս իր վրա չի զգա ցել այս քան մեծ ու շադ րու
թյուն պե տու թյան կող մից՝ ակն կալ վող արդ յունք ներն ստա նա լու հա մար: Բա րե փո խում նե րի 
նա խորդ փու լե րում ման կա վար ժը գե րա զան ցա պես ստիպ ված էր հար մար վել կա տար վող 
փո փո խու թյուն նե րին՝ ինք նու րույ նա բար գտնե լով իր տե ղը նոր սո ցիալտնտե սա կան և ու
սում նա կան պայ ման նե րում: Թեթև բե կում այս ի րա վի ճա կում նկատ վել է 2004թ., երբ զգա լի 
կեր պով բարձ րաց վեց ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձը և խոս վեց հա սա րա կու թյան մեջ ման
կա վար ժի վար կի բարձ րաց ման անհ րա ժեշ տու թյան մա սին: Ներ կա փու լում ման կա վարժն 
ստիպ ված պետք է առնչ վի իր ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյու նե րի ի մաս տա վոր ման և 
ն րանց միջև հա րա բե րակ ցու թյան նոր տա րա բե րա կին: Որ քա նով այն գոր ծա ռա կան կլի նի, 
կծա ռա յի նա խանշ ված նպա տակ նե րին և որ քա նով այն կձևա վո րի ման կա վար ժա կան նոր 
բարձր ին քան գի տակ ցու թյուն, մե ծա պես կախ ված է այն բա նից, թե որ քա նով է այս տար
բե րակն ար տա հայ տում ման կա վարժ նե րի սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան գա ղա փա րը:

Գլուխ 2. Սոցիալական պաշտպանությունը  
տեսության մեջ և միջազգային պրակտիկայում:

2.1 Սոցիալական պաշտպանության հասկացությունը:

ա. Սոցիալական պաշտպանության միջազգային ըմբռնումը.
Հա սա րա կու թյան սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան հաս կա ցու թյան ժա մա նա կա կից ըմբռ

նումն ար տա ցոլ վում է մի ջազ գա յին և ներ պե տա կան ի րա վուն քում: Ըստ մի ջազ գայ նո րեն 
ըն դուն ված սահ ման ման՝ սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը բո լոր մա կար դակ նե րի կա ռա
վար ման մար մին նե րի, այլ ինս տի տուտ նե րի օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված սո ցիա լա կան, ի րա
վա կան և տն տե սա կան ե րաշ խիք նե րի ի րա կա նաց ման ա ռաջ նու թյուն նե րի և մե խա նիզմ նե
րի հա մա կարգ է, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա կարգ, ո րոնք կոչ ված 
են ա պա հո վել սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան ո րո շա կի մա կար դակ, օգ նում են բնակ չու
թյա նը հաս նել ըն դու նե լի սո ցիա լա կան կեն սա մա կար դա կի՝ հա սա րա կա կան զար գաց ման 
ո րո շա կի պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան: Սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյու նը մար դու 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պահ պան ման և ի րա կա նաց ման տնտե սա կան, սո ցիա
լա կան, ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի հա մա կարգ է: Սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյու նը քա
ղա քա ցի նե րի հա մար ա պա հո վում է կյան քի ար ժա նա վա յել մա կար դակ և ո րակ: Սույն  մե
խա նիզ մը նե րա ռում է զբաղ վա ծու թյան, վար ձա հա տուց ման և աշ խա տա վար ձի, ար ժեզր
կու մից ա ռա ջա ցող կո րուստ նե րի փոխ հա տու ցում, զա ռամ յալ նե րին և հի վանդ նե րին օգ նե լու 
բնա գա վա ռում ե րաշ խիք նե րի ա պա հով ման մի ջո ցա ռում նե րի հա մա լիր:

Թու րի նում, 1991թ. հոկ տեմ բե րին Եվ րո պա յի խորհր դի կող մից ըն դուն ված սո ցիա լա կան 
խար տիա յում տրված են սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան հիմ նա կան ո լորտ նե րը: Ն րան ցից 
մե կը աշ խա տան քի պայ ման նե րին և աշ խա տան քի դի մաց վար ձատ րու թյա նը առնչ վող ի րա
վունք ներն են: Այս ի րա վունք նե րի շար քին են պատ կա նում ա զա տո րեն զբաղ մուն քը ընտ
րե լու և դ րա նով ապ րուս տը հայ թայ թե լու յու րա քանչ յու րի ի րա վուն քը, աշ խա տան քի ար դար 
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պայ ման ներ ու նա նե լու ի րա վուն քը, աշ խա
տան քի անվ տանգ պայ ման նե րի ի րա վուն քը, 
ար դար վար ձատ րու թյան ի րա վուն քը և այլն: 
Խար տիա յի մի շարք հոդ ված նե րը անդ րա
դառ նում են մար դու ա ռող ջու թյան պահ պան
ման և բժշ կա կան օգ նու թյան, ինչ պես նաև 
հանգս տի կազ մա կերպ ման կամ մեծ տա
րի քում ա պա հով ված լի նե լու ի րա վունք նե
րին: Ու շադ րու թյուն է դարձ վում նաև մար դու 
մշա կու թա յին ի րա վունք նե րին: Ըստ խար
տիա յի՝ աշ խա տո ղը ձեռ նար կու թյան շրջա
նակ նե րում տե ղե կաց ված և խորհր դակց ված 
լի նե լու ի րա վունքն ու նի:

Երկ րոր դ մա սում Եվ րո պա յի խորհր դի նա
խա րար նե րի խոր հուր դը բա ցատ րում է, թե որն է «ար դար վար ձատ րու թյու նը»:

Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նու մը լրաց նում է 1976 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած 
ՄԱԿի Գլ խա վոր Ա սամբ լեա յի 1966 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16ի 2200 Ա (XXI) բա նաձևը, 
ո րի 6րդ կե տում մաս նա վո րա պես աս վում է, որ դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թյուն նե րը 
պետք է ճա նա չեն յու րա քանչ յուր մար դու՝ իր ապ րուստն աշ խա տան քով վաս տա կե լու ի րա
վուն քը և պետք է ձեռ նար կեն քայ լեր այդ ի րա վուն քի ի րաց ման պայ ման ներն ա պա հո վե լու 
հա մար: 7րդ հոդ վա ծը նշում է ար դար վար ձատ րու թյան յու րա քանչ յուր մար դու ի րա վու
նքը, որ են թադ րում է ար ժա նա պա տիվ կյան քի հա մար բա վա րար վար ձա րու թյան չա փը և 
հա ման ման աշ խա տան քի դի մաց հա վա սար վար ձատ րու թյուն՝ ան կախ աշ խա տո ղի սե ռից, 
ինչ պես նաև աշ խա տան քի այն պի սի պայ ման նե րի ա պա հո վում, ո րոնք հա մա պա տաս խա
նում են անվ տան գու թյան և հի գիե նա յի պա հանջ նե րին: Նույն հոդ վա ծը նա խա տե սում է նաև 
յու րա քանչ յու րի կա րիե րա յի ա ճի հա մար հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հո վում, 
հանգս տի, ժա ման ցի, վճար վող ար ձա կուր դի ի րա վուն քը17:

 Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան հաս կա ցու թյան սահման ման մեջ մեծ է Եվ րո պա կան վե
րա նայ ված սո ցիա լա կան խար տիա յի (1996) դե րը, ո րը պա րու նա կում է 31 հոդ ված և ե րաշ
խա վո րում է աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րը՝ բնա կա վայ րի ընտ րու թյան, առող ջու թյան, 
կրթու թյան, զբաղ վա ծու թյան, ի րա վա կան ու սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան, շար ժում նե
րին մաս նակ ցու թյան, ինչ պես նաև խտրա կա նու թյան դեմ պայ քա րի ո լորտ նե րում:

բ. Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան տե սակ նե րը և կազ մա կերպ ման ձևե րը.
Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պա կանի րա վա կան ձևե րը բա ժան վում են 

պե տա կան և մաս նա վոր ձևե րի: Պե տա կան ձևերն են՝ սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյու նը, 
սո ցիա լա կան օգ նու թյու նը, պե տա կան ա պա հո վու թյու նը, պար տա դիր կու տա կում նե րը:

Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը նա խա տես վում է մեկ շնչին ընկ նող փոքր ե կա
մուտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի հա մար, ո րոնք չեն ա պա հո վում հան րո րեն անհ րա ժեշտ 
կեն սան վա զա գույ նը:

Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյուն կա րող է ի րա կա նաց վել դրա մա կան ձևով (կեն սա թո շակ
ներ և ն պաստ ներ), բնամ թեր քի ձևով, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան օբ յեկտ 
հան դի սա ցող ան ձանց զա նա զան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու մի ջո ցով: Այն կա րող է ու նե
նալ ինչ պես փոխ հա տու ցու մա յին, այն պես էլ նա խազ գու շա կան (կան խար գե լիչ) բնույթ:

17 Տե՛ս. www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm

Սոցիալական 
պաշտպանվածությունը 
մարդու իրավունքների 
և ազատությունների 
պահպանման 
իրավական 
երաշխիքների 
համակարգ է
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Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան պե տաի րա վա կան ձևե րից մեկն է ա նաշ խա տու նակ ան
ձանց ան մի ջա կան պե տա կան ա պա հո վու թյու նը: Ան մի ջա կան պե տա կան ա պա հո վու թյան 
հիմ նա կան հատ կա նիշ ներն են ծախ սե րի ֆի նան սա վո րում պե տա կան բյու ջեի հաշ վին և 
ա պա հով վող ան ձանց խմբե րի ու նրանց ա պա հո վու թյան մա կար դա կի սահ մա նում պե տա
կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի սահ մա նած ա ռաջ նու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան:

Շու կա յա կան տնտե սու թյուն ու նե ցող երկր նե րում ան մի ջա կան պե տա կան ա պա հո վու
թյունն ու նի կի րառ ման բա վա կա նա չափ սահ մա նա փակ ծա վալ ներ:

Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մյուս կազ մա կեր պա կանի րա վա կան ձևը սո ցիա լա կան 
ա պա հո վագ րու թյունն է, ո րը լայ նո րեն օգ տա գործ վում է շու կա յա կան տնտե սու թյուն ու նե
ցող երկր նե րում սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մյուս տե սակ նե րի հա մե մա տու թյամբ: Դ րա 
հիմ քում ըն կած է ՙ սո ցիա լա կան ռիս կեր՚ հաս կա ցու թյու նը և դ րանց պար տա դիր և կա մա վոր 
ա պա հո վագ րու թյան պա հան ջը:

Սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան վճա րում նե րի ֆի նան սա վո րումն ի րա կա նաց վում է աշ
խա տող քա ղա քա ցի նե րի և ն րանց գոր ծա տու նե րի ա պա հո վագ րա կան վճար նե րի հաշ վին, 
ո րոնք վճար վում են, որ պես կա նոն, հա վա սար բաժ նե մա սով: Սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու
թյան հա մա կար գի ֆի նան սա վոր մա նը եր բեմն մաս նակ ցում է նաև պե տու թյու նը:

Շու կա յա կան տնտե սու թյուն ու նե ցող երկր նե րում լայ նո րեն կի րառ վում է սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նու թյան նաև այն պի սի կազ մա կեր պա կանի րա վա կան ձև, ինչ պի սին սո ցիա լա
կան օգ նու թյունն է: Այն կրում է հաս ցեա կան բնույթ և տր վում է մարդ կանց կա րի քա վո րու
թյունն ստու գե լուց հե տո, ե թե նրանք չու նեն գո յու թյան այլ աղբ յուր ներ:

Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան այլ կազ մա կեր պա կանի րա վա կան ձևեր կա րող են լի նել 
նա խախ նա մա կա լա կան հիմ նադ րամ նե րը՝ մի ջոց նե րի պար տա դիր (հար կադ րա կան) կու
տա կում ո րոշ հան գա մանք նե րի ա ռա ջաց ման և դեպ քե րի հա մար: Այդ հիմ նադ րամ նե րը գո
յու թյուն ու նեն Ա սիա յի և Աֆ րի կա յի ո րոշ երկր նե րում (նախ կի նում գա ղութ ներ) : Դ րանք նաև 
հա մազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն ներ են, ո րոնք կոչ ված են բո լոր աշ խա տող քա ղա քա ցի նե
րի կող մից պար տա դիր խնա յո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու: Հիմ նադ րամ նե րը նպա տակ են 
հե տապն դում ա պա գա յի անձ նա կան բա րե կե ցու թյան հա մար ա պա հո վել յու րա քանչ յուր քա
ղա քա ցու ան հա տա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը: Դ րանք խնայ բան կի տի պի հաս տա տու
թյուն ներ են: Այդ ներդ րում նե րից կա րե լի է օգտ վել ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան, 
գոր ծազր կու թյան դեպ քում:

Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մաս նա վոր ձևե րի բնո րոշ յու րա հատ կու թյունն այն է, որ 
դրանք ստեղծ վում են ոչ թե պար տա դիր 
կար գով, օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս
խան, այլ ա ռան ձին սուբ յեկտ նե րի մաս նա
վոր նա խա ձեռ նու թյամբ, ո րոնք ստանձ նում 
են ի րենց հա մար ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն 
ներ կա յաց նող ան ձանց սո ցիա լա կան պաշտ
պա նու թյունն ի րա կա նաց նե լու պա տաս խա
նատ վու թյու նը: Մաս նա վոր ձևե րը կա րող 
են կի րառ վել որ պես բժշկա կան օգ նու թյուն, 
կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վու թյուն, նպաստ 
ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան 
դեպ քե րում և այլն:

Այս պի սով, սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու
նը սո ցիալտնտե սա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի հա մա կարգ է, ո րը նա խա տես ված է 

Սոցիալական 

պաշտպանությունն 

իրականանում է 

պետական և մասնավոր 

կազմակերպական-

իրավական ձևերի 

միջոցով
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ա նաշ խա տու նակ նե րին կամ սահ մա նա փակ աշ խա տու նա կու թյուն ու նե ցող ան ձանց բազ մա
կող մա նի օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար, ինչ պես նաև օգ նե լու այն ըն տա նիք նե րին, ո րոնց 
աշ խա տու նակ ան դամ նե րի ե կա մուտ նե րը չեն ա պա հո վում ըն տա նի քի հան րո րեն անհ րա
ժեշտ կեն սա մա կար դա կը:

Արդ յու նա վետ սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը են թադ րում է այն պի սի քա ղա քա կա նու
թյուն, ո րը հա մար ժե քո րեն ար ձա գան քում է մարդ կանց սո ցիա լա կան ինք նազ գա ցո ղու թյա
նը, ըն դու նակ է որ սալ սո ցիա լա կան դժգո հու թյան և սո ցիա լա կան լար վա ծու թյան ա ճը, կան
խար գե լել հնա րա վոր բա խում նե րը և բո ղո քի ար մա տա կան ձևե րը:

գ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րը  
սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան ո լոր տում.

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան հաս կա ցու
թյան սահ ման նե րը գծվում են գոր ծող Սահ մա նադ րու թյամբ, ՀՀ սո ցիա լա կան օ րենսդ րու
թյամբ և մի ջազ գայն յին հան րու թյան առջև ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րով: Վեր ջի նի 
ա ռու մով հատ կա պես մեծ դեր է խա ղում Ս տաս բուր գունմ 1996 թվա կա նին ստո րագր ված 
Եվ րո պա կան վե րա նայ ված սո ցիա լա կան խար տիան, ո րը ոչ միայն տա լիս է սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նու թյան հաս կա ցու թյու նը և ն րա նից բխող ի րա վուք նե րը, այլև դրանց ի րաց ման 
մե խա նիզմ նե րը: Սույն խար տիա յին իր մաս նակ ցու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
վա վե րաց րել է 2004 թվա կա նին: Խար տիան ըն դու նե լու ըն թա ցա կար գը նա խա տե սում է վա
վե րաց ման հա մար պար տա դիր նվա զա գույն հոդ ված նե րի հոդ ված նե րի քա նա կը և պար տա
վո րու թյուն նե րի ընդ լայն ման ժա մա նա կա ցույ ցը: Ն ման ըն թա ցա կար գը հնա րավ րու թյուն է 
տա լիս խար տիան ըն դու նած պե տու թյուն նե րին աս տի ճա նա բար անդ րա դառ նալ հա սա րա
կու թյան սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան խնդիր նե րին: Խար տիան իր բո վան դա կու թյամբ 
ծած կում է սո ցիաա կան ի րա վուն քի բո լոր տե սակ նե րը և հու շում է ի րա վունք նե րի ի րաց ման 
մե խա նիզմ նե րը:

Ընդ հա նուր առ մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը վա վե րաց րել է խար տիա յի 13 հոդ
ված նե րը և ևս 18 կե տե րը18:

