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Ա ՌԱՋԱԲԱՆ

 Կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը մար դու իրա վունք նե րի խախտ ման ամե նա տա րած ված տե սակ-
նե րից է աշ խար հում: Այն տե ղի է ու նե նում ամե նա տար բեր իրա վի ճակ նե րում` աշ խա տա վայ րում,  
կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում, գյու ղա կան և քա ղա քային վայ րե րում` ան կախ կնոջ ազ գային 
կամ կրո նա կան պատ կա նե լու թյու նից, հա սա րա կա կան դիր քից, տն տե սա կան կար գա վի ճա կից, տա-
րի քից կամ այլ պայ ման նե րից: Բռ նու թյան դեպ քե րը հատ կա պես զար հու րե լի են, երբ տե ղի են ու նե-
նում տա նը` այն տեղ, որ տեղ կի նը պետք է որ ապա հով լի ներ ան վտանգ ըն տա նե կան մթ նո լոր տում: 

 Բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ սե ռա կան զու գըն կեր նե րի կող-
մից կա նանց նկատ մամբ կի րառ ված բռ նու թյու նը ծանր հետ ևանք ներ է թող նում: Առող ջու թյան վրա 
այդ հետ ևանք նե րը բազ մա տե սակ են` ֆի զի կա կան վնաս վածք նե րից և հո գե կան տրավ մա նե րից 
մինչև տար բեր տե սա կի հաշ ման դա մու թյուն՝ շատ դեպ քե րում ան գամ ու նե նա լով ճա կա տագ րա կան 
ել քեր: Պետք է նշել, որ բա ցի պատ ճա ռած ֆի զի կա կան, սե ռա կան և հո գե բա նա կան տա ռա պանք նե-
րից և դրանց հետ ևան քով առա ջա ցած տն տե սա կան կո րուստ նե րից, բռ նու թյու նը վնաս է հասց նում 
բո լոր ըն տա նիք նե րին և հա սա րա կու թյուն նե րին` մե ծա պես նվա զեց նե լով մարդ կային կա պի տա լը և 
լր ջո րեն խարխ լե լով տն տե սա կան աճը: Այ դու հան դերձ, Առող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ-
մա կեր պու թյան կող մից իրա կա նաց ված` «Կա նանց առող ջու թյու նը և կա նանց նկատ մամբ ըն տա-
նե կան բռ նու թյու նը» թե մայով (2005) բազ մաեր կիր հե տա զո տու թյու նը բա ցա հայ տեց, որ տար բեր 
տա րա ծաշր ջան նե րում սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից կի ռա վող բռ նու թյան տա րած վա ծու թյունն 
էա պես տար բեր է, ինչն էլ փաս տում է, որ բռ նու թյան դեպ քերն ան խու սա փե լի չեն` դրանց կա րե լի է 
և պետք է ար ձա գան քել:

 Գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը և կա նանց իրա վունք նե րի ընդ լայ նու մը խթա նե լու ՄԱԲՀ -ի հանձ-
նա ռու թյու նը` Հա զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ նե րի հա սա նե լիու թյան ապա հով ման, ինչ պես 
նաև Բնակ չու թյան և զար գաց ման մի ջազ գային հա մա ժո ղո վի և Պե կի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի 
նպա տակ նե րի իրա կա նաց ման հետ հա մա տեղ, մշ տա պես եղել է ՄԱԲՀ -ի գոր ծու նեու թյան առանց-
քային կե տե րից: ՄԱԲՀ-ն ՄԱԿ -ի գոր ծա կա լու թյուն նե րի շար քում որ պես առա ջա պահ մշ տա պես 
արել է առա վե լա գույ նը, որ պես զի կա նանց և աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ բռ նու թյու նը ճա նաչ վի որ պես 
մար դու իրա վունք նե րի խախ տում և հան րային առող ջա պա հու թյան առաջ նա հերթ խն դիր: 

 Հաշ վի առ նե լով, որ կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան տա րած վա ծու թյան, մաս նա վո րա պես, սե ռա կան 
զու գըն կե րոջ կող մից կի րառ վող բռ նու թյան վե րա բե րյալ վս տա հե լի և ներ կա յա ցուց չա կան տվյալ նե-
րի պա կասն այդ եր ևույ թի դեմ պայ քա րի հաս ցեական քա ղա քա կա նու թյուն ներ և ծրագ րեր մշա կե լու 
հիմն ա կան խո չըն դոտն է հան դի սա նում, ՄԱԲՀ-ն մեծ կար ևո րու թյուն է տա լիս բնակ չու թյան վե րա-
բե րյալ հա մա պա տաս խան տվյալ ներ ու նե նա լու հար ցում երկր նե րին ցու ցա բեր վող աջակ ցու թյա նը: 

Այս առու մով,  «Ը նդ դեմ գեն դե րային բռ նու թյան Հա րա վային Կով կա սում» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում 
պատ րաստ ված Հա յաս տա նում կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան բռ նու թյան վե րա բե րյալ հա մա-
պե տա կան հարց մանն ան դրա դար ձող զե կույցն առանձ նա կի կար ևո րու թյուն ու նի: Չնա յած Հա յաս-
տա նում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան խն դի րը հե տա գա ու սումն ա սի րու թյան կա րիք ու նի, այս 
զե կույ ցի ար դյունք նե րը կա րող են լավ մի ջոց ծա ռայել` գեն դե րային զգա յուն մո տե ցումն ե րը առ կա 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ նե րա ռե լու առու մով: Զե կույցն ար ժե քա վոր է նաև ՄԱԲՀ -ի և ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան` երկ րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը նվա զեց նե լուն ուղղ ված հա մա տեղ դի-
նա միկ և հաս տա տուն հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար: 

պրն. Զա հի դ�լ Հյ�ք
 ՄԱԲՀ Թ�ր քիայի նե ր կայա ց� ցիչ, Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի և 
Վ րաս տա նի տա րա ծաշր ջա նային տնօ րեն
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Գ ԼՈՒԽ 1. ՆԵ ՐԱ Ծ�ԹՅ�Ն

 ՀԵ ՏԱ ԶՈ Տ�ԹՅԱՆ ՀԻՄ ՔԸ

 ԶԵ Կ�ՅՑ 

Այս զե կույ ցը հիմն ված է Հա յաս տա նում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան վե րա բե րյալ հա մա պե-
տա կան հե տա զո տու թյան վրա, որն իրա կա նաց վել է 2008թ. ՄԱԿ -ի Բնակ չու թյան հիմն ադ րա մի 
«Ընդ դեմ գեն դե րային բռ նու թյան Հա րա վային Կով կա սում» (ՄԱԲՀ ԸԳԲ) ծրագ րի1 և Հա յաս տա նի 
ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան (Ա ՎԾ) կող մից։ Սա ազ գային մա կար դա կով առա ջին ներ-
կա յա ցուց չա կան ընտ րան քային հե տա զո տու թյունն է կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան վե րա բե րյալ և 
միակն է իր տե սա կի մեջ` շր ջա նակ նե րի, մասշ տա բի, մե թո դա բա նու թյան և ձեռք բեր ված տվյալ նե րի 
առու մով:

 Զե կույ ցում ամ փոփ ված են հարց ման հիմն ա կան ար դյունք նե րը, հա տուկ ու շադ րու թյուն է բևեռ ված 
հա մա պա տաս խան ցու ցիչ նե րին և առանձ նա հա տուկ թե մա նե րին։ Հե տա զո տու թյան ար դյունք ներն 
ար ժե քա վոր տե ղե կատ վու թյուն են տրա մադ րում կա նանց նկատ մամբ բռ ն� թյան հիմն ա կան ձևե րի 
տա րած վա ծ� թյան և հա ճա խա կա ն� թյան վե րա բե րյալ, նե րա ռյալ` սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից 
և ոչ զու գըն կե րոջ կող մից գոր ծադր վող բռ նու թյու նը, կնոջ ֆի զի կա կան, հո գե կան և վե րար տադ-
րո ղա կան առող ջու թյան վրա գեն դե րային բռ ն� թյան ազ դե ց� թյան, դրա դեմ կա նանց պայ քա րի 
ռազ մա վա ր� թյ�ն նե րի և մե խա նիզմն ե րի, կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան հան դեպ վե րա բեր մ�ն-
քի, մա ն�կ հա սա կ�մ սե ռա կան բռ ն� թյան են թարկ վե լ�, ինչ պես նաև կնոջ սո ցիալ-տն տե սա կան 
կար գա վի ճա կի, ֆի նան սա կան ինք ն� ր�յ ն� թյան և գեն դե րային բռ ն� թյան միջև կա պի վե րա բե-
րյալ։ 

Եզ րա փա կիչ զե կույ ցի հիմն ա կան նպա տակն է հարց ման տվյալ նե րը և վեր լու ծու թյան ար դյունք-
նե րը ներ կա յաց նել քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րին, հա մա պա տաս խան պե տա կան գոր ծա կա-
լու թյուն նե րին, մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րին և դո նոր նե րին, ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րին, փոր ձա գետ նե րի հա մայն քին, լրատ վա մի ջոց նե րին և լայն հա սա րա կու թյա նը, 
բարձ րաց նել նրանց իրա զե կ� թյ� նը երկ րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան տա րած վա ծու թյան 
վե րա բե րյալ և դրա նով նրանց հնա րա վո ր� թյ�ն տալ կա յաց նել առա վել տե ղե կաց ված քա ղա քա-
կան որո շումն եր և կա տա րել առա վել ճիշտ ընտ րու թյուն ներ ու ավե լի ար դյու նա վետ ար ձա գանք ներ 
մշա կել, այդ թվում` իրա կա նաց նել գեն դե րային բռ նու թյան դեմ պայ քա րի ավե լի թի րա խային քա րո-
զար շավն եր։

 Սույն զե կույ ցում նե րառ ված է հարց ման ար դյունք նե րի թե՛ նկա րագ րա կան մա կար դա կը և թե՛ ավե լի 
խորն ու ման րա մասն վեր լու ծու թյու նը, որ տեղ հարց ման տվյալ նե րը ներ կա յաց ված են ավե լի լայն 
սո ցիալ-տն տե սա կան և մշա կու թային հա մա տեքս տում և ու սումն ա սիր ված գեն դե րային ներ կա իրա-
վի ճա կի տե սան կյու նից։

 

1 «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասում» ծրագիրը մեկնարկել է 2008թ. ապրիլին: Այս եռամյա ծրագրի 
հիմնական նպատակն է ձևավորել նպաստավոր միջավայր Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում գենդերային 
բռնության կրճատման համար և աջակցել վերջիններիս այս ոլորտում ստանձնած միջազգային պարտավորությունների 
կատարման հարցում: Ծրագրի գլխավոր բաղադրիչներից է «Կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության 
համազգային հետազոտություն»-ը: Հետազոտության արդյունքները կօգտագործվեն իրազեկման բարձրացմանն 
ուղղված գործունեության մեջ և հիմք կհանդիսանան գենդերային բռնության դեմ պայքարի համապատասխան 
ազգային քաղաքականության և ռազմավարության ձևավորման համար:
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ՀԵ ՏԱ ԶՈ Տ�ԹՅԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵՐՆ � ՀԱՐ ՑԵ ՐԸ

 Հե տա զո տ� թյան նպա տակ ներն էին`

�� Տ րա մադ րել ճշգ րիտ և հա վաս տի պաշ տո նա կան և մի ջազ գայ նո րեն հա մադ րե լի բա զային 
տվյալ ներ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից և ոչ զու գըն կե րոջ կող մից կա նանց նկատ մամբ բռ նու-
թյան ձևե րի տա րած վա ծու թյան և հա ճա խա կա նու թյան վե րա բե րյալ` երկ րում տվյալ եր ևույ թի  
մասշ տաբ նե րի և շր ջա նակ նե րի վե րա բե րյալ հիմն ա վոր ված պատ կե րա ցում ստա նա լու հա մար։

��  Սահ մա նել սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան են թարկ վե լու պատ ճառ նե րը։

�� Ս տա նալ 15 տա րե կա նից ցածր աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ կի րառ վող սե ռա կան բռ նու թյան մա սին 
տվյալ ներ։

��  Սահ մա նել և գնա հա տել սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան վտանգ ներն ու պաշտ պա նա-
կան գոր ծոն նե րը։

��  Հե տա զո տել սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան և կնոջ ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան և վե-
րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան վրա դրա ու նե ցած ազ դե ցու թյան միջև եղած կա պը։

��  Սահ մա նել և գնա հա տել բռ նու թյան դեմ պայ քա րի ռազ մա վա րու թյուն նե րի, մե խա նիզմն ե րի և ծա-
ռա յու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը, որոնց կա րող են դի մել կա նայք` բռ նու թյան են թարկ վե լու 
դեպ քում։

��  Հե տա զո տել, թե արդյոք կա նայք դի մում են բռ նու թյան ի պա տաս խան տղա մարդ զու գըն կե րոջ 
գոր ծադ րած բռ նու թյան, թե` ոչ։

�� Ս տու գել կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան հան դեպ վե րա բեր մուն քը։ 

�� Ի րա կա նաց նել տվյալ նե րի ման րազ նին և խո րը վեր լու ծու թյուն և կա տա րել եզ րա հան գումն եր։

�� Ն պաս տել շա հագր գիռ կող մե րի` սե ռա կան զու գըն կեր նե րի և ոչ զու գըն կեր նե րի կող մից բռ նու-
թյան են թարկ վե լուց կա նանց պաշտ պա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ կա րո ղու թյուն նե րի հզո րաց մա-
նը։ 

�� Ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ կա յաց նել` օգ նե լու կա ռա վա րու թյան հա մա պա տաս խան գոր ծա կա լու-
թյուն նե րին մշա կել կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյանն ար ձա գան քող ավե լի ար դյու նա վետ և թի րա-
խային քա ղա քա կա նու թյուն և մի ջամ տող մի ջո ցա ռումն եր։ 

�� Ընդգ ծել հա սա րա կու թյան մեջ կա նանց են թա կա կար գա վի ճա կի (ո րը գեն դե րային մշ տա կան ան-
հա վա սա րու թյան ար դյունք է) և բռ նու թյան նկատ մամբ նրանց մեծ խո ցե լիու թյան միջև կա պը։

�� Ն պաս տել կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան խնդ րի մա սին ավե լի մեծ հան րային իրա զե կու թյա նը 
հայ հա սա րա կու թյան մեջ, քա նի որ այդ իրա զե կու թյու նը sine qua non է գեն դե րային բռ նու թյան 
ար դյու նա վետ կան խար գել ման և դրա դեմ պայ քա րի հա մար։

��  Ցույց տալ, որ կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը հնա րա վոր է կան խե լի ։

�� Խ թա նել հան րային քն նար կումն եր` այս եր ևույ թի և Հա յաս տա նում նրա գե րակշ ռու թյան հե տա գա 
ու սումն ա սի րու թյան նպա տա կով։ 

Ու ս�մն ա սի ր� թյան հե տա զո տա կան հար ցերն էին` 

�� Արդյո՞ք կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը լայն տա րած ված եր ևույթ է Հա յաս տա նում։

��  Կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան ո՞ր ձևերն են ավե լի տա րած ված։ 

�� Ըն տա նե կան բռ նու թյան/ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան դեպ քերն են ավե լի՞ տա րած-
ված, թե՞ այլ բռ նա րար նե րի։

��  Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան դեպ քում որո՞նք են վտանգ ներն ու պաշտ պա նա կան 
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գոր ծոն նե րը։ 

�� Ո րո՞նք են սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան են թադ րե լի պատ ճառ նե րը և ի՞նչ հա րա բե րա-
կան կշիռ ու նեն։ 

�� Արդյո՞ք սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյունն ու նի էա կան բա ցա սա կան հետ ևանք ներ կա-
նանց առող ջու թյան վրա։ Եթե այո, ապա ի՞նչ չա փով։

��  Ֆի զի կա կան և/ կամ սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց ո՞ր տո կոսն է վնաս վածք ներ/ ֆի-
զի կա կան վնաս կրել, և այդ վնաս նե րի ո՞ր տե սակ ներն են տա րած ված։ 

�� Արդյո՞ք 15 տա րե կա նից ցածր երե խա նե րի նկատ մամբ սե ռա կան բռ նու թյուն իս կա պես գոր- 
 ծադր վում է։ 

�� Արդյո՞ք կա նայք ար դա րաց նում են կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը։ Եթե այո, ապա բռ նու թյան ո՞ր 
ձևե րը և ո՞ր դեպ քե րը։ Որ քա նո՞վ խորն են գեն դե րային որոշ կարծ րա տի պեր։

�� Բռ նու թյան դեմ պայ քա րի ի՞նչ ռազ մա վա րու թյուն նե րի են հե տա մուտ կա նանց նկատ մամբ բռ նու-
թյան զո հե րը։ 

�� Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն ներ են իրա կա նաց նում կա նայք սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյու նը 
նվա զեց նե լու նպա տա կով։ Արդյո՞ք բռ նու թյամբ հա կազ դու մը հազ վա դեպ բնույթ ու նի։ 

�� Ի՞նչ կապ կա սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան և կնոջ տն տե սա կան հնա րա վո րու թյուն-
նե րի կամ դրանց բա ցա կա յու թյան միջև։ Որ քա նո՞վ են տա րած ված կա նանց տն տե սա կան ինք նու-
րույ նու թյու նից զր կե լու եղա նակ նե րը։

��  Վե րոն շյալ բո լոր իրա վի ճակ նե րում հարց ված նե րի ընտր ված կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րից 
յու րա քան չյու րը որ քա նո՞վ է նշա նա կա լի ըստ սե ռա զատ ված տվյալ նե րի։

 ՀԵ ՏԱ ԶՈ Տ�ԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ Պ� ՄԸ ԵՎ  
ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ Ն�ԹՅ� ՆԸ

Ն պա տակ ու նե նա լով պաշ տո նա կան հենք ապա հո վել գեն դե րային բռ նու թյան (ԳԲ) վե րա բե րյալ քա-
ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րի հա մար և նրանց օգ նել ԳԲ -ի կր ճատ մանն ուղղ ված թի րա խային քա-
ղա քա կա նու թյան և ծրագ րե րի մշակ ման հար ցում, ինչ պես նաև նպաս տել բնակ չու թյան շր ջա նում 
իրա զե կու թյան բարձ րաց մա նը` ծրա գի րը գեն դե րային բռ նու թյան վե րա բե րյալ հա մա պե տա կան հե-
տա զո տու թյուն է ձեռ նար կել գեն դե րային բռ նու թյան և, մաս նա վո րա պես, կա նանց դեմ ուղղ ված նե-
րըն տա նե կան բռ նու թյան վե րա բե րյալ ճշգ րիտ տվյալ նե րի բազ մա կող մա նի վեր լու ծու թյուն ան ցկաց-
նե լու նպա տա կով։

 Հա յաս տա նում իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյու նը ԳԲ տվյալ նե րի հա վաք ման ոլոր տում առա վել 
լայ նա ծա վալ` տա րա ծաշր ջա նային նա խա ձեռ նու թյան մի մասն էր։ Հա յաս տա նում այն իրա կա նաց-
վել է ՄԱԲՀ ԸԳԲ -ի կող մից` Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան (Ա ՎԾ/NSS) հետ հա մա գոր-
ծակ ցու թյամբ։ Նա խա ձեռ նու թյու նը մե ծա պես հեն վել է այս ոլոր տում տե ղա կան և մի ջազ գային փոր-
ձա գետ նե րի գի տե լիք նե րի և փոր ձա ռու թյան վրա։

ԸՆՏ ՐԱՆ ՔԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈ Ր�Մ. ԸՆՏ ՐԱՆ ՔԻ ԵՎ ՔԼԱՍ ՏԵ ՐԻ ՉԱ ՓԵ ՐԸ

 Հե տա զո տու թյու նը կազմ ված է քա նա կա կան հարց ման բա ղադ րի չից, որը ներ կա յա ցուց չա կան տե-
ղե կատ վու թյուն է ապա հո վում 1) Եր ևա նի, 2) այլ քա ղա քային և 3) գյու ղա կան մա կար դակ նե րի վե րա-
բե րյալ։ Քա նա կա կան բա ղադ րի չը փոխ հատ վա ծային բնակ չու թյան հիմ քով տնային տն տե սու թյուն-
նե րի ու սումն ա սի րու թյունն է։ Ընտ րան քի ձևա վոր ման հա մար հիմք է ծա ռայել 2001թ. մար դա հա մա րի 
ըն թաց քում ստեղծ ված հաս ցե նե րի տվյալ նե րի բա զան։ Բո լոր մար զե րը, ինչ պես նաև քա ղա քային և 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րը, նե րառ վել են ընտ րան քում ըստ այդ բնա կա վայ րե րում ապ րող տնային 
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տն տե սու թյուն նե րի հա մա մաս նու թյան։

 Հե տա զո տու թյան ընտ րան քի հա մար ընտր վել է 4720 տնային տն տե սու թյուն նե րի ներ կա յա ցուց չա-
կան հա վա նա կան ընտ րանք, որն ան ցկաց վել է եր կու փու լով։ Առա ջին փու լում ընդ գրկ ված շր ջան-
նե րի ցան կից ընտր վել են 236 քլաս տեր ներ (20 -ա կան տնային տն տե սու թյուն նե րով մեկ քլաս տե րից)։ 
Երկ րորդ փու լում իրա կա նաց վել է տնային տն տե սու թյուն նե րի պա տա հա կան ընտ րանք։ 

Եր ևա նի դեպ քում տնային տն տե սու թյուն նե րի ընտ րան քային չա փը հաշ վարկ վել է որ պես 1440, այլ 
քա ղա քային բնա կա վայ րե րի դեպ քում` 1280, իսկ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի դեպ քում` 2000։ Գլ խա-
վոր հա մակ ցու թյան չափն ըստ հաշ վարկ նե րի կազ մել է 4720 տնային տն տե սու թյուն։