Ըստ հոդ ված նե րի՝ պար տա վո րու թյուն նե րը հետև յալ տեսքն ու նեն. «Հոդ ված 1 Աշ խա տան
քի ի րա վուն քը», «Հոդ ված 2 Աշ խա տան քի ար դար պայ ման նե րի ի րա վուն քը», «Հոդ ված 5 
Կազ մա կեր պե լու ի րա վուն քը», «Հոդ ված 7 Ե րե խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի պաշտ պան վա
ծու թյան ի րա վուն քը», «Հո ված 8 Աշ խա տող կա նանց մայ րու թյան պաշտ պա նու թյան ի րա
վուն քը», «Հոդ ված 17 Ե րե խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի սո ցիա լա կան, ի րա վա կան և տն տե
սա կան պաշտ պան վա ծու թյան ի րա վուն քը», «Հոդ ված 18 Մ յուս Կող մե րի տա րածք նե րում 
վճա րո վի աշ խա տան քով զբաղ վե լու ի րա վուն քը», «Հոդ ված 19 Միգ րանտ աշ խա տող նե րի և 
ն րանց ըն տա նիք նե րի պաշտ պան վա ծու թյան և օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը», «Հոդ ված 
20 Ա ռանց սե ռա կան խտրա կա նու թյան՝ աշ խա տան քի և մաս նա գի տա կան հար ցե րում հա
վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի և հա վա սար վե րա բեր մուն քի ի րա վուն քը», «Հոդ ված 22 Աշ
խա տան քա յին պայ ման նե րի և աշ խա տան քա յին մի ջա վայ րի սահ ման մա նը և բա րե լավ մա նը 
մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը», «Հոդ ված 24 Աշ խա տան քից ա զա տե լու դեպ քե րում պաշտ պան
վա ծու թյան ի րա վուն քը», «Հոդ ված 27 Ըն տա նե կան պար տա վո րու թյուն նե րով աշ խա տող նե
րի հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի և հա վա սար վե րա բեր մուն քի ի րա վուն քը», «Հոդ ված 
28 Ձեռ նար կու թյուն նե րում և ն րանց տրա մադր վող մե խա նիզմ նե րում աշ խա տող նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի պաշտ պան վա ծու թյան ի րա վուն քը»: Նշ ված հոդ ված նե րի վեր նագ րե րը ար

18  Տե´ս. Acceptance of provisions of thye Revised Europian Social Charter (1996) 
 www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionTableRevOct2011.pdf: 
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դեն հու շում են սո ցիա լա կան այն ի րա վունք նե րը, ո րոնց մա սով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյունն ու նի մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն ներ:

Բա ցի այս հոդ ված նե րի և ն րան ցում սահ ման ված ի րա վունք նե րի և դ րանց ի րաց ման մե
խա նիզմ նե րի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը վա վե րաց րել է մի շարք հոդ ված նե րի 
ա ռան ջին կե տեր: Կե տե րի վա վե րա ցու մը նշա նա կում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նը ար դի փու լում չի կա րող ստանձ նել հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վուն քի ի րա ցու մը ամ բողջ 
ծա վա լով, սա կայն քայ լեր է ձեռ նար կում այս ի րա վուն քը մաս նա կիո րեն ա պա հո վե լու ուղ ղու
թյամբ: Այս պես, ՀՀ ըն դու նում է անվ տանգ և ա ռող ջու թյան հա մար անվ նաս աշ խա տան քա
յին պայ ման նե րի ի րա վուն քը ա պա հո վե լու դժվա րու թյուն նե րը և հայ տա րա րել է միայն այս 
ուղ ղու թյամբ քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և վ թար նե րի կան խա գել ման իր պատ րաս տա
կա մու թյու նը, ո րը ի րա վա բա նո րեն ձևա կերպ վում է 3րդ հոդ վա ծի 1ին կե տում: Ար դա րա ցի 
վար ձատ րու թյան ի րա վուն քի վե րա բեր յալ հոդ վա ծը վա վե րաց ված է հա մար յա ամ բող ջու
թյամբ՝ բա ցա ռու թյամբ մեկ կե տի, ո րը պատ րա վո րեց նում է պե տու թյա նը պատ շաճ կեմ
սա մա կար դակ ա պա հո վել ըն տա նիք նե րի հա մար: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ընդ
հան րա պես չի ստանձ նում պար տա վո րու թյուն ներ կո լեկ տիվ գոր ծարկ նե րի կնքման (հոդ
ված 6), մաս նա գի տա կան ու սուց ման (հոդ ված 10), ա ռող ջու թյան պաշտ պա նու թյան (հոդ ված 
11), ըն տա նի քի սո ցիա լա կան, ի րա վա կան և տն տե սա կան պաշտ պան վա ծու թյան (հոդ ված 
16), տե ղե կատ վու թյան և խորհր դատ վու թյան (հոդ ված 21), տա րեց մարդ կանց սո ցիա լա կան 
պաշտ պան վա ծու թյան (հոդ ված 23), գոր ծա տո ւի անվ ճա րու նա կու թյան դեպ քում աշ խա տող
նե րի հայ ցե րի պաշտ պան վա ծու թյան (հոդ ված 25), աշ խա տան քում ար ժա նա պատ վու թյան 
(հոդ ված 26), աշ խա տան քից կո լեկ տիվ ա զատ ման ըն թա ցա կար գե րում տե ղե կատ վու թյան 
և խորհր դատ վու թյան (հոդ ված 29), աղ քա տու թյու նից և սո ցիա լա կան ա նար դա րու թյու նից 
պաշտ պան վա ծու թյան (հոդ ված 30) և բ նա կա վայ րի (հոդ ված 31) ի րա վունք նե րի մա սով19:

2.2 Եվ րո պա կան երկր նե րում սո ցիա լա կան պաշ պա նու թյան փոր ձը:

ա. Աշ խա տան քի դի մաց վար ձատ րու թյու ն.
Այս բաժ նում մենք կփոր ձենք գնա հա տել եվ րո պա կան մի շարք երկր նե րում ու սու ցիչ նե րի 

աշ խա տա վար ձե րի և աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ա պա հով ման ո լոր տում առ կա ար դի 
մի տում նե րը: Ինչ վե րա բեր վում է ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձի մա կար դակ ին, ա պա եվ րո
պա կան 15 երկր նե րում (նկա տի ու նենք այն երկր նե րը, ո րոնք ԵՄ ան դամ են դար ձել վա ղուց), 
հա մա ձայն շու կա յա կան աշ խա տա վար ձի նոր մե րի, այն շատ ա վե լի բարձր է, քան ա վե լի ուշ 
Եվ րո միու թյան ան դամ դար ձած պե տու թյուն նե րում, Եվ րո պա յի հա րավարևել քում և Արևել
յան Եվ րո պա յում: ԵՄին ա ռա վել վաղ ան դա մակ ցած երկր նե րում, օ րի նակ, տար րա կան 
դպրո ցի սկսնակ ու սու ցիչ նե րի ամ սա կան ա մե նա բարձր աշ խա տա վար ձը 14 ան գամ գե րա
զան ցում է Բուլ ղա րիա յում ըն դուն ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձը:

Ի րենց կա րիե րա յի ըն թաց քում ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վարձ ե րի միջև ե ղած տար բե րու թյու
նը տար բեր երկր նե րում տար բեր է և որևէ կերպ կապ ված չէ տվյալ երկ րի աշ խար հագ րա
կան դիր քի հետ: ԵՄ 15 երկր նե րում կան այն պի սի նե րը, որ տեղ աշ խա տա վար ձե րի տար
բե րու թյու նը մեծ է սկսնակ և փոր ձա ռու ու սու ցիչ նե րի միջև: Տար բեր մա կար դա կի աշ խա
տան քա յին փորձ ու նե ցող ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձե րի նվազ տար բե րու թյուն կա րե լի է 
տես նել այն պի սի երկր նե րում, ինչ պի սիք են Ֆին լան դիան, Շոտ լան դիան, Լատ վիան:

Հե տաքր քիր է նաև այն, որ շատ երկր նե րում, ո րոնք հա մար վում են սո ցիալտնտե սա կան 
շու կա յի մայր ցա մա քա յին մո դե լի ներ կա յա ցու ցիչ՝ սո վո րա բար բնու թագր ված որ պես մի ջին 

19  Տե´ս. Եվրոպական սոցիալական խարտիան (վերանայված) 
 www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/Armenian.pdf: 
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ե կամ տա յին տար բե րու թյուն ու նե ցող երկր
ներ, մեծ տար բե րու թյուն ներ կան ու սու ցիչ
նե րի աշ խա տա վար ձե րի միջև (Ավստ րիա, 
Ֆ րան սիա, Բել գիա), մինչ դեռ անգ լոսաք
սոն յան երկր նե րը և ԵՄ մի շարք նոր ան
դամ ներ ու նեն աշ խա տա վար ձե րի շատ քիչ 
տար բե րու թյուն սկսնակ և փոր ձա ռու ու սու
ցիչ նե րի միջև:

Ընդհանուր սահման ունեցող երկր նե
րում (Լատ վիա, Լիտ վա) աշ խա տա վար ձե րի 
տար բե րու թյու նը էա կա նո րեն ցածր է, երբ 
աշ խա տա վար ձե րը հաշվ վում են հա մա ձայն 
գնո ղու նա կու թյան ստան դարտ նե րի՝ շնոր
հիվ ա վե լի աղ քատ երկր նե րում առ կա գնե րի 
և ար ժեք նե րի ցածր մա կար դակ նե րի: Աշ խա
տա վար ձե րի տար բե րու թյունն ըստ աշ խա տան քա յին փոր ձի նույն պես տար բեր է ըստ երկր
նե րի: Օ րի նակ՝ Ռու սաս տա նի տար րա կան դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձերն 
ա վե լի ցածր են (նշենք,որ ՌԴում ու սու ցիչ նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձը կազ մում է 85000ից 
90000 ՀՀ դրամ), քան Ավստ րիա յում, որ տեղ գրե թե հնգա պա տիկ ա վե լի է: Զար մա նա լի է, 
որ ո րոշ ան դամ երկր նե րում, ըստ գնո ղու նա կու թյան ստան դարտ նե րի, աշ խա տա վար ձերն 
ա վե լի լավ են ներ կա յաց ված: Օ րի նակ՝ Չե խիա յի Հան րա պե տու թյու նում, հա մա ձայն գնո
ղու նա կու թյան ստան դարտ նե րի, տար րա կան և միջ նա կարգ դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րը շատ 
ա վե լի բարձր աշ խա տա վարձ են ստա նում, քան Ֆին լան դիա յում, Ի տա լիա յում և Շ վե դիա
յում: Անհ րա ժեշտ է նշել նաև, որ Սեր բիա յում և Թուր քիա յում սկսնակ ու սու ցիչ ներն ստա նում 
են միև նույն աշ խա տա վար ձը, ինչ ի րենց գոր ծըն կեր նե րը Պոր տու գա լիա յում, հա մա ձայն 
գնո ղու նա կու թյան ստան դարտ նե րի, և ն րանք բո լորն էլ ստա նում են շատ ա վե լի բարձր աշ
խա տա վարձ, քան սկսնակ նե րը Իս լան դիա յում:

Ա մեն դեպ քում ԵՄ 22 երկր նե րի տար րա կան դպրոց նե րի սկսնակ ու սու ցիչ ներն ա վե լի 
բարձր աշ խա տա վարձ են ստա նում, քան պե տա կան նվա զա գույն աշ խա տա վարձն է: Մ յուս 
կող մից Ռու սաս տա նում, Թուր քիա յում, Սեր բիա յում տար րա կան դպրոց նե րի սկսնակ ու սու
ցիչ ներն ստա նում են 3 ան գամ ա վե լի, քան պե տա կան նվա զա գույ նը:

Այս տե ղից պարզ և ինչոր տեղ զար մա նա լի հետևու թյուն կա րե լի է ա նել, որ հնա րա վոր չէ 
հստակ խո սել Եվ րո պա յի Արևել քի և Արև մուտ քի ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձե րի մա կար
դակ նե րի և տար բե րու թյուն նե րի մա սին:

Նախ նա կան ակն կա լիք նե րը, կապ ված հա րուստ երկր նե րի բարձր հար կե րի և նո րան դամ 
երկր նե րի ցածր հար կե րի հետ, հա վաս տագր ված չեն: ԵՄ 15 հա րուստ երկր ներ՝ Իռ լան դիան, 
Ֆին լան դիան, և Ի տա լիան, ու նեն ցածր հար կա յին տո կոս ներ և սո ցիա լա կան ա պա հո վագ
րու թյան ցածր ծախ սեր, իսկ ա վե լի աղ քատ տնտե սու թյամբ նո րան դամ երկր նե րը կամ Եվ
րո պա յի հա րավարևել յան երկր նե րը, օ րի նակ՝ Հուն գա րիան և Սեր բիան, ու նեն բարձր հար
կա յին տո կոս ներ: Ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը նույն պես՝ կապ ված աշ խա տան քա յին պայ ման
նե րի և ո րա կի հետ, ցույց չեն տա լիս ԱրևելքԱրև մուտք տար բե րու թյու նը:

Ինչ վե րա բեր վում է աշ խա տա վար ձե րի հար ցում գեն դե րա յին տար բե րու թյա նը, ա պա շատ 
զե կույց նե րում, ինչ պես նաև մաս նա գետ նե րի կող մից նշվում է, որ պե տա կա նո րեն նշա նակ
ված աշ խա տա վար ձե րը և վ ճա րում նե րը այդ հար ցում չե զոք են, ինչն ան շուշտ կա րե լի է 
ա սել նաև ՀՀի հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ մի քա նի երկր ներ դեռևս տար բե րա կում են աշ
խա տա վար ձե րի ճեղք վածք, կապ ված սե ռա կան տար բե րու թյուն նե րի հետ, ո րը կազ մում է 

Հնարավոր չէ հստակ 

պարզաբանել 

Եվրոպայի տարբեր 

երկրների ուսուցիչների 

աշխատավարձերի 

տարբերությունները
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3,5%–ից 18%: Պատ ճառ նե րը, ո րոնք ա ռաջ են քաշ վում այս երևույ թը բա ցատ րե լու հա մար, 
նե րա ռում են հետև յալ դեպ քե րը՝ կա րիե րա յի հա մար տար բեր ա ռա ջա դի մա կան հնա րա վո
րու թյուն ներ կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա մար, ա վե լի շատ ար տա ժամ յա աշ խա տանք ներ 
են տրա մադր վում տղա մարդ կանց, իսկ ո րոշ դեպ քե րում էլ քիչ քա նա կի դա սա ժա մե րի պա
րա գա յում ա վե լի շատ ժա մե րով ա պա հով վում են տղա մար դիկ:

Ե թե դի տար կենք մի ջին շա բա թա կան դա սա ժա մե րը տար րա կան դպրոց նե րում, ա պա 2 
սկան դի նավ յան երկր նե րում դրանք կա րող են լի նել ա մե նա բարձր և ա մե նա ցածր մա կար
դակ նե րում: Մի ջին աշ խա տան քա յին ժա մե րը Շ վե դիա յում ա մե նա բարձրն են՝ 35 ժամ եր կու 
կա տե գո րիա նե րի հա մար և ա մե նա ցած րը Իս լան դիա յում՝ 17 ժամ սկսնակ նե րի և 13 ժամ 
աշ խա տան քա յին մեծ փոր ձով ու սու ցիչ նե րի հա մար: Ն շենք, որ ՀՀում ու սուց չի շա բա թա
կան դա սա ժա մը կազ մում է 22 ժամ մեկ դրույ քա չա փի դեպ քում:

Մաս նա վո րե ցու մը կամ դպրոց նե րի հա սա րա կա կան կար գա վի ճա կի փո փո խու թյուն նե
րը ո րո շիչ գոր ծոն չեն ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի հա մար՝ մա սամբ այդ 
փո փո խու թյուն նե րի սահ մա նա փակ լի նե լու, մա սամբ էլ դպրոց նե րի հա սա րա կա կան կա
ռուց ված քի և աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի միջև ե ղած հա րա բե րակ ցու թյան պա կա սի 
պատ ճա ռով:

Դա նիա յում, Միաց յալ Թա գա վո րու թյու նում և Կիպ րո սում մաս նա վոր դպրոց նե րի մաս
նա բա ժի նը 20ից ցածր է, միայն Իս պա նիան, Մալ թան և Նի դեր լանդ նե րը ու նեն բարձր 
մա կար դակ ներ, բայց այս երկր նե րում կա ու սուց չի աշ խա տա վար ձի բարձր մա կար դակ, 
իսկ նրա աշ խա տան քա յին պայ ման ներն էլ ա վե լի վա տը չեն: Այս երկր նե րից միայն Նի
դեր լանդ ներն է, որ աշ խա տա վար ձե րի բարձր տար բե րու թյուն է ցու ցա բե րել, ինչ պես նաև 
ներ կա յաց րել է ա մե նա բարձր աշ խա տա վար ձա յին ճեղք ված քը կապ ված գեն դե րա յին տար
բե րու թյուն նե րի հետ: Աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ցան կա ցած տե սա կի վա տաց ման հետ 
կապ ված՝ պա տաս խա նա տու նե րը վկա յա կո չում են պայ ման նե րի պա կա սը և կա ռա վա րու
թյան կող մից ծախ սե րի կրճա տու մը: Պա հանջ վող ո րա կա վոր ման չա փա նիշ նե րից ցածր 
մա կար դակ ու նե ցող ու սու ցիչ ներ կան միայն Շ վե դիա յում, չնա յած, որ ինչոր չա փով այս 
երևույ թը կա րե լի է տես նել նաև մի շարք այլ երկր նե րում: Ի հար կե, Շ վե դիան էլ հա մե մա
տա բար տար բեր արդ յունք ներ է ցու ցա բե րում տար բեր տե սա կետ նե րից՝ նե րառ յալ ար տա
ժամ յա աշ խա տան քի բարձր մա կար դա կը, աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի վատ թա րա ցու մը 
և միաց յալ գոր ծարք նե րի ա պա կենտ րո նաց ման ա ճը:

Ինչ վե րա բեր վում է ու սու ցիչ նե րի կես դրույ քով աշ խա տան քին՝ տար րա կան և միջ նա կարգ 
դպրոց նե րը ցույց են տվել միև նույն բնու թագ րե րը՝ շատ երկր նե րում կես դրույ քով աշ խա
տող ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձե րը 20 տո կո սով ցածր են: Բա ցա ռու թյուն են Լատ վիան 
և Իս լան դիան՝ հա մա պա տաս խա նա բար 30 և 25 տո կոս կես դրույ քա յին չա փա բաժ նով: Ինչ 
վե րա բեր վում է Ավստ րիա յին և Բել գիա յին, ա պա միջ նա կարգ դպրո ցում կես դրույ քով աշ
խա տող ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձը բարձր է 25 տո կո սով:

Ու սու ցիչ նե րի թվի պա կա սու թյու նը լուրջ խնդիր է հա մար վում: Պե տա կան դպրոց նե րի 50 
տո կո սը հաշ վետ վու թյուն է ներ կա յաց րել, որ ու նի ու սու ցիչ նե րի թվի պա կաս: Ի րա կա նում 
պա տաս խա նա տու նե րի 70 տո կո սը ներ կա յաց րել է, որ ո րոշ ա ռար կա նե րի մաս նա գետ նե րի 
լուրջ պա կաս ու նեն: Ն մա նա տիպ խնդիր նե րը արդ յունք են ցածր աշ խա տա վար ձե րի և ոչ 
հա վա սար աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի: Ման կա վարժ նե րի սերն դա փո խու թյու նը, որ պես 
արդ յունք ու սու ցիչ նե րի թվի պա կա սու թյան, ի հայտ ե կավ Նի դեր լանդ նե րում, Դա նիա յում 
և Լիտ վա յում, որ տեղ թո շա կի անց նող ու սու ցիչ նե րի թի վը բարձր է: Ի հա կադ րու թյուն սրա՝ 
Իս լան դիա յում բնակ չու թյան ա ճը հան դի սա ցավ ո րա կա վոր ված ու սու ցիչ նե րի թվի պա կա
սու թյան պատ ճառ: Վ րաս տա նից, ՀՀից, Լիտ վա յից, Լատ վիա յից և Հո լան դիա յից տե ղե
կաց վում է, որ պա կա սու թյան պատ ճառ է հան դի սա նում ար տա գաղ թը:
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Քա նի որ այս բո լոր տվյալ նե րը հա մե մա տա կան են, ա պա դրանք չեն կա րող ա պա հո

վել յու րա քանչ յուր երկ րի ման րակր կիտ պատ կե րը, որ տեղ հաշ վի են առն վում ազ գա յին 
բնու թագ րե րը: Այս տեղ ներ կա յաց վում են ողջ Եվ րո պա յի ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձե
րի և աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի հիմ նա կան տեն դենց նե րը: Մինչ դեռ բո լոր ո լորտ նե
րի զա նա զա նու թյու նը կա րե լի է դի տել որ պես Եվ րո պա յում ու սուց չի դիր քի ՙ կա մա րաձև 
բնու թա գիր՚: ՀՀում, ՌԴում, Եվ րո պա յում գնա լով ակն հայտ է դառ նում, որ ու սու ցիչ նե
րի սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյու նը տկա րա նում է:

բ. Ու սուց չա կան կադ րե րի կա ռա վար ման եվ րո պա կան փոր ձը.
Ո րա կա վո րում ու նե ցող ու սու ցիչ է հա մար վում նա, ով լիա զո րա գիր է ստա նում հե ղի

նա կա վոր մար մին նե րից՝ կա ռա վա րու թյո ւնից, բարձ րա գույն կրթա կան հաս տա տու թյու
նից կամ մաս նա վոր մի այլ հաս տա տու թյու նից: Ո րա կա վոր ման վկա յագ րե րը ու սու ցիչ
նե րին թույլ են տա լիս դա սա վան դել այն պի սի դպրոց նե րում, որ տեղ առ հա սա րակ պա
հանջ վում է լիա զո րու թյուն, ինչ պես նաև կրթող նե րին թույլ է տա լիս ու սու ցա նել ո րո շա կի 
կոն տեքս տում և ու սում նա կան պլան նե րի սահ մա նում: Մինչ դեռ շատ լիա զո րող մար մին
ներ պա հան ջում են ու սու ցում նախ քան ու սուց չի ո րա կա վոր ման վկա յա գիր տա լը:

Ֆ րան սիա յում ու սու ցիչ նե րը (professeurs) հիմ նա կա նում քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող ներ 
են՝ հա վա քագր ված մրցույ թա յին քննու թյուն նե րի մի ջո ցով: Ն րանք պետք է ան պայ ման 
ձեռք բե րեն քո լե ջի նախ նա կան կրթու թյուն և ս տա նան մաս նա գի տա կան կրթու թյուն Ու
սու ցիչ նե րի Պատ րաստ ման Հա մալ սա րա նա կան Հաս տա տու թյուն նե րում (ՈՒՊՀՀ) (Uni
versity Institutes for Teachers Training, IUFM): Սկ սած 2010 թվա կա նից ՈՒՊՀՀի դա սըն
թաց նե րը փո խա րին վել են կրթա կան նոր հա մա կար գով: Ա ռա ջա ցել է ու սու ցիչ նե րի վեց 
խումբ.

 ● Professeurs des écoles – տար րա կան դպրո ցի ու սու ցիչ ներ, հանձ նում են CRPE մրցույ
թա յին քննու թյուն

 ● Professeurs certifiés – ա վագ դպրո ցի ու սու ցիչ ներ, հանձ նում են CAPES ո րա կա վո րում 
միջ նա կարգ կրթու թյուն տա լու հա մար, կամ CAPET ո րա կա վո րում տեխ նո լո գիա կան 
կրթու թուն տա լու հա մար

 ● Professeurs de l’enseignement privé – մաս նա վոր դպրո ցի ու սու ցիչ ներ, հանձ նում են 
CAFEP ո րա կա վո րում մաս նա վոր դպրոց նե րում կրթե լու հա մար

 ● Professeurs de lycées professionnels – հա տուկ մաս նա գի տա կան ա վագ դպրո ցի ու սու
ցիչ ներ, հանձ նում են CAPLP ո րա կա վո րում ա վագ դպրո ցում հա տուկ մաս նա գի տա
կան ա ռար կա ներ դա սա վան դե լու հա մար

 ● Professeurs de l’enseignement physique et sportif – սպոր տի ու սու ցիչ ներ, ո րոնք հանձ
նում են CAPEPS ո րա կա վո րում սպոր տա յին ա ռար կա ներ դա սա վան դե լու հա մար

 ● Professeurs agrégés – ա վագ դպրո ցի ու սու ցիչ ներ: Ն րանք հանձ նում են Agrégation 
մրցույ թա յին քնու թյուն: Սա հա մար վում է բարձր վար կա նի շով տիտ ղո սը և հա ճախ 
դի մում են ա կա դե մի կի դիր քի հա մար և փոք րա մաս նու թյուն են կազ մում ա վագ 
դպրոց նե րում:  

Թ վարկ ված նե րից ա ռա ջին հին գը ստա նում են թույլտ վու թյուն և ն րան ցից պա հանջ
վում է նվա զա գույ նը բա կա լավ րի աս տի ճան: Ն րանք ստա նում են միև նույն աշ խա տա
վար ձը: Վե ցե րորդ կե տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից պա հանջ վում է նվա զա գույ նը մա գիստ
րո սի աս տի ճան: Ն րանք ու նեն հա մե մա տա բար բարձր աշ խա տա վարձ:

Եվ րո պա յի երկ ր ներում մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ վում սերն դա փո խու թյան խնդիր նե
րին: Տա րի քի կա ռա վա րու մը հա մար վում է կադ րե րի կա ռա վար ման կարևոր խնդիր նե
րից մե կը:
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Հա մա ձայն Ի տա լա կան «La Repubblica» 
թեր թի20՝ Ֆ րան սիան, մի ջին հաշ վար կով, ու
նի ու սու ցիչ նե րի ա մե նաե րի տա սարդ (մի ջին 
տա րի քը 40) , իսկ Ի տա լիան՝ ա մե նա տա
րեց կազ մը՝ մի ջին տա րի քը՝ 51: Դի տար կե
լով վեցն յա կը՝ տես նում ենք, որ Գեր մա նիան 
երկ րորդն է Եվ րո պա յում՝ (46): ճա պո նիա յում 
ու սու ցիչ նե րի մի ջին տա րի քը 45 է Միաց յալ 
Թա գա վո րու թյան և Միաց յալ Նա հանգ նե րի 
ու սու ցիչ նե րի միաց յալ մի ջին տա րի քը՝ 41: Այս 
թվե րը կա րող են փո փո խա կան լի նել, քա նի 
որ ու սում նա սի րու թյուն նե րը կա տար վել են 
մինչև 50 տա րե կան ու սու ցիչ նե րի շրջա նում: 

Գեր մա նիան, ո րը գտնվում է երկ րորդ տե ղում մի ջին տա րի քա յին չա փա նիշ նե րով, 50ն անց 
ու սու ցիչ նե րի պա րա գա յում ու նի ա մե նա բարձր ցու ցա նի շը: Գեր մանիա յում ու սու ցիչ նե րի 50 
տո կո սի տա րի քը 50ից բարձր է: Մաս նա գետ ներն այս հան գա ման քը դի տար կում են տար
բեր կերպ. մի կող մից աշ խա տան քա յին փոր ձի թեո րիա յի՝ որ քան մեծ է ու սուց չի տա րիքն, 
այն քան մեծ է նրա աշ խա տան քա յին փոր ձը, իսկ մյուս կող մից՝ սա խո սում է այն մա սին, որ 
չկան հա մա պա տաս խան ո լոր տում աշ խա տե լու ցան կու թյուն ու նե ցող մաս նա գետ ներ:

Ի տա լիա յում շատ ու սու ցիչ ներ դի մել են կա ռա վա րու թյա նը, խնդրե լով ըն դու նել մի օ րենք, 
ո րը թույլ կտա ու սու ցիչ նե րին թո շա կի անց նել 50 տա րե կա նից, դրա նով իսկ նոր աշ խա տա
տե ղեր ստեղ ծել ե րի տա սարդ կադ րե րի հա մար:

Գլուխ 3. ՀՀ հան րակր թու թյան ո լոր տի  
ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րի սո ցիա լա կան  
պաշտ պան վա ծու թյան գնա հա տա կա նը

Ինչ պես նշվեց նա խորդ գլխում, սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան գա ղա փա րը հեն վում է 
հիմ նա կան սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի ի մաս տա վոր ման վրա և ուղղ ված է դրանց ի րաց
ման ե րաշ խիք նե րի ու մե խա նիզմ նե րի ա պա հով մա նը:

 Ման կա վարժ նե րի սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան ու սում նա սի րու թյան պա րա գա յում 
կա րե լի է ա ռանձ նաց նել եր կու մե թո դա բա նա կան մա կար դակ:

Ա ռա ջին մա կար դա կում  ման կա վարժ նե րի սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան հար ցը դի
տարկ վում է ՀՀում սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան հա մա կար գի լայն հա մա տեքս տում 
և չի տա րան ջատ վում այլ խա վե րի սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան հար ցե րից: Հե տա զո տու
թյան այս կտրվածքն ար տա ցո լում է, գե րա զան ցա պես, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր
ված բա զա յին սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի ի րաց ման աս տի ճա նը, ո րը վկա յում է ՀՀի, որ
պես սո ցիա լա կան պե տու թյան, կա յաց ման աս տի ճա նի մա սին:

Երկ րորդ մա կար դա կում կա րե լի է դի տար կել ման կա վարժ նե րի, որ պես ա ռան ձին սո ցիա
լա կան շեր տի, պաշտ պան վա ծու թյան խնդիր նե րը, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն կապ վում են.

 ● ՀՀ կրթա կան օ րենսդ րու թյան կա տա րե լու թյան աս տի ճա նի, դրա ան հա կա սա կա նու թյան 
և

 ● ՀՀ կրթա կան օ րենսդ րու թյան՝ կրթա կան ի րա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան աս
տի ճա նի հետ:

20 www. Larepublica.it 1 March:

Տարբեր եվրոպական 
երկրներում 
որակավորման 
վկայագրերն են 
որոշում ուսուցիչների 
տարիքային 
սահմանափակումը և 
աշխատավարձը

«
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Եր կու դեպ քում էլ ցածր ցու ցա նիշ նե րի հետևան քով ստեղծ վում է մի ի րա վի ճակ, ո րը բնու

թագր վում է սո ցիա լա կան ան կա յու նու թյամբ, ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ան
հա մա չա փու թյամբ, ա նո րո շու թյամբ ու հո գե բա նա կան ճնշվա ծու թյամբ: Այս պա րա գա յում 
խո սել սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ հա մա կար գի մա սին՝ անհ նար է:

Մեր ու սում նա սի րու թյան ժա մա նակ մենք փոր ձել ենք գնա հա տել ՀՀում ման կա վարժ նե
րի սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան ա ռան ձին կող մե րը ՀՀ կրթա կան օ րենսդ րու թյան սահ
ման նե րում՝ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով մի շարք խնդիր նե րի վրա՝

ա) ման կավ րա ժի ֆի նան սա կան ա պա հո վու թյան, սո ցիա լա կան ա ջակ ցու թյան ու կեն սա
թո շա կա յին ա պա հո վու թյան,

բ) ՀՀ կա ռա վա րու թյան՝ կեն սա մա կար դակն ի ջեց նող գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը չե զո
քաց նե լու կա րո ղու թյան,

գ) կրթու թյան ո լոր տում ման կա վարժ նե րի աշ խա տան քի անց նե լու և ն րանց գնա հատ ման 
ու ա ռաջ խա ղաց ման հա մա կար գի արդ յու նա վե տու թյան,

դ) վար չա կան կա մա յա կա նու թյուն նե րից և հո գե բա նա կան ճնշում նե րից ա զատ լի նե լու 
ե րաշ խիք նե րի,

ե) սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րի շրջա նա կի:
Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մի շարք պե տա կան և մաս նա վոր ձևեր դուրս են մնա ցել 

մեր ու սում նա սի րու թյու նից: Պատ ճառ նե րից մե կը տվյալ ու սում նա սի րու թյան ծա վա լի սահ
մա նա փա կու թյունն է, ո րը ստի պում է սահ մա նել ա ռաջ նայ նու թյուն նե րը՝ հա մա լիր բնույթ 
ու նե ցող հիմ նախնդ րից դուրս բե րե լով ա ռա վել զար գա ցած և ծան րակ շիռ տար րեր: Այս 
հիմ նա վոր մամբ էլ մենք չենք քննար կել ման կա վար ժի աշ խա տան քի տեխ նի կա կան և այլ 
բա րեն պաստ պայ ման նե րի, սո ցիա լա կան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան, սո ցիա լա կան 
ար տո նու թյուն նե րի, ման կա վար ժա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու
նեու թյան վե րա բեր յալ հար ցեր:

Այս պի սի մո տեց ման երկ րորդ պատ ճառն այն է, որ ներ կա յումս ՀՀ հան րակր թու թյան հա
մա կար գում ոչ բո լոր բա ղադ րիչ նե րի զար գա ցումն է ի րա կա նա նում զու գըն թաց: Այս պես, 
նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան բա րե փոխ ման ծրագ րով նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րի մի 
մա սը կա՛մ կա տար ման ըն թաց քում են, կա՛մ սկիզբ են ա ռաել 2011 թվա կա նին, ին չը գնա հա
տու մը ներ կա փու լում դարձ նում է հատ վա ծա յին և ոչ օբ յեկ տիվ: Ուս տի, մեր ու շադ րու թյու նը 
գե րա զան ցա պես սևեռ վե լու է հան րակ թա կան ՈՒՀի ման կա վարժ նե րի, այն էլ՝ ու սու ցիչ նե րի 
վրա:

3.1 Ֆի նան սա կան ա պա հո վու թյան և հանգս տի պայ ման նե րի գնա հա տում

ա. Ման կա վարժ նե րի ֆի նան սա կան ա պա հո վու թյան գ նա հա տում.
Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան ան բա ժա նե լի մասն է աշ խա տան քի դի մաց ար դար վար

ձատ րու թյու նը, ո րը են թադ րում է.
 ● կյան քի նվա զա գույն ար ժե քի ա պա հո վում,
 ● պաշտ պա նու թյուն բա րե կե ցու թյան մա կար դակն ի ջեց նող գոր ծոն նե րից,
 ● սո ցիա լա կան, հա սա րա կա կան կյան քի կա յու նու թյան հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռում:
ՀՀում ման կա վարժ նե րի աշ խա տա վար ձը մշտա պես քննարկ վող նյութ է: Տա րի ներ շա րու

նակ ու սու ցիչ նե րին տրվող ցածր աշ խա տա վար ձը պատ ճառ է դար ձել հա մա կար գում և հա
սա րա կու թյան մեջ տեղ գտած տա րաբ նույթ բա ցա սա կան երևույթ նե րի: Զ գա լի փո փո խու
թյուն ներ են կա տար վել 20032004թթ., երբ, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2002թ. 
թիվ 2047Ն «ՀՀ հան րակր թա կան հա մա կար գի ռա ցիո նա լաց ման և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
2001թ. դեկ տեմ բե րի 24ի թիվ 1236 ո րոշ ման մեջ փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սի ն» 
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ո րո շու մը, ի րա կա նաց վել է ու սու ցիչ նե րի կրճա տում: Կր ճատ ման հետևան քով աշ խա տան քից 
ա զատ վել են շուրջ 3700 ու սու ցիչ ներ: Ու թե պետ ռա ցիո նա լաց ման մի ջո ցա ռում նե րը անս պա
սե լիո րեն գոր ծա զուրկ են դարձ րել մոտ չորս հա զար ու սուց չի (ին չը մեծ ա լիք է բարձ րաց րել 
հա սա րա կու թյան մեջ), դրա շնոր հիվ կար գա վոր վել է ու սու ցիչա շա կերտ հա րա բե րակ ցու
թյու նը և ա ճել դա սա րան նե րի մի ջին խտու թյու նը, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տվել զգա լիո րեն 
բարձ րաց նել ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձը:

Գոր ծող ֆի նան սա կան հա մակր գի հիմ քը դրվել է 2007թվա կա նին21: Հա մա կար գի գոր ծադ
րու մից հետ ու սու ցիչ նե րի մի ջին ամ սա կան հաշ վար կա յին աշ խա տա վար ձը 2009թ. բարձ
րաց վել է մոտ 30 %ով՝ հասց վել շուրջ 116.3 հա զար դրա մի22:

20102012 թվա կան նե րի ըն թաց քում ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձի բարձ րա ցու մը ՀՀ կա
ռա վա րու թյան կող մից չի դի տարկ վում որ պես գե րա կա յու թյուն, քա նի որ ներ կա յումս այն 
ա վե լի բարձր է գի տու թյան և մ շա կույ թի ո լորտ նե րի աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձից:

Բա ցի սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան բա վա րար մա կար դա կի ա պա հո վու մից՝ ներ կա
յումս ման կա վարժ նե րի վար ձատ րու թյան ար դա րու թյու նը ա պա հով վում է նաև հետև յալ 
մի ջո ցա ռում նե րով.

 ● օ րենսդ րո րեն նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձը սահ մա նե լու23,
 ● պե տա կան ՈՒՀնե րի ման կա վարժ նե րի աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան դրույ քա չա

փը՝ բյու ջե տա յին հիմ նարկ նե րի աշ խա տող նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձից ցածր չլի նե լու 
օ րենսդ րա կան պա հան ջի24,

 ● փոք րա թիվ հան րակր թա կան դպրոց նե րին տար բե րակ ված ֆի նան սա վոր ման,
 ● տար բեր բնա կա վայ րե րի հան րակր թա կան դպրոց նե րին տար բե րակ ված 

ֆի նան սա վոր ման,
 ● տար բեր կրթա կան աս տի ճան նե րի հան րակր թա կան դպրոց նե րին տար բե րակ ված 

ֆի նան սա վոր ման,
 ● սահ մա նա մերձ, բարձրլեռ նա յին և լեռ նա յին բնա կա վայ րե րի պե տա կան հան րակր թա կան 

դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րին հա վե լավ ճար տա լու,
 ● հան րակր թա կան դպրոց նե րին ա ռան ձին ծրագ րե րով և լ րա ցու ցիչ կրթա կան ծա ռա յու

թյուն նե րի դի մաց հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի տրա մադր ման,
 ● նա խադպ րո ցա կան, հան րակր թա կան ար տադ պոր ցա կան կրթա դաս տիա րակ չա կան 

ՈՒՀնե րի ման կա վարժ նե րի ու սում նա կան աշ խա տան քի տևո ղու թյու նը սահ մա նե լու,
 ● ո րա կա վոր ման տա րա կար գե րի հա մար հա վե լավ ճա րի մի ջո ցով:
Ֆի նան սա վոր ման տար բե րակ ված հա մա կարգն ի րա կա նաց վում է լրա ցու ցիչ գոր ծա կից

նե րի մի ջո ցով, ո րոնք մե ծաց նում են հիմ նա կան բա նաձևով սահ ման վող գու մա րի չա փը: 
Հաշ վի առ նե լով այն, որ սո վո րող նե րի թվով ֆի նան սա վոր ման պա րա գա յում, փոք րա թիվ 
դպրոց նե րի մի ջոց նե րը խիստ սահ մա նա փակ են, և ու սու ցիչ նե րին բարձր աշ խա տա վարձ 
տա լու հնա րա վո րու թյու նը շատ փոքր՝ մինչև 400 ա շա կերտ ու նե ցող բարձրլեռ նա յին դպրոց
նե րի հա մար հիմ նա կան գու մա րը բազ մա պատկ վում է 1.2 գոր ծակ ցով: Նույն գոր ծակ ցով 
բազ մա պատկ վում է նաև միև նույն բնա կա վայ րում միակ և մինչև 400 ա շա կերտ ու նե ցող 
դպրոց նե րի հա մար նա խա տես ված հիմ նա կան գու մա րը: Լեռ նա յին բնա կա վայ րե րի դպրոց

21 Աշակերտների թվով ֆինանսավորման համակարգը գործադրվել է ՀՀ կառավարության 2006թ. թիվ 
1262-Ն որոշման հիման վրա:

22 Տե´ս. ՀՀ կառավարության 2011թ. թիվ 955-Ն «ՀՀ 2012-2014թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը 
հաստատելու մասին» որոշումը:

23 Համաձայն «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենքի՝ ներկայումս այն կազմում է 
32.500 դրամ:

24 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 50:
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նե րի հա մար գու մա րը բազ մա պատկ վում է 
1.02ով: Բա ցի դրա նից՝ սահ մա նա մերձ, 
բարձրլեռ նա յին և լեռ նա յին բնա կա վայ րե րի 
պե տա կան հան րակր թա կան դպրոց նե րի ու
սու ցիչ նե րի հա մար սահ ման ված է հա վել յալ 
վճար: Այս բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը տա լիս են 
ման կա վարժ նե րի ե կա մուտ նե րը հա մա հար
թեց նե լու հնա րա վո րու թյուն:

Ար դի փու լում ար դար վարձ ատ րու թյան 
հա մա կար գի զար գաց ման ճա նա պար հին բո
լո րին հա վա սա րա պես կյան քի նվա զա գույն 
պայ ման ներ ա պա հո վե լու խնդրից շեշ տը փո
խադր վել է ու սուց չի աշ խա տան քի խթան ման 
և մաս նա գի տա կան ո րա կին հա մա պա տաս
խան վար ձատ րու թյան սահ ման ման խնդրին: 
Այս հա մա տեքս տում 20102011 թվա կան նե րի ու սուց չի մի ջին աշ խա տա վար ձի պահ պան ման 
պայ ման նե րում, «Ա վագ դպրոց նե րի հա մա կար գի ստեղծ ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րին 
հա վա նու թյուն տա լու մա սի ն» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2008թ. ար ձա նագ րա յին ո րոշ ման հա
մա ձայն՝ ա վագ դպրոց նե րում ի հա վե լումն ման կա վար ժա կան անձ նա կազ մի աշ խա տա վար
ձի՝ նա խա սես վել է 20 %ի հա վե լավ ճար: Իսկ 2011 թվա կա նից ու սու ցիչ նե րի ա տես տա վոր ման 
նոր կար գի ներդր մամբ՝ հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վել ի րա կա նաց նել տար բե րակ ված ֆի
նան սա վո րում՝ ըստ ա տես տա վոր ման արդ յուն քում ու սուց չի ստաց ված ո րա կա վոր ման տա
րա կար գի: Քա նի որ ա ռա ջի կա հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում նա խա տես վում է ա տես տա վո
րել հան րակր թա կան դպրոց նե րի բո լոր ու սու ցիչ նե րին, սպաս վում է, որ հա վե լավ ճար նե րի 
հա մա կար գը լիար ժե քո րեն կգոր ծի 5 տա րի հե տո:

Դ րա հետ մեկ տեղ՝ անհ րաժեշտ է նշել, որ ման կա վարժ նե րի աշ խա տան քի վար ձատ րու
թյան հա մա կար գում առ կա են մի շարք խնդիր ներ, ո րոնք հար վա ծի տակ են դնում ման
կա վար ժի բա րե կե ցու թյան կա յու նու թյու նը և չե զո քաց նում ի րա կա նա ց վող մի ջո ցա ռում նե րի 
դրա կան ուղղ վա ծու թյու նը:

Այս պես, հան րակր թա կան ՈՒՀի՝ ման կա վար ժա կան դրույ քա չա փը սահ մա նե լու խորհր դի 
ի րա վա սու թյու նը խտրա կա նու թյուն է ա ռա ջաց նում տար բեր ու սում նա կան հաս տա տու թյուն
նե րում աշ խա տող ման կա վարժ նե րի շրջա նում: Այլ կերպ ա սած՝ նույն ծա վա լի աշ խա տան
քի դի մաց եր կու տար բեր դպրոց նե րում նույն ման կա վար ժը կա րող է վար ձատր վել տար բեր 
չա փով: Դ րա հետևան քով կա րող է ստեղծ վել ո րա կի տե սանկ յու նից կադ րե րի ան հա մա չափ 
բաշ խում:

Վար ձատ րու թյան հա ջորդ խնդի րը կապ ված է ա վագ դպրոց նե րում գոր ծող այլ՝ ոչ ֆի
նան սա կան չա փա նիշ նե րի հետ: Ա վագ դպրոց նե րի հա մար դա սա րան նե րի մի ջին խտու
թյու նը սահ ման ված է 2025 ա շա կերտ, իսկ մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի հա մար՝ 1215: 
Այս ցու ցա նիշ ներն ա վե լի ցածր են, քան մի ջին դպրոց նե րում գոր ծող ցու ցա նիշ նե րը, ին չի 
հետևան քով ու սու ցիչ նե րի թի վը ա շա կերտ նե րի թվի նկատ մամբ ա ճում է: Իսկ դա իր հեր թին 
նշա նա կում է, որ աշ խա տա վար ձի հա մար պա հանջ վող ընդ հա նուր գու մարն ա վե լա նում է: 
Հա մա մաս նու թյու նը դա սա վոր վել է այն պես, որ 2011թ., չնա յած ու սու ցիչ նե րին հատ կաց
վող աշ խա տա վար ձի 20 %ի հա վե լավ ճա րին, արդ յուն քում ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձը ոչ 
միայն չի բարձ րա ցել, այլև նվա զել է:

Միա ժա մա նակ ա վագ դա սա րան նե րից զրկված միջ նա կարգ դպրոց նե րը նույն պես հայտն
վել են դժվար կա ցու թյան մեջ: Սո վո րո նե րի թվի կրճա տու մը բե րել է ընդ հա նուր ֆի նան սա

Անհրաժեշտ է գտնել 

հանրակրթության 

ոլորտում ուսուցիչների 

վարձատրության 

համակարգի 

խնդիրների լուծման նոր 

ուղիներ

«
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վոր ման մա կար դա կի ի ջեց ման: Նշ ված հիմ նա վոր մամբ դպրոց ներն ստիպ ված են ի րա կա
նաց նել ու սու ցիչ նե րի կրճա տում կամ նվա զեց նել գոր ծող ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձը: Իսկ 
ե թե հաշ վի առ նենք ՀՀում ար տա գաղ թի հետ կապ ված առ կա մի տում նե րը, ա պա կա րե լի է 
կան խա տե սել ման կա վարժ նե րի աշ խա տա վար ձի կրճա տում նաև հե տա գա յում: Այս պայ
ման նե րում որ պես ո րա կի խթան սահ ման ված ո րա կա վոր ման տա րա կար գե րի դի մաց տրվող 
հա վե լավ ճար նե րը կա րող են միայն ո րո շա կի չա փով փոխ հա տու ցել ման կա վար ժի ե կամ տի 
նվա զու մը:

Այս պի սով՝ ման կա վարժ նե րի վար ձատ րու թյան գոր ծող հա մա կար գը, ո րը պայ մա նա
վոր ված է դա սա րա նում առ կա ա շա կերտ նե րի քա նա կով, ի զո րու չէ ա պա հո վե լու ման
կա վարժ նե րի բա րե կե ցու թյան կա յու նու թյու նը և չե զո քաց նե լու բա ցա սա կան գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցու թյու նը:

Ո րոշ խնդիր ներ կան նաև նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան և ար տադպ րո ցա կան կրթա
դաս տիա րակ չա կան հա մա կար գե րում: Քա նի որ նա խադպ րո ցա կան ՈՒՀնե րի գե րակշ ռող 
մա սը գոր ծում է հա մայն քա յին ֆի նան սա վոր ման վրա, ա պա հա մայնք նե րի սո ցիա լա պես 
ան կա յուն վի ճա կը ուղ ղա կիո րեն անդ րա դառ նում է ման կա պար տեզ նե րի ֆի նան սա վոր ման 
վրա: Դաս տիա րակ նե րի աշ խա տա վար ձը շա րու նա կում է մնալ ցածր: Մինչ 2005թ. ման կա
պար տե զի դաս տիա րա կի աշ խա տա վար ձը կազ մել է 15 000 դրամ: 2005թ. ըն դուն ված «Նա
խադպ րո ցա կան կրթու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի 5րդ կե տը սահ մա նում է, որ  նա խադպ րո
ցա կան հաս տա տու թյուն նե րի դաս տիա րակ նե րի աշ խա տա վար ձը չի կա րող պա կաս լի նել, 
քան հան րա պե տու թյու նում ըն դուն ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի կրկնա պա տի կը, այն է՝ 
65 000 դրամ: Սա կայն շատ հա մայնք նե րում մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով այս 
օ րենսդ րա կան պա հան ջը խախտ վում է:

Ար տադպ րո ցա կան կրթա դաս տիա րակ չա կան հաս տա տու թյուն նե րում խնդիրն ու նի գե
րա զան ցա պես ի րա վա կան ա կունք ներ: ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2002թ. թիվ 2145Ն ո րոշ մա
մաբ հաս տատ ված ար տադպ րո ցա կան կրթա դաս տիա րակ չա կան ՈՒՀնե րի օ րի նա կե լի 
կա նո նադ րու թյու նը սահ մա նում է ար տադպ րո ցա կան կրթա դաս տիա րակ չա կան ՈՒՀնե րի 
ա ռան ձին տե սակ ներ, ո րոնց թվում են ման կա պա տա նե կան ստեղ ծա գոր ծա կան և գե ղա գի
տու թյան կենտ րոն նե րը: Կենտ րոն նե րի կազ մում հա ճախ գոր ծում են տար բեր մաս նա գի տա
կան ուղղ վա ծու թյան խմբակ ներ: Այս պես՝ գե ղար վես տա կան խմբակ նե րի կող քին կա րող են 
աշ խա տել ե րաժշ տա կան ստու դիա ներ: Սա կայն նույն օ րի նա կե լի կա նո նադ րու թյան մեջ ամ
րագր ված է, որ ՀՀ պե տա կան բյու ջեից ֆի նան սա վոր վող բո լոր միա վո րում նե րում պետք է 
ընդգրկ վի առն վազն 712 ե րե խա: Հաս կա նա լի է, որ այս պայ մա նը չի գոր ծում գոր ծի քա յին 
պա րապ մունք նե րի դեպ քում, երբ մեկ ու սու ցի չը (եր բեմն նաև եր կու) վա րում է ան հա տա կան 
պա րապ մունք մեկ ա շա կեր տի հետ: Ն ման դեպ քե րում ա ռա ջա նում է հա կա սու թյուն ի րա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի և դ րանց ի րա վա կան կար գա վոր ման միջև: Արդ յուն քում՝ ման կա վար
ժը զրկվում է իր աշ խա տան քը կա տա րե լու և դ րա դի մաց ար դար վար ձատ րու թյուն ստա նա
լու պե տա կան ե րաշ խիք նե րից:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ. Վեր ջին տա րի նե րին թեև ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից ի րա կա նաց ված մի ջո
ցա ռում նե րը զգա լիո րեն բա րե լա վել են ՈՒՀնե րի ման կա վարժ նե րի սո ցիալ ակ ան  ա պա հո
վութ յու նը, շա րու նա կում են ձեռ նարկ վել նոր մի ջո ցա ռում ներ սո ցիա լա կան կա յու նութ յունն 
ա պա հո վե լու ուղ ղութ յամբ: Մի ա ժա մա նակ` նկատ վում են տար վող քա ղա քա կա նութ յան ներ
քին հա կա սա կա նութ յուն, ի րա վա կա նո րեն հաս տատ վող չա փա նիշ նե րի և ֆի նան սա կան 
հնա րա վո րութ յուն նե րի մաս նա կի ան հա մա պա տաս խա նութ յուն, ինչ պես նաև  ի րա վա կան 
դաշ տի ան կա տա րութ յուն: Արդ յուն քում` խախտ վում է ման կա վար ժի ա րդար վար ձատ րութ
յան սկզբուն քը` իր բո լոր բա ղադ րիչ նե րով:
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բ. Մանկավաժների կենսաթոշակային ապահովության և արձակուրդի 
իրավունքի իրացման գնահատում.