Ս խա լի հա վա նա կա նու թյու նը կազ մում է ± 0,032, ին չը ապա հո վում է վս տա հե լիու թյան 95.0% մի-
ջա կայք|0.268; 0.332։ Ընտ րան քի քայ լը 1.5 է և չա փը վա վե րա կան է յու րա քան չյուր բնա կու թյան վայ-
րի հա մար (Եր ևան, այլ քա ղա քային և գյու ղա կան բնա կա վայ րեր):

 Հարց ման թի րա խը 15-59 տա րե կան կա նայք էին։ Այս պի սով, հար ցազ րույ ցի հա մար ըն դու նե լի են 
հա մար վել 15-59 տա րե կան բո լոր կա նայք, ուս տի 3478 տնային տն տե սու թյուն նե րում 15-59 տա րե կան 
կա նանց ընդ հա նուր թի վը կազ մել է 4552: Հար ցազ րույց են ան ցել 2763 կին։

ՍՏ ՐԱ ՏԻ ՖԻ ԿԱ ՑԻԱ ՇԵՐ ՏԱ ՎՈ Ր�Մ

 Բո լոր տնային տն տե սու թյուն նե րի հաս ցե նե րի տվյալ նե րի բա զան բա ժան վել է 48 ստ րա տի/ շեր տի։ 
Այն նե րա ռել է Եր ևան քա ղա քի 12 հա մայնք նե րը (12 շերտ), 15000 և ավե լի բնակ չու թյամբ խո շոր քա-
ղաք նե րը (16 շերտ), այլ քա ղա քային բնա կա վայ րեր (10 շերտ) և գյու ղեր (10 շերտ)։

 Հա մա ձայն այդ բաշխ ման, ձևա վոր վել է պա տա հա կան` ըստ մար զե րի ստ րա տի ֆի կաց ված/ շեր-
տա վոր ված եր կաս տի ճան ընտ րանք։ Բո լոր մար զե րը, ինչ պես նաև բո լոր գյու ղա կան և քա ղա քային 
բնա կա վայ րերն ընտ րան քային հա մակ ցու թյան մեջ են նե րառ վել ըստ երկ րի տնային տն տե սու թյուն-
նե րի ընդ հա նուր կազ մում տվյալ բնա կա վայ րե րում ապ րող տնային տն տե սու թյուն նե րի ու նե ցած 
հա մա մաս նու թյան։ Նախ ընտր վել են բնա կա վայ րե րը, ապա` հարց վող տնային տն տե սու թյուն նե րը։
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Աղյ#սակ 1.1. Ընտ րան քի կի րա ռ# մը

Ար դյ#նք
Բ նա կա վայր

Եր ևան Այլ
 քա ղա քային Գյ# ղա կան Ըն դա մե նը

Լ րաց ված (Լ) % 78.0 70.2 73.3 73.9 
ՏՏ տա նը գտն վող ան դամն ե րի թիվն այ ցե լու թյան 
պա հին. ամ բողջ ՏՏ -ը խո սում է միայն օտար լեզ վով, 
ՏՏ -ի հարց վող նե րի (ՏՏՀ) %

3.8 2.0 0.7 2.0 

Հ րա ժա րումն եր (Հ) % 3.8 2.9 1.7 2.7 
Բ նա կա րա նը գտն ված չէ (ԲԳՉ) % 0.8 2.3 0.8 1.2 
ՏՏ-ն բա ցա կա յում է (ՏՏԲ) % 8.6 20.3 21.2 17.1 
Բ նա կա րա նը դա տարկ է/ հաս ցեով բնա կա րան չկա 
(ԲԴ) % 4.4 2.1 2.3 2.9 

Բ նա կա րա նը քանդ ված է (ԲՔ) % 0.6 0.2 - 0.2 
Ըն դա մե նը 100.0 100.0 100.0 100.0

Ընտ րան քի տնային տն տե սու թյուն նե րի թի վը 1,440 1,280 2,000 4,720 
Տ նային տն տե սու թյուն նե րի ար ձա գանք ման  
տե սա կա րար կշի ռը (Տ ՏԱՏԿ)2 % 90.3 90.7 95.8 92.6 

Հարց ման են թա կա կա նայք
Լ րաց ված (ՀԵԿԼ) % 98.2 97.3 98.8 98.2 
Տա նը չէ (ՀԵԿՏՉ) % 0.2 0.3 0.3 0.3 
Հե տաձգ ված (ՀԵԿՀ) - - - - 
Մեր ժում/հ րա ժա րում (ՀԵԿՄ) % 0.9 1.1 0.4 0.8 
Մաս նա կի լրաց ված (ՀԵԿՄԼ) % 0.6 0.7 0.4 0.5 
Ան գոր ծու նակ (ՀԵ ԿԱ) % 0.1 0.6 0.1 0.2 
Ըն դա մե նը 100.0 100.0 100.0 100.0

Կա նանց թի վը 903 699 1,196 2,798 
Հարց ման են թա կա հարց ված կա նայք (նե րա ռյալ 
մաս նա կի լրաց ված հար ցա թեր թիկ նե րը) 892 685 1,186 2,763 

Հարց ման են թա կա կա նանց ար ձա գանք ման  
տե սա կա րար կշի ռը (բա ցա ռու թյամբ մաս նա կի  
լրաց ված նե րի) %

98.2 97.3 98.8 98.2 

 ՀԱՐ ՑԱ ՇԱՐ 

ԱՀԿ/WHO օրի նա կե լի հար ցա շա րը3 որոշ չա փով հար մա րեց վել է ազ գային առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րին և գե րա կա յու թյուն նե րին (ա պա հո վե լու հա մար տվյալ նե րի հա մե մա տե լիու թյու նը նշ ված Հար-
ցա շա րի հի ման վրա իրա կա նաց ված բազ մա թիվ այլ հե տա զո տու թյուն նե րից ստաց ված տվյալ նե րի 
և ար դյունք նե րի հետ) ԱՎԾ -ի և ՄԱԲՀ -ի փոր ձա գետ նե րի կող մից, քա նի որ եր կու գոր ծա կա լու թյուն-
ներն էլ պա տաս խա նա տու էին հար ցու մը մշա կե լու և իրա կա նաց նե լու հա մար։ Բո լոր փո փո խու-
թյուն նե րը քն նարկ վել են ՄԱԿ -ի գոր ծա կա լու թյուն նե րի և ծրագ րե րի (օ րի նակ` Թմ րա մո լու թյան դեմ 
ուղղ ված, Վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան և Մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ծրագ րե-
րի) հետ և հաս տատ վել են մի ջազ գային խորհր դա տու նե րի և փոր ձա գետ նե րի կող մից։

 Հար ցա շա րի և «Հե տա զո տու թյան հար ցա շա րի հարց առ հարց նկա րագ րու թյուն» ձեռ նար կի և հար-
ցազ րու ցա վար նե րի ու ղե նիշ նե րի ան գլե րեն տար բե րակ նե րը վե րա նայ վել են, այ նու հետև թարգ ման-
վել հայե րեն։

2 (Լ)*100/(L)+ (ՏՏՀ) +(Հ)+ (ՏՏԱՏԿ)
3 http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/Annex3-Annex4.pdf
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 Հար ցա շա րը նախ նա կան փոր ձար կում է ան ցել 2008թ. հոկ տեմ բե րի սկզ բին։

 Հար ցա շա րը կազմ վել է 15-59 տա րե կան կա նան ցից հետ ևյալ հար ցե րի շուրջ տե ղե կատ վու թյուն 
ձեռք բե րե լու նպա տա կով`

��  Հարց վո ղը և նրա հա մայն քը.

�� Ընդ հա նուր առող ջու թյուն.

��  Վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյուն.

�� Ե րե խա ներ.

��  Ներ կա կամ վեր ջին զու գըն կեր.

��  Դիր քո րո շումն եր գեն դե րային դե րե րի և կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան վե րա բե րյալ.

��  Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան փոր ձա ռու թյուն.

�� Բռ նու թյան ար դյուն քում վնաս վածք ներ.

�� Բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց կող մից կի րառ վող ներ գործ ման և դի մա կայ ման մե խա նիզմն եր.

�� Ոչ զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյուն և այլ փոր ձա ռու թյուն ներ.

��  Ֆի նան սա կան ինք նու րույ նու թյուն.

��  Մա նուկ հա սա կում սե ռա կան բռ նու թյան մա սին անա նուն հա ղոր դում. հարց վո ղի ար ձա գան քը:

 ՎԻ ՃԱ ԿԱ ԳԻՐ ՆԵ ՐԻ � Ս� Ց�Մ

 Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց նե լու նպա տա կով ստեղծ վեց 95 հար ցազ րու ցա վար նե րից, որա կի 
վե րահսկ ման 30 աշ խա տող նե րից, 8 կո դա վո րող և 8 մուտ քագ րող աշ խա տող նե րից կազմ ված աշ-
խա տա խումբ։ Նախ քան հե տա զո տու թյու նը, դաշ տային աշ խա տան քում ընդ գրկ ված ան ձնա կազ մի, 
այդ թվում նաև ղե կա վար նե րի և տե ղա մա սային տվյալ նե րը մշա կող նե րի հա մար կազ մա կերպ վեց 
հն գօ րյա սե մի նար ԳԲ -ի և նրա տե սակ նե րի ելա կե տային սահ մա նումն ե րի, ըն տա նե կան բռ նու թյա նը 
(Ը Բ) առնչ վող վեր ջին շր ջա նի հե տա զո տու թյուն նե րի, ըն տա նե կան բռ նու թյանն առնչ վող օրենսդ րա-
կան դաշ տի, հար ցա շա րի և օգ տա գործ ված մե թո դա բա նու թյան, ինչ պես նաև հարց ման ընտ րան քի 
և հար ցա թեր թիկ նե րի լրաց ման ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ։

 Է ԹԻ ԿԱ ԿԱՆ ԵՎ ԱՆՎ ՏԱՆ Գ�ԹՅԱՆ ՆԿԱ ՏԱ Ռ�Մ ՆԵՐ 

Ըստ ԱՀԿ -ի ու ղե նիշ նե րի, գի տակց ված ջան քեր են գոր ծադր վել տվյալ ներն այն պես հա վա քագ րե լու 
ուղ ղու թյամբ, որ պես զի հարց վող նե րը են թարկ վեն նվա զա գույն վտան գի, այ սինքն` երաշ խա վոր վի 
գաղտ նիու թյունն ու անա նու նու թյու նը` հարց վող նե րի և հար ցազ րու ցա վար նե րի ան վտան գ� թյ� նը 
ապա հո վե լ� և հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի որա կը բա րե լա վե լ� եր կա կի նպա տա կով։ Ուս տի ԱՎԾ 
աշ խա տա կից ներն ան ցել են հա տուկ վե րա պատ րաս տում։

 Հե տա զո տա կան աշ խա տա խում բը ել նում էր այն են թադ րու թյու նից, որ եթե հան գա մա նա լի ու շադ-
րու թյուն չդարձ վի ապա հո վու թյան և ան վտան գու թյան խն դիր նե րին և դրանք նա խա պես հաշ վի 
չառն վեն, ապա որոշ դեպ քե րում հար ցազ րույց նե րը կա րող են վտանգ ներ կա յաց նել հարց վող նե-
րի հա մար և, թե կուզ ավե լի քիչ չա փով, նաև հար ցազ րու ցա վար նե րի հա մար։ Հետ ևո ղա կան ջան-
քեր գոր ծադր վե ցին հա մոզ վե լու, որ բո լոր դաշ տային աշ խա տող ներն ու նեն հա մա պա տաս խան 
հա ղոր դակ ցա կան և հար ցազ րու ցա վար ման հմ տու թյուն ներ, կա րեկ ցան քի, նր բազ գա ցու թյուն ցու-
ցա բե րե լու, հարց վող նե րի փոր ձա ռու թյա նը ցա վակ ցա բար վե րա բեր վե լու և հար ցազ րույց նե րը 
չդա տա պար տող ձևով վա րե լու ու հարց վող նե րի հետ լավ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լու 
ու նա կու թյուն, և որ նրանք պահ պա նե լով հար ցազ րու ցա վար ման կար գը և ստան դարտ ըն թա ցա-
կար գե րը՝ այնուամենայնիվ բռ նու թյան զո հե րին պա տա հա բար չեն ստի պի վե րապ րել իրենց ցա-
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վոտ փոր ձա ռու թյու նը` դրա նով իսկ մե ծաց նե լով վեր ջին նե րի ամո թի, տագ նա պի, ան հանգս տու թյան 
և հո գե բա նա կան ցա վի և գու ցե նաև ինք նա խա րա զան ման և ինք նան վաս տաց ման զգա ցումն ե րը, 
և որ ամե նա կար ևորն է` նոր վնաս չպատ ճա ռեն հարց վո ղի բա րե կե ցու թյա նը։ Որ ևէ եր րորդ կող մի 
ներ կա յու թյամբ որո շա կի նուրբ ան ձնա կան տե ղե կու թյուն նե րի բա ցա հայ տու մը, ինչ պես նաև կա-
նանց նկատ մամբ բռ նու թյան տար բեր տե սակ նե րը, վե րահս կո ղա կան վար քը և տն տե սա կան բռ նու-
թյուն նե րը ու սումն ա սի րող հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցե լու փաստն ինք նին կա րող է ու նե նալ լուրջ 
սո ցիալա կան, նյու թա կան, հո գե բա նա կան, առող ջա կան և այլ հետ ևանք ներ և ար ձա գանք ներ հարց-
վող նե րի հա մար, նե րա ռյալ հա վա նա կան` պատ ժի բռ նու թյան են թարկ վե լը:

 Հետ ևա բար պար տա դիր պայ ման էր, որ պես զի հար ցազ րու ցա վար նե րը. 

(ա) գի տակց ված ջան քեր գոր ծադ րեին երաշ խա վո րե լու, որ հարց ման ըն թաց քին որ ևէ այլ մարդ ներ-
կա չէ, հատ կա պես երբ տր վում են նուրբ բնույ թի հար ցեր,

(բ) նախ քան հար ցազ րույցն սկ սե լը ձեռք բե րեին հարց վող նե րի իրա զեկ ված հա մա ձայ նու թյու նը 
(նախ նա կան հա մա ձայ նու թյան ձեռք բեր ման ըն թա ցա կար գով),

(գ) հար ցազ րույ ցից առաջ հս տակ և աներկ բա նշեին, որ մաս նակ ցու թյու նը լրիվ կա մա վոր սկզ բուն-
քով է և որ գաղտ նիու թյու նը երաշ խա վոր ված է և հարց վո ղի ինք նու թյու նը պաշտ պան ված է,

(դ) հարց վող նե րին տե ղե կաց նեին գաղտ նիու թյան ըն թա ցա կար գե րին,

 (ե) հարց ման ըն թաց քում (և իհար կե բռ նու թյան փոր ձա ռու թյա նը վե րա բե րող յու րա քան չյուր առան-
ձին հատ վա ծի ան ցնե լուց առաջ) հարց վող նե րին հի շեց նեին, որ վեր ջին նե րը կա րող են ցան կա-
ցած պա հի դա դա րեց նել հար ցազ րույ ցը և ձեռն պահ մնալ որոշ հար ցե րի պա տաս խա նե լուց և/ 
կամ բաց թող նել որոշ հատ ված ներ։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ հե տա զո տա կան աշ խա տա խում բը երաշ խա վո րել էր, որ, ի վեր ջո, բո լոր տվյալ-
նե րը կա րող են ապա նույ նա կա նաց վել, այ սինքն` հնա րա վոր չէ դրան ցով հետ ևել կամ դրանք կա պել 
կոնկ րետ հարց վո ղին։

 ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

 Հա յաս տա նում հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի հա վա քագր ման նպա տա կով կի րառ վել է ան հա տա-
կան հար ցազ րույց նե րի մե թո դը։ Դաշ տային աշ խա տան քը սկս վել է 2008թ. հոկ տեմ բե րի սկզ բին 
և ավարտ վել նույն տար վա դեկ տեմ բե րի վեր ջին։ Լրաց ված հար ցա թեր թիկ նե րը հանձ նե լիս հար-
ցազ րու ցա վար նե րից յու րա քան չյու րը նաև զե կույց է ներ կա յաց րել այ ցե լած տն տե սու թյուն նե րի թվի 
վե րա բե րյալ` ըստ քլաս տե րի հատ վա ծից պա տա հա կա նո րեն ընտր ված հաս ցե նե րի կամ ան ցկաց-
ված հար ցումն ե րի, և այն հաս ցե նե րի, որ տեղ հար ցումն եր չեն կա տար վել: Ավագ տեխ նի կա կան 
ան ձնա կազ մը պար բե րա բար այ ցե լել է աշ խա տախմ բե րին` կա տար ված աշ խա տանք նե րը և տվյալ-
նե րի որա կը վե րահս կե լու նպա տա կով։ Հար ցազ րու ցա վար նե րի աշ խա տախմ բե րը, տե ղա մա սային 
տվյալ նե րը խմ բագ րող ներն ու խմ բա վա րը հա վա քագ րել են հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը։

2008թ. հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի մշա կու մը սկս վեց դաշ տային աշ խա տանք նե րի մեկ նար կից 
ան մի ջա պես հե տո։ Լրաց ված հար ցա թեր թիկ նե րը պար բե րա բար վե րա դարձ վում էին ԱՎԾ Եր ևա-
նի գլ խա մա սային գրա սե նյակ, որ տեղ դրանք մուտ քագր վում և խմ բագր վում էին հա տուկ մաս նա-
գի տաց ված ան ձնա կազ մի կող մից։ Տվյալ նե րի մշակ ման հա մար պա տաս խա նա տու ան ձնա կազմն 
ապա հո վում էր, որ բո լոր քլաս տեր նե րից ստաց վեն հար ցա թեր թիկ նե րի ակն կալ վող քա նակ նե րը։

Տ վյալ նե րի հա մա ժա մա նա կյա մշա կումն ու ներ առա վե լու թյուն, քա նի որ ավագ տեխ նի կա կան ան-
ձնա կազ մը հնա րա վո րու թյուն ու ներ դաշ տային աշ խա տախմ բե րին ժա մա նա կին հա ղոր դել տվյալ-
նե րի մուտ քագր ման ըն թաց քում հայտ նա բեր ված թե րա ցումն ե րի մա սին։ Մաս նա վո րա պես, աշ խա-
տան քի որա կի բա րե լավ ման նկա տա ռու մով աշ խա տախմ բե րին տր վում էին կոնկ րետ խոր հուրդ ներ։
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ԱՐ ՁԱ ԳԱՆՔ ՄԱՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱ ՐԱՐ ԿՇԻ ՌԸ 

�� Ընտ րան քում նե րառ ված էին 4720 տնային տն տե սու թյուն ներ, որոն ցից 3613 -ը դաշ տային աշ խա-
տանք նե րի իրա կա նաց ման ժա մա նակ բնա կեց ված էին։ 

�� Այս տար բե րու թյան հիմն ա կան պատ ճառն այն է, որ բնա կա րան նե րի մի մա սը, որոնք բնա կեց ված 
էին տնային տն տե սու թյուն նե րի հե տա զո տու թյան փու լում, հար ցազ րույ ցի ան ցկաց ման ըն թաց-
քում կամ դա տարկ էին, կամ տնային տն տե սու թյան ան դամն ե րը եր կար ժա մա նա կով մեկ նել էին 
իրենց բնա կա վայ րե րից։

�� Բ նա կեց ված տնային տն տե սու թյուն նե րի 97 տո կո սի հետ ան ց են կաց վել լիար ժեք հար ցազ րույց-
ներ։ Յու րա քան չյուր տնային տն տե սու թյու նից (3613 բնա կեց ված տնային տն տե սու թյուն նե րի ընդ-
հա նուր թվից) ընտր վել էր 15-59 տա րե կան մե կա կան կին` Քի շի մե թո դով ան հա տա կան հար ցազ-
րույց ան ցկաց նե լու հա մար։ 

�� Այս տնային տն տե սու թյուն նե րում 2798 կա նայք առանձ նաց վել են որ պես ան հա տա կան հարց ման 
են թա կա, և հար ցազ րույց ներ են ան ցկաց վել թվով 2763 կա նանց հետ (նե րա ռյալ մաս նա կի լրաց-
ված հար ցա շա րե րով), ին չը կազ մում է հարց ման են թա կա կա նանց 99% -ը ։

Ա ղյ# սակ 1.2 Ար ձա գանք ման տե սա կա րար կշի ռը

Հար ցազ ր#յց ներ տնային տն տե ս# թյ#ն նե ր#մ
Բ նա կա վայր

Եր ևան Այլ
 քա ղա քային Գյու ղա կան Ըն դա մե նը

Ընտր ված տնային տն տե սու թյուն ներ 1,440 1,280 2,000 4,720 
Բ նա կեց ված տնային տն տե սու թյուն ներ 1,177 935 1,501 3,613 
Հարց ված տնային տն տե սու թյուն ներ 1,122 898 1,467 3,487 
Տ նային տն տե ս� թյ�ն նե րի ար ձա գանք ման  
տե սա կա րար կշիռ3, % 90.3 90.7 95.8 92.6 

Ան հա տա կան հար ցազ ր#յց ներ. կա նայք

Կա նանց թի վը, չկշռ ված 903 699 1,196 2,798
Հարց ման են թա կա հարց ված կա նանց թի վը (նե րա ռյալ 
մաս նա կի լրաց ված հար ցա թեր թիկ նե րը) 892 685 1,186 2,763 

Հարց ման են թա կա կա նանց թի վը (բա ցա ռու թյամբ 
մաս նա կի լրաց ված հար ցա թեր թիկ նե րի), չկշռ ված 887 680 1,182 2,749

Հարց ման են թա կա կա նանց ար ձա գանք ման 
տե սա կա րար կշի ռը4 (բա ցա ռ� թյամբ մաս նա կի  
լրաց ված հար ցա թեր թիկ նե րի) , %