Ար ձա կուր դի ի րա վուն քը: Սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի շար քում կարևոր տեղ է հատ կաց
վում մար դու հանգս տի ի րա վուն քին, որն ի րաց վում է, հիմ նա կա նում, ա մե նամ յա վճա րո վի ար
ձա կուր դի տրա մադր ման մի ջո ցով: Հա մա ձայն ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 159րդ հոդ
վա ծի՝ վճա րո վի ա մե նամ յա ար ձա կուր դի տևո ղու թյու նը 20 աշ խա տան քա յին օր է (5օր յա աշ
խա տան քա յին ռե ժի մի պա րա գա յում): Սա կայն, հա տուկ պայ ման նե րում աշ խա տող ա ռան ձին 
կար գե րի աշ խա տող նե րի հա մար, ո րոնց աշ խա տան քը կապ ված է մտա վոր և հու զա կան գեր
լար վա ծու թյան կամ մաս նա գի տա կան ռիս կի հետ, ար ձա կուր դը կա րող է եր կա յաց վել մինչև 
35 կամ 48 աշ խա տան քա յին օր: Եր կա րաց ված ա մե նամ յա ար ձա կուր դի ի րա վուն քից օգտ վող 
պաշ տոն նե րի ցան կը հաս տա ված է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2005թ. թիվ 1599Ն ո րոշ մամբ:

Հա մա ձայն այս ո րոշ ման՝ 35 օր տևո ղու թյամբ եր կա րաց ված ար ձա կուր դի ի րա վունք ու
նեն բո լոր ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը, նրանց տե ղա կալ նե րը և ս տո
րա բա ժա նում նե րի տե ղա կալ նե րը: Վեր հի շե լով «ու սում նա կան հաս տա տու թյու ն» հաս կա
ցու թյան սահ մա նու մը՝ կա րե լի է ա սել, որ այս ի րա վուն քից օգտ վում են նա խադպ րո ցա կան, 
հան րակր թա կան (ընդ հա նուր, մաս նա գի տաց ված և հա տուկ) ՈՒՀնե րի և ար տադպ րո ցա
կան կրթա դաս տիա րա կու թյան ՈՒՀնե րի ղե կա վար նե րը և ն րանց տե ղա կալ նե րը:

48 օր տևո ղու թյամբ ա րա ձա կուր դի ի րա վունք է տրված նա խադպ րո ցա կան և հան րակր
թա կան (ընդ հա նուր, մաս նա գի տաց ված և հա տուկ) ՈՒՀնե րի դա սա վան դող նե րին, հո գե
բան նե րին, զին ղեկ նե րին, ե րե խա նե րի խնամքն ի րա կա նաց նող աշ խա տող նե րին:

Հան րակր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում լրա ցու ցիչ ու սուց ման հա մար ար տադպ րո ցա
կան կրթա դաս տիա րակ չա կան ՈՒՀնե րի դա սա վան դող նե րին, ու սուց ման մե թո դի կա յի և 
դաս տիա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի մաս նա գետ նե րին տրա մարդ վում է 35 օր տևո ղու
թյամբ եր կա րաց ված ար ձա կուրդ:

Թե պետ այս ո րո շումն ա ռանձ նա հա տոկ սո ցիա լա կան ար տո նու թյուն է շնոր հում ման կա
վարժ նե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ նրա բո վան դա կու թյու նը լրա ցու ցիչ պար զա բան ման կա րիք 
ու նի:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված է ման կա վար ժա կան ո լոր տի աշ խա տող նե րի 
պաշ տոն նե րի ան վա նա ցանկ: Այս ան վա նա ցան կում, ինչ պես նաև «Կր թու թյան մա սի ն» ՀՀ 
օ րեն քում, չի հան դի պում «դա սա վան դո ղ» եզ րույ թը, ո րը կի րառ ված է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
թիվ 1599Ն ո րոշ ման մեջ: Միա ժա մա նակ՝ ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րի ան վա նա ցան
կում ընդգրկ ված են թվով ա վե լի շատ պաշ տոն ներ, քան նշված են այդ ո րոշ ման մեջ: Եզ
րույթ նե րի ու ցան կե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը տա րա կու սանք է ա ռա ջաց նում այն
պի սի ման կա վար ժա կան պաշ տոն նե րի վե րա բեր յալ, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, սո ցիա լա կան 
ման կա վար ժը, գրա դա րա նա վա րը կամ լա բո րան տը: Արդ յո՞ք վեր ջին նե րը, ո րոնք, ըստ ման
կա վար ժա կան պաշ տոն նե րի ան վա նա ցան կի ման կա վարժ են հա մար վում, օգտ վում են եր
կա րաց ված ար ձա կուր դի ի րա վուն քից: Ե թե չեն օգտ վում, ա պա ո՞րն է չա փա նի շը, ո րով այս 
պաշ տոն նե րը ա ռանձ նաց վել են մնա ցած այլ ման կա վար ժա կան պաշ տոն նե րից, ո րոնց հետ 
հա վա սար ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն ներն են կրում կրթու թյան ո լոր տում:

Ու շագ րավ է նաև այն փաս տը, որ հան րակր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի լրա ցու ցիչ 
ծրագ րով աշ խա տող նե րի և ար տադպ րո ցա կան կրթա դաս տիա րակ չա կան ՈՒՀնե րի աշ
խա տող նե րի ար ձա կուր դը ոչ թե այլ ման կա վարժ նե րի նման 48, այլ 35 օր է, ին չը կրթա
կան օ րենսդ րու թյան շրջա նակ նե րում դարձ յալ բա ցատ րու թյուն չու նի: Օ րեն քը նույն ի րա
վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն ներն է սահ մա նում հան րակր թա կան ու ար տադպ րո ցա կան 
կրթա դաս տիա րակ չա կան ՈՒՀնե րի հիմ նա կան ու լրա ցու ցիչ կրթու թյուն ի րա կա նաց նող 
ման կա վարժ նե րի հա մար:
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Այս պի սով, կա րե լի է նշել, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ 1599Ն ո րոշ մամբ խախտ վում է 
սո ցիա լա կան ի րա վուն քի ի րաց ման կարևո րա գույն սկզբուն քը, ո րը պա հան ջում է պար տա
կա նու թյուն նե րի և ի րա վունք նե րի հա մա պա տաս խա նու թյուն:

Կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վու թյու ն: Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան պե տա կան կարևոր 
ձևե րից է կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վու թյու նը: Կեն սա թո շա կա յին ա պա հով ման բնա գա վա
ռում՝ կեն սա թո շա կի այլ տե սակ նե րի կող քին, ա ռան ձին մաս նա գի տու թյուն նե րի և պաշ տոն
նե րի հա մար նա խա տես վում է նաև մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք: Դա կեն սա թո շա կի 
այն մասն է, ո րը նշա նակ վում է կրթու թյան ո լոր տի ո րոշ կար գե րի աշ խա տող նե րին, ե թե լրա
ցել է նրանց 55 տա րին, և ն րանք ու նեն առն վազն 25 օ րա ցու ցա յին տար վա աշ խա տան քա յին 
ստաժ: Ընդ ո րում՝ դրան ցից առն վազն 12 օ րա ցու ցա յին տա րին մաս նա գի տա կան ստաժ25: 
Հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011թ. թիվ 665Ն ո րոշ ման՝ կրթու թյան ո լոր տում այս ի րա
վուն քից օգտ վում են պե տա կան հան րակր թա կան դպրոց նե րի տնօ րեն նե րը, նրանց տե ղա
կալ նե րը, ու սու ցիչ նե րը, ման կա պար տեզ նե րի տնօ րեն նե րը և այլ ման կա վարժ ներ: Ինչ պես 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան՝ եր կա րաց ված ա մե նամ յա ար ձա կուր դի ի րա վուն քից օգտ վող պաշ տոն
նե րի ցան կը հաս տա տող ո րո շու մը, այս ո րո շու մը ևս կր թու թյան օ րենսդ րու թյան ո լոր տում 
գոր ծող հաս կա ցու թա յին ա պա րա տը չի նե րա ռում և ա ռա ջաց նում է նույ նան ման խնդիր ներ:

Ե թե բուն ման կա վար ժա կան աշ խա տան քը դի տար վում է մաս նա կի կեն սա թո շակ տրա մադ
րե լու հա մար որ պես հիմք, ա պա ին չու՞ պե տա կան հան րակր թա կան դպրոց նե րի ման կա վարժ
ներն ի րա վունք ու նեն օգտ վե լու դրա նից, իսկ ոչ պե տա կան ՈւՀնե րի ման կա վարժ նե րը՝ ոչ, 
այն պա րա գա յում, երբ ոչ պե տա կան հան րակր թա կան դպրոց նե րում ման կա վար ժա կան աշ
խա տան քի բնույ թը ոչն չով չի տար բեր վում պե տա կան դպրոց նե րում աշ խա տան քի բնույ թից:

Ա ռանձ նա հա տուկ պետք է նշվի, որ վե րը նշված ցան կից դուրս են մնա ցել ար տադպ րո
ցա կան կրթա դաս տիա րակ չա կան ՈՒՀնե րի ման կա վարժ նե րը: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ան վա նա ցան կում նշված են ե րաժշ տա կան, ար վես տի և գե ղար վես տի դպրոց նե րը, ո րոնք, 
սա կայն, չեն սպա ռում ար տադպ րո ցա կան կրթա դաս տիա րակ չա կան ՈՒՀնե րի տե սակ նե
րը: Այս պես, ցան կում նշված չեն ման կա պա տա նե կան ստեղ ծա գոր ծա կան կենտ րոն նե րը, 
պա տա նի տեխ նիկ նե րի կա յան նե րը, ճամ բար նե րը, ա կումբ նե րը, հո գե բա նա կան կենտ րոն
նե րը, մար զադպ րոց նե րը, ո րոնք գոր ծում են նույն օ րի նա կե լի կա նո նադ րու թյան հի ման վրա 
և ի րա կա նաց նում են նույ նան ման գոր ծու նեու թյուն26:

Հետևա բար, այս ո րո շու մը ևս խախ տում է ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի, որ պես սո
ցիա լա կան երևույ թի ամ բող ջա կա նու թյու նը՝ խտրա կա նու թյուն մտցնե լով ման կա վար ժա կան 
աշ խա տող նե րի տար բեր պաշ տոն նե րի միջև:

Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան ո լոր տում պե տա կան եր կու հիմ նա կան ձևե րի նման ան
կա տա րու թյու նը ոչ միայն աղ ճա տում է սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյու նը՝ խախ տե լով 
պար տա կա նու թյուն նե րի և ի րա վունք նե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը, այլև խո չըն դո տում է 
կրթա կան հա մա կար գի հա մա չափ զար գա ցու մը:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ. ՀՀ սո ցիա լա կան օ րենսդ րութ յու նը ման կա վարժ նե րի հա մար սահ մա նում է 
կեն սա թո շա կա յին ա պա հով ման և  ար ձա կուր դի ար տոն յալ պայ ման ներ` նպաս տե լո վ ման կա
վարժ նե րի սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյա նը: Սա կայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րո շում նե րի 
ան կա տա րութ յու նը խա թա րում է այս ի րա վո ւնքնե րի ար դար ի րա ցու մը, խախ տում է ման կա
վար ժա կան աշ խա տան քի` որ պես սո ցիա լա կան եր ևույ թի ամ բող ջա կա նութ յու նը` խտրա կա
նութ յուն մտցնե լով ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րի տար բեր պաշ տոն նե րի միջև:

25  «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք, 2010թ., հոդ.14:
26  Տե´ս. ՀՀ կառավարության 2002թ. թիվ 2145-Ն որոշումը:
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3.2 Մանկավարժական կադրերի կառավարման գնահատում

ա. Աշխատանքի ընդունման պայմանների գնահատում:
Ման կա վարժ նե րի աշ խա տան քի պաշտ պան վա ծու թյան աս տի ճա նը զգա լիո րեն պայ մա

նա վոր ված է կադ րե րի կա ռա վար ման հա մա կար գով և դ րա գոր ծառ նու թյան արդ յու նա վե
տու թյամբ: Ման կա վար ժա կան կադ րե րի կա ռա վար ման հիմ նաս յու նե րից է աշ խա տան քի 
ըն դուն ման, պահ պան ման, ա ռաջ խա ղաց ման, խթան ման և աշ խա տան քից ա զատ ման գոր
ծըն թաց նե րի կա նո նա կար գու մը: ՀՀ հան րակր թա կան ՈՒՀնե րում ման կա վար ժա կան և այլ 
կադ րե րի ընտ րու թյու նը, աշ խա տան քի ըն դու նու մը և աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լու
ծումն ի րա կա նաց նում է տնօ րե նը:

Ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քի ըն դու նու մը կա նո նա կարգ վում է.
 ● Հան րակր թա կան ՈՒՀի ու սուց չի թա փուր տե ղի հա մար մրցույ թի օ րի նա կե լի կար գով27,
 ● ՀՀ հե ռա վոր, սահ մա նա մերձ, լեռ նա յին և բարձրլեռ նա յին բնա կա վայ րե րի «ՀՀ հան

րակր թա կան ՈՒ Հ» ՊՈԱԿ ման կա վար ժա կան կադ րեր գոր ծու ղե լու կար գով28,
 ● «Հան րակր թու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քով ամ րագր ված նպա տա կա յին ու ղեգ րով 

ըն դու նե լու թյամբ:
Ա ռա ջին կար գը սահ մա նում է թա փուր տե ղի հա մար մրցույթ հայ տա րա րե լու պայ ման նե

րը, մրցու թա յին փու լե րը և մր ցու թա յին ա ռա ջադ րանք նե րի բո վան դա կու թյու նը: Հա մա ձայն 
այս կար գի՝ ձևա վոր վում է 6 կամ 7 հո գուց կազմ ված մրցու թա յին հանձ նա ժո ղով, և թա փուր 
տե ղի հա մար պա հանջ վող ո րա կա վո րում ու նե ցող թեկ նա ծուն անց նում է մրցու թա յին եր կու 
փուլ: Ա ռա ջին փուլն անց կաց վում է գրա վոր: Տար բեր բնույ թի ա ռա ջադ րանք նե րի, խնդիր
նե րի, վար ժու թյուն նե րի, թե լադ րու թյուն նե րի մի ջո ցով ստուգ վում է հա վակ նոր դի գի տե լիք
նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը հան րակր թա կան ա ռար կա յա կան ու սում նա կան ծրագ րե
րին: Երկ րորդ փուլն ի րա կա նաց վում է բա նա վոր: Հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ նե րը ո րո շում են հա վակ նոր դի ման կա վար ժա կան և մաս նա գի տա կան գործ նա կան 
հմտու թյուն նե րի մա կար դա կը: Յու րա քանչ յուր հա վակ նոր դի վե րա բեր յալ ո րո շաումն ըն
դուն վում է հանձ նա ժո ղո վի քվեար կու թյամբ:

Այս պի սով, կար գը սահ մա նում է ու սուց չի պաշ տո նում աշ խա տան քի ըն դուն վե լու պայ
ման նե րը, ին չի շնոր հիվ պետք է ա պա հով վի աշ խա տան քա յին շու կա յի թա փան ցի կու թյու նը, 
մատ չե լիու թյու նը, ո րոնք սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան կարևո րա գույն տար րերն են: Այս 
կար գի շնոր հիվ ստեղծ վում է նա խագ ծած ո րա կա կան պա հանջ նե րին բա վա րա րող ու սուց չի 
շա հե րը պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյուն: Սա կայն հար կա վոր է նշել, որ տվյալ կար գը, այ
նո ւա մե նայ նիվ, չի ծած կում ման կա վար ժա կան ամ բողջ դաշ տը և գոր ծում է վե րա պա հում
նե րով: Հա մա ձայն այս կար գի՝ ու սու ցի չը կա րող է աշ խա տան քի նշա նակ վել նաև ա ռանց 
մրցույ թի, ե թե.

 ● պաշ տո նը թա փուր է ա վե լի քան 3 տա րի,
 ● մրցույ թը հայ տա րար վել է եր կու ան գամ, սա կայն ընտ րու թյու նը չի կա յա ցել,
 ● թո փուր տե ղի ու սուց չի դա սա ժա մե րը բաշխ վել են նույն դպրո ցում հա մա տե ղու թյամբ աշ

խա տող և հա մա պա տաս խան ո րոա կա վո րում չու նե ցող այլ մաս նա գետ նե րի վրա,
 ● ՀՀ ԿԳ նա խա րա րու թյան կող մից գոր ծուղ վել է մաս նա գետ:
Կար գի գոր ծա ծու թյան այս չորս բա ցա ռու թյուն նե րին ա վե լա նում է նաև 5րդը, ո րը սահ

ման ված է «Հան րակր թու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քում: Այն է՝ նպա տա կա յին ու ղեգ րով մաս
նա գի տա կան կրթու թյուն ստա ցած թեկ նա ծո ւի առ կա յու թյու նը:

27 ՀՀ ԿԳ նախարարի 2010թ. թիվ 1262-Ն հրաման
28 ՀՀ կառավարության 2002թ. թիվ 955-Ն որոշում
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Այս դրույթ նե րի առ կա յու թյու նը զգա լիո րեն չե զո քաց նում է ու սու ցիչ նե րին մրցույ թով ընտ
րե լու պա հան ջը: Այն դառ նում է ընտ րու թյան մե խա նիզմ նե րից միայն մե կը, ո րը գոր ծում է 
հատ վա ծա բար՝ խա թար վե լով այլ հնա րա վո րու թյուն նե րի գոր ծա ծու թյամբ:

Այս պի սով, տվյալ կար գը ի րա կա նում չի ա պա հո վում սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան այն
պի սի կարևոր գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են թա փան ցի կու թյու նը, մատ չե լիու թյու նը և լա վա գույ
նին ընտ րե լու ե րաշ խիք նե րը: Այն հա կա սում է նաև «Հան րակր թու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի 
24րդ հոդ վա ծի 3րդ  են թա կետն, ո րը պա հան ջում է, որ պե տա կան ՈՒՀնե րում ու սուց չի 
թա փուր տեղ ա ռա ջա նա լու դեպ քում այն հա մալր վի մրցու թա յին հի մունք նե րով՝ բա ցա ռու
թյամբ նպա տա կա յին ու ղեգ րով մաս նա գի տա կան կրթու թյուն ստա ցած թեկ նա ծո ւի առ կա
յու թյան դեպ քե րը:

Մր ցու թա յին կար գի հետ էլ ա վե լի ակն հայտ հա կա սու թյան մեջ է գտնվում ՀՀ կրթու թյան 
և գի տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից ու սու ցիչ նե րի գոր ծուղ ման կար գը: Հա մա ձայն այս 
կար գի՝ մարզ պե տա րան նե րը ներ կա յաց նում են ման կա վար ժա կան կադ րե րի պա հան ջարկ: 
ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյունն այդ դպրոց է գոր ծու ղում նա խա րա րու
թյա նը դի մած մաս նա գետ ու սուց չին: Ընդ ո րում՝ կար գը չի սահ մա նում, թե ինչ պի սի՞ պայ
ման նե րում է կա տար վում գոր ծուղ վող մաս նա գե տի ընտ րու թյու նը: Սահ ման ված են միայն 
հետև յալ նա խա պատ վու թյուն նե րը.