98.2 97.3 98.8 98.2 

Հա մընդ հա ն�ր ար ձա գանք ման տե սա կա րար կշի ռը5, % 88.7 88.2 94.7 90.9 

4 Հարցված ՏՏ/բնակեցված ՏՏ-ներ (ՏՏԱՏԿ)
5 Հարցազրույցի մասնակցած հարցվողներ/հարցման ենթակա հարցվողներ (ՀԵԿԱՏԿ)
6 Արձագանքման համընդհանուր տեսակարար կշիռն ըստ հաշվարկի` (ՀԱՏԿ=ՏՏԱՏԿ*ՀԵԿԱՏԿ/100)
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Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ Մ�Տ ՔԱԳ Ր�Մ, ՄԱՔ ՐԱԳ Ր�Մ ԵՎ ԿԻ ՐԱ Ռ�Մ

Տ վյալ նե րի մուտ քագր ման նպա տակն է հար ցա թեր թիկ նե րում ամ փոփ ված տե ղե կու թյուն նե րը վե-
րա ծել մի ջան կյալ նյու թե րի (մե քե նա յա կան ըն թերց ման ֆայ լե րի), որոնք պետք է այ նու հետև լրամ-
շակ վեն ծրագ րային խմ բագր ման և գրա սե նյա կային գոր ծըն թաց նե րի մի ջո ցով և, որ պես վերջ նա-
կան ար դյունք, վե րած վեն «մա քուր» տվյալ նե րի բա զայի։

Տ վյալ նե րի մուտ քագ րու մը սկս վեց դաշ տային աշ խա տան քի ավար տից հե տո։ Լրաց ված հար ցա-
թեր թիկ նե րը ներ կա յաց վում էին Եր ևա նում գտն վող ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 
գրա սե նյակ, որ տեղ մուտ քագր վում և լրամ շակ վում էին հա տուկ աշ խա տող նե րի կող մից, ով քեր 
մաս նակ ցել էին վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցին։ Տվյալ նե րի մուտ քագր ման և մշակ ման փուլն 
ավարտ վեց 2009թ. փետր վա րին։

Տ վյալ նե րի մուտ քագր ման հա մար օգ տա գործ վել է MicrosoC Access ծրա գի րը։ Այդ առն չու թյամբ կային 
որո շա կի կար ևոր պա հանջ ներ. տվյալ նե րի մ�տ քագր ման էկ րա նը մե ծա պես նման էր հար ցա շա րի 
հա մա պա տաս խան էջե րին, �ս տի օպե րա տո րը հնա րա վո ր� թյ�ն � ներ հար ցա շա ր�մ շատ արագ 
գտ նել էկ րա նին պատ կեր ված դաշ տը։ Տվյալ նե րի մ�տ քագր ման մո դ�լն � ներ փո փո խա կան վա-
վե րա կա ն� թյան կա ռա վար ման գոր ծա ռ�յթ, այ սինքն` օպե րա տորն ան մի ջա պես հա ղոր դագ ր�-
թյ�ն էր ստա ն�մ սխա լան քի կամ ան վա վեր ար ժե քի մ�տ քագր ման մա սին։ Հա վա քագր ված բո լոր 
տվյալ ներն այ նու հետև վե րած վում էին SPSS ձևա չա փի և ստեղծ վում էր տվյալ նե րի բա զա։ Տրա մա-
բա նա կան վե րահսկ ման նպա տա կով բազ միցս իրա կա նաց վել են ըն թաց քի հետ ևո ղա կան ներ քին 
ստու գումն եր: 

Կ շիռ նե րը հաշ վի էին առն վում, երբ տվյալ նե րը հաշ վարկ վում էին աղյու սակ նե րի հա մար։

Տ վյալ նե րը ընտ րան քի ձևա վոր մա նը հա մա պա տաս խա նեց նե լու նպա տա կով կի րառ վել է կշռ ման 
գոր ծըն թաց: Շատ դեպ քե րում ընտ րան քի մա սե րը տար բեր վում են ըստ ստ րա տա նե րի և գլ խա վոր 
հա մակ ցու թյու նը ճիշտ ներ կա յաց նե լու հա մար տվյալ նե րը պետք է կշռ վեն: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
տվյալ նե րը պետք է կշռ ված լի նեն, եթե ընտ րան քի ձևա վո րու մը յու րա քան չյուր ան հա տի ընտր ված 
լի նե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս: 

Տ նային տն տե սու թյան ընտ րան քային կշի ռը հա կա դարձ հա մե մա տա կան է տնային տն տե սու թյան 
ընտ րու թյան հա վա նա կա նու թյա նը: Տնային տն տե սու թյուն ներն ընտր վել են եր կաս տի ճան փու լով: 
Ընտ րու թյան հա վա նա կա նու թյու նը հաշ վարկ վել է հետ ևյալ բա նաձ ևով`

որ տեղ h ստ րա տա յում Ѕhi -√Μhi PPS մե թո դով ընտ րան քի չափ ման միավորն է, Μhi-ը տնային տն տե-
սու թյուն նե րի թիվն է EA -ում, i, և Sh=∑Shi-ը չափ ման միավոր ներ գու մարն է ստ րա տա յում, nh-ը EAs 
է հա նած EAs -ի ընդ հա նուր թվից: Յու րա քան չյուր ընտր ված EA- ում, հաս ցե նե րի ցու ցա կում ընդ-
գրկ ված յու րա քան չյուր տնային տն տե սու թյուն ընտր վե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն կու նե նա, 
որը կախ ված կլի նի EA -ում ընտր վե լիք տնային տն տե սու թյուն նե րի (mhi) թվից և EA -ում ընդ գրկ ված 
տնային տն տե սու թյուն նե րի ընդ հա նուր թվից: Այ սինքն, h ստ րա տայի շր ջա նակ նե րում jth տ նային 
տն տե սու թյու նը ith EA -ում ու նի mhi/Mhi ընտր վե լու հա վա նա կա նու թյուն: p1 և p2 կշիռ նե րը հա մա պա-
տաս խա նեց վել են ըստ տն տե սու թյան և կա նաց չպա տաս խա նե լու մաս նա բաժ նի:

 ՀԱՐՑ ՎՈՂ ՆԵ ՐԻ ԲՆ� ԹԱԳ ՐԻՉ ՆԵ ՐԸ 

Ընտ րան քի բաշ խումն ըստ «տա րի քի», «բ նա կու թյան վայ րի», «ա մուս նա կան կար գա վի ճա կի», «ե րե-
խա նե րի թվի», «կր թա կան մա կար դա կի» և «զ բաղ վա ծու թյան» գոր ծոն նե րի հետ ևյալն է`
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Աղյ#սակ 1.3. Հարցվողների բն#թագրիչները

Գոր ծոն/ Կեն սագ րա կան տվյալ ներ % Կա նանց թի վը  
(բո լո րը)

Տա
 րի

ք

15-24 10.8 297
15-19 4.7 128
20-24 6.1 169

25-34 18.8 518
35-44 25.6 705
45-59 44.7 1,229

Բ
 նա

 կ#
-

թ
յ#

ն

Քա ղա քային 73.2 2,011
Եր ևան 28.8 792
Այլ քա ղա քային 44.3 1,219

Գյու ղա կան 26.8 738

Ա
 մ#

ս-
նա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
-

վի
 ճա

կ Երբ ևէ չա մուս նա ցած 13.9 382
Ներ կա յում ամուս նա ցած 75.7 2,082
Նախ կի նում ամուս նա ցած 10.4 285

Ե
 րե

 խ
ա

-
նե

 րի
  

թ
ի վ

ը 0 17.1 470
1-2 54.4 1,495
3+ 28.5 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի ստա ցել 0.3 8
Ընդ հա նուր տար րա կան 4.3 118
Ընդ հա նուր միջ նա կարգ 40.2 1,104
Մի ջին մաս նա գի տա կան 32.0 881
Բարձ րա գույն 23.2 638

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Գոր ծա զուրկ 62.3 1,712
Աշ խա տում է 31.8 873
Սե զո նային աշ խա տանք 5.4 149
Այլ 0.5 15
Ըն դա մե նը 100.0 2,749

Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՎԵՐ Լ� Ծ� ԹՅ�Ն ԵՎ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԶԵ Կ�ՅՑ 

Դաշ տային աշ խա տան քի և տվյալ նե րի մուտ քագր ման ավար տից հե տո ՄԱԲՀ ԸԳԲ-ն ձևա վո րեց 
ազ գային փոր ձա գետ նե րի խումբ` վեր լու ծե լու ստաց ված տվյալ նե րը։ Խմ բի ան դամն ե րը հա մալր ված 
էին ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիալա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան, ՀՀ առող ջա պա հու թյան նա խա-
րա րու թյան, ՀՀ ոս տի կա նու թյան, ինչ պես նաև ՀԿ-նե րի և գի տա կան հա մայն քի փոր ձա գետ-ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րով։

 � Ս�Մ ՆԱ ՍԻ Ր� ԹՅԱՆ ՆԱ ԽԱԴ ՐՅԱԼ ՆԵ ՐԸ. ԸՆԴ ՀԱ Ն�Ր ՊԱՏ ԿԵ ՐԱ Ց�Մ DE 
JURE ԵՎ DE FAC TՕ ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ՀԱ ՎԱ ՍԱ Ր� ԹՅ�Ն, ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ  
ԲՌ Ն� ԹՅ� ՆԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ Ն�Մ, ՎԻ ՃԱ ԿԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱ ԿԻՐՃ ՊԱՏ ԿԵՐ

 Կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (ԿՆԲ/VAW) խն դի րը գրա վել է մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, կա նանց և ֆե մի նիստ նե րի խմ բե րի և դա շինք նե րի, ինչ պես նաև ակա դե-
միական և գի տա հե տա զո տա կան հա մայն քի ու լայն հա սա րա կու թյան ու շադ րու թյու նը բո լո րո վին 
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վեր ջերս։ Այս պես, Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա ն� թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն-
ցիայ�մ (ԿԽՎԿ/CEDAW), որն ըն դուն վել է ՄԱԿ -ի կող մից 1979թ. դեկ տեմ բե րին, կա նանց նկատ-
մամբ բռ նու թյան վե րա բե րյալ որ ևէ նշում չի ար վում։ Միայն հե տա գա յում, աս տի ճա նա բար, կա նանց 
նկատ մամբ բռ նու թյու նը սկ սեց ճա նաչ վել որ պես հան րային առող ջա պա հու թյան խն դիր (քա նի որ 
այն ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն ու նի կնոջ հո գե կան և ֆի զի կա կան առող ջու թյան վրա) և մար դու 
իրա վունք նե րի կո պիտ խախ տում7։ 1992թ., իր 11-րդ նս տաշր ջա նի ժա մա նակ ԿԽՎԿ կո մի տեն գեն-
դե րային բռ նու թյու նը սահ մա նել է որ պես «բռ նու թյուն, որն ուղղ ված է կնոջ նկատ մամբ, որով հետև 
նա կին է, կամ բռ նու թյուն, որը նրա վրա ազ դում է ան հա մա չա փո րեն։ Այն նե րա ռում է գոր ծո ղու-
թյուն ներ, որոնք պատ ճա ռում են ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան կամ սե ռա կան վնաս կամ տա ռա-
պանք, նման գոր ծո ղու թյուն նե րի սպառ նա լիք ներ, բռ նի ու ժի կի րա ռում կամ այլ ազա տու թյուն նե րից 
զր կում» և կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը որա կում է որ պես խտ րա կա նու թյան մի ձև, որը լր ջո րեն 
խո չըն դո տում է իրենց իրա վունք նե րից և ազա տու թյուն նե րից տղա մարդ կանց հետ իրա վա հա վա-
սար հիմ քով օգտ վե լու կա նանց կա րո ղու թյու նը8։ 

Այս դիր քո րո շումն այ նու հետև վե րա հաս տատ վել է 1993թ. ըն դուն ված` Կա նանց նկատ մամբ բռ ն�-
թյան ար մա տա կան վե րաց ման ՄԱԿ -ի հռ չա կագ րով, ըստ որի կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը 
մար դու իրա վունք նե րի և կա նանց հիմն ա րար ազա տու թյուն նե րի խախ տում է, ին չը խո չըն դո տում 
կամ թույլ չի տա լիս նրանց օգտ վե լու այդ իրա վունք նե րից և ազա տու թյուն նե րից9, ուս տիև այդ ժա-
մա նակ վա նից ըն դուն վել է որ պես հիմն ա կան մո տե ցում։ 

Այս պի սով, կա նանց նկատ մամբ շա րու նակ վող բռ նու թյու նը գլո բալ, տա րա ծաշր ջա նային և ավե լի 
հա ճախ ներ պե տա կան մա կար դա կում դի տարկ վում է ոչ թե զուտ որ պես հա մընդ հա նուր խն դիր, 
որին ան հրա ժեշտ է վե րա բեր վել հա մա պար փակ ձևով, բայց և որ պես կա նանց նկատ մամբ հա-
րատև խտ րա կա նու թյան, հետ ևա բար` գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան դրս ևո րում10։ ՄԱԿ -ի գլ խա-
վոր քար տու ղա րը շեշ տել է, որ «բռ նու թյու նը և խտ րա կա նու թյու նը [կա նանց նկատ մամբ] շա րու նա-
կում է հա վա նա բար մնալ հա վա սա րու թյան, հնա րա վո րու թյուն նե րի և առա ջըն թա ցի ձեռք բեր ման 
ամե նա մեծ խո չըն դո տը» 11։

Ն վազ կար ևոր չէ, որ ավե լի ու ավե լի է ըն դուն վում, որ կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան թաքն ված 
պատ ճա ռը կա ռուց ված քային է, օրի նակ` ան հա վա սա րու թյունն ու ան հա մա չա փու թյու նը իշ խա նա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րում և որոշ հա սա րա կա կան գոր ծե լա կեր պե րի, փո խազ դե ցու թյուն նե րի և 
նոր մե րի` հայ րիշ խա նա կան սկզ բունք նե րի և ավան դույթ նե րի խոր ար մատ նե րը12։ Թեև այս ճշ մար-
տու թյու նը դեռ շատ դեպ քե րում ներ պե տա կան մա կար դա կում ըն դուն վե լու կա րիք ու նի, այն ար դեն 
ճա նաչ վել է մի ջազ գայ նո րեն։ Կա նանց նկատ մամբ բռ ն� թյան ար մա տա կան վե րաց ման հռ չա կագ-

7 Ինչպես նշել է Մարգո Վոլստրոմը` զինված հակամարտությունների գոտիներում սեռական բռնության հիմնահարցերով 
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ դեսպանորդ` նշանակված 27 հունվարի 2010թ. (երբ նա Եվրոպական 
հանձնաժողովի առաջին փոխնախագահն էր և Ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների և հաղորդակցությունների 
ռազմավարության եվրոպական գծով հանձնակատարը), խոսելով Բրյուսելում կայացած «Կանանց, խաղաղ�թյան 
և անվտանգ�թյան հարցերով. կանանց սատար�մը խաղաղ�թյան և հակամարտ�թյ�նների ժամանակ» 
խորհրդաժողովում, «կանանց նկատմամբ բռնությունը ոչ թե կանանց, այլ մարդու իրավունքների հիմնահարց է»: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/14&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

8 Գլխավոր հանձնարարական No. 19: ԿԽՎԿ կոմիտե: 11-րդ նստաշրջան, 1992թ. (պարբերություններ 6 և 1):
9 Կանանց նկատմամբ բռն�թյան արմատական վերացման հռչակագիր: Նախաբան: Բանաձև` ընդունված Գլխավոր 

ասամբլեայի կողմից 48/104, 20 դեկտեմբերի 1993թ.:
10 Այս մոտեցումն արտացոլված է առաջին և (դեռևս) միակ կոնվենցիայում, viz. Կանանց նկատմամբ բռն�թյան 

կանխարգելման, պատժի և արմատական վերացման մասին միջամերիկյան կոնվենցիայ�մ (այսպես կոչված «Բելեմ 
դո Պարայի կոնվենցիա», ընդունված 9 հունիսի 1994թ.), որը բացառապես և ուղղակիորեն վերաբերում է կանանց 
նկատմամբ բռնության արմատական վերացմանը:

11 ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-Մունի մեկնաբանությունները Պեկինյան հռչակագրի տասնհինգամյակի 
տոնակատարության կապակցությամբ ՄԻԳՀԳ/OHCHR/Հավասարություն այսօր իրադարձության ժամանակ, Նյու 
Յորք, 5 մարտի, 2010թ.: SG/SM12777 WOM/1785

12 Այդ իսկ պատճառով Եվրոպայի խորհուրդը ստեղծեց Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության 
կանխարգելման և դրա դեմ ուղղված պայքարի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով (CAHVIO)` մշակելու կոնվենցիա, 
որը կլինի կանանց նկատմամբ բռնությունը և ընտանեկան բռնությունը կանխարգելող և դրա դեմ պայքարող մարդու 
իրավունքների առաջին եվրոպական պայմանագիրը, և քաջալերում է ընդունել Մարդու իրավունքների եվրոպական 
կոնվենցիայի հատուկ արձանագրություն, որն ուղղված կլինի գենդերային բռնության դեմ:
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րի նե րա ծու թյան մեջ նշ ված է, որ կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը «պատ մա կա նո րեն ան հա վա սար 
իշ խա նա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի դրս ևո րումն է, որը հան գեց րել է կա նանց նկատ մամբ տղա-
մարդ կանց գե րիշ խա նու թյա նը և նրանց խտ րա կան վե րա բեր մուն քին ու կա նանց առաջ խա ղաց-
ման լրիվ կան խար գել մա նը» 13: Թեև ԿԽՎԿ կո մի տեի գլ խա վոր հանձ նա րա րա կան նե րը և Կա նանց 
նկատ մամբ բռ ն� թյան ար մա տա կան վե րաց ման ՄԱԿ -ի հռ չա կա գի րը իրա վա բա նո րեն պար տա դիր 
փաս տաթղ թեր չեն, դրանք նշում են այն կար ևոր հան գա ման քը, որի նպա տակն է փո խել գե րիշ խող 
մտա ծո ղու թյու նը և դրա նով ճա նա պարհ հար թել, որ պես զի հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը և դրանց 
հիմ քում ըն կած փի լի սո փա յու թյունն ի վեր ջո ար տա ցոլ վեն մի ջազ գային իրա վա կան փաս տաթղ թե-
րում և ներ պե տա կան օրենսդ րու թյան մեջ։ Այս նպա տա կով ՄԱԿ -ի գլ խա վոր քար տու ղարն իր 2006թ. 
զե կույ ցում շա րու նա կել է հե տա զո տել այս հար ցը և եզ րա կաց րել, որ կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու-
նը «պա տա հա կան, ան հա տա կան իրա վա խախտ ման ար դյունք չէ, այլ խոր ար մատ ներ ու նի կա նանց 
և տղա մարդ կանց միջև ան հա վա սա րու թյան կա ռուց ված քային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում…», և 
որ փաս տե րը տա նում են «դե պի ճա նա չում, որ կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը հա մաշ խար հային, 
պար բե րա կան բնույթ է կրում, և ար մատ նե րը թաքն ված են իշ խա նու թյան ան հա վա սա րակշ ռու թյան 
և կա նանց ու տղա մարդ կանց միջև կա ռուց ված քային ան հա վա սա րու թյան մեջ» 14:

Նշ ված հե տա զո տու թյու նը, ինչ պես և շատ այլ հե տա զո տու թյուն ներ, ցույց են տա լիս, որ կա նանց 
նկատ մամբ բռ նու թյունն աշ խար հում ամե նա տա րած ված և ամե նա քիչ պատ ժե լի հան ցա գոր ծու-
թյունն է15:

 Շեշ տե լու հա մար այն փաս տը, որ կա նանց ստո րա կա կար գա վի ճա կը, կա ռուց ված քային ան հա վա-
սա րու թյու նը և գեն դե րային խտ րա կա նու թյու նը հա սա րա կու թյու նում կա նանց նկատ մամբ բռ նու-
թյան հիմ քում ըն կած հիմն ա կան պատ ճառ ներն են, ստեղծ վեց և շր ջա նա ռու թյան մեջ դր վեց «գեն-
դե րային բռ նու թյուն» (ԳԲ/GBV) տեր մի նը։ 

Ուս տիև պարզ է, որ կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան ար դյու նա վետ վե րա ցու մը են թադ րում է գեն-
դե րային հա վա սա րու թյան և կա նանց շա րու նա կա բար լիազո րու թյուն նե րի ձեռք բե րում` հիմն ա րար 
քա ղա քա կան, տն տե սա կան և մշա կու թային իրա վունք նե րի, քա ղա քա ցիական ազա տու թյուն նե րի և 
սո ցիալա կան իրա վունք նե րի առու մով, որ պես զի նրանք ազատ լի նեն իրենց նկատ մամբ բռ նի ու ժի 
գոր ծադ րու մից, խտ րա կա նու թյու նից և բռ նու թյու նից` կա տա րե լով գի տակց ված ընտ րու թյուն ներ և 
ըն դու նե լով կար ևոր որո շումն եր` կապ ված իրենց կր թու թյան և աշ խա տան քի, ըն տա նե կան կյան քի և 
կա րիերայի, սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան և այլ նի հետ։

 Հա յաս տա նի գոր ծող ներ պե տա կան օրենսդ րու թյու նը լա վա գույն դեպ քում գեն դե րային առու մով չե-
զոք է եղել, թե կուզև ար գե լում է գեն դե րային խտ րա կա նու թյու նը։ Իրա կա նում` Հա յաս տա նի Սահ մա-
նադ րու թյան 14.1 հոդ վա ծը հս տակ ար գե լում է խտ րա կա նու թյու նը։ Ներ պե տա կան օրենսդ րու թյու նը 
նե րա ռում է հա մա պա տաս խան մի ջազ գային իրա վա կան փաս տաթղ թե րի և իրա վա կան առու մով 
ոչ պար տա դիր փաս տաթղ թե րի (ո րոնց կողմ է Հա յաս տա նը) շատ դրույթ ներ և ար տա ցո լում դրանց 
տառն ու ոգին։ Հա յաս տա նը ստո րագ րել է ԿԽՎԿ-ն (9 -ը հու նի սի 1993թ.) և դրա Կա մըն տիր ար ձա-
նագ րու թյու նը (23 -ը մայի սի 2006թ.) և մյուս երկր նե րի հետ հա մա տեղ ստո րագ րել է Պե կի նյան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը (1995թ.) և ՄԱԿ -ի Հա զա րա մյա կի հռ չա կա գի րը (2000թ.)։