 ● ման կա վար ժի ո րա կա վոր ման առ կա յու թյու նը,
 ● տվյալ մար զի բնա կիչ լի նե լը,
 ● մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը հաս տա տող այլ փաս տաթղ թեր:
Ակն հայտ է, որ տվյալ կար գով սահ ման ված մե խա նիզ մը շատ ա վե լի պարզ է, քան եր կու 

փու լե րից բաղ կա ցած մրցույ թը: Ա վե լին՝ սույն կար գով գոր ծուղ վողն ստա նում է լրավ ճար՝ 
գույ քի տե ղա փոխ ման, ճա նա պար հա ծախ սի, բնա կա րա նի ամ սա կան վար ձի (10.000 դրամ) 
և կե ցու թյան այլ ծախ սե րի (5.000 դրամ) հա մար: Այլ կերպ ա սած՝ գոր ծուղղ վող մաս նա գե տը 
մրցույ թով նշա նակ վո ղի նկատ մամբ միա ժա մա նակ ու նի եր կու ար տո նու թյուն. խու սա փել 
ո րա կի պա հանջ նե րից և ս տա նալ լրավ ճար: Այս պայ ման նե րում աշ խա տան քի ըն դու նու
մը կա նո նա կար գող եր կու՝ ի րար հա կա սող ի րա վա կան ակ տե րը ոչ միայն ի մաս տազր կում 
են կադ րե րի կա ռա վար ման գա ղա փա րը և ի զո րու չեն ազ դե լու կադ րե րի ո րա կի վրա, այլև 
խտրա կա նու թյուն են մտցնում տար բեր կար գե րով դի մող ու սու ցիչ նե րի միջև:

Ն ման ի րա վի ճա կը, ան շուշտ, ու նի իր բա ցատ րու թյուն նե րը: Ն րան ցում բախ վում են կադ
րե րի արդ յու նա վետ բաշխ ման և սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան եր կու տար բեր մո տե ցում
ներ: Ա ռա ջի նի պա րա գա յում շու կա յա կան մե խա նիզմ նե րը և մր ցակ ցու թյու նը դի տարկ վում 
են որ պես ման կա վարժ նե րի արդ յու նա վետ բաշ խու մը և ո րակն ա պա հո վե լու բա վա րար 
ե րաշ խիք ներ, իսկ մյուս մո տե ցու մը հեն վում է այն պատ կե րաց ման վրա, որ խո ցե լի դպրոց
նե րը պետք է վա յե լեն պե տա կան ա ջակ ցու թյուն, ո րի շնոր հիվ ո րո շա կի չա փով կխմբագր
վեն շու կա յա կան մրցակ ցա յին հա րա բե րու թյուն նե րը:

Խո շոր և բա րե կարգ դպրոց նե րում կա րե լի է ակն կա լել մրցույ թին բարձր մաս նակ ցու թյուն, 
իսկ ա ռան ձին գյու ղա կան դպրոց նե րում հնա րա վոր է մրցույթ ներ ընդ հան րա պես չլի նեն: Այս 
ի րա կա նու թյունն է պատ ճա ռը, որ մրցու թա յին կար գում հաշ վի են առն ված նաև դեպ քեր, 
երբ 3 տա րուց ա վե լի ու սուց չի պաշ տո նը մնում է թա փուր, կամ երբ մրցույ թը հայ տա րար
վում է, բայց ընտ րու թյու նը չի կա տար վում, ինչ պես նաև թույլ է տրվում մե ծաց նել աշ խա տող 
որևէ ու սուց չի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը թա փուր մնա ցած պաշ տո նի ծան րա բեռն վա ծու թյան 
հաշ վին: Գոր ծուղ ման այս պի սի կար գը կոչ ված է լրաց նե լու այս բա ցը. այն շա հագրգ ռում է 
ու սու ցիչ նե րին դի մե լու բարձրլեռ նա յին, լեռ նա յին և սահ մա նա մերձ դպրոց նե րում աշ խա տե
լու: Դ րա նով իսկ սահ ման վում են տվյալ դպրոց նե րում աշ խա տող ու սու ցիչ նե րի լրա ցու ցիչ 
ար տո նու թյուն նե րը: Արդ յուն քում, փոր ձե լով կա ռա վա րել ման կա վար ժա կան կադ րե րի արդ
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յու նա վետ բաշ խու մը և ն պաս տել խո ցե լի դպրոց ներ ման կա վար ժա կան կադ րե րի ներ հոս
քին՝ գոր ծուղ ման կար գը երկ րորդ պլան է մղում ման կա վար ժա կան կադ րե րի ո րա կի խնդի
րը՝ դրա նով ու ղիղ հա կա սու թյան մեջ մտնե լով մրցու թա յին կար գի հետ:

Արդ յուն քում՝ աշ խա տան քի ըն դուն ման հար ցում ի րա վա կան դաշ տում գոր ծող ա նո
րո շու թյան և ա նարդ յու նա վե տու թյան հետևան քով գե րա կա յում է տնօ րե նի անձ նա կան 
ընտ րու թյու նը:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ. « Հան րակր թութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մից հե տո ՀՀում սկսել են 
ձևա վոր վել ման կա վար ժա կան կադ րե րի կա ռա վար ման տար րեր, ո րոնք պետք է ա պա հո
վեն աշ խա տան քի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցի կա նո նա կար գու մը և  կրթութ յան ո լոր տում աշ
խա տան քի մատ չե լիութ յան սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը: Սա կայն գոր
ծող ի րա վա կան ակ տե րը հա կա սում են ի րար և միաս նա կան մո տեց ման շրջա նակ նե րում 
չեն ար տա ցո լում բարդ ի րա կա նութ յու նը` խախ տե լով աշ խա տան քի մատ չե լիութ յան նկատ
մամբ սո ցիա լա կան հա վա սար ի րա վուն քը, տեղ թող նե լով տնօ րե նի կող մից թույլ տրվող 
կա մա յա կա նութ յուն նե րին:

բ. Ուսուցչի պաշտոնով աշխատանքի ընդունվելու և աշխատելու համար 
ուսուցչին ներկայացվող բավոնդակային պահանջների գնահատում:

Բո վան դա կա յին պա հանջ ներ ա սե լով՝ հաս կա նում ենք ու սուց չի կրթու թյան, գի տե լիք նե րի, 
կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի նկատ մամբ պա հանջ նե րը: Բո վան դա կա յին պա հանջ
նե րը տար բե րակ ված են ու սուց չի պաշ տո նով աշ խա տան քի ըն դուն վե լու, այդ պաշ տո նում 
աշ խա տե լու, ա ռաջ խա ղաց ման և խ րա խուս ման հա մար: Դ րանք կա րե լի է պատ կե րել հետև
յալ գծա պատ կե րի մի ջո ցով.

«Տարվա լավագույն 
ուսուցիչ» կոչմանը 
համապատասխանող 
պահանջներ

Որակավորման 1-ին, 2-րդ և 3-րդ 
մակարդակների տարակարգերին 
համապատասխանող պահանջներ

Պաշտոնեական պարտականությունների 
կատարման  համար անհրաժեշտ 
պարտադիր պահանջներ

Պաշտոնեական պարտականություններ սկսելու  համար 
անհրաժեշտ պարտադիր նվազագույն պահանջներ

Գնահատման և 
խրախուսման համար

Մասնագիտական 
առաջխաղացման 
համար

Աշխատանքը 
պահպանելու համար

Աշխատանքի 
ընդունվելու համար
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Բուր գի չորս աս տի ճան նե րը ար տա ցոլ ված են չորս տար բեր ի րա վա կան ակ տե րում: Ն վա
զա գույն և պար տա դիր պա հանջ նե րը ներ կա յաց ված են ար դեն հի շա տակ ված հան րակր թու
թյան ու սում նա կան հաս տա տու թյան ու սուց չի թա փուր տե ղի հա մար մրցույ թի օ րի նա կե լի 
կար գում (ՀՀ ԿԳ նա խա րա րի 2010թ. թիվ 1262Ն հրա ման) և ման կա վար ժա կան պաշ տոն նե
րի նկա րագ րե րում (ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010թ. թիվ 1391Ն ո րո շում): Ս տորև բեր վող աղ յու
սա կի օգ նու թյամբ հա մադ րենք այս եր կու ի րա վա կան ակ տե րում առ կա պա հանջ նե րը.

Պարտադիր բնութագրիչներ

ըստ մրցութային կարգի ըստ նկարագրի

Կրթություն

ա) բարձրագույն 
մանկավարժական կրթություն

բ) բարձրագույն կրթություն 
և վերջին 10ը տարվա 
ընթացքում մանկավարժական 
5 տարվա ստաժ

ա) բարձրագույն մանկվարժական 
կրթություն բ) միջին մասնագիտական 
մանկվարժական կրթություն

գ) բարձրագույն կրթություն և վերջին 10ը 
տարվա ընթացքում մանկավարժական 5 
տարվա ստաժ

դ) միջին մասնագիտական կրթություն 
և վերջին 10ը տարվա ընթացքում 
մանկավարժական 5 տարվա ստաժ

Ստաժ չի պահանջվում մանկավարժական կրթության 
բացակայության դեպքում՝ 5 տարվա ստաժ

Իրավական 
ակտերի 
իմացություն

չի պահանջվում

ՀՀ Սահմանադրություն, 6 ՀՀ 
օրենքներ, աշխատանքային օրենսգիրք, 
կանոնադրություն, այլ նորմատիվ ակտեր, 
առարկայական չափորոշիչներ

Հոգեբանական 
բաղադրիչ սահմանված չէ հոգեբանության հիմունքներ

Մասնագիտական 
բաղադրիչ

հանրակրթական առարկայական 
ուսումնական ծրագրերին 
համապատասխան

սահմանված չէ

Մանկավար ժա
կան բաղադրիչ

մանկավարժական գործնական 
հմտություններ

մանկավարժության տեսություն, առարկայի 
դասավանդման մեթոդիկա29

Այլ սահմանված չէ

մինչբժշկական օգնության հիմունքներ, 
աշխատանքի անվտանգության , 
սովորողների կյանքի և առողջության 
պահպանման կանոններ

29

Հա մե մա տա կան աղ յու սա կից երևում է, որ նկա րագ րում տեղ գտած ո րա կա վոր ման պա
հանջ նե րը ա վե լի թույլ են, քան մրցու թա յին կար գով սահ ման ված նե րը: Այս երևույ թը բա
ցատր վում է նրա նով, որ պաշ տոն նե րի նկա րա գի րը տրվում է դպրո ցում աշ խա տող ու սուց չի 
հա մար: Ն կա րագ րից հետևում է, որ այժմ չի ար գել վում մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյամբ 
կամ ոչ ման կա վար ժա կան բարձ րա գույն կրթու թյամբ անձ նանց աշ խա տանքն ու սուց չի պաշ

29 Այս երկու պահանջները ՀՀ կառավարության 2010թ. թիվ 1391-Ն որոշման 4-րդ հավելվածի 7-րդ գլխի 
2-րդ կետի գ./ ենթակետում ձևակերպված են հետևյալ կերպ. «մանկավարժության տեսության և 
մեթոդիկայի … հիմունքներ», ինչը պետք է հասկանալ որպես մանկավարժության տեսության 
հիմունքներ և առարկայի դասավանդման մեթոդիկա, քանի որ մանկավարժությունը գիտությունը է 
դասավանդման վերաբերյալ, իսկ մեթոդիկան որոշակի սկզբունքների և արժեքային կողմնորոշումների 
վրա հիմնված դասավանդման մեթոդների և հնարն երի ամբողջություն է: Այլ կերպ ասած` 
մանկավարժությունը շատ ավելի լայն և ընդգրկում հասկացությոն է, քան ցանկացած մեթոդիկա: 



գյ
ու

ղա
տ

նտ
ես

ու
թ

յու
ն

133|

կր
թ

ու
թ

յու
ն

133|
տո նում: Սա կայն տար վող քա ղա քա կա նու թյունն այն պի սին է, որ նոր կադ րա յին հոս քը դե պի 
դպրոց պետք է վե րա փո խի ու սուց չա կան կազ մը այն պես, որ դպրո ցում մնան դա սա վան
դե լու միայն բարձ րա գույն ման կա վար ժա կան կրթու թյամբ ու սու ցիչ ներ: Ըստ այս պա հան
ջի՝ ա ռա ջին փու լում մրցույթ նե րին կդի մեն բարձ րա գույն ման կա վար ժա կան կրթու թյուն կամ 
բարձ րա գույն կրթու թյուն և 5 տար վա ման կա վար ժա կան փորձ ու նե ցող ան ձինք, իսկ ա վե լի 
ուշ հե ռան կա րում, հաշ վի առ նե լով տա րի քա յին շար ժը, հա վակ նորդ նե րի շար քում ինք նա բե
րա բար կմնան միայն բարձ րա գույն ման կա վար ժա կան կրթու թյուն ու նե ցող նե րը:

Հար կա վոր է նշել, որ այս նպա տա կին ծա ռա յում է նաև «Հան րակր թու թյան մա սի ն» ՀՀ 
օ րեն քի 38րդ հոդ վա ծի 5րդ  են թա կե տի այն պա հան ջը, հա մա ձայն ո րի՝ մի ջին մաս նա
գի տա կան կրթու թյամբ ու սու ցիչ նե րը կա րող են շա րու նա կել աշ խա տել դպրո ցում միայն 
մինչև 2018թ.: Այս պի սով, բնա կա նո րեն սահ ման ված գոր ծըն թացն ա րա գաց վում է լրա ցու ցիչ 
օ րենսդ րա կան պա հան ջի մի ջո ցով:

Այս քա ղա քա կա նու թյունն ար դեն բե րել է իր ա ռա ջին արդ յունք նե րը: 2009/2010 ու սում նա
կան տար վա նից եր կու տար վա ըն թաց քում պա կա սել է բո լոր տե սա կի կրթու թյուն ու նե ցող
նե րի թի վը դպրո ցում, և մոտ 3,9 տո կո սով ա ճել է բարձ րա գույն ման կա վար ժա կան կրթու
թյուն ու նե ցող ու սու ցիչ նե րի թի վը:

Միա ժա մա նակ՝ այս քա ղա քա կա նու թյունն ու նի հետև յալ կողմ նա կի արդ յունք նե րը.
 ● միջ նա կարգ, մի ջին մաս նա գի տա կան, թե րի բարձ րա գույն կամ ոչ ման կա վար ժա կան 

կրթու թյամբ և 5 տար վա ման կա վար ժա կան փորձը չլրա ցած ու սու ցիչ նե րի մի մա սը կա
զատ վի դպրո ցից մինչև 2018թ.,

 ● միջ նա կարգ, մի ջին մաս նա գի տա կան, թե րի բարձ րա գույն կամ ոչ ման կա վար ժա կան 
կրթու թյամբ և 5 տար վա ման կա վար ժա կան փորձ չու նե ցող ու սու ցիչ նե րի մի մա սը կշա
րու նա կի իր կրթու թյու նը ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նում:

Սա նշա նա կում է, որ տար վող քա ղա քա կա նու թյան արդ յուն քում ու սու ցիչ նե րի մոտ 20 %ը 
կա՛մ զրկվե լու է աշ խա տան քից, կա՛մ սե փա կան մի ջոց ներ է ներդ նե լու՝ առ կա աշ խա տան քը 
պահ պա նե լու հա մար: Այլ կերպ ա սած՝ բա րե փոխ ման բա ցա սա կան հետևան քով ա ռա ջա ցած 
սո ցիա լա կան ցնցում նե րի առջև ա վե լի քան 8.5 հա զար ու սու ցիչ նե րը մնում են միայ նակ և 
ս տիպ ված են պաշտ պան վել միայն ի րենց հա մար մատ չե լի և հ նա րա վոր մե թոդ նե րով:

Հատ կան շա կան է, որ այս պայ ման նե րում դպրո ցը կլքեն 3059 տա րի քա յին մի ջա կայ քում 
գտնվող ու սու ցիչ ներ, ո րոնք ու նեն ո րո շա կի աշ խա տան քա յին փորձ և կա րող են ի րենց աշ
խա տան քում ու նե նալ ա ռաջ խա ղաց ման հա մար ներ քին խթան ներ ու նա խան ձախնդ րու
թյուն: Ն րանց փո խա րեն դպրո ցը հա մալր վում է 60ից բարձր և կեն սա թո շա կա յին տա րի քի 
ու սու ցիչ նե րով: Այս պես, վեր ջին ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում կեն սա թո շա կա յին տա րի քի և 1 
կամ 2 տա րի մինչև կեն սա թո շա կա յին տա րի քը մնա ցած ու սու ցիչ նե րի թի վը 2009/2010 ուս
տար վա հա մե մատ ա ճել է 38 %ով, կամ 2 %ով ա ճել է նրանց տե սա կա րար կշի ռը ու սու ցիչ
նե րի ընդ հա նուր թվի մեջ: Հաշ վի առ նե լով, 
որ ու սու ցի չե րի ընդ հա նուր թի վը ե րեք տար
վա մեջ ա ճել է 0.6 %ով, նշա նա կում է, որ 63 
և բարձր տա րի քի ու սու ցի չե րը մաս նա կիո րեն 
ա պա հո վել են ու սու ցիչ նե րի ընդ հա նուր թվի 
պահ պա նու մը և ա ճը:

Ի տար բե րու թյուն կրթու թյան նկատ մամբ 
պա հանջ նե րի՝ ման կա վար ժա կան պաշ տոն
նե րի նկա րագ րով սահ ման ված պա հանջ
ներն ա վե լի բազ մա զան են և շատ ա վե լին են 
պա հան ջում գոր ծող ու սուց չից, քան մրցու

Ուսուցիչների 
որակավորման նոր 
քաղաքականությունը 
կարող է հանգեցնել 
անսպասելի 
հետևանքների

«
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թա յին կարգն է պա հան ջում ու սուց չի պաշ տո նին ձգտող հա վակ նոր դից: Դա նշա նա կում է, 
որ ու սու ցիչ ներն աշ խա տան քի ըն թաց քում պետք է ձեռք բե րեն գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն
ներ և հմ տու թյուն ներ, ո րոնք նրանք չու նեին կամ ո րոնք չեն բա ցա հայտ վել աշ խա տան քի 
ըն դուն վե լու պա հին: Դ րանք բա վա կա նին մեծ թվով ի րա վա կան ակ տերն են, աշ խա տան քի 
անվ տան գու թյան, սո վո րող նե րի կյան քի և ա ռող ջու թյան պահ պան ման կա նոն նե րի ի մա ցու
թյու նը, հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գտե լիք նե րը, մինչբժշ կա կան օգ նու թյան հի մունք նե րի 
ի մա ցու թյու նը:

Ըստ ներ քո բեր յալ աղ յու սա կի՝ են թադր վում է, որ ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան գի տե
լիք նե րի շրջա նա կը չպետք է փո փո խու թյուն կրի, իսկ նրանց ման կա վար ժա կան գի տե լիք
նե րի և հմ տու թյուն նե րի ծա վա լի փո փո խու թյու նը դժվար է գնա հա տել եր կու փաս տաթղ թե
րում տար բեր հաս կա ցու թա յին ձևա կեր պում նե րի պատ ճա ռով. պարզ չէ, թե ո րոնք են այն 
ման կա վար ժա կան հմտու թյուն նե րը, ո րոնք պա հանջ վում են ու սուց չի պաշ տո նին ձգտող 
հա վակ նոր դից: Սա կայն, ե թե են թադ րենք, որ բա նա վոր հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով ստուգ վում 
են հա վակ նոր դի միայն գործ նա կան հմտու թյուն նե րը, ա պա նո րու թյուն կա րե լի է հա մա րել 
մանկ վար ժու թյան տե սու թյան ի մա ցու թյու նը: Այս պա հանջ նե րը ամ փոփ տես քով ներ կա յաց
ված են հետև յալ կերպ.

Կր թու թյուն
ա) բարձ րա գույն ման կա վար ժա կան կրթու թյուն,
բ) բարձ րա գույն կրթու թյուն և վեր ջին 10ը տար վա ըն թաց քում ման կա վար
ժա կան 5 տար վա ստաժ

Ս տաժ ման կա վար ժա կան կրթու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ 5 տար վա ստաժ

Ի րա վա կան ակ տե րի 
ի մա ցու թյուն

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, 6 ՀՀ օ րենք ներ, աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, կա
նո նադ րու թյուն, այլ նոր մա տիվ ակ տեր, ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ ներ

 Հո գե բա նա կան 
բա ղադ րիչ հո գե բա նու թյան հի մունք ներ

 Մաս նա գի տա կան 
բա ղադ րիչ

հան րակր թա կան ա ռար կա յա կան ու սում նա կան ծրագ րե րին 
հա մա պա տաս խան

 Ման կա վար ժա կան 
բա ղադ րիչ

ման կա վար ժա կան հմտու թյուն ներ, ման կա վար ժու թյան տե սու թյուն, ա ռար
կա յի դա սա վանդ ման մե թո դի կա

Այլ բա ղադ րիչ ներ մինչբժշ կա կան օգ նու թյան հի մունք ներ, աշ խա տան քի անվ տան գու թյան , սո
վո րող նե րի կյան քի և ա ռող ջու թյան պահ պան ման կա նոն ներ

Ամ փոփ աղ յու սա կից եզ րա կաց նում ենք, որ աշ խա տան քի ըն թաց քում ու սուց չի ու շադ րու
թյու նը պետք է սևեռ ված լի նի ոչ այն քան գործ նա կան հմտու թյուն նե րի զար գաց ման և փոր ձի 
ձեռք բեր ման, մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի շրջա նա կի ընդ լայն ման, որ քան Տե սա կան գի
տե լի քի հարս տաց ման վրա, ին չը հա կա սում է ու սուց չի զար գաց ման բնա կա նոն ըն թաց քին 
և լ րա ցու ցիչ ծան րա բեռն վա ծու թյուն ստեղծ ղում գոր ծող ու սուց չի հա մար՝ շե ղե լով նրան բուն 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյու նից:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ. Ման կա վար ժա կան կադ րե րի կա ռա վար ման և  ո րա կի բարձ րաց ման ո լոր տում 
կա տար վող բա րե փո խում նե րը միտ ված են ու սու ցիչ նե րին ուղղ ված պար տա դիր պա հանջ
նե րի սահ ման մա նը և դ րանք պահ պա նե լու մե խա նիզմ նե րի ստեղծ մա նը: Սա կայն տար վող 
գոր ծըն թաց նե րում հաշ վի չեն առն ված ու սու ցիչ նե րի սո ցիա լա կան շա հե րը: Ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րի ա նո րո շութ յու նը և հա կա սա կա նութ յու նը ու սու ցիչ նե րին կանգ նեց նում է ֆի
նան սա կան կո րուստ նե րի և հո գե բա նա կան ճնշում նե րի առջև, և  ե րի տա սարդ կադ րե րին 
վա նում ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յու նից:
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գ. Աշխատանքի պահպանման և 
առաջխաղացման պայմանների 
գնահատում:

Ման կա վար ժա կան պաշ տոն նե րի նկա
րագ րով սահ ման ված աշ խա տան քա յին 
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա
մար անհ րա ժեշտ բնու թագ րիչ նե րը պահ պա
նե լու նպա տա կով ՀՀ հան րակր թու թյան մա
սին ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը նա խա տե սում է ու
սու ցիչ նե րի ա տես տա վոր ման գոր ծըն թա ցը30: 
Ա տես տա վո րու մը նպա տակ ու նի ո րո շե լու ու
սուց չի գի տե լիք նե րի, աշ խա տան քա յին կա
րո ղու թյուն նե րի, հմտու թյուն նե րի հա մա պա
տաս խա նու թյու նը. 1) զբա ղեց րած պաշ տո նին 
և 2) ո րա կա վոր ման տա րա կար գե րի բնու թագ րիչ նե րին: Այլ կերպ ա սած՝  ա տես տա վոր ման 
գոր ծը նթացն ա պա հո վում է թե՛ նվա զա գույն պա հաջ նե րին հա մա պա տաս խա նե լիու թյան և 
թե՛ ու սու ցիչ նե րի խրա խուս ման, ա ռաջ խա ղաց ման խնդիր նե րի լու ծու մը հան րակր թու թյան 
ո լոր տում:

Նա խորդ բաժ նում հա մե մա տե ցինք ու սուց չին ներ կա յաց վող պար տա դիր և պար տա դիր 
նվա զա գույն պա հանջ նե րը: Այս բաժ նում կանդ րա դառ նանք ու սու ցիչ նե րի ո րա կի պահ պա
նու մը և շա րու նա կա կան աճն ա պա հո վող ձևա կան պա հանջ նե րին:

Պա հանջ ներն ամ փոփ ված են հա վել ված 1ում բեր վող աղ յու սա կում:
Հա մե մա տա կան աղ յու սա կից երևում է, որ աշ խա տան քի պահ պա նու մը կա ռուց վում է 

գնա հատ ման «ժո ղովր դա վա րա կա ն» սկզբուն քի վրա և են թադ րում է պաշ տոն նե րի նկա
րագ րե րով նա խա տես ված գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի գործ նա
կան կի րա ռու մը: Մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի պահ պան ման և զար գաց ման նպա տա կին է 
ծա ռա յում ա տես տա վո րու մից ա ռաջ ու սուց չի պար տա դիր վե րա պատ րաս տու մը: Արդ յու նա
վե տո րեն ի րա կա նաց վող վե րա պատ րաս տու մը խո չըն դո տում է ու սուց չի լճա ցու մը և զ գա լի 
դեր է խա ղում նրա մաս նա գի տա կան ա ճի ուղ ղորդ ման գոր ծում, ին չի շնոր հիվ ա պա հով
վում է ու սուց չի սո ցիա լա կան դիր քի կա յու նու թյու նը:

Ու սու ցիչ նե րի ա ռա ջըն թա ցի մա սով հար կա վոր է նշել մի քա նի կարևոր հան գա մանք.
 ● ա ռաջ խա ղաց ման հա մա կարգն սկսում է գոր ծել հա մա պա տաս խան ՀՀ կա ռա վա րու թյան 

ո րոշ ման ի րա վա կան ու ժի մեջ մտնե լու պա հից՝ 2010 թվա կա նից,
 ● ու սուց չի ա ռաջ խա ղաց ման հա մար ո րո շա կի դեր է խա ղում նրա աշ խա տան քա յին ստա

ժը. ա ռաջ խա ղաց ման հնա րա վո րու թյունն ստեղծ վում է աշ խա տան քա յին 3 տար վա փորձ 
ու նե նա լուց հե տո,

 ● ո րա կա վոր ման տա րա կար գերն ու նեն հա ջոր դա կան բնույթ, և ա մեն հա ջոր դը հնա րա
վոր է ստա նալ միայն նա խորդն ու նե նա լուց հե տո:

Ա ռաջ խա ղաց ման ուր վագ ծած հա մա կար գում չկա ու սու ցիչ նե րի կրթա կան աս տի ճա նի մա
սին հղում (բա կա լավր, մա գիստ րոս, հե տա զո տող): Ու սուց չի թա փուր պաշ տո նի մրցույ թի 
հա մար սահ ման վող պայ ման նե րում կրթա կան աս տի ճանն ար դա րա ցիո րեն չէր նշվում, քա
նի որ բեր ված են աշ խա տե լու հա մար նվա զա գույն պա հանջ նե րը: Սա կայն կադ րե րի կա ռա
վար ման հե տա գա գոր ծոըն թաց նե րում կրթա կան աս տի ճա նը չի կա րող ան տես վել: Ան տե սե
լու պա րա գա յում՝ չի խրա խուս վում կրթա կան բարձր աս տի ճան ու նե ցող կադ րե րի ներ հոս քը 

30 Գործընթացը կանոնակարգվում է ՀՀ կառավարության 2010թ. նույն թիվ 1391-Ն որոշմամբ:

Արդյունավետորեն 

իրականացվող 

վերապատրաստումը 

խոչընդոտում է ուսուցչի 

լճացումը և ապահովում 

նրա սոցիալական 

դիրքի կայունությունը

«



գյ
ու

ղա
տ

նտ
ես

ու
թ

յու
ն

136|
կր

թ
ու

թ
յու

ն
136|

դպրոց, և ա նուղ ղա կիո րեն ա ռա վե լա պես սա տար վում է բա կա լավ րի կրթա կան աս տի ճա նով 
ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քը:

Ու սուց չի շա հե րից չի բխում նաև ո րա կա վոր ման տա րա կար գեր ձեռք բե րե լու հա ջոր դա
կա նու թյան սկզբուն քը: Այն նույն պես ան տե սում է ե րի տա սարդ ու սուց չի կրթա կան աս
տի ճա նը, ինչ պես նաև ան տե սում է եր կա րամ յա փորձ ու նե ցող ու սուց չի հմտություններն 
ու գի տե լիք նե րը: Հա ջոր դա կա նու թյան սկզբուն քի կի րառ ման արդ յուն քում յու րա քանչ
յուր ու սու ցիչ սկսում է իր ա ռաջ խա ղա ցումն ա ռա ջին աս տի ճա նից՝ ո րա կա վոր ման 1ին 
տա րա կար գից, 2010թ.՝ ան կախ իր բազ մամ յա փոր ձից և ար ժա նիք նե րից: Այ նինչ նրանց 
թվում կա րող են լի նել ման կա վար ժա կան լուրջ վաս տակ ու նե ցող թե՛ չպարգևատր ված, 
թե՛ «Լա վա գույն ու սու ցի չ» կոչ մանն ար ժա նա ցած ու սու ցիչ ներ:

Այս պի սով՝ ներ կա ձևով ու սու ցիչ նե րի ա ռաջ խա ղաց ման հա մա կարգն ար ժեզր կում է 
ու սու ցիչ նե րի փորձն ու վաս տա կը ման կա վար ժա կան ո լոր տում և ս տեղ ծում աշ խա տան
քի ա նար դար պայ ման ներ: Հատ կա պես ազ դե ցիկ է այս ա նար դա րու թյու նը 1014 տար վա 
աշ խա տան քա յին փորձ ու նե ցող ու սու ցիչ նե րի պա րա գա յում, ո րոնց թի վը վեր ջին ե րեք 
ու սում նա կան տա րի նե րին նվա զել է 0,6 %ով:

Աղ յու սա կում ներ կա յաց ված են այն պա հանջ նե րը, ո րոնք սահ ման վում են ու սուց չի 
պաշ տոնն զբա ղեց նե լու և ո րա կա վոր ման 1ին, 2րդ և 3րդ տա րա կար գե րը շնոր հե լու 
հա մար: Հա կիրճ անդ րա դառ նանք պա հանջ նե րի բո վան դա կու թյա նը:

Ներ կա յաց վող պա հանջ նե րից մեկն ի րա վա կան ակ տե րի ի մա ցու թյունն է: Դի տե լով 
աղ յու սա կը կա րե լի է պա հան ջի կի րառ ման հար ցում տես նել ան հետևո ղա կա նու թյուն: 
Ա ռա վե լա գույն ի մա ցու թյու նը պա հանջ վում է ու սուց չի պաշ տո նի նկա րագ րով: Սա կայն 
հե տա գա յում այս պա հան ջը թու լա նում է. տա րա կարգ ստա նա լու հա մար պա հանջ վում է 
միայն «Հան րակր թու թյան մա սի ն» ՀՀ օ րեն քը և ՈՒՀի կա նո նադ րու թյան ի մա ցու թյու
նը: Հե տա գա ա ռաջ խա ղաց ման մեջ պա հան ջը չի խստա նում և մ նում է նույ նը: Միա
ժա մա նակ ակն հայտ է, որ աշ խա տան քի ըն թաց քում ու սու ցի չը, «Հան րակր թու թյան մա
սի ն» ՀՀ օ րեն քից ա ռա վել, ստիպ ված է առնչ վել գործ նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մի 
շարք այլ ի րա վա կան ակ տե րի, ինչ պի սիք են ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րը, ծրագ րե րը 
և այլ ու սում նա կան և մե թո դա կան նյու թե րը, ո րոնք հաս տատ վում են ՀՀ ԿԳ նա խա րա րի 
հրա ման նե րով: Բա ցի ի րա վա կան ակ տե րից՝ ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու
թյան կամ նրա ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի կող մից տա րե կան հրա պա րակ
վում են մե թո դա կան ցու ցում ներ: Սա կայն ու սուց չի կող մից վեր ջին նե րի ի մա ցու թյու նը 

ա տես տա վոր ման և ա ռաջ խա ղաց ման գոր
ծըն թա ցում չի ստուգ վում: Ա նո րոշ է մնում, 
թե ին չու այս դեպ քում դրանց ի մա ցու թյու
նը պար տա դիր է հա մար վում ըստ պաշ
տոն նե րի նկա րագ րի, և ին չով ա ռաջ նորդ
վի ու սու ցիչն իր գոր ծու նեու թյու նը և իր 
ա ռաջ խա ղա ցու մը ծրագ րա վո րե լու ըն թաց
քում: Հետևա բար, գնա հատ ման հիմ քում 
ըն կած չա փա նիշ նե րը չեն հա մա պա տաս
խա նում աշ խա տան քի ի րա կան ծա վա լին և 
բ նույ թին:

Հա ման ման ի րա վի ճա կի ենք հան դի
պում, երբ փոր ձում ենք հա մադ րել ներ
կա յաց վող պա հանջ նե րի և թես տա յին աշ
խա տան քի ծա վալ նե րը: Հա մա ձայն ա տես

Ներկայումս 
ուսուցիչների 
առաջխաղացման 
համակարգն 
արժեզրկում է նրանց 
փորձն ու վաստակը 
մանկավարժական 
ոլորտում

«
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տա վոր ման կար գի՝ ո րա կա վոր ման տա րա կար գի թես տա յին ա ռա ջադ րան քը պետք է 
պա րու նա կի 5090 հարց՝ հետև յալ հա րա բե րակ ցու թյամբ.
1. օ րենսդ րու թյան ի մաս ցու թյուն՝ 15 %,
2. ա ռար կա յա կանմաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ՝ 60 %,
3. ման կա վար ժա կան գի տե լիք նե րի տի րա պե տում՝ 25 %:

Սա կայն աղ յու սա կից երևում է, որ ա մե նաակն հայտ զար գա ցու մը ու սու ցի չը պետք է ապ
րի ման կա վար ժա կան գի տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի մա սով: Դժ վար է պատ կե րաց
նել, որ այս բո լոր կա րո ղու թյուն նե րի մա կար դակ նե րը հնա րա վոր է պար զել 1222 թես տա
յին հար ցե րի մի ջո ցով: Ա ռա վել ևս, որ նրանց թվում կան այն պի սիք, որ ընդգծ ված գոր ծա
նա կան բնույթ են կրում (օ րի նակ՝ դա սի պլա նի մշա կում) և ընդ հան րա պես են թա կա չեն 
թես տա վոր ման մի ջո ցով բա ցա հայտ վե լու:

Միա ժա մա նակ՝ մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի մա սով չի նա խա տես վում որևէ փո փո
խու թյուն 2րդ և 3րդ տա րա կար գե րից անց ման դեպ քում, այ նինչ թես տա յին ա ռա ջադ
րանք նե րում այս մա սով հար ցե րի թիվն ա վե լա նում է:

Կա րե լի է են թադ րել, որ թես տա յին ա ռա ջադ րանք նե րից դուրս մնա ցած ո րոշ պա հանջ
նե րին ու սուց չի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կա րող են ստուգ վել հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով, 
սա կայն հար ցազ րույ ցի ձևա չա փը թույլ չի տա լիս ներ կա յաց նել որևէ դա սի պլան, կամ 
ա պա ցու ցել փոր ձա րա րա կան մե թոդ նե րի կի րա ռու մը դա սա րա նում և կամ ա պա ցու ցել 
դաս տիա րա կու թյան մե թո դի մշակ ման և տա րած ման փաս տը:

Տա րա կու սանք են ա ռա ջաց նում նաև ներ կա յաց վող բուն պա հանջ նե րը:
Այս պի սով, դի դակ տի կա յի հա մա ձայն՝ դա սի պլա նի առ կա յու թյու նը դա սին պատ րաստ վե