 Սա կայն de jure գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը չի հա մա պա տաս խա նեց վել de facto գեն դե րային հա-
վա սա րու թյա նը։ Մի շարք կար ևոր նա խա ձեռ նու թյուն ներ են իրա կա նաց վել ներ կա իրա վի ճա կը բա-
րե լա վե լու և գեն դե րային հա վա սա րու թյանն ավե լի ու ավե լի մո տե նա լու նպա տա կով։ Դրան ցից են` 
Կա նանց վի ճա կի բա րե լավ ման և հա սա րա կ� թյան մեջ նրանց դե րի բարձ րաց ման գոր ծո ղ� թյ�ն-
նե րի ազ գային եր կ� ծրագ րե րը (1998-2000թթ. և 2004-2010թթ.), ազ գային մա կար դա կով Հա զա րա-

13 Նույն տեղում:
14 Կանանց նկատմամբ բռնության բոլոր ձևերի վերաբերյալ մանրամասն հետազոտություն: Գլխավոր քարտուղարի 

զեկույց: UN doc. A/61/122/Add.1. Նյու Յորք, 2006թ., էջ 13 և 14:
15 2007թ. կանանց միջազգային օր, կանանց նկատմամբ բռնության վերաբերյալ տվյալների ամփոփագիր: Կանանց 

միջազգային օր, 2007թ.: «Վերջ դնել կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնությանը»: 
http://www.un.org/events/women/iwd/2007/factsfigures.shtml
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մյա կի զար գաց ման նպա տակ նե րը (ո րոնք սահ մա նում են շատ որո շա կի ելա կե տեր), փո փոխ ված 
օրենսդ րու թյու նը (մաս նա վո րա պես` խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րում գեն դե րային քվո տա-
նե րի սահ մա նում), վեր ջերս ըն դուն ված Պե տա կան գեն դե րային հա վա սա ր� թյան քա ղա քա կա ն�-
թյան հայե ցա կար գը (ո րը նե րա ռում է ռազ մա վա րու թյու նը և ու նի կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյա նը 
վե րա բե րող բա ժին` դրա նով խթա նե լով գեն դե րային բռ նու թյան դեմ պայ քա րը), Գեն դե րային հա վա-
սա ր� թյան օրեն քի և Ըն տա նե կան բռ ն� թյան մա սին օրեն քի նա խագ ծե րը։ Այս նա խա ձեռ նու թյուն-
ներն ընդ գր կում են ՄԱԿ -ի և տա րա ծաշր ջա նային փաս տաթղ թե րի փի լի սո փա յու թյու նը, սկզ բունք-
նե րը, ար ժեք ներն ու հիմն ա կան նպա տակ նե րը։ Դրանք, մաս նա վո րա պես, հիմն վում են Եվ րո պայի 
խորհր դի (Ե Խ/CoE) փաս տաթղ թե րի (հատ կա պես Նա խա րար նե րի կո մի տեի Հանձ նա րա րա կան նե-
րի և Եվ րո պայի կա նանց և տղա մարդ կանց իրա վա հա վա սա ր� թյան հար ցե րի հա մար պա տաս-
խա նա տ� նա խա րար նե րի խորհր դա ժո ղովն ե րի փաս տաթղ թե րի)վ րա, որ պես Եվ րո պային առա վել 
ին տեգր վե լու Հա յաս տա նի ջան քե րի մի մաս։ Աս տի ճա նա բար մե ծա նում է իրա զե կու թյունն առ այն, 
որ իս կա կան քա ղա քա կան և տն տե սա կան ին տեգ րու մը Եվ րո պային ան հնար է առանց գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան ապա հով ման հետ ևո ղա կան ջան քե րի, քա նի որ այս հա վա սա րու թյու նը Եվ րո-
պայի հա մար ժո ղովր դա վա րա կան գե րա կա ար ժեք ու նի, մար դու հիմն ա րար իրա վունք նե րից մեկն 
է և հան դի սա նում է սո ցիալա կան ար դա րու թյան և հա վա սա րու թյան հաս տատ ման նա խա պայ ման։ 
Աս տի ճա նա բար նաև մե ծա նում է այն ըն կա լու մը, որ ժո ղովր դա վա րու թյու նը և կա յուն զար գա ցու մը 
խթա նող ջան քե րը վտանգ վում են ընդ հա նուր առ մամբ գեն դե րային հա վա սա րու թյան բա ցա կա յու-
թյան և, մաս նա վո րա պես, կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան պատ ճա ռով։ Զար մա նա լի չէ, որ գեն դե-
րային հար ցե րի ողջ խումբն աս տի ճա նա բար շարժ վում է դե պի հան րային քն նար կումն ե րի, քա ղա-
քա կա նու թյան և կյան քի առաջ նային գիծ։ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան 2009-2012թթ. ծրա գի րը, 
որը հա վա նու թյան ար ժա նա ցել խորհր դա րա նում, որ պես առաջ նա հերթ ուղ ղու թյուն սահ մա նում 
է, որ «Կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյունն ուղղ ված կլի նի գեն դե րային հա վա սա րու թյան ձեռք 
բեր մա նը` հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան և տն տե սա կան ոլորտ նե րում կա նանց և տղա մարդ կանց 
հա վա սար իրա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ապա հով մա նը»: 

Նե րա ռե լով Հա զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ նե րի (ՀԶՆ/MDGs) հիմ քում ըն կած փի լի սո փա-
յու թյու նը և ար ժե քային հա մա կար գը` Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը ազ գայ նաց ված ՀԶՆ -ում 
սահ մա նեց խորհր դա րա նում, կա ռա վա րու թյու նում և տա րած քային կա ռա վար ման մար մին նե րում 
նվա զա գույ նը 25% և տե ղա կան կա ռա վար ման մար մին նե րում նվա զա գույ նը 10% կա նանց մաս նակ-
ցու թյան շեմ մինչև 2015թ.։ Այն նաև նա խա ձեռ նեց օրենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ` խորհր դա րա-
նա կան ընտ րու թյուն նե րում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հա մա մաս նա կան ցու ցակ նե րում կա-
նանց քվո տան 5% -ից բարձ րաց նե լով մինչև 15%։ Լի նե լով ինք նին դրա կան` այս զար գա ցումն ե րը, 
սա կայն, հե ռու են գեն դե րային հա վա սա րու թյան հաս նե լու միտ ված ար դյու նա վետ ռազ մա վա րու-
թյու նից։ 

Ե թե չձեռ նարկ վեն հա տուկ ժա մա նա կա վոր մի ջոց ներ, ապա սահ ման ված նպա տակ նե րը, որ հաս-
տատ վել են ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից, չեն իրա գործ վի, չխո սե լով ար դեն «կ րի տի կա կան զանգ-
վա ծի» մա սին (ա ռն վազն 30%) և նվա զա գույն 40% շե մի մա սին, որը հա մա ձայն կա նանց և տղա մարդ-
կանց հա վա սա րակշ ռու թյան սկզ բուն քի պա հանջ վում է քա ղա քա կան և պե տա կան որո շումն ե րի 
կա յաց ման ժա մա նակ (ի նչ պես նշ ված է ԵԽ -ի Նա խա րար նե րի կո մի տեի թիվ (2003)3 հանձ նա րա-
րա կա նում)։ Նշ ված նպա տակ նե րին հաս նե լու առա ջադ րանքն իս կա պես որ ահ ռե լի է դա ժան իրա-
կա նու թյան հա մա պատ կե րին։ Կա նանց ներ կա յաց վա ծու թյան մա կար դա կը խորհր դա րա նում դեռ 
ցածր է (9.2%), հատ կա պես հա մաշ խար հային և եվ րո պա կան մի ջին մա կար դա կի հետ հա մե մա տե լիս 
(հա մա պա տաս խա նա բար` 19.0% և 21.8%)։ Խորհր դա րա նի 12 մշ տա կան հանձ նա ժո ղովն ե րից 7-ում ոչ 
մի կին ներգ րավ ված չէ։ Իրա վի ճակն ավե լի լավ չէ կա ռա վա րու թյան գոր ծա դիր ճյու ղում։ Միայն եր-
կու կին են զբա ղեց նում նա խա րա րա կան պաշ տոն ներ և չկա ոչ մի կին մարզ պետ։ Ըն դա մե նը հինգ 
կին զբա ղեց նում են փոխ նա խա րա րի պաշ տոն (56 -ի ց), 21 փոխ մարզ պետ նե րից միայն մեկն է կին։ 
Տա րի ներ շա րու նակ կա նայք չեն նշա նակ վել որո շում կա յաց նող պաշ տոն նե րում այնպ նա խա րա րու-
թյուն նե րում, որոնք պա տաս խա նա տու են այն պի սի ոլորտ նե րի հա մար, ինչ պի սիք են` կր թու թյու նը, 
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առող ջա պա հու թյու նը և սո ցիալա կան հար ցե րը, որ տեղ կա նայք կազ մում են աշ խա տող նե րի ավե լի 
քան 70% -ը։ Կա նայք զբա ղեց նում են քա ղա քա ցիական ծա ռա յու թյան բարձր պաշ տոն նե րի ըն դա-
մե նը 8.3% -ը։ Կա րող է թվալ, թե տե ղա կան կա ռա վար ման մա կար դա կում իրա վի ճա կը պետք է լի նի 
հիմն ա կան պե տա կան վար չա կան հա մա կար գի պատ կե րի հայե լային ար տա ցո լու մը։ Սա կայն դա 
այդ պես չէ, քա նի որ գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան մա կար դակն ավե լի բարձր է տե ղա կան կա-
ռա վար ման մար մին նե րում։ Ան կա խու թյու նից ի վեր ոչ մի կին չի նշա նակ վել կամ ընտր վել քա ղա քա-
պե տի պաշ տո նում (միայն վեր ջերս առա ջին ան գամ մի կին ընտր վել է փոխ քա ղա քա պե տի պաշ տո-
նում) Հա յաս տա նի որ ևէ քա ղա քում։ Քա ղա քային հա մայնք նե րում կա նայք կազ մում են ավա գա նու 
ան դամն ե րի ըն դա մե նը 4.2% -ը։ Ինչ վե րա բե րում է գյու ղա կան հա մայնք նե րին, դրանց միայն 2.6%-ն 
ու նի կին ղե կա վար։ 

Այս պի սով, չնա յած գեն դե րային հա վա սա րու թյան ապա հով ման հանձ նա ռու թյա նը և վե րոն շյալ նա-
խա ձեռ նու թյուն նե րին, իրա վի ճա կը խո սում է այն մա սին, որ դեռ շատ գործ կա անե լու, հատ կա-
պես հիմն ա վոր հա վա սա րու թյան հաս տատ ման տե սան կյու նից, որը նե րա ռում է ոչ միայն հա վա սար 
իրա վունք ներ, այլև հնա րա վո րու թյուն նե րի և ար դյունք նե րի հա վա սա րու թյուն։ Ճար տա սա նու թյան և 
իրա կա նու թյան միջև այս ան դուն դը շատ ակ նա ռու դրս ևո րում ու նի ամե նա սուր խն դիր նե րում, ինչ-
պես օրի նակ` կա նանց լիազո րու թյուն նե րից, մաս նա վո րա պես` քա ղա քա կան և տն տե սա կան ոլոր-
տում որո շումն ե րի կա յաց մա նը մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նից զր կելն է, աղ քա տու թյան մա կար-
դա կում կա նանց ավե լա ցու մը և ցածր աշ խա տա վար ձով աշ խա տող և գոր ծա զուրկ կա նանց բարձր 
տո կո սը, ին չը վտան գում է նրանց կար գա վի ճա կը և ներ գոր ծու թյու նը աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու-
թյան շու կա յում։

 Գեն դե րային ան հա վա սա րու թյու նը և խտ րա կա նու թյունն ընդ հան րա պես և գեն դե րային ան հա մա-
չա փու թյու նը մաս նա վո րա պես, և կա նանց ան նպաստ դիր քը քա ղա քա կան և տն տե սա կան կյան քում 
ամ րապնդ վում են խիստ հայ րիշ խա նա կան կարծ րա տի պե րով և վե րա բեր մուն քով, որոնք հե ռու են 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան իդեալ նե րից և որոնք կա րող են վե րագր վել ավան դա կան մտա ծե լա-
կեր պին և վե րաց վել միայն հետ ևո ղա կան և հա մա պար փակ քա ղա քա կան մի ջոց նե րով, այդ թվում` 
կր թու թյան, լրատ վա մի ջոց նե րի և հան րային իրա զե կու թյան մա կար դա կի բարձ րաց մանն ուղղ ված 
այլ քա րո զար շավն ե րի և մի ջամ տու թյուն նե րի մի ջո ցով։ Մինչև այժմ լա վա գույն դեպ քում միայն առա-
ջին քայ լերն են ար վել այս ուղ ղու թյամբ։ Դեռ հարց է, թե արդյոք բա վա րար ար դյու նա վետ քա ղա քա-
կան մո տե ցումն եր են ձևա վոր վել և իս կա պես եռան դով իրա կա նաց վել գե րիշ խող ավան դա պաշտ 
մտա ծե լա կեր պը փո խե լու հա մար, որն ամ րա ցած է մի շարք հե տամն աց մի տումն ե րով, որոնք այ սօր-
վա հայ հա սա րա կու թյան շր ջա նում շա րու նա կում են մնալ մա կեր ևույ թին։

 Գեն դե րային այս կարծ րա տի պերն իս կա պես խո չըն դո տում են կա նանց առաջ խա ղա ցու մը հան-
րային կյան քում, չնա յած շատ կա նայք ավե լի լավ կր թու թյուն ու նեն, քան տղա մար դիկ, և չնա յած 
որոշ առա ջըն թաց կա պե տա կան վար չա րա րու թյան ոլոր տում, խորհր դա րա նում և դա տաի րա վա-
կան հա մա կար գում կա նանց ներ կա յու թյան առու մով։ 

Ի րա վի ճակն ավե լի է վատ թա րա նում գեն դե րային հա վա սա ր� թյան ազ գային իրա կան հա մա կար գի 
փաս տա ցի բա ցա կա յ� թյան պատ ճա ռով, որը կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը հա մա կար-
գող կենտ րո նա կան բա ժինն է, որի հիմն ա կան ուղ ղու թյու նը պետք է լի նի գեն դե րային հա վա սա րու-
թյան հե ռան կա րը քա ղա քա կա նու թյան բո լոր ոլորտ նե րում և որը ար դյու նա վետ մի ջոց ներ կձեռ նար-
կի կա նանց առաջ խա ղաց մա նը նպաս տե լու հա մար։ 

Ընդ հա նուր հա սա րա կա կան հա մա տեքս տը չի կա րող ազ դե ցու թյուն չու նե նալ գեն դե րային բռ նու-
թյան շր ջա նակ նե րի և մասշ տաբ նե րի վրա տվյալ հա սա րա կու թյու նում։ Թե կուզև կազմ ված լի նե լով 
առան ձին գոր ծո ղու թյուն նե րից` կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը սո ցիալա կան եր ևույթ է։ Այս  
եր ևույ թի չա փը և դա ժա նու թյու նը մե ծա պես կախ ված են սո ցիալա կան մի ջա վայ րից և էա պես կապ-
ված են դրա հետ, որը կա րող է լի նել չե զոք կամ նպաս տա վոր կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան առու-
մով, կամ հա կա ռա կը` հնա րա վոր դարձ նել դրա դեմ պայ քա րե լու և այն վե րաց նե լու ջան քե րի գոր-
ծադ րու մը։ Քա նի որ հա սա րա կու թյու նը կազմ ված է բազ մա տարր խմ բե րից և են թամ շա կույթ նե րից, 
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էա կան նշա նա կու թյուն ու նի, որ առանց քային հաս տա տու թյուն ներն ու կա ռույց նե րը հա մա պա տաս-
խան ազ դան շան ներ ու ղար կեն լայն հա սա րա կու թյա նը` մատ նան շե լով, որ կա նանց նկատ մամբ  
բռ նու թյու նը չի խրա խուս վում և չպետք է խրա խուս վի, կոծկ վի կամ հան դուրժ վի։ Ինչ պես նշ վում է 
նախ կին ԱՄՆ պետ քար տու ղար Մադ լեն Օլբ րայ թի հա ճախ վկա յա կոչ վող կա նանց նկատ մամբ  
բռ նու թյան վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյան մեջ, կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան 
տար բեր ձևե րը մշա կույ թի առանձ նա հա տուկ եր ևույթ չեն, այլ հան ցա գոր ծու թյուն. «Ո մանք ասում են 
այս ամե նը մշա կու թային է, և մենք չենք կա րող ոչինչ անել դրա հետ։ Ես ասում եմ` սա հան ցա գոր-
ծու թյուն է, և մենք յու րա քան չյուրս դրան վերջ դնե լու պար տա կա նու թյուն ու նենք» 16:

 Կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյունն իրա վամբ հա մար վում է այն լուրջ սո ցիալա կան խն դիր նե րից մե կը, 
որ ներ կա յում ու նեն եվ րո պա կան երկր նե րը17։ Հա յաս տա նը բա ցա ռու թյուն չէ։ Ուս տի, նման հաս տա-
տու թյուն ներն ու գոր ծա կա լու թյուն ներն առանց քային դեր ու նեն։ Սա կայն, ինչ պես նշ ված է ԿԽՎԿ 
կո մի տեի եզ րա փա կիչ դի տո ղու թյուն նե րում Հա յաս տա նի եր րորդ և չոր րորդ միավոր ված պար բե-
րա կան զե կույց նե րի առն չու թյամբ, Կո մի տեն «մ տա հոգ է, որ չկա հա տուկ նպա տա կով ստեղծ ված 
կա ռա վա րա կան մար մին կամ հա մա կար գող հաս տա տու թյուն, որին հանձ նա րար ված լի նի կա նանց 
նկատ մամբ գեն դե րային բռ նու թյան բո լոր ձևե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռումն ե րի իրա կա նա ցու մը»18: 
Հի րա վի, չկա մեկ առան ձին մար մին, որն ու նե նա գեն դե րային բռ նու թյան կան խար գել ման, զո հե-
րին սո ցիալա կան օգ նու թյան, օժան դա կու թյան տրա մադր ման և վե րա կանգն ման և նմա նաբ նույթ 
այլ գոր ծու նեու թյան հա մա կարգ ման հանձ նա գիր (ման դատ)։ Բա ցի այդ, ինչ պի սի գոր ծա ռույթ ներ էլ 
որ ու նեն գո յու թյուն ու նե ցող հաս տա տու թյուն նե րը (ի նչ պես` Առող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյու-
նը, Աշ խա տան քի և սո ցիալա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյու նը, օրեն քի կի րա ռումն ապա հո վող գոր-
ծա կա լու թյուն նե րը և այլն) կապ ված բռ նու թյան հետ, հիմն ա կա նում չկան գեն դե րային բռ նու թյան  
հս տակ մատ նանշ ված դեպ քեր և դրանց բնո րո շումն երն ան պայ ման չէ, որ հաշ վի են առն վում։ 

Ու ս�մն ա սիր վող ոլոր տ�մ առ կա խն դիր նե րի մեկ այլ խմ բի գո յ� թյ� նը բա ցատր վ�մ է հա մա-
պա տաս խան օրենսդ ր� թյան բա ցա կա յ� թյամբ։ Լի նե լով ԿԽՎԿ կոն վեն ցիայի կողմ` հա մա ձայն 
ԿԽՎԿ կո մի տեի թիվ 19 (1992) գլ խա վոր հանձ նա րա րա կա նի Հա յաս տա նը դեռ պետք է ճա նա չի և 
իր ներ պե տա կան օրենսդ րու թյան մեջ ար տա ցո լի, որ գեն դե րային բռ նու թյու նը կա նանց նկատ մամբ  
խտ րա կա նու թյան ձև է, որը հետ ևա բար նշա նա կում է կա նանց մար դու իրա վունք նե րի ոտ նա հա-
րում` հա մա ձայն Կոն վեն ցիայի։ Այս ճա նա չումն էա կան նշա նա կու թյուն ու նի, քա նի որ այն հետ ևո ղա-
կան քա ղա քա կա նու թյան և ռազ մա վա րու թյան ստեղծ ման ու կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան բո լոր  
դրս ևո րումն ե րին ան դրա դար ձող հա մա պար փակ մի ջո ցա ռումն ե րի մշակ ման նա խա պայ ման է։ 
Օրենսդ րու թյու նը շատ կար ևոր է։ Առա ջին, այն սահ մա նում է բռ նու թյան կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե-
րը որ պես հան ցա գոր ծու թյուն և օրի նա խախ տում` այդ պի սով ար գե լե լով դրանք։ Երկ րորդ, այն ցույց 
է տա լիս, որ գեն դե րային բռ նու թյունն այլևս ան ձնա կան խն դիր չէ, այլ ավե լի շուտ հա սա րա կա կան։ 
Վեր ջա պես, այն տրա մադ րում է գեն դե րային բռ նու թյան դեմ պայ քա րե լու իրա վա կան մի ջոց նե րի 
ամ բողջ մի խումբ։ Բա ցի այդ, ար դյու նա վետ իրա վա կան հա մա կար գը կար ևոր է, քա նի որ այն հիմք է 
ստեղ ծում քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հա մար։ Թե կուզև օրենք ներն ինք նին հա մա դար ման մի ջոց 
չեն (քա նի որ դրանք պետք է կեն սա գործ վեն` ար դյու նա վետ դառ նա լու հա մար), այնուամենայնիվ 
դրանք նա խա պայ ման են (ա նհ րա ժեշտ, չնա յած ոչ բա վա րար պայ ման)։ Պա հանջ վում է հա մա պա-
տաս խան օրենսդ րու թյուն գեն դե րային բռ նու թյան խն դիր նե րի խմ բին մտած ված ան դրա դառ նա լու և 
այս եր ևույ թի դեմ ար դյու նա վետ և բազ մա կող մա նի պայ քար մղե լու հա մար։

 Գեն դե րային բռ նու թյանն ան դրա դար ձող հա տուկ օրենսդ րու թյան բա ցա կա յու թյու նը մեծ խն դիր է 
Հա յաս տա նում։ Բա ցի այդ, ըն տա նե կան բռ նու թյան մա սին որ ևէ նշում չկա երկ րի Քրեական օրենսգր-

16 «American Leadership for the 21st Century: Doing What’s Right and Smart for America’s Future»: Մադլեն Օլբրայթ, ԱՄՆ 
պետքարտուղար: Ջեսի Հելմս դասախոսություն, Ուինգեյթի համալսարան, մարտի 25 1997թ. http://gos.sbc.edu/a/
albright4.html

17 Կանանց նկատմամբ բռնության վերաբերյալ տվյալների եվրոպական մակարդակով հավաքագրման պատշաճ 
գործունեության հեռանկարներ և ստանդարտներ: Օժանդակ փաստաթուղթ: Ներկայացված է CAHRV-ի կողմից, 
2007թ., էջ 2:

18 CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 (2 փետրվարի 2009թ.):
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քում։ Քա նի որ այն սահ ման ված չէ որ պես հան ցա գոր ծու թյուն, ըն տա նե կան բռ նու թյու նը քրեակա-
նաց ված չէ։ Ամուս նա կան (սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից) բռ նա բա րու թյու նը նույն պես սահ ման ված 
չէ որ պես հան ցա գոր ծու թյուն և քրեակա նաց ված չէ։ Ընդ հա նուր առ մամբ Քրեական օրենս գիր քը 
գեն դե րային զգա յուն չէ։ Նույ նը վե րա բե րում է մյուս օրենք նե րին, որոնք ան դրա դառ նում են բռ նու-
թյան տար բեր տե սան կյուն նե րին։ Օրի նակ, Սո ցիալա կան աջակ ց� թյան մա սին օրեն քը (ըն դուն վել 
է 2005թ. hոկ տեմ բե րի 24 -ի ն) հանձ նա րա րում է, այ լոց թվում, ժա մա նա կա վոր օթ ևան տրա մադ րել 
բռ նու թյան զո հե րին (Հոդ ված 12)։ Այն տեղ չկան դրույթ ներ, որոնք առան ձին վե րա բե րեն կա նանց 
նկատ մամբ բռ նու թյան կամ գեն դե րային բռ նու թյան զո հե րին և որոնք ան դրա դառ նան տվյալ զո հե-
րի հա տուկ կա րիք նե րին։

 Վեր ջերս մշակ վել է Կա նանց և տղա մարդ կանց հա վա սար իրա վ�նք նե րի և հա վա սար հնա րա վո-
ր� թյ�ն նե րի ապա հով ման մա սին օրեն քը (Գեն դե րային հա վա սա ր� թյան օրեն քը)։ Գեն դե րային 
հա վա սա ր� թյան օրեն քի նա խա գի ծը շու տով նա խա տես վում է ներ կա յաց նել խորհր դա րա նին` ըն-
դու նե լու հա մար։ Թե պետև օրեն քը (ըն դուն վե լու դեպ քում) մեծ նվա ճում կլի նի քա ղա քա կան կար ևոր 
մի շարք ոլորտ նե րում գեն դե րային հա վա սա րու թյան օրա կար գի մշակ ման և գե րա կա յու թյուն նե րի 
սահ ման ման առու մով, այնուամենայնիվ այն չի ան դրա դառ նում գեն դե րային բռ նու թյա նը։ 

Այս բա ցը չի կա րող լրաց վել մեկ այլ դրա կան զար գաց մամբ, viz. այն փաս տով, որ Ըն տա նե կան 
բռ ն� թյան մա սին օրեն քի մշա կու մը շու տով կա վարտ վի։ Մնում է սպա սել` երբ կըն դուն վի Ըն տա-
նե կան բռ ն� թյան մա սին օրեն քը։ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը դեռևս հս տակ ժա ետ ներ չի 
սահ մա նել և հանձ նա ռու թյուն ներ չի ստանձ նել կապ ված այս օրեն քի հետ, չնա յած որ դեռ 2002թ. 
ԵԱՀԿ-ն խիստ հանձ նա րա րում էր մաս նա կից պե տու թյուն նե րին «ներ պե տա կան օրենք ներ ըն դու նել 
ըն տա նե կան բռ նու թյան մա սին»19:

 Թե կուզև ըն դուն վե լու դեպ քում Ըն տա նե կան բռ ն� թյան մա սին օրեն քը կա րող է առա ջըն թա ցի կա-
ր ևոր քայլ լի նել` ազ դա րա րե լով այս կար ևոր հար ցով լր ջո րեն զբաղ վե լու իշ խա նու թյուն նե րի քա-
ղա քա կան կամքն ու պատ րաս տա կա մու թյու նը, այնուամենայնիվ դեռ շատ հե ռու կլի նի նրա նից, 
ինչ ակն կալ վում է գեն դե րային բռ նու թյան մա սին օրեն քից։ Նախ և առաջ, օրեն քը չի վե րա բե րում 
այն դեպ քե րին, երբ բռ նու թյան հե ղի նակ ներն այլ բռ նա րար ներ են և ոչ թե ըն տա նի քի ան դամն ե րը։ 
Երկ րորդ, այն չու նի ար դյու նա վետ մի ջամ տող մե խա նիզմն եր` բա ցա ռու թյամբ ծան րա ցու ցիչ հան-
գա մանք նե րում հար ձակ ման դեպ քե րի։ Եր րորդ և ամե նա կար ևո րը, ման րա մաս նե լով ըն տա նե կան 
բռ նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը «սահ մա նումն ե րի» բաժ նում (Հոդ ված 3)` այն սահ մա նա փա կում է 
պա տաս խա նատ վու թյունն այն գոր ծո ղու թյուն նե րով, որոնք ներ կա օրենսդ րու թյան մեջ որակ ված 
են որ պես քրեական հան ցա գոր ծու թյուն։ Սա կայն շատ գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնք Ըն տա նե կան  
բռ ն� թյան մա սին օրեն քի նա խագ ծում սահ ման ված են որ պես ըն տա նե կան բռ նու թյուն, այդ պի սին 
չեն որակ ված Քրեական օրենսգր քում։ Սե ռա կան բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րը (մաս նա վո րա պես` 
ամուս նա կան բռ նա բա րու թյու նը և բռ նա բա րու թյու նը մշ տա կան կամ պա տա հա կան զու գըն կեր նե-
րի և հա մա տեղ բնակ վող նե րի միջև, հաս կա ցու թյուն ներ, որոնք, ի դեպ, չեն կի րառ վել Ըն տա նե-
կան բռ ն� թյան օրեն քի նա խագ ծում), հո գե բա նա կան բռ նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը և ֆի զի կա կան  
բռ նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի հիմն ա կան մա սը, սե ռա կան զու գըն կեր նե րի կող մից (կամ ավե լի լայն` 
ըն տա նի քում) կա տար վե լու դեպ քում չեն պատժ վում Քրեական օրենսգր քով։ Հա յաս տա նի քրեական 
իրա վուն քում հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի և պատ ժա մի ջոց նե րի այս բա ցը հնա րա վոր չի դարձ-
նում «ա րագ և ար դյու նա վետ գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կել բռ նու թյան հե ղի նակ նե րի դեմ և շտ կել 
այն վնաս նե րը, որ պատ ճառ վել են բռ նու թյան զոհ դար ձած կա նանց» (ի նչ պես հանձ նա րար ված է 
Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի կող մից20)։

 Պե տա կան գեն դե րային հա վա սա ր� թյան քա ղա քա կա ն� թյան հայե ցա կար գի և դրա կի րառ ման 
ռազ մա վա ր� թյան նպա տակն է լրաց նել վե րոն շյալ բա ցե րը, մաս նա վո րա պես` առա ջարկ ված Գեն-

19 ԵԱՀԿ, Եզրափակիչ զեկույց, Վիեննա, 2002թ., էջ 5:
20 Եվրոպայի խորհուրդ: Կանանց նկատմամբ բռնության դեմ ուղղված կանանց պաշտպանության վերաբերյալ 

Նախարարների կոմիտեի թիվ (2002)5 հանձնարարականը անդամ պետություններին (Հավելված 35):
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դե րային հա վա սա ր� թյան օրեն ք�մ, քա նի որ նրա բա ժին նե րից մե կը բա ցա ռա պես նվիր ված է գեն-
դե րային բռ նու թյան վե րաց մա նը։ Հայե ցա կար գը որ պես հիմն ա կան նպա տակ և պե տա կան գեն դե-
րային քա ղա քա կա նու թյան գե րա կա ոլորտ է սահ մա նում Գեն դե րային բռ ն� թյան վե րաց ման մա սին 
օրեն քի մշա կու մը և ըն դու նու մը։ Այն հս տակ նշում է, որ առա ջարկ ված Օրեն քը պետք է օգ տա գոր ծի 
մի ջազ գային լա վա գույն փոր ձը և ուղ ղորդ վի օրենսդ րու թյան օրի նա կե լի նմուշ նե րով և մի ջազ գային 
իրա վա կան նոր մե րով։ Քա նի որ այս խն դիր նե րը պահ պան վել են հաս տատ ված տար բե րա կում, 
Հայե ցա կար գը զգա լի առա ջըն թաց կա պա հո վի երկ րում գեն դե րային բռ նու թյան կան խար գել-
ման և վե րաց ման ոլոր տում։ Հայե ցա կար գը գեր կար ևոր է դարձ նում այն փաս տը, որ այն ոչ միայն  
ու ղե նի շային, այլև քա ղա քա կան փաս տա թ#ղթ է։ Այն ոչ միայն հույս է ներշն չում, որ Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րու թյու նը գեն դե րային բռ նու թյան խնդ րին վե րա բեր վում է լր ջո րեն և պար տա վոր վում կան-
խար գե լել և պայ քա րել դրա դեմ, այլև ակն կա լիք ներ է արթ նաց նում Գեն դե րային բռ ն� թյան վե րաց-
ման մա սին օրեն քի ապա գայի հետ կապ ված։ Միայն այդ պի սի օրեն քը կա րող է բազ մա կող մա նի մո-
տե ցում ապա հո վել` երաշ խա վո րե լով բռ նու թյան ներ կա և հա վա նա կան զո հե րի հա մա պա տաս խան 
պաշտ պա նու թյու նը հա մա պա տաս խան իրա վա կան շր ջա նակ նե րում (ար դյու նա վետ պատ ժա մի ջոց-
ներ և տույ ժեր, դա տա կան ար գե լող հրա ման ներ, ֆի նան սա կան օժան դա կու թյուն, ապաս տան ներ, 
հո գե բա նա կան վե րա կանգ նում և այլն) և հա մա պա տաս խան պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի և 
ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մազ գային հա մա կարգ ված ար դյու նա վետ աշ խա-
տան քը։ Այս պի սով, այն հնա րա վոր կդարձ նի ար դյու նա վետ ան դրա դառ նալ կա նանց առան ձին 
իրա վի ճակ նե րին և բո լոր մի ջո ցա ռումն երն ու մի ջամ տու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել զո հե րի 
առանձ նա հա տուկ կա րիք նե րին։ Ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, Գեն դե րային բռ ն� թյան վե րաց-
ման մա սին օրեն քը հս տակ կսահ մա նի, որ գեն դե րային բռ նու թյան բո լոր ձևե րը հան ցա գոր ծու թյուն 
են, ինչ պես նաև կթ վար կի գեն դե րային բռ նու թյան այն բո լոր ձևե րը, որոնք դա սա կարգ վում են որ-
պես քրեական հան ցա գոր ծու թյուն։

Չ նա յած որ դժ վար է գե րագ նա հա տել օրենք նե րի, ռազ մա վա րու թյուն նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րի կար ևո րու թյու նը, դրանց պետք է հար մա րեց վեն հա մա պա տաս խան քա ղա քա կան կամքն 
ու հանձ նա ռու թյու նը` կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյա նը, մաս նա վո րա պես` ըն տա նե կան բռ նու թյա-
նը վերջ դնե լու նպա տա կով։ Ինչ պես վկա յում են մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն ներն ու հե տա զո-
տող նե րը, բռ նու թյա նը վերջ դնե լու նպա տակ հե տապն դող իրա վա կան դրույթ նե րի և ազ գային ռազ-
մա վա րու թյուն նե րի միջև բա ցը` մի կող մից, և դրանց փո խա կեր պու մը կոնկ րետ գոր ծու նեու թյան, 
մաս նա վո րա պես ֆի նան սա կան օժան դա կու թյան` մյուս կող մից, շա րու նա կում է ամե նա կար ևոր 
մար տահ րա վե րը հան դի սա նալ Եվ րո պայի որոշ հատ ված նե րում21։

 Հա յաս տա նը բա ցա ռու թյուն չէ։ Չնա յած որ կա նանց իրա վունք նե րի, գեն դե րային հա վա սա րու թյան և 
կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան և բռ նու թյան կան խար գել ման և վե րաց ման վե րա բե րյալ քա-
ղա քա կան առու մով կո ռեկտ ճար տա սա նու թյունն այլևս օտար չէ պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի և 
բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րի հա մար, հատ կա պես նրանց, ով քեր կա նո նա վոր փոխ գոր ծակ ցում 
են մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ, այս հայ տա րա րու թյուն նե րը 
դեռևս կա րիք ու նեն փո խա կերպ վե լու հետ ևո ղա կան և ուղ ղորդ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի։

 Մեկ այլ խնդ րա հա ր�յց ոլորտ է հա վաս տի վի ճա կագ ր� թյան բա ցա կա յ� թյ� նը։ Կա նանց նկատ-
մամբ բռ նու թյան դեմ պայ քա րե լու ար դյու նա վետ ռազ մա վա րու թյան մշա կու մը պա հան ջում է հա մա-
պար փակ և ճշգ րիտ տվյալ նե րի մատ չե լիու թյուն տվյալ բռ նու թյան տա րած վա ծու թյան և հա ճա խա-
կա նու թյան վե րա բե րյալ։ Ավե լորդ է նշել, որ գեն դե րային բռ նու թյան դրս ևո րումն ե րը հիմն ա կա նում 
ոչ միայն բա վա րար չեն հա ղորդ վում, այլև հա մա պա տաս խա նա բար փաս տաթղ թե րով չեն ձևա կերպ-
վում։ Հա մա պար փակ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը պա կաս կար ևոր չեն գեն դե րային բռ նու թյան 
շուրջ առ կա լռու թյու նը սա սա նե լու և երկ րում եր ևույ թի հեր քու մը դա դա րեց նե լու հա մար։ Ար ձա գան-
քե լով հա մաշ խար հային, տա րա ծաշր ջա նային կամ ներ պե տա կան մա կար դակ նե րում իրա կա նաց-
21 Տես օրինակ` Ընտանեկան բռնության վերացումը Հարավարևելյան Եվրոպայում և Թուրքիայում. տարածաշրջանային 

ռազմավարությանն ընդառաջ գործողությունների ծրագիր: ՄԱԿԶՀ/UNIFEM Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպա, 
Բրատիսլավա,10 հուլիսի 2007թ., էջ 21:
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ված տար բեր հե տա զո տու թյուն նե րի և հա ղոր դումն ե րի ար դյունք նե րին, որոնք վկա յում են, որ չկա 
որ ևէ կին, որը պաշտ պան ված է գեն դե րային բռ նու թյու նից` ան կախ իր տա րի քից, բնա կու թյան երկ-
րից, զբաղ մուն քից, սո ցիալ-տն տե սա կան կար գա վի ճա կից և այլն, ՄԱԿ -ի գլ խա վոր քար տու ղա րի 
զե կույ ցում նշ վում է, որ «կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը շա րու նա կում է գո յու թյուն ու նե նալ աշ-
խար հի բո լոր երկր նե րում որ պես մար դու իրա վունք նե րի տա րած ված ոտ նա հա րում և գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան հաս նե լու մեծ խո չըն դոտ»22: 

Այնուամենայնիվ, գեն դե րային բռ նու թյան (նե րա ռյալ ըն տա նե կան բռ նու թյան) հեր քու մը, առն վազն 
որ պես սո ցիալա կան եր ևույթ, որն ու նի այն պի սի մասշ տաբ ներ, որ կա րող է հան րային մտա հո գու-
թյուն առաջ բե րել, ներ կայիս Հա յաս տա նում հազ վա դեպ եր ևույթ չէ։ Դա առ կա է` չնա յած հա մա տեղ 
կր թա կան և հան րային իրա զե կու թյան բարձ րաց ման քա րո զար շա վին և ծրագ րային այլ ջան քե րին 
( թեև իրա կա նաց վում են հա մեստ մասշ տաբ նե րով), որ գոր ծադ րում են կա նանց իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյամբ զբաղ վող տե ղա կան ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը և մի ջազ գային 
հան րու թյու նը, հիմն ա կա նում` ՄԱԿ -ը և եվ րո պա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը։ Այն, որ նշ ված ջան քե-
րը որո շա կի ար դյունք ներ ու նե ցել են` ճա նա պարհ բա ցե լով գեն դե րային բռ նու թյու նը որ պես Հա յաս-
տա նի առջև ծա ռա ցած լուրջ խն դիր սահ մա նե լու հա մար, չպետք է խան գա րի ըն դու նե լու, որ թե կուզև 
բա վա կան եր կար ժա մա նակ այս խնդ րի նշա նա կու թյան ճա նաչ ման հար ցին ցու ցա բեր վել է «կեղծ 
նվիր վա ծու թյուն», մարդ կանց էա կան զանգ վա ծը դեռ չի ըն դու նում գեն դե րային, մաս նա վո րա պես` 
ըն տա նե կան բռ նու թյու նը որ պես լուրջ սո ցիալա կան խն դիր։ Հնա րա վոր չէ հաշ վել այդ մարդ կանց 
թի վը բա ցար ձակ ճշգր տու թյամբ, քա նի որ չկան հս տակ տվյալ ներ։ Սո վո րա բար դրանք մո տա վոր 
կամ փոր ձա գի տա կան հաշ վարկ ներ են, որոնք հիմն ված են հար ցումն ե րի, հան րային քն նար կում-
նե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի, բա նա վե ճե րի, պա տա հա կան փաս տե րի և այլ նի ար դյուն քում ձեռք 
բեր ված տվյալ նե րի վրա։ Միև նույն ժա մա նակ` մատ չե լի տվյալ նե րը հակ ված են մատ նան շե լու, որ 
մեր ժո ղա կան վե րա բեր մուն քը փոխ հատ վում է սո ցիալա կան դա սի, սո ցիալ-տն տե սա կան կար գա-
վի ճա կի, տա րի քի և նույ նիսկ գեն դե րի սահ մա նագ ծե րի հետ, և միայն կր թու թյան մա կար դակն է 
աս տի ճա նա բար դառ նում այն գոր ծո նը, որն ու ժեղ բա ցա սա կան փոխ կախ վա ծու թյուն է դրս ևո րում։

 Մի շարք գոր ծոն նե րի հա մադ րումն օգ նում է բա ցատ րել գեն դե րային բռ նու թյան դեպ քե րը բա ցա հայ-
տե լու և դրանց մա սին տե ղե կաց նե լու գե րիշ խող դժ կա մու թյու նը։ Դրան ցից մի քա նիսն են` հայ րիշ-
խա նա կան կարծ րա տի պե րը և վե րա բեր մ�ն քը, այդ թվում` այն պի սի վե րա բեր մուն քը, որը հակ ված 
է մե ղադ րե լու զո հին, կան խար գել ման, ուղ ղորդ ման, պաշտ պա նու թյան և պատ ժի հա մա պար փակ 
հա մա կար գի բա ցա կա յ� թյ� նը, սո ցիալա կան, տն տե սա կան և նույ նիսկ առող ջու թյան ու ան վտան-
գու թյան հետ կապ ված ծանր հետ ևանք նե րը, այդ թվում` օրեն քի հար կա դիր կա տար ման մար մին նե-
րի պաշ տո նյա նե րի և դա տա վոր նե րի դա տա պար տող մո տեց ման պատ ճա ռով կր կին հե տապնդ վե լ� 
մտա վա խու թյու նը և գեն դե րային առու մով նր բան կատ ու զո հա կենտ րոն մո տեց ման բա ցա կա յու թյու-
նը, որոնց պատ ճա ռով գեն դե րային բռ նու թյան զո հե րը չեն հանդգ նում հա ղոր դել հան ցա գոր ծու թյան 
մա սին։ Սա է այն հիմն ա կան պատ ճառ նե րից մե կը, թե ին չու պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյու նը չի 
կա րող ներ կա յաց նել այս ոլոր տում տի րող իրա վի ճա կի իրա կան պատ կե րը։ Այն ներ կա յաց նում է 
միայն «սառ ցա բե կո րի» գա գա թը, քա նի որ բռ նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին հիմն ա կա նում 
(հատ կա պես, երբ դրանք կա տա րում է սե ռա կան զու գըն կե րը կամ որ ևէ ծա նոթ, կամ երբ այդ գոր-
ծո ղու թյուն նե րը հո գե բա նա կան կամ հատ կա պես սե ռա կան բնույթ ու նեն) կամ ան բա վա րար են 
հա ղոր դում կամ ընդ հան րա պես չեն հա ղոր դում։ Բա ցի այդ, պետք է խոս տո վա նել, որ գեն դե րային  
բռ նու թյան ար մա տա կան պատ ճառ նե րի, ինչ պես նաև դրա հետ կապ ված սո ցիալա կան, տն տե սա-
կան, առող ջա պա հա կան և քա ղա քա կան ծախ սե րի, ազ դե ցու թյուն նե րի և հետ ևանք նե րի հե տա զո-
տու մը պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան գոր ծա ռույ թը չէ ի պաշ տո նե, դրա բա ցա կա յու թյու նը լուրջ 
սահ մա նա փա կումն եր է դնում տվյալ նե րի կի րա ռե լիու թյան և բա ցատ րա կան նշա նա կու թյան ու նե-
րու ժի վրա` թող նե լով բա ցեր, որոնք ան հրա ժեշտ է լրաց նել այլ մի ջոց նե րով։

 Սա բա ցատ րում է հե տա զո տու թյուն նե րի, այդ թվում նաև սո ցիոլո գիական կամ մի ջա ռար կա յա կան 
22 Կանանց նկատմամբ բռնության բոլոր ձևերի վերաբերյալ մանրամասն հետազոտություն: Գլխավոր քարտուղարի 

զեկույց: UN doc. A/61/122/Add.1. Նյու Յորք, 2006թ., էջ 9:
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հե տա զո տու թյուն նե րի և ու սումն ա սի րու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը։ Զար մա նա լի չէ, որ դեռ 1995թ. 
Պե կի նյան գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի ծրա գի րը խս տիվ հանձ նա րա րում էր «խ թա նել կա նանց նկատ մամբ 
բռ նու թյան պատ ճառ նե րի, բնույ թի, լր ջու թյան և հետ ևանք նե րի հե տա զո տու թյու նը»23։

 Հա յաս տա նում ան ց են կաց վել սա կա վա թիվ հե տա զո տու թյուն ներ, որոնք բա ցա ռա պես ուղղ ված են 
եղել կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան հիմն ախնդ րին։ Այս տեղ ան հրա ժեշտ է նշել դրան ցից երե քը։ 
Մեկն իրա կա նաց վել է 2003-2004թթ. Սո ցիոմետր ան կախ սո ցիոլո գիական կենտ րո նի կող մից։ Հե-
տա զո տու թյու նը պատ վիր վել էր Կա նանց ֆո ր�մ ՀԿ -ի կող մից` Հա մաշ խար հային ու սու ցում կազ մա-
կեր պու թյան «ՀԿ-նե րի հզո րա ցում» ծրագ րի մի ջո ցով ԱՄՆ -ի Մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծա կա-
լու թյան (Ա ՄՆ ՄԶԳ/USAID) տրա մադ րած ֆի նան սա վոր մամբ24։ Հե տա զո տու թյու նը հիմն ա կա նում 
ուղղ ված էր աշ խա տա վայ րում կա նանց նկատ մամբ սե ռա կան բնույ թի ոտնձ գու թյուն նե րին։ Ու սում-
նա սի րու թյունն իրա կա նաց վել է երեք փու լով` փորձ նա կան փուլ (Եր ևա նում և չորս մար զե րում` 160 
կա նանց շր ջա նում), մի ջան կյալ փուլ (հար ցումն ան ց է կաց վել 5 քա ղաք նե րում 500 կա նանց և 100 
տղա մարդ կանց շր ջա նում) և վերջ նա կան փուլ (այդ նույն քա ղաք նե րում 600 կա նանց շր ջա նում)։ 
Ընտ րանք նե րը նե րա ռել են 18 տա րե կա նից բարձր կա նանց։ Ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ աշ-
խա տա վայ րում կա նանց նկատ մամբ սե ռա կան բնույ թի ոտնձ գու թյուն նե րը մե կու սի եր ևույթ չեն, այլ 
այ լուր տե ղի ու նե ցող բռ նու թյան և սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րի շա րու նա կու թյու նը։ Հե տա զո տու-
թյան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում փոր ձա գետ նե րը եզ րա կաց րել են, որ «կա նանց նկատ-
մամբ բռ նու թյու նը ստեղ ծել է ընդ հա նուր մի ջա վայր, որի դրս ևո րումն ե րը առ կա են ամե նուր»։ Մեկ 
այլ ապ շե ցու ցիչ եզ րա կա ցու թյուն. հարց ված կա նանց 78% -ը կար ծում են, որ կա նայք «շա րու նա կում 
են լի նել ճնշ ված, են թարկ վել բռ նու թյուն նե րի և սե ռա կան բնույ թի ոտնձ գու թյուն նե րի»։ Հե տա զո տու-
թյու նը նաև դա սա կար գել է աշ խա տա վայ րում սե ռա կան բնույ թի ոտնձ գու թյուն նե րի են թարկ վե լու 
վտան գը որ պես ամե նա բարձր, իսկ տա նը նման վտան գը (հատ կա պես կապ ված սե ռա կան զու գըն-
կե րոջ կող մից բռ նու թյան են թարկ վե լու հետ)` որ պես բա վա կան բարձր։

 Հի շա տակ ված երեք հե տա զո տու թյուն նե րի մեջ «Հա յաս տա նում կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան 
բռ նու թյան»25 վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյու նը միակն է, որն ըստ էու թյան ան ց է կաց վել երկ րի ամ-
բողջ տա րած քում։ Այն պատ վիր վել էր Կա նանց իրա վ�նք նե րի կենտ րոն ՀԿ -ի կող մից և իրա կա նաց-
վել 2007թ. Հա յաս տա նի ամե րի կյան հա մալ սա րա նի (ՀԱՀ/AUA) Քա ղա քա կան վեր լ� ծ� թյ�ն նե րի 
Թ�ր փան ջյան կենտ րո նի կող մից` Կա թո լիկ օգ նու թյան ծա ռա յու թյան հա յաս տա նյան մաս նա ճյու ղի 
և ԵԱՀԿ տրա մադ րած ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով։ Ու սումն ա սի րու թյու նը հիմն ված է 1,006 դեմ -ա ռ-
դեմ հար ցումն ե րի վրա 17-78 տա րե կան կա նանց շր ջա նում Եր ևա նից և երկ րի բո լոր տա սը մար զե րից 
ընտր ված տնային տն տե սու թյուն նե րից` ամե նա վեր ջին մար դա հա մա րին հա մա չափ։ Տվյալ նե րի հա-
վաս տիու թյու նը փոքր -ի նչ վտանգ ված էր այն փաս տով, որ հար ցազ րույց նե րի 2% -ը ան ց էր կաց վել 
սե ռա կան զու գըն կե րոջ ներ կա յու թյամբ։ Հե տա զո տու թյու նը ման րա մասն ան դրա դար ձել է ըն տա նե-
կան բռ նու թյան բազ մա թիվ տե սան կյուն նե րին, այդ թվում` հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան բռ նու թյան 
շր ջա նա կին, կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան հան դեպ վե րա բեր մուն քին, ըն տա նե կան բռ նու թյան 
ըն կալ ման մա կար դա կին, ըն տա նե կան բռ նու թյան հետ ևանք նե րին, կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյա-
նը վերջ դնե լու նպա տակ հե տապն դող մի ջո ցա ռումն ե րի հա մե մա տա կան ար դյու նա վե տու թյա նը, 
ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ըն կա լումն ե րին և այլն։ Հե տա զո տու թյան կար ևոր բա ղադ-
րիչ նե րից մե կը հար ցումն ե րի զու գոր դումն էր ինք նու րույն վար վող քար տե րի հետ, որոնք ավե լի լավ 
էին ապա հո վում գաղտ նիու թյու նը և օգ նում էին ստու գել հար ցազ րույ ցի ար դյունք նե րը։ Ու սումն ա-
սի րու թյան շատ կար ևոր սահ մա նա փա կում է, որ հրա պա րակ ված ար դյունք նե րը չեն ան դրա դառ-
նում սե ռա կան բռ նու թյան խն դիր նե րին (չ նա յած, հա մա ձայն հաշ վետ վու թյան, ինք նու րույն վար վող 
վե րոն շյալ քար տե րում սե ռա կան բռ նու թյան մա սին նշ վել է)։ Պատ ճա ռը պարզ չէ և բա ցատր ված 

23 Պեկինյան հռչակագիր և գործողությունների ծրագիր: Կանանց հարցերով չորրորդ համաշխարհային խորհրդաժողով 
(Պեկին, Չինաստան, 4-15 սեպտեմբերի 1995թ.): UNDPI, 1996թ., էջ 81 (129a):

24 Աշխատավայրում կանանց նկատմամբ սեռական բնույթի ոտնձգություններ. իրավիճակը, ապագայի ծրագրեր և 
հիմնահարցեր: Երևան, 2003թ., 35 էջ (հայերեն):

25 Հայաստանում կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնություն: Համազգային հետազոտության արդյունքների զեկույց: 
Երևան, «Լիմուշ» հրատարակչություն, 2007թ., 123 էջ (հայերեն և անգլերեն տարբերակներ):
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չէ, չնա յած որ հե տա զո տու թյան սահ մա նած նպա տակ նե րից մեկն է եղել «գ նա հա տել ըն տա նե կան  
բռ նու թյան և կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րի մա կար դա կը Հա յաս տա նում», ին չը են թադ րա-
բար պետք է նաև նե րա ռեր սե ռա կան բնույ թի ոտնձ գու թյուն նե րը, հատ կա պես քա նի որ եռան դուն 
ջան քեր էին գոր ծադր վել հե տա զո տե լու հո գե բա նա կան, ինչ պես նաև մի ջին և դա ժան ֆի զի կա կան 
բռ նու թյուն նե րը։ Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ հարց մա նը մաս նակ ցած կա-
նանց 66% -ը են թարկ վել է հո գե բա նա կան, իսկ 28% -ը մի ջին կամ դա ժան ֆի զի կա կան բռ նու թյան 
տա նը` հատ կա պես սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից։ Մեկ այլ կար ևոր բա ցա հայ տում էլ այն է, որ 
հարց ման մաս նա կից նե րի 60.5% -ը հա մոզ ված է, որ ըն տա նե կան բռ նու թյու նը լայն տա րա ծում ու նի 
Հա յաս տա նում։ 

Եր րոր դը «Հա յաս տա նում կին փախս տա կան նե րի և ապաս տան հայ ցող նե րի շր ջա նում սե ռա կան և 
գեն դե րային բռ նու թյուն»26 հե տա զո տու թյունն է, որը պատ վիր վել էր Փախս տա կան նե րի գծով ՄԱԿ 
-ի գե րա գույն հանձ նա կա տա րի (ՄԱԿ ՓԳՀ/UNHCR) կող մից և 2008թ. իրա կա նաց վել նույն պես ՀԱՀ 
Քա ղա քա կան վեր լ� ծ� թյ�ն նե րի Թ�ր փան ջյան կենտ րո նի կող մից: Հաս կա նա լի չէ, թե ին չու են 
հե ղի նակ նե րը հե տա զո տու թյան վեր նագ րում և մի շարք են թա վեր նագ րե րում սե ռա կան բռ նու թյու-
նը առանձ նաց նում գեն դե րային բռ նու թյու նից, երբ հե տա զո տու թյան տեքս տում և աղյու սակ նե րում 
նման տար բե րա կում չի կա տար վում (և ճիշ տը դա է)։

 Հիմն ված լի նե լով բա ցա ռա պես գեն դե րային բռ նու թյան վրա ` հե տա զո տու թյունն ուղղ ված է եղել 
հայ հա սա րա կու թյան մի փոքր հատ վա ծի միայն։ 392 դեմ -ա ռ-դեմ հար ցազ րույց ներ են ան ցկաց վել 
18-75 տա րե կան կա նանց հետ, ում նույն պես տր վել են ինք նու րույն վար վող երեք տե սակ քար տեր, 
որ տեղ թվարկ ված են բռ նու թյան գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնց նրանք կա րող էին են թարկ ված լի նել որ-
պես փախս տա կան ներ և ապաս տան հայ ցող ներ` հա կա մար տու թյան հետ ևան քով փախ չե լու ժա մա-
նակ (քարտ 1), Հա յաս տան գա լուց ի վեր (բռ նու թյուն ներ` գոր ծադր ված ոչ իրենց ըն տա նի քի ան դամ 
հան դի սա ցող ան ձանց կող մից` քարտ 2, և իրենց սե ռա կան զու գըն կեր նե րի կող մից` քարտ 3)։ Չնա-
յած որ ինք նու րույն վար վող քար տերն օգ տա գործ վում են ավե լի մեծ գաղտ նիու թյուն պահ պա նե լու 
նպա տա կով և պահ վում են առան ձին կնք ված ծրար նե րում, որ պես զի հարց վող նե րին հնա րա վոր 
չլի նի դրանց մի ջո ցով նույ նա կա նաց նել, այս հե տա զո տու թյու նը նա խընտ րել է մեկ այլ մո տե ցում։ 
Հար ցազ րույց վա րո ղը, հիմն վե լով լրաց ված քար տի տվյալ նե րի վրա, հարց ման մաս նակ ցին պետք 
է լրա ցու ցիչ հար ցեր տար` խնդ րո առար կա բռ նու թյան շուրջ նրան ավե լի ման րակր կիտ քն նե լու 
նպա տա կով։ Այս մո տե ցու մը գու ցե ներ գոր ծած լի նի հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի հա վաս տիու թյան 
վրա, ինչ պես հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում այ լոց ներ կա յու թյան հան գա ման քը (սե ռա կան զու գըն կեր, 
տնային տն տե սու թյան այլ ավագ ան դամ կամ երե խա ներ` հա մա պա տաս խա նա բար 8%, 12% և 9%)։ 
Հար ցազ րույց նե րի միայն 64%-ն է ան ցկաց վել առանց այլ ան ձի ներ կա յու թյան։

 Հար ցու մը կենտ րո նա ցել էր այն պի սի խն դիր նե րի վրա, ինչ պի սին են կյան քը նախ քան հա կա մար-
տու թյու նը, փա խուս տը տվյալ վայ րից, գեն դե րային բռ նու թյու նը տար հան ման ըն թաց քում, փախս-
տա կա նի փոր ձա ռու թյու նը հա կա մար տու թյա նը հա ջոր դած ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նում 
գեն դե րային բռ նու թյան առու մով, զու գըն կե րոջ հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ըն տա նե կան բռ նու-
թյան չա փը և այլն։ Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը, inter alia, ցույց են տա լիս, որ հարց ման մաս նա-
կից նե րի մոտ 4% -ը Հա յաս տա նում են թարկ վել է բռ նու թյան որ ևէ տե սա կի` ըն տա նի քի շր ջա նա կից 
դուրս, և որ սե ռա կան զու գըն կեր ու նե ցող մաս նա կից նե րի 17% -ը առն վազն մեկ ան գամ են թարկ վել է 
ֆի զի կա կան, սե ռա կան կամ հո գե բա նա կան բռ նու թյան ներ կա զու գըն կե րոջ կող մից։ Ար ժա նա հի շա-
տակ է նաև մեկ այլ կար ևոր բա ցա հայ տում, որ հարց ման մաս նա կից նե րի 45.9% -ը կար ծում է, որ ըն-
տա նե կան բռ նու թյու նը լայն տա րած ված խն դիր է Հա յաս տա նում (հարց ման մաս նա կից նե րի 28.6% -ը 
ար տա հայ տել են հա կա ռակ կար ծիք, իսկ 25.5% -ը որո շա կի պա տաս խան չի տվել)։ 

Անհ րա ժեշտ է շեշ տել, որ չնա յած հիմն ված չլի նե լով ազ գային ընտ րան քի վրա, ուս տիև չա պա հո-

26 Հետազոտության արդյունքների զեկույց. Հայաստանում կին փախստականների և ապաստան հայցողների շրջանում 
սեռական և գենդերային բռնություն: Երևան, Կանանց իրավունքների կենտրոն, 2008թ., 100 էջ (հայերեն և անգլերեն 
տարբերակներ):
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վե լով ազ գային ներ կա յա ցուց չա կա նու թյուն, հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը կար ևոր տե սա կետ ներ 
են ներ կա յաց նում այս դեռևս ոչ բա վա րար հե տա զոտ ված ոլոր տում։ Այդ հե տա զո տու թյուն նե րը քա-
ղա քա կա նու թյանն ու գոր ծո ղու թյուն նե րին ուղղ ված կար ևոր մի ջո ցա ռումն եր էին, որոնք օգ նել են 
տե սա նե լի դարձ նել կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան հա սա րա կա կան կար ևոր խն դի րը, բարձ րաց նել 
հան րային իրա զե կու թյան մա կար դա կը, հա մախմ բել քա ղա քա ցիական հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րը` այս հար ցի շուրջ հա մա պա տաս խան իշ խա նու թյուն նե րի վրա ազ դե լու և Կա ռա վա րու-
թյան կող մից այս խնդ րի գո յու թյան ճա նաչ ման և դրա լուծ ման նպա տա կով մի ջոց նե րի ձեռ նարկ ման 
հաս նե լու նպա տա կով։ Չնա յած հե տա զո տու թյուն նե րում առ կա սահ մա նա փա կումն ե րին, վե րա պա-
հումն ե րին և թե րու թյուն նե րին` դրանք հիմք են ստեղ ծել և տար բեր աս տի ճա նի ու որոշ չա փով հղում-
նե րի շր ջա նակ ապա հո վել այս ոլոր տում հե տա գա հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար։ 

Ար ժա նա հի շա տակ է, որ վե րոն շյալ հե տա զո տու թյուն նե րից ոչ մե կը չի պատ վիր վել կամ ֆի նան սա-
վոր վել Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան կող մից։ Դրանք բա ցա ռա պես իրա կա նաց վել են տե ղա կան 
ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և օտա րերկ րյա կամ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի հա մա տեղ նա խա ձեռ նու թյամբ։

 Մի քա նի այլ հե տա զո տու թյուն ներ նե րա ռել են կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյանն առնչ վող հար ցե րին 
նվիր ված (սո վո րա բար շատ կարճ) բա ժին։ Դրան ցից են Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ ր� թյան և առող-
ջ� թյան հար ցե րի հե տա զո տ� թյ�ն նե րը (Հ ԺԱՀ/ADHS)27, որոնք իրա կա նաց վել են 2000թ. և 2005թ. 
Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան (Ա ՎԾ/NSS) և ՀՀ առող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 
կող մից` ԱՄՆ ORC Macro կազ մա կեր պու թյան տրա մադ րած տեխ նի կա կան աջակ ցու թյամբ։ Որ-
պես հա մաշ խար հային MEASURE DHS ծրագ րի մի մաս, ՀԺԱՀ-ն նպա տակ ու նի տվյալ ներ հա վա քել  
պտ ղա բե րու թյան, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման և մոր ու ման կան առող ջու թյան վե րա բե րյալ։ Դրանք 
ֆի նան սա վոր վել են ԱՄՆ ՄԶԳ -ի կող մից։ Կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյանն առնչ վող հար ցե րին 
ան դրա դառ նա լու ՀԺԱՀ -ի շր ջա նակ նե րը սահ մա նա փակ վել են կա նանց ծե ծի են թար կե լու և ամուս-
նուն սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մեր ժե լու հետ կապ ված վե րա բեր մուն քի ու սումն ա սի րու-
թյամբ։ Առա ջի նը կար ևոր է ՀԺԱՀ -ի հա մար որ պես կա նանց կող մից իրենց կար գա վի ճա կի ըն կալ-
ման ար տա հայ տու թյուն, իսկ երկ րոր դը` որ պես կա նանց վե րահս կե լիու թյան աս տի ճա նի չա փո րո շիչ, 
որը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ժո ղովր դագ րա կան և առող ջա պա հա կան տե սան կյու նից` սե ռա-
կան հա րա բե րու թյան վե րա բե րյալ որո շում կա յաց նե լու առու մով։ Սրանք ՀԺԱՀ -ի հա մա տեքս տում 
կար ևոր վում են նաև նրա նով, որ կա նանց ինք նու րույն (լիազոր ված) լի նե լու երեք հիմն ա կան ցու ցիչ-
նե րից եր կուսն են (ցու ցիչ նե րից եր րոր դը տնային տն տե սու թյան որո շումն ե րում կա նանց մաս նակ-
ցու թյունն է)։

Հ ԺԱՀ -ի նշա նա կու թյու նը դժ վար է գե րագ նա հա տել մի շարք գոր ծոն նե րի պատ ճա ռով։ Նախ և 
առաջ, հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյուն նե րի մե թո դա բա նա-
կան, տեխ նի կա կան, լո գիս տա կան և այլ պա հանջ նե րին խիստ հա մա պա տաս խա նու թյամբ։ Երկ-
րորդ, այն իրա կա նաց ված է ազ գային ընտ րան քի հի ման վրա, ուս տի ար դյունք ներն ու տվյալ նե րը 
ներ կա յա ցուց չա կան են։ Եր րորդ, Հա յաս տա նի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ակ տիվ ընդ գրկ վա ծու թյու նը 
վկա յում է կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյանն առնչ վող գո նե մի քա նի հար ցե րով կա ռա վա րու թյան 
թե կուզ մա կե րե սային հե տաքրքր վա ծու թյան մա սին։ Չոր րորդ, վեր ջին, բայց ամեն ևին ոչ ամե նաան-
կար ևոր նկա տա ռումն այն է, որ ար դյունք ներն ու տվյալ նե րը պաշ տո նա կան են, քա նի որ հա մա ձայն 
Հա յաս տա նի օրենսդ րու թյան, ազ գային ներ կա յա ցուց չա կա նու թյունն ապա հո վող ընտ րան քի հի ման 
վրա իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րը հա մար վում են պաշ տո նա կան միայն այն 
դեպ քում, եթե դրանք ներ կա յաց նում է ԱՎԾ-ն։ 

27 Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2000թ. (ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայություն, Առողջապահության նախարարություն և ORC Macro): Քալվերտոն, Մարիլանդ, դեկտեմբեր, 2001թ.: 
xxiv, 369 էջ: Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2005թ. (ՀՀ Ազգային 
վիճակագրական ծառայություն, Առողջապահության նախարարություն և ORC Macro): Քալվերտոն, Մարիլանդ, 
դեկտեմբեր, 2006թ.: xxiv, 396 էջ:
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Այս տե սա կի մեկ այլ հե տա զո տու թյուն է Ըն տա նի քը որ պես ինս տի տ�տ ու սումն ա սի րու թյու նը28։ 
Այն իրա կա նաց վել է 2006թ. ՊՎԾ -ի և ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիալա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան 
կող մից` ՄԱԿ -ի Բնակ չու թյան հիմն ադ րա մի (ՄԱԲՀ/UNFPA) ֆի նան սա վոր մամբ և տեխ նի կա կան 
աջակ ցու թյամբ։ Ազ գային ներ կա յա ցուց չա կա նու թյունն ապա հո վող 2,500 տնային տն տե սու թյու նից  
կազմ ված ընտ րան քով այս հե տա զո տու թյու նը հիմն ա կա նում ուղղ ված է եղել Հա յաս տա նում ըն տա-
նի քի կար գա վի ճա կը որո շող գոր ծոն նե րի և ըն տա նի քի` որ պես սո ցիալա կան հիմն ա կան հաս տա-
տու թյան ներ կա իրա վի ճա կի ու սումն ա սի րու թյանն ու փո փո խու թյուն ներ առաջ բե րած խոր քային 
պատ ճառ նե րին։ Հար ցա շա րը նե րա ռում էր նաև մի փոքր բա ժին` ըն տա նե կան բռ նու թյանն առնչ վող 
երեք հար ցով` (ա) որ քան սո վո րա կան եր ևույթ է ըն տա նե կան բռ նու թյու նը երկ րում, (բ) մեծ ըն տա-
նիք նե րում ըն տա նի քի տար բեր ան դամն ե րի նկատ մամբ բռ նու թյան ձևե րը և (գ) հարց ված նե րի ըն-
տա նիք նե րում բռ նու թյան տա րած վա ծու թյու նը։

Չ նա յած որ հե տա զո տու թյու նը կար ևոր բա ցա հայ տումն եր է արել, տվյալ նե րը (ը նդ հա նուր առ մամբ 
հե տա զո տու թյան և մաս նա վո րա պես` ըն տա նե կան բռ նու թյա նը վե րա բե րող հատ վա ծի) լր ջո րեն սահ-
մա նա փակ ված են, քա նի որ դրանք չեն տա րան ջատ վել ըստ սե ռի (և կր թու թյան, զբաղ վա ծու թյան 
կար գա վի ճա կի և այլ հա րա կից գոր ծոն նե րի29), հիմն ա կա նում ան հնար դարձ նե լով այլ հե տա զո տու-
թյուն նե րի ար դյուն քում ստաց ված տվյալ նե րի հետ հա մե մա տու թյու նը։ Տվյալ նե րի հա մե մա տե լի լի-
նե լը կար ևոր գոր ծոն է` նկա տի ու նե նա լով ու սումն ա սի րու թյան այս ոլոր տում առ կա տվյալ նե րի սա-
կա վու թյու նը։

Նշ ված հատ վա ծից ստաց ված ար դյունք նե րը նույն պես լուրջ սահ մա նա փա կումն եր ու նեն, քա նի որ 
հե տա զո տու թյու նից բո լո րո վին դուրս է մնա ցել սե ռա կան բռ նու թյու նը, իսկ բռ նու թյան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ցու ցա կում չեն ընդ գրկ վել մի ջին և ծանր ֆի զի կա կան բռ նու թյուն նե րի մեծ մա սը։

Չ նա յած այս բո լոր սահ մա նա փա կումն ե րին, ար դյունք նե րը կար ևոր են, քա նի որ դրանք լույս են  
սփ ռում էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող որոշ հար ցե րի վրա։ Այս պես, հարց ման մաս նա կից նե րի 
50.5% -ը (բո լոր տա րիք նե րի, կր թա կան մա կար դակ նե րի, կյան քի տար բեր ոլորտ նե րի տղա մարդ և 
կին ներ կա յա ցու ցիչ ներ) կար ծում է, որ ըն տա նե կան բռ նու թյու նը բա վա կա նին սո վո րա կան և նույ-
նիսկ տա րած ված եր ևույթ է Հա յաս տա նում, մինչ դեռ միայն 15.5%-ն է կար ծում, որ դա այդ պես չէ։ 
Տվյալ նե րը ցույց են տա լիս բռ նու թյան որոշ ձևե րի հա րա բե րա կա նո րեն բարձր տա րած վա ծու թյունն 
այն ըն տա նիք նե րում, որ տեղ կա նանց բռ նու թյան զոհ դառ նա լու հա վա նա կա նու թյու նը մի ջի նը+ 1.4-
1.8 ան գամ գե րա զան ցում է տղա մարդ կանց զոհ դառ նա լու հա վա նա կա նու թյա նը։ 

Մեկ այլ հե տա զո տու թյուն, որն ան դրա դար ձել է բռ նու թյան հետ կապ ված միև նույն հար ցե րին, ՄԱԿ 
-ի Ման կա կան հիմն ադ րա մի (ՄԱՄՀ/UNICEF) կող մից ֆի նան սա վոր ված` Դպ րո ցա կան երե խա նե-
րի առող ջա կան վար քագ ծի հե տա զո տ� թյ�նն է30: Այն ան ց է կաց վել 2005թ. Արաբ կիր բժշ կա կան 
հա մա լիր -Ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի առող ջու թյան ինս տի տու տի և ՄԱՄՀ -ի կող մից` ՀՀ առող-
ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան և ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան հո վա նու ներ քո։ 
Հե տա զո տու թյան նպա տակն էր հայտ նա բե րել և գնա հա տել դե ռա հաս նե րի վար քագ ծե րը, գի տե-
լիք նե րը, վե րա բեր մուն քը և գոր ծե լա կեր պը կապ ված առող ջա պա հա կան հար ցե րի հետ։ Ընտ րան քը 
նե րա ռում էր 12-17 տա րե կան 1,206 աշա կերտ (ո րոնց 87.0% -ը 15-16 տա րե կան) 60 ավագ դպ րոց նե րում 
(դպ րոց նե րից 20 -ը ընտր վել էին մայ րա քա ղաք Եր ևա նում, 20 -ը` ավե լի փոքր քա ղաք նե րում և 20 -ը` 
գյու ղե րում)։ Իր տե սա կի մեջ միակ այս հե տա զո տու թյու նը հե տաքր քիր և օգ տա կար մո տե ցում է ցու-
ցա բե րում իրենց ըն տա նիք նե րում, դպ րոց նե րում և այ լուր աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի նկատ մամբ բռ նու-
թյան տա րած վա ծու թյան և հա ճա խա կա նու թյան խնդ րին։ Թե կուզև հաս տա տե լով այն տա րած ված 
կար ծի քը, որ դե ռա հաս նե րը տա րի քային այդ խմ բում հազ վա դեպ չեն դառ նում հո գե բա նա կան և 
ֆի զի կա կան (հատ կա պես մի ջին ֆի զի կա կան) բռ նու թյան թի րախ, հե տա զո տու թյան ար դյունք ներն 

28 Ընտանիքը որպես ինստիտուտ: Երևան, ՀՀ ԱՎԾ և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և ՄԱԲՀ/
UNFPA, 2006թ., 54 էջ:

29 Տվյալները տարանջատվել են բացառապես ըստ բնակության վայրի (քաղաքային թե գյուղական):
30 Դպրոցական երեխաների առողջական վարքագծի հետազոտության զեկույց: Երևան, Արաբկիր բժշկական համալիր-

Երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ և ՄԱՄՀ/UNICEF, 2007թ.: xii, 141 էջ:
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ի չիք են դարձ նում այն լե գեն դը, թե սե ռա կան բռ նու թյու նը խն դիր չէ։ Դրանք հս տակ ցույց են տա լիս, 
որ սե ռա կան ոտնձ գու թյունն ու հար կա դիր սե ռա կան հա րա բե րու թյունն այն քան էլ ծայ րա հեղ հազ-
վա դեպ բնույթ չի կրում Հա յաս տա նում, ինչ պես հակ ված են մտա ծել և պն դել կր թա կան հա մա կար գի 
շատ աշ խա տա կից ներ, ծնող ներ, պաշ տո նյա ներ և այլն։ Բռ նու թյուն նե րին (և հատ կա պես սե ռա կան 
բռ նու թյա նը) բարձր տո կո սով չար ձա գան քե լուն վե րա բե րող հար ցե րը անա նուն հե տա զո տու թյան 
մեջ ցույց են տա լիս, որ հարց ված նե րից շա տե րը, հատ կա պես իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րը, ան հար մար են զգում բա ցա հայ տել նման տե ղե կու թյուն ներ։ Սա պետք է ահա զանգ լի նի բո լոր  
առնչ վող կող մե րի, ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և լայն հա սա րա կու թյան հա մար։

 Վե րոն շյալ հե տա զո տու թյուն նե րը շատ կար ևոր են եղել իրա վի ճա կի ախ տո րոշ ման առու մով` ցույց 
տա լով, որ գեն դե րային բռ նու թյու նը գո յու թյուն ու նի Հա յաս տա նում, և ի հայտ բե րե լով այդ փաստն 
ապա ցու ցող տվյալ ներ և խոր մո տե ցում գեն դե րային բռ նու թյան տար բեր աս պեկտ նե րին` դրա նով 
իսկ ճեղ քե լով լռու թյան պա տը և խթա նե լով հան րային քն նար կումն ե րը գեն դե րային բռ նու թյան 
շուրջ։ Այ նու հան դերձ դրանք նույ նիսկ բո լո րը միասին չեն կա րո ղա ցել տրա մադ րել ազ գային ներ-
կա յա ցուց չու թյունն ապա հո վող ընտ րան քի վրա հիմն ված ան հեր քե լի ապա ցույց ներ և հա մա պար-
փակ տվյալ ներ գեն դե րային բռ նու թյան տար բեր ձևե րի տա րած վա ծու թյան և հա ճա խա կա նու թյան, 
ազ դե ցու թյան և հետ ևանք նե րի, դրա դեմ պայ քա րե լու ռազ մա վա րու թյուն նե րի և տվյալ եր ևույ թին 
սեր տո րեն առնչ վող այլ խն դիր նե րի վե րա բե րյալ։ 

Այս պի սով, կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան տար բեր ձևե րի տա րած վա ծու թյան մա սին գի տե լիք նե-
րի հիմ քը շատ սահ մա նա փակ է, քա նի որ բա ցա ռա պես կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյա նը նվիր ված 
սա կա վա թիվ (և իրա րից տար բեր) հե տա զո տու թյուն ներ են իրա կա նաց վել, և նույ նիսկ չեն կի րառ-
վել մի ջազ գային հե տա զո տու թյուն նե րի այն մե թո դա բա նու թյունն ու ձևա չա փը, որոնք թույլ են տա-
լիս հա մե մա տու թյուն ներ և խոր վեր լու ծու թյուն կա տա րել։ Լա վա գույն դեպ քում կա նանց նկատ մամբ  
բռ նու թյու նը եղել է բազ ման պա տակ հե տա զո տու թյուն նե րի մի բաժ նի թե մա նե րից մե կը (ի նչ պես 
օրի նակ` ԺԱՀ Հա յաս տան 2000թ. և 2005թ.31)։

 Հետ ևա բար, ըն դուն վել է, որ կա րիք կա մշա կել և իրա կա նաց նել մի այն պի սի հա մա պար փակ հե տա-
զո տու թյուն, որը հիմն ված կլի նի ազ գային ներ կա յա ցուց չու թյունն ապա հո վող ընտ րան քի վրա և որի 
ըն թաց քում կկի րառ վեն խիստ վս տա հե լի մե թո դա բա նա կան և վեր լու ծա կան մո տե ցումն եր և հե տա-
զո տա կան տեխ նի կա, և որը հնա րա վոր առա վե լա գույն չա փով կու սումն ա սի րի գեն դե րային բռ նու-
թյան խնդ րի հիմն ա կան տե սան կյուն նե րը ներ կայիս հայ հա սա րա կու թյու նում, այդ թվում` բռ նու թյան 
տար բեր ձևե րի տա րած վա ծ� թյ� նը և հա ճա խա կա ն� թյ� նը, բռ նու թյան ազ դե ցու թյու նը կա նանց 
ընդ հա նուր և վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան վրա, բռ նու թյան զո հե րի կող մից դի մա կայ ման 
ռազ մա վա ր� թյ� նը և վե րա բեր մ�ն քը բռ նու թյան առան ձին ձևե րի և տե սակ նե րի նկատ մամբ։ Սա 
էր ներ կա հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց նե լու մա սին որոշ ման հիմն ա կան պատ ճա ռը, որը մշակ վել 
և հա մա պա տաս խա նա բար իրա կա նաց վել է նկա տի առ նե լով վե րը նշ ված նպա տակ նե րը`

 Հե տա զո տու թյան իմաստն է` տրա մադ րել հիմն ա վոր քա նա կա կան տվյալ ներ, որոնք`

��  լի նեն հա վաս տի, հա մա պար փակ և պաշ տո նա կան,

��  հե տա զո տու թյան հա մար պա տաս խա նա տու խմ բին, ինչ պես նաև ընդ հան րա պես հե տա զո տու-
թյուն ներ ան ցկաց նող հա մայն քին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեն իրա կա նաց նել քա ղա քա կա նու-
թյանն ուղղ ված վեր լու ծու թյուն,

�� տ րա մադ րեն ան հրա ժեշտ հիմն ա րար գի տե լիք ներ, որը որո շում կա յաց նող նե րին կօգ նի ձևա վո րել 
լա վա տե ղյակ կար ծիք ներ և կա տա րել ավե լի լավ ընտ րու թյուն ներ, և

��  քա ղա քա կա նու թյուն կեր տող նե րին զի նեն լրա ցու ցիչ կար ևոր մի ջոց նե րով, որոնք ան հրա ժեշտ են 

31 Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2000թ.: Քալվերտոն, Մարիլանդ, 
Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Առողջապահության նախարարություն և ORC Macro), 2001թ.: Հայաստանի 
ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2005թ.: Քալվերտոն, Մարիլանդ, Ազգային 
վիճակագրական ծառայություն, Առողջապահության նախարարություն և ORC Macro), 2006թ.:
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գեն դե րային բռ նու թյան բո լոր ձևե րը կան խար գե լե լու և վե րաց նե լու ար դյու նա վետ ռազ մա վա րու-
թյուն ներ մշա կե լու հա մար։ 

Այս պի սով, Հա յաս տա նում իրա կա նաց ված այս հար ցու մը յու րա տե սակ է մի քա նի առու մով։  
Հիմն վե լով ավե լի վաղ իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի վրա` ներ կա ու սումն ա սի րու թյունն 
առա ջին հա մա պար փակ հանձ նա ռու թյունն է, որ նա խա ձեռ նել է ՄԱԲՀ -ը` օգ տա գոր ծե լով ազ գային 
ներ կա յա ցուց չու թյունն ապա հո վող ընտ րան քի հի ման վրա հե տա զո տու թյուն գեն դե րային բռ նու թյու-
նը սահ մա նե լու և նկա րագ րե լու նպա տա կով։ Խիստ կար ևոր է, որ բազ մա թիվ շա հագր գիռ կող մե րի 
հա մա գոր ծակ ցու թյամբ հետ ևո ղա կան հա մա տեղ ջան քեր գոր ծադր վեն` կա նո նա վոր ձևով իրա կա-
նաց նե լու, mutatis mutandis, միև նույն հե տա զո տու թյու նը (դ րա նով ապա հո վե լով ոչ միայն հետ ևո ղա-
կան, այլև, որ ավե լի կար ևոր է, եր կա րատև հե տա զո տու թյուն ներ)։ Կա նո նա վոր կրկն վե լու դեպ քում 
այս հե տա զո տու թյու նը չի լի նի եզա կի և ad hoc, թե կուզև կար ևոր նա խա ձեռ նու թյուն։
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Գ ԼՈՒԽ 2. ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ Զ� ԳԸՆ ԿԵՐ ՆԵ ՐԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ԲՌ Ն� ԹՅԱՆ  
ԴԵՊ ՔԵ ՐԻ ՏԱ ՐԱԾ ՎԱ Ծ� ԹՅ� ՆԸ ԵՎ  
ՀԱ ՃԱ ԽԱ ԿԱ Ն� ԹՅ� ՆԸ 

Բռ նու թյու նը որ ևէ հա սա րա կու թյան հա մար նոր եր ևույթ չէ։ Այն կի րառ վել և դեռ կի րառ վում է տար-
բեր ձևե րով և դրս ևո րումն ե րով (նե րա ռյալ կա ռուց ված քային բռ նու թյու նը) ամ բողջ աշ խար հում, 
թե կուզև դա ժա նու թյան և տա րած վա ծու թյան տար բեր աս տի ճան նե րով` կախ ված քա ղա քա կան և 
սո ցիալ-տն տե սա կան հա մա կար գե րից և տվյալ իրա վի ճա կից, իշ խա նու թյան կա ռուց ված քից, սո-
ցիալա կան հա մախմբ վա ծու թյու նից, մշա կու թային և բա րո յա կան նոր մե րից, ար ժեք նե րից և ավան-
դույթ նե րից, որոնք կար գա վո րում են սո ցիալա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, տա րած ված գա ղա-
փա րա խո սու թյուն նե րից, իրա վա կան հա մա կար գից և օրեն քի կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նից, 
երկր նե րի միջև առ կա հա կա մար տու թյուն նե րից և այլն։

Բռ նու թյան բո վան դա կա լից քն նարկ ման հա մար պա հանջ վում է հա մա պար փակ գոր ծա ռա կան սահ-
մա նում, որը պետք է լի նի ավե լի ընդ գր կուն, քան այն սահ մա նու մը, որ ներ կա յաց նում է եր ևույ թի 
ավան դա կան ըն կա լու մը։ Այս նպա տա կին լավ է ծա ռա յում Առող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային 
կազ մա կեր պու թյան (Ա ՀԿ) կող մից ձևա կերպ ված ընդ գր կուն և հան գա մա նո րեն մշակ ված սահ մա-
նու մը։ ԱՀԿ-ն բռ նու թյու նը սահ մա նում է որ պես «սե փա կան ան ձի, այլ ան ձի կամ որ ևէ խմ բի կամ 
հա մայն քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ու ժի կամ իշ խա նու թյան նպա տա կային օգ տա գոր ծու մը, սպառ-
նա լի քը կամ փաս տա ցի կի րա ռու մը, որը հան գեց նում է կամ կա րող է հան գեց նել վնաս ված քի, մահ-
վան, հո գե բա նա կան վնա սի, թեր զար գաց ման կամ զր կան քի» 32։ Սահ ման ման նո րու թյու նըը միայն 
նպա տա կադր վա ծու թյու նը, ազ դե ցու թյունն ու հետ ևանք նե րը շեշ տե լը չէ։ Բռ նու թյան ավան դա կան 
ըն կալ ման կար ևոր լրա ցում է այս տեղ «իշ խա նու թյուն» առանց քային բա ռը։ Դրա օգ տա գործ ման 
նպա տակն է այն կար ևոր դե րի ճա նա չու մը, որ կա րող են խա ղալ իշ խա նա կան փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րը բռ նու թյան այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի հրահր ման հա մար, ինչ պի սին են ահա բե կումն 
ու սպառ նա լիք նե րը։ Փոր ձա գետ նե րի մեկ նա բա նու թյուն ներն այս սահ ման ման մեջ «ֆի զի կա կան 
ուժ» և «իշ խա նու թյուն» բա ռե րը զու գոր դե լու վե րա բե րյալ ցույց են տա լիս, որ դրանց օգ տա գոր ծու մը 
«պետք է ըն կալ վի նե րա ռե լով ֆի զի կա կան, սե ռա կան և հո գե բա նա կան բռ նու թյան բո լոր տե սակ նե-
րը…»33: 

Այս հե տա զո տու թյան հա մար հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նեն «գեն դե րային բռ նու թյուն» և «կա նանց 
նկատ մամբ բռ նու թյուն» տեր մին նե րը, որոնք իրա կա նում փո խա րի նա բար են կի րառ վում շատ հա-
մա տեքս տե րում և բռ նու թյա նը մո տե նում են գեն դե րային տե սան կյու նից։

« Գեն դե րային բռ նու թյուն» տեր մինն առաջ էր քաշ վել, եթե ոչ ներ մուծ վել, ԿԽՎԿ կո մի տեի կող մից։ 
Հա մա ձայն ԿԽՎԿ կո մի տեի թիվ 19 գլ խա վոր հանձ նա րա րա կա նի (ըն դուն ված 1992թ. 11-րդ նս տա- 
շր ջա նում), այն «բռ նու թյուն է, որն ուղղ ված է կնոջ նկատ մամբ, որով հետև նա կին է, կամ բռ նու թյուն, 
որը նրա վրա ազ դում է ան հա մա չա փո րեն»։ Այս մեկ նա բա նու թյու նը լայ նո րեն օգ տա գործ վել և օգ-
տա գործ վում է և կր կին վե րա հաս տատ վել է ՄԱԿ -ի34 և մի ջազ գային այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
կող մից։

 Քա նի որ գե րակշ ռող դեպ քե րում գեն դե րային բռ նու թյան զո հե րը կա նայք են, զար մա նա լի չէ, որ 
այս բռ նու թյա նը հիմն ա կա նում, հատ կա պես ՄԱԿ -ի հա մա կար գում վե րա բեր վում են որ պես կա նանց 
մար դու իրա վունք նե րի ոտ նա հա րում։ Դրա նով էլ բա ցատր վում է «կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյուն» 

32 ԱՀԿ Բռնությունների և առողջության հարցերով համաշխարհային խորհրդակցություն: Բռն�թյ�ններ. հանրային 
առողջապահ�թյան գերակա խնդիր: Ժնև, ԱՀԿ, 1996թ. (WHO/EHA/SPI.POA.2 փաստաթուղթ):

33 Բռն�թյ�նների և առողջ�թյան հարցերով համաշխարհային զեկ�յց: Քրուգ Է.Գ. ևն., խմբ. Ժնև, ԱՀԿ, 2002թ., էջ 5:
34 Օրինակ` Կանանց նկատմամբ բռն�թյան բոլոր ձևերի վերաբերյալ մանրամասն հետազոտ�թյան ՄԱԿ-ի գլխավոր 

քարտ�ղարի 2006թ. զեկ�յց: Փաստաթուղթ A/61/122/Add.1, և հետագայում հրատարակվել է համապատասխան գիրքը. 
Կանանց նկատմամբ բռն�թյան վերաց�մը: Խոսքերից դեպի գործող�թյ�ն: Գլխավոր քարտուղարի հետազոտություն: 
Նյու Յորք, ՄԱԿ, 2006թ.:
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տեր մի նը, որը Կա նանց նկատ մամբ բռ ն� թյան ար մա տա կան վե րաց ման մա սին հռ չա կագ րի Հոդ-
ված 1-ում սահ ման վում է որ պես «գեն դե րային բռ նու թյան ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, որը ֆի զի կա-
կան, սե ռա կան կամ հո գե բա նա կան վնաս կամ տա ռա պանք է պատ ճա ռում կամ կա րող է պատ ճա ռել 
կա նանց, ինչ պես նաև այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի սպառ նա լիք ներ, հար կադ րանք կամ ազա տու-
թյու նից կա մա յա կան զր կում` լի նի հա սա րա կա կան թե ան ձնա կան կյան քում» 35։ Ինչ պես նշ վեց առա-
ջին գլ խում, ՄԱԿ -ը գեն դե րային բռ նու թյու նը որա կում է որ պես խտ րա կա նու թյան ձև և կա նանց 
մար դու իրա վունք նե րի ոտ նա հա րում, նե րա ռյալ «ան ձի ան վտան գու թյան իրա վուն քը, ֆի զի կա կան 
և մտա վոր առող ջու թյան հնա րա վոր ամե նա բարձր չա փա նիշ նե րի իրա վուն քը, խոշ տան գումն ե րից 
կամ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից ազատ 
լի նե լու իրա վուն քը և կյան քի իրա վուն քը»36։

 Քա նի որ այս գլու խը նվիր ված է սե ռա կան զու գըն կե րոջ բռ նու թյա նը (ՍԶԲ), ապա այն նույն պես 
սահ ման ման կա րիք ու նի։ Իրա կա նում վե րոն շյալ ստան դարտ սահ մա նումն ե րը, mutatis mutandis, կի-
րառ վում են նաև սե ռա կան զու գըն կե րոջ բռ նու թյան առն չու թյամբ։ Այլ կերպ ասած, այն գեն դե րային 
բռ նու թյուն է, որը տե ղի է ու նե նում նախ և առաջ հա սա րա կա կան կյան քի շր ջա նակ նե րից դուրս 
չա փա հաս նե րի միջև` ըն տա նե կան մի ջա վայ րում կամ սե ռա կան զու գըն կե րոջ հետ փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րում, երկ րոր դը` ան կախ զո հի կամ բռ նա րա րի սե ռա կան պատ կա նե լիու թյու նից։ «Գեն դե-
րային բռ նու թյուն» և «կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյուն» տեր մին նե րը լայ նո րեն են մեկ նա բան վում` 
ընդ գր կե լով հո գե բա նա կան, ֆի զի կա կան և սե ռա կան վնաս37 պատ ճա ռող բռ նու թյուն նե րը, չա րա-
շա հող և սպառ նա ցող վար քա գի ծը, հատ կա պես սե ռա կան զու գըն կեր նե րի միջև։ Այս պի սով, դրանք 
դուրս են գա լիս հո գե բա նա կան բռ նու թյան, ֆի զի կա կան ագ րե սիայի և սե ռա կան բռ նու թյան շր ջա-
նակ նե րից` նե րա ռե լով վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի տար բեր ձևեր։

 Մինչ այս նոր տե սան կյու նը կար ևոր է per se, այն նաև էա կան առն չու թյուն ներ ու նի գեն դե րային 
բռ նու թյան, մաս նա վո րա պես` սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան նկատ մամբ մար դու իրա-
վունք նե րի վրա հիմն ված մո տեց ման հետ։ Որա կե լով ջան քե րը, որոնք ուղղ ված են սահ մա նա փա կե-
լու հայ րա կան ըն տա նի քի հետ և այլ սո ցիալա կան շփումն ե րը, մե կու սաց նե լու ան ձին իր ըն կեր նե րից, 
վե րահս կե լու զու գըն կե րու հու հա մար առող ջա պա հա կան, այլ ծա ռա յու թյուն նե րի, օժան դա կու թյան 
և տե ղե կատ վու թյան մատ չե լիու թյու նը, մշ տա պես վե րահս կե լու զու գըն կե րու հու գոր ծո ղու թյուն նե րը 
և «հե տապնդ ման» են թար կե լու նրա շար ժուձ ևը, որ պես բռ ն� թյ�ն, որը չի կա րե լի հան դուր ժել և 
պետք է հան գեց նի պե տու թյան մի ջամ տու թյա նը, այս մո տե ցու մը քա րո զում է ան ձի ան հա տա կան 
իրա վունք նե րի և սո ցիալա կան ազա տու թյուն նե րի, հատ կա պես ան ձնա կան ինք նու րույ նու թյան իրա-
վուն քի և ազատ ընտ րու թյան իրա վուն քի ավե լի լավ պաշտ պա նու թյուն։ Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող-
մից սե ռա կան բռ նու թյու նը, և նույ նիսկ ավե լի լայն առու մով` ըն տա նե կան բռ նու թյունն այժմ ոչ միայն 
գի տա կան հա մայն քի, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, քա ղա քա ցիական ակ տի վիստ նե րի և Եվ րո պայի ու 
Հյու սի սային Ամե րի կայի պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան առա ջա-
տար մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային կազ մա կեր պու թյուն նե րի, այլև լայն հա սա րա կայ նու թյան 
ավե լի ու ավե լի մեծ հատ ված նե րի կող մից ըն կալ վում է որ պես քա ղա քա կան գոր ծո ղու թյուն. քա նի 
որ մար դու հիմն ա րար իրա վունք նե րի խախ տում է, ուս տիև պետք է հա մա պա տաս խան մո տեց ման 
ար ժա նա նա:

Այս նոր տե սան կյու նը հիմն ա կա նում ար դեն ըն դուն ված է ՄԱԿ -ի և եվ րո պա կան առա ջա տար կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի կող մից տե սա կա նո րեն և իրա վա կան ոլոր տը բա րե լա վե լու իրենց ջան քե րում, 
վե րա պատ րաս տա կան և կր թա կան գոր ծու նեու թյուն նե րի իրա կա նաց ման մեջ, ինչ պես նաև գործ-
նա կան աշ խա տան քում` հիմն ված տեխ նի կա կան աջակ ցու թյան վրա, և դրա ապա հով ման պայ ման-
նե րում։ 
35 Կանանց նկատմամբ բռն�թյան արմատական վերացման մասին հռչակագիր: Գլխավոր ասամբլեայի թիվ 48/104 

բանաձև, 20 դեկտեմբերի 1993թ.:
36 Հ�մանիտար արտակարգ իրավիճակներ�մ գենդերային բռն�թյան դեմ միջոցառ�մների �ղենիշներ. սեռական 

բռն�թյան կանխարգել�մը և դրա դեմ պայքարը: Ժնև, IASC, 2005թ., էջ 1:
37 Որոշ պետություններ (օր.` Մեծ Բրիտանիան) պետական մակարդակով արդեն իսկ ընդլայնել են կամ նախատեսում 

են ընդլայնել սեռական զուգընկերոջ կողմից բռնության հասկացությունը` ներառելով բռնության ֆինանսական, 
տնտեսական և նույնիսկ կառուցվածքային ձևերը:
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Այս տեղ կար ևոր է նշել, որ ՄԱԿ -ի Գլ խա վոր ասամբ լեայի թիվ 61/143 բա նաձ ևը «կոչ է անում վե րաց-
նել գեն դե րային բռ նու թյան բո լոր ձևե րը ըն տա նի քում… և շեշ տում կա նանց և աղ ջիկ նե րի նկատ-
մամբ բռ նու թյան բո լոր տե սակ նե րին որ պես` քրեական հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր վե լու ան-
հրա ժեշ տու թյու նը, որոնք պատ ժե լի են օրեն քով»38։

 Բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն ներ ցույց են տվել, որ սե ռա կան զու գըն կե րոջ բռ նու թյու նը բռ նու թյան 
ամե նա տա րած ված ձևն է, որին են թարկ վում են կա նայք ամ բողջ աշ խար հում։ Միև նույն ժա մա նակ, 
սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից գոր ծադր վող բռ նու թյունն ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ բռ նու թյան 
առա վել վատ թար ձևե րից է, քա նի որ հա ճախ «ան տե սա նե լի» է տվյալ հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա-
նա կից դուրս գտն վող նե րի հա մար, կամ չա փա զանց մոտ է ըն տա նե կան և ըն կե րա կան շր ջա նա կին, 
և քա նի որ ՍԶԲ կա նո նա վոր են թարկ վե լու դեպ քում զո հերն առա վե լա գույնս խո ցե լի են և նվա զա-
գույնս պաշտ պան ված, ին չը կա րող է հան գեց նել եր կա րա ժա ետ դա ժան ֆի զի կա կան, մտա վոր և 
վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյանն առնչ վող հետ ևանք նե րի։

 Հա յաս տա նը չի քրեակա նաց նում սե ռա կան զու գըն կե րոջ բռ նու թյու նը per se, ի տար բե րու թյուն որոշ 
երկր նե րի, օրի նակ` Ֆրան սիայի, որը սե ռա կան զու գըն կե րոջ բռ նու թյու նը հա մա րում է հան ցա գոր-
ծու թյուն և որը «վե րա բեր վում է զու գըն կե րոջ կող մից գոր ծադր ված բռ նու թյա նը … որ պես ֆի զի կա-
կան հան ցա գոր ծու թյան ծան րա ցու ցիչ հան գա ման քի…»39։

 Բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն ներ հա րուստ վկա յու թյուն են տրա մադ րում այն մա սին, որ ՍԶԲ-ն  
բռ նու թյան ամե նա տա րած ված ձևն է, որին են թարկ վում են կա նայք ամ բողջ աշ խար հում, հա մա ձայն 
ՄԱԿ -ի գլ խա վոր քար տու ղա րի զե կույ ցի` «ին տիմ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ 
բռ նու թյան տար բեր տե սակ նե րի տա րած վա ծու թյու նը, որը վկա յա կոչ վում է որ պես ըն տա նե կան  
բռ նու թյուն կամ ամուս նա կան բռ նու թյուն, այժմ լավ ապա ցուց ված է»40։

ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԲՌ Ն� ԹՅ�Ն 

Ըն տա նե կան բռ նու թյունն ավան դա կան և լայ նո րեն գոր ծած վող տեր մին է (հիմն ա կա նում) կա նանց 
նկատ մամբ ըն տա նե կան մի ջա վայ րում տե ղի ու նե ցող բռ նու թյան դեպ քե րի հա մար։ Այնուամենայնիվ, 
կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա տեքս տում աս տի ճա նա բար ի հայտ 
եկավ այն ըն կա լու մը, որ այս տեր մի նի իմաս տը կա րող է այդ պես նե ղաց վել միայն կա մա յա կա նո-
րեն, իսկ իրա կա նում այն ավե լի ընդ գր կուն տեր մին է։ Ըն տա նե կան բռ նու թյունն ըն տա նի քի ներ-
սում տե ղի ու նե ցող բռ նու թյուն է և չի սահ մա նա փակ վում միայն կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյամբ։ 
Այն կա րող է նաև ուղղ ված լի նել (ին չը սո վո րա բար պա տա հում է) երե խա նե րի և/ կամ ծե րե րի դեմ։ 
Այնուամենայնիվ, այն առա վել հա ճախ ուղղ ված է կա նանց և աղ ջիկ նե րի դեմ, որոնք, հա մա ձայն 
ըն տա նի քի ներ սում տե ղի ու նե ցող սե ռա կան բռ նու թյան, ամուս նա կան բռ նա բա րու թյան, արյու նա-
պղ ծու թյան և պատ վի հա մար կա տար վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի տա րած վա ծու թյան փաս տե րի և 
տվյալ նե րի, այս դեպ քե րի հիմն ա կան զո հերն են։ 

Այնուամենայնիվ, «ըն տա նե կան բռ նու թյուն» տեր մի նից գո նե առայժմ չի կա րե լի հրա ժար վել սե ռա-
կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց վի ճա կը նկա րագ րե լիս` տեր մի նի կի-
րառ ման եր կա րա ժա ետ ավան դույ թի, ինչ պես նաև հան րային քն նար կումն ե րում և քա րոզ չա կան 
և իրա զե կու թյան մա կար դա կի բարձ րաց մանն ուղղ ված բազ մա թիվ հրա պա րա կումն ե րում դրա հա-
ճախ օգ տա գործ ման պատ ճա ռով41։ Այս պի սով, մինչ շնոր հիվ իր ճշգր տու թյան «սե ռա կան զու գըն-
կե րոջ կող մից բռ նու թյուն» տեր մի նը նշ ված հար ցի շուրջ հրա պա րա կումն ե րում ավե լի ու ավե լի նա-
խընտ րե լի է դառ նում «ըն տա նե կան բռ նու թյուն» տեր մի նի հա մե մա տու թյամբ, դրանք վե րը նշ ված 
38 Կանանց նկատմամբ բռն�թյան բոլոր ձևերի արմատական վերացմանն �ղղված ջանքերի �ժեղաց�մ: ՄԱԿ-ի 

Գլխավոր ասամբլեայի թիվ 61/143 բանաձև, 19 դեկտեմբերի 2006թ. (փաստաթուղթ A/RES/ 61/143), (պարբերություն 4):
39 Ֆրանսիայ�մ կանանց նկատմամբ բռն�թյ�նը: ԿԽՎԿ կոմիտեի համար պատրաստված զեկույց, OMCT: Ժնև, 2003թ., 

էջ 11:
40 Կանանց նկատմամբ բռն�թյան վերաց�մը: ՄԱԿ ԳՔ հետազոտ�թյ�ն, էջ 43:
41 Տե´ս, օրինակ, Կանանց նկատմամբ բռն�թյան դեմ պայքարը և ՀՄՆ-ի իրականաց�մը: Ժնև, ԱՀԿ, 2005թ., էջ 4: 

Բռն�թյ�նների և առողջ�թյան հարցերով համաշխարհային զեկ�յց: Քրուգ Է.Գ. ևն., խմբ. Ժնև, ԱՀԿ, 2002թ., էջ 91:
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պատ ճառ նե րով եր բեմն փո խա րի նա բար են գոր ծած վում տվյալ զե կույ ցում, ինչ պես նաև հղումն ե-
րում և մեջ բե րումն ե րում և այլն։

 Հա մընդ հա նուր ու շադ րու թյունն աս տի ճա նա բար ուղղ վում է դե պի ըն տա նե կան բռ նու թյու նը` ըն տա-
նե կան մի ջա վայ րում կա նանց նկատ մամբ իրա կա նաց վող բռ նու թյան իմաս տով, քա նի որ բազ մա-
թիվ ու սումն ա սի րու թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ ըն տա նե կան բռ նու թյու նը գեն դե րային բռ նու թյան 
ամե նա տա րած ված ձևե րից է42։ Ներ կա հե տա զո տու թյու նը միտ ված է հաս տա տել այս եզ րա կա ցու-
թյուն նե րը։ Նախ և առաջ, երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց 8.0%-ն իրենց սե ռա կան զու գըն կե րոջ 
կող մից են թարկ վել է առն վազն մեկ տե սա կի ֆի զի կա կան բռ նու թյան։ Երկ րորդ, ամ բողջ ընտ րան քի 
կա նանց միայն 2%-ն է հա ղոր դել, որ երբ ևէ են թարկ վել է ֆի զի կա կան բռ նու թյան ոչ թե իր սե ռա կան 
զու գըն կե րոջ, այլ` ու րիշ տղա մար դու կող մից։ Եվ վեր ջա պես, խնդ րո առար կա ֆի զի կա կան բռ նու-
թյան գրե թե բո լոր օրի նակ ներն ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քեր էին, քա նի որ կա տար վել էին ըն-
տա նի քի ներ սում։ Հիմն ա կան բռ նա րար նե րը հայ րե րը կամ խորթ հայ րերն են, կամ ըն տա նի քի այլ 
տղա մարդ կամ կին ան դամն ե րը։ Նրանց հա մա տեղ բա ժին է ընկ նում կա տար ված բռ նու թյուն նե րի 
1.8% -ը, իսկ բռ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի մնա ցած 0.2% -ը կա տար վել են սի րած տղա նե րի կամ ու սու ցիչ-
նե րի կող մից։ 

Այս հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում, ինչ պես ավե լի վաղ նշ վեց, ըն տա նե կան բռ նու թյու նը (կամ սե-
ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյու նը) ըն կալ վում է որ պես գեն դե րային բռ նու թյուն ըն տա նե կան 
հա մա տեքս տում, այ սինքն` կնոջ նկատ մամբ զգա ցա կան, ֆի զի կա կան և/ կամ սե ռա կան բռ նու թյուն 
նրա ներ կայիս կամ նախ կին սե ռա կան զու գըն կե րոջ (ա մու սին կամ այլ տղա մարդ, որի հետ կի նը 
կա յուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ է, հատ կա պես երբ նրանք միասին են ապ րում) կող մից։ 

Ինչ պես գեն դե րային բռ նու թյունն ընդ հան րա պես, այն պես էլ ըն տա նե կան բռ նու թյու նը կապ ված է 
գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան հետ և հան դի սա նում է դրա ար դյուն քը, ինչն ու նի կա ռուց ված-
քային, տն տե սա կան, մշա կու թային և սո ցիալա կան պատ ճառ ներ և հիմն ա կա նում բխում է իշ խա նու-
թյան ան հա վա սա րակշ ռու թյու նից և տար բեր մի ջոց նե րի ան հա վա սար մատ չե լիու թյու նից ու դրանց 
նկատ մամբ ան հա վա սար վե րահս կո ղու թյու նից։ 

Ըն տա նի քում կա նանց խո ցե լիու թյան մե ծա ցու մը ու շադ րու թյան է ար ժա նա ցել մի ջազ գային մա-
կար դա կով։ ԵԱՀԿ Մար դու իրա վունք նե րի հար ցե րով լրա ցու ցիչ հան դի պումն ե րը «Կա նանց նկատ-
մամբ բռ ն� թյան կան խար գե լ� մը և դրա դեմ �ղղ ված պայ քա րը» (ո րոնք գու մար վել են Վիեն նա յում 
2002թ. մար տին) մատ նան շել են, որ «տու նը, որը պետք է լի ներ որ պես ամ րոց, իրա կա նում սպառ նա-
լիք է ներ կա յաց նում շատ կա նանց հա մար»43։ 

Ա ռա ջի նը և ամե նա կար ևո րը պետք է շեշ տել, որ ըն տա նե կան բռ նու թյու նը շատ երկր նե րում և մի-
ջազ գային մա կար դա կով այլևս չի ըն կալ վում որ պես ան ձնա կան /ըն տա նե կան խն դիր։ Այն ըն դուն-
վում է որ պես սո ցիալա կան, մշա կու թային, կր թա կան, տն տե սա կան, իրա վա կան և մար դու իրա-
վունք նե րին, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան, մտա վոր, սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան 
հար թու թյուն նե րին փոխ հատ վող հան րային հիմն ախն դիր, որը կա րող է ու նե նալ քա ղա քա կան հե-
տ ևանք ներ և ար ձա գանք ներ։

Խնդ րի բազ մա շեր տու թյունն ու նր բու թյու նը, նրա հա մա տա րած բնույ թի մա սին ավե լա ցող ապա-
ցույց նե րը և մարդ կային ու սո ցիալա կան մեծ ծախ սե րը, որոնց այն հան գեց նում է, ինչ պես նաև կա-
նանց նկատ մամբ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից դրս ևոր վող բռ նու թյու նը կան խե լու և դրա դեմ 
պայ քա րե լու պե տու թյուն նե րի հանձ նա ռու թյու նը խթա նե ցին հե տա գա հե տա զո տու թյան իրա կա նա-
ցու մը։ Այն նե րա ռում է կոնկ րետ դեպ քե րի ու սումն ա սի րու թյուն ներ, հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն-
42 Տե´ս, օրինակ, Կանանց նկատմամբ բռն�թյան դեմ պայքարը. ծրագրերի փորձարկ�մ և իրականաց�մ: Հռոմ, ՄԱԲՀ, 

2003թ., էջ 10:
43 ԵԱՀԿ Մարդու իրավունքների հարցերով լրացուցիչ հանդիպումներ` «Կանանց նկատմամբ բռն�թյան կանխարգել�մը 

և դրա դեմ �ղղված պայքարը»: Վիեննա, 2002թ., էջ 2: Զարգացնելով թեման և շարունակելով օգտագործել այս 
փոխաբերությունը` Բալթյան երկրների խորհրդի հանձնակատար Հելե Դեգնը շեշտեց, որ ներկայումս բազմաթիվ 
եվրոպական հանրություններում «սպառնալիքները ծնվում են ամրոցի ներսում ... Շատ կանայք … գտնվում են 
ընտանեկան ամրոցի ծուղակում, ինչն իրականում ավելի շուտ բանտ է կամ զնդան…»: Նույն տեղում, էջ 21:
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ներ, բազ մա թիվ երկր նե րի բնակ չու թյան վրա հիմն ված փոխ հատ վող հե տա զո տու թյուն ներ և այլն, 
որոնք կամ բա ցա ռա պես ուղղ ված են ՍԶԲ եր ևույ թին, կամ ավե լի հա ճախ` կա նանց նկատ մամբ 
բռ նու թյան առա վել ընդ գր կուն հա մա տեքս տին։ Սույն հե տա զո տու թյունն ու սումն ա սի րում է կա նանց 
նկատ մամբ բռ նու թյան տար բեր տե սան կյուն նե րը` միև նույն ժա մա նակ մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նե-
լով ՍԶԲ խնդ րին։ 

Այս գլ խում ներ կա յաց ված են այն կա նանց հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը, ով քեր հիմն ա կա ն�մ (բայց 
ոչ բա ցա ռա պես) ու նեն կամ նախ կի նում ու նե ցել են զու գըն կեր ներ։ Սրանք այն կա նայք են, ով քեր 
կամ ամուս նա ցած են օրեն քով, կամ քա ղա քա ցիական կար գով։ Այս տեղ ան հրա ժեշտ է մի կար ևոր 
նշում. աղյու սակ նե րում «ա մուս նա կան կար գա վի ճակ» տեր մի նը (ո րը ներ կա յաց ված է երեք կա-
տե գո րիայով` «երբ ևէ չա մուս նա ցած», «ներ կա յումս ամուս նա ցած» և «նախ կի նում ամուս նա ցած»), 
որն օգ տա գործ ված է ամ բողջ