լու պար տա դիր պայ ման է, և այն պետք է ու նե նա յու րա քանչ յուր ու սու ցիչ, ո րը դա սա րան է 
մտնում դա սը վա րե լու հա մար: Սա կայն այս պա հան ջը ներ կա յաց ված է ո րա կա վոր ման 1ին 
տա րա կար գի հա մար: Բա ցի դրա նից՝ պլա նի առ կա յու թյու նը դեռևս ամ բող ջու թյամբ չի ար
տա ցո լում ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյան ո րա կը: Յու րա քանչ յուր դա սի պլան ար տա
ցո լում է դա սի ժա մա նակ ի րա կա նաց վող ընդ հա նուր ման կա վար ժու թյան, հե գո բա նու թյան, 
բա նա խո սու թյան, սո ցիո լո գիա յի և դա սա վան դող ա ռար կա նե րի պա հանջ նե րը, ի րա կա նաց
վում են ու սուց ման, դաս տիա րա կու թյան և զար գաց ման ընդ հա նուր և մաս նա վոր խնդիր
ներ, փոխ հա րա բե րու թյան մեջ են մտնում ու սու ցի չը և ա շա կեր տը: Դա սի պլա նի կազմ ման 
ժա մա նակ ու սու ցի չը գործ ու նի փոխ կապ ված չորս գոր ծոն նե րի հետ՝ դպրո ցի ընդ հա նուր 
խնդիր ներ, ծրագ րա յին պա հանջ ներ, սո վո րող նե րի պատ րաստ վա ծու թյան աս տի ճան և դա
սի բա ղադ րիչ ներ: Այս ամ բող ջի ար տա ցո լու մը դա սի պլա նում շատ բարդ ստեղ ծա գոր ծա կան 
մո տե ցում պա հան ջող ման կա վար ժա կան հա մա լիր խնդիր է: Ուս տի, թե ինչ պես է ու սու ցի չը 
կա րո ղա նում հա մակ ցել այս բո լոր խնդիր նե րը դա սի ժա մա նակ և գոր ծա նա կում դրսևո րում 
իր գի տե լիք նե րը, միայն դա սի պլա նի առ կա յու թյան փաս տից հնա րա վոր չէ հաս կա նալ:

Այս պի սով, գոր ծող ա տես տա վոր ման կար գը չի անդ րա դառ նում ո րա կա կան գնա հա տա
կան նե րին և չի տար բե րա կում ու սուց չի ման կա վար ժա կան և մաս նա գի տա կան բարձր կամ 
ցածր պատ րաստ վա ծու թյու նը:

Նույ նը կա րե լի է ա սել նաև սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի գնա հատ
ման ձևե րին և մե թոդ նե րին տի րա պե տե լու պա հան ջի մա սին: Դժ վար է պատ կե րաց նել, 
որ ՀՀ ԿԳՆ տե սու չը կամ ծնո ղա կան խոր հուր դը դրա կան կար ծիք տան գնա հատ ման մե
թո դի նե րին չտի րա պե տող ու սուց չին, ե թե ան գամ այդ ու սու ցի չը չի հա վակ նում տա րա
կարգ ձեռք բե րել: Այ նինչ, այս պա հան ջը ձևա կերպ վում է ո րա կա վոր ման 1ին տա րա կար
գի պա հանջ նե րում:

Ընդ հան րա պես ար տա ցոլ ված չէ ա տես տա վոր ման գոր ծըն թա ցում պաշ տոն նե րի նկա
րագ րում տեղ գտած մինչբժշ կա կան օգ նու թյան հի մունք նե րի, աշ խա տան քի անվ տան
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գու թյան, սո վո րող նե րի կյան քի և ա ռող ջու թյան պահ պան ման կա նոն նե րի ի մա ցու թյան 
պա հան ջը:

Կարևոր է նաև նշել, որ ման կա վար ժու թյու նը ու սուց ման և դաս տիա րա կու թյան ամ բող
ջա կա նու թյունն է: Ներ կա յաց ված գնա հատ ման հա մա կար գում շեշ տը դրված է ու սուց ման 
վրա, և ու շադ րու թյու նից դուրս են մնում դաս տիա րա կու թյան հետ կապ ված խնդիր նե րի 
բա ցա հայ տումն ու ար տա դա սա րա նա յին աշ խա տան քը: Եվ, վեր ջա պես, այն չի ստու գում 
ու սուց չի հմտու թյուն նե րը, չի նա խա տե սում ան գամ ա վան դա կան, բայց այ սօր հազ վա դեպ 
դար ձած այն պի սի գնա հատ ման մե թոդ ներ, ինչ պի սիք են ինք նա հաշ վետ վու թյու նը կամ 
ցու ցադ րա կան դա սի անց կա ցու մը: Ան տես վում են նաև կրթու թյան կազ մա կերպ ման ժա
մա կա նա կից հա մար վող այն պի սի անձ նա կողմ նո րոշ ված, ա շա կեր տա կենտ րոն մե թոդ
ներ, ինչ պի սիք են գործ նա կան խա ղե րը, վար պե տացդա սե րը, խմբա կա յին աշ խա տանք
նե րը և ծ րագ րա վոր ված վե րահս կո ղու թյու նը: Ու սուց չի գնա տահ ման այս ձևե րը իս պառ 
մո ռաց ված են:

Վե րը շա րադ րա ծը մեզ թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ գոր ծող ա տես տա վոր ման և տա
րա կար գե րի շնորհ ման հա մա կար գը չի հա մա պա տաս խա նում ար դի ման կա վար ժա կան 
աշ խա տան քի բնույ թին, չի ար տա ցո լում դրա ի րա կան ծա վա լը, և այդ պատ ճա ռով այն 
խիստ ձևա կան բնույթ է կրում: Ն ման պայ ման նե րում վե րա նում է գնա հատ ման ի մաս տը՝ 
որ պես ու սուց չի աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան ձև:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ. ՀՀում ներդր վել է ման կա վար ժա կան կադ րե րի գնա հատ ման հա մա կարգ, 
որն ինք նին ու ժեղ մի ջոց է ու սուց չի աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան հա մար: Պար տա դիր 
սահ ման ված վե րա պատ րաս տումն ա պա հո վում է դիր քի կա յու նութ յուն և մաս նա գի տա կան 
հա րատև աճ: Սա կայն նա խագծ ված հա մա կար գը հա կա սա կան է, չի հիմն վում ժա մա նա կա
կից ման կա վար ժութ յան և կր թութ յան կազ մա կերպ ման տե սութ յան վրա, չի բխում ման կա
վար ժա կան գոր ծու նեութ յան բնույ թից: Այս ա մե նը բե րում է ա նար դա րութ յուն, ու սուց չի չհիմ
նա վոր ված ծան րա բեռն վա ծութ յան, վար չա կան կա մա յա կա նութ յուն նե րի և հո գե բա նա կան 
ճնշում նե րի:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ներ կա յաց ված և դի տարկ ված խնդիր նե րը չեն սպա ռում ընդ հան րա պես ու սու ցիչ նե րի 

դիր քի և աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան հիմ նա հար ցի բո լոր տե սանկ յուն նե րը: Մեր կող
մից քննարկ վել են այս պա հին ա ռա վել կարևոր և ակն հայտ խնդիր ներ: Դ րանց քննարկ ման 
արդ յուն քում ե կել ենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ վեր ջին տա րի նե րի փո փո խու թյուն ներն ու նեն 
դրա կան լիցք.

 ● բարձ րա ցել է ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձը,
 ● սահ ման ված են ո րո շա կի կեն սա թո շա կա յին և հանգս տի պայ ման նե րի ար տո նու թյուն ներ,
 ● հիմք է դրվել ման կա վար ժա կան կադ րե րի կա ռա վար ման հա մա կար գի:
Սա կայն այս ա մե նի հետ մեկ տեղ՝ բո լոր ուղ ղու թյուն նե րով ի րա կա նաց վող բա րե փո խում

ներն ու նեն մի շարք ընդ հա նուր թե րու թյուն ներ.
 ● շատ ի րա վա կան ակ տեր հա մադր ված չեն և հա կա սա կան բնույթ են կրում,
 ● գոր ծող ի րա վա կան ակ տե րը լիար ժե քո րեն չեն ար տա ցո լում կրթու թյան ո լոր տում տի րող 

ի րա վի ճա կը,
 ● տար վող գոր ծըն թաց նե րը չեն դի տարկ վում ու սուց չի տե սանկ յու նից,
 ● ի րա վա կան ակ տե րը քիչ են հիմն վում ժա մա նա կա կից ման կա վար ժու թյան տե սու թյան 

վրա:
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Արդ յուն քում՝ ֆի նան սա վոր ման և գ նա հատ ման հա մա կար գե րը հնա րա վոր չէ ար դար 

հա մա րել: Ու սուց չի կեն սա մա կար դա կի կա յու նու թյու նը, աշ խա տան քի մատ չե լիու թյու նը 
խիստ հա րա բե րա կան բնույթ են կրում: Ու սու ցիչ նե րը կա րող են ա ռանց դժվա րու թյուն նե
րի են թարկ վել վար չա կան կա մա յա կա նու թյուն նե րի: Պե տա կան պա հանջ նե րի ոչ օբ յեկ տիվ 
բնույ թը և վար չա կան ճնշում նե րի հա վա նա կա նու թյու նը նպաս տում են նաև հե գե բա նա կան 
ճնշվա ծու թյան մե ծաց մա նը:

Այլ կերպ ա սած՝ ար դի փու լում ու սուց չի սո ցիա լա կան պաշ պա նու թյու նը չի կա րե լի բա վա
րար հա մա րել:

Ման կա վար ժի սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան հիմ նախնդ րում շատ կարևոր հան գա
մանք է նաև այն, որ կրթու թյան՝ որ պես սո ցիա լա կան և ար ժե քա յին հա մա կար գի դրոշ մը 
կրող գոր ծու նեու թյան տե սա կի կա ռա վա րու մը ան բա ժա նե լի է ման կա վար ժու թյու նից: Ուս
տի, կրթու թյու նը, դա սագր քե րի բո վան դա կու թյու նը, դա սա վանդ ման մե թոդ նե րը և նե րարկ
վող ար ժե հա մա կար գը, ու սուց չի բարձր հե ղի նա կու թյու նը նույն քան ակն հայ տո րեն են ազ
դում ու սուց չի սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան վրա, որ քան ար դար վար ձատ րու թյու նը, 
գնա հա տու մը, սահ ման վող ար տո նու թյուն նե րը, պե տա կան և ոչ պե տա կան սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նու թյան այլ հայտ նի ձևեր:
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Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ տարիքի
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 2011-2012

մինչև 25 2 271 2 246 2 256 5,5 % 5,4 % 5,4 %
25-30 3 352 3 388 3 557 8,1 % 8,2 % 8,5 %
30-34 4 320 4 005 3 841 10,4 % 9,6 % 9,2 %
35-39 5 082 4 984 4 865 12,2 % 12,0 % 11,7 %
40-44 5 554 5 409 5 379 13,4 % 13,0 % 12,9 %
45-49 5 933 5 792 5 622 14,3 % 14,0 % 13,5 %
50-54 6 308 6 196 6 165 15,2 % 14,9 % 14,8 %
55-59 5 356 5 444 5 592 12,9 % 13,1 % 13,4 %
60-64 2 768 3 348 3 642 6,7 % 8,1 % 8,7 %
65 բարձր 568 590 838 1,4 % 1,4 % 2,0 %

Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մարզերի
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 2011-2012

Երևան 10 662 10 503 10 832 25,7 % 25,4 % 25,9 %
Արագածոտն 2 900 2 933 3 025 7,0 % 7,1 % 7,2 %
Արարատ 3 263 3 294 3 354 7,9 % 8,0 % 8,0 %
Արմավիր 3 754 3 839 3 881 9,0 % 9,3 % 9,3 %
Գեղարքունիք 3 723 3 713 3 789 9,0 % 9,0 % 9,1 %
Լոռի 4 047 4 019 3 845 9,7 % 9,7 % 9,2 %
Կոտայք 3 708 3 312 3 327 8,9 % 8,0 % 8,0 %
Շիրակ 4 116 4 176 4 042 9,9 % 10,1 % 9,7 %
Սյունիք 2 507 2 493 2 487 6,0 % 6,0 % 6,0 %
Վայոց Ձոր 1 061 1 074 1 090 2,6 % 2,6 % 2,6 %
Տավուշ 2 071 2 046 2 085 5,0 % 4,9 % 5,0 %

Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ աշխատանքային փորձի
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 2011-2012

մինչև 1 1 411 1 361 1 330 3,4 % 3,3 % 3,2 %
1-4 3 724 3 801 4 138 9,0 % 9,2 % 9,9 %
5-9 4 943 4 505 4 515 11,9 % 10,9 % 10,8 %
10-14 6 367 5 833 5 639 15,3 % 14,1 % 13,5 %
15 և ավելի 25 067 25 902 26 135 60,4 % 62,6 % 62,6 %

Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակը
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 2011/2012

կենսաթոշակային 1 018 1 222 1 506 2,5 % 3,0 % 3,6 %
1 տարի մինչև 562 615 723 1,4 % 1,5 % 1,7 %
2 տարի մինչև 723 1 073 945 1,7 % 2,6 % 2,3 %

Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական աստիճանների
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 2011/2012

բարձրագույն 3 382 3 280 2 827 8,1 % 7,9 % 6,8 %
թերի բարձրագույն 713 647 605 1,7 % 1,6 % 1,4 %
միջին մաս նա գիտական 64 69 37 0,2 % 0,2 % 0,1 %
բարձրագույն 
մանկավարժական 31 550 31 931 33 201 75,6 % 77,1 % 79,5 %

թերի բարձրագույն 
մանկավարժական 4 702 4 575 4 358 11,3 % 11,1 % 10,4 %

միջին մասնա գի տա կան 
մանկավարժական 786 657 500 1,9 % 1,6 % 1,2 %

միջնակարգ 209 158 173 0,5 % 0,4 % 0,4 %
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Հ րայր Մա րուխ յան հիմ նադ րա մ

Հ րայր Մա րուխ յան Հիմ նադ րա մը ստեղծ վել է 2009 թվա կա նին, Հա յաս տա նում: Հիմ նադ
րա մի նպա տակն է՝ նպա ս տել հան րա յին քա ղա քա կա նու թյան զար գաց մա նը և ա ռա ջըն թա
ցին, պաշտ պա նել սո ցիալժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նա կան ար ժեք նե րը՝ կրթու թյան, ու
սուց ման, հե տա զո տու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ տա րա ծաշր ջա նա յին և մի ջազ գա յին հա
մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով:

Հիմ նադ րա մի նպա տակ ներն են՝ ա ջակ ցել և գործ նա կա նո րեն նպաս տել ազ գա յին, տա
րա ծաշր ջա նա յին և մի ջազ գա յին երկ խո սու թյա նը՝ ու շադ րու թյան կենտ րո նում պա հե լով ըն
թա ցիկ քա ղա քա կան, տնտե սա կան և սո ցիա լա կան զար գա ցում նե րը և մար տահ րա վեր նե րը՝ 
հատ կա պես կենտ րո նա նա լով Հա յաս տա նի և Հա րա վա յին Կով կա սի վրա:

Հիմ նադ րա մը ի րա կա նաց նում է հե տա զո տու թյուն ներ և մ շա կում քա ղա քա կա նու թյուն, որ
պես զի տա րա ծաշր ջա նա յին և գ լո բալ կեր պով ա ջակ ցի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի նե րին՝ դի մագ րա վե լու քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան հա րատև փո փոխ վող ի րա
վի ճակ նե րին: Հիմ նադ րա մը ծա ռա յում է նաև որ պես կենտ րոն, որ տեղ ու սում նա սիր վում են 
նո րան կախ պե տու թյուն նե րի հա մար այն պի սի հատ կան շա կան հար ցեր, ինչ պի սիք են ժո
ղովր դա վա րու թյու նը, աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րը, սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը, խոս
քի ա զա տու թյու նը, ար տա քին և անվ տան գու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը, քա ղա քա կան և մի
ջազ գա յին ըն թա ցիկ ի րա դար ձու թյուն ներն ու զար գա ցում նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում վե րա
բե րում են Հա րա վա յին Կով կա սին:

Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ նադ րա մ

Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ նադ րա մը (ՖԷՀ) շա հույթ չհե տապն դող գեր մա նա կան քա ղա-
քա կան հիմ նադ րամ է, ո րի նպա տակն է սո ցիալ-ժո ղովր դա վա րու թյան ար ժեք նե րի 
 տա րա ծու մը: Հիմ նադ րա մը, ո րի կենտ րո նա կան գրա սեն յակ նե րը գտնվում են Բեռ լի նում 
և Բո նում, հիմ նադր վել է 1925 թվա կա նին և այդ պես ան վան վել ի պա տիվ ժո ղովր դա վա-
րա կան ճա նա պար հով ընտր ված Գեր մա նիա յի ա ռա ջին նա խա գա հի՝ Ֆ րիդ րիխ Է բեր տի:

Այ սօր ՖԷՀ-ը ու նի մաս նաճ յու ղեր ա վե լի քան 90 երկ րում և գոր ծու նեու թյուն է ի րա կանց-
նում ա վե լի քան 100 երկ րում:

Թ բի լի սիում գտնվող Հա րա վա յին Կով կա սի հա մա գոր ծակ ցու թյան գրա սեն յա կը կոոր դի-
նաց նում է ՖԵՀ-ի գոր ծու նեու թյու նը Վ րաս տա նում, Հա յաս տա նում և Ադր բե ջա նում: Բո լոր 
ե րեք երկր նե րում ՖԵՀ-ը նպա տակ ու նի խթա նե լու ժո ղովր դա վա րու թյու նը, խա ղա ղու թյու-
նը, սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը, քա ղա քա կան երկ խո սու թյու նը՝ կրթու թյան և հե տա զո-
տու թյուն նե րի մի ջո ցով:

ՖԷՀ-ի գոր ծըն կեր ներն են տար բեր ՀԿ-եր, գիտ նա կան ներ և փոր ձա գետ ներ, լրագ րող-
ներ, ո րոշ երկր նե րի խորհր դա րան ներ, նա խա րա րու թյուն ներ և քա ղա քա կան ո րո շում կա-
յաց նող պաշ տոն յա ներ:
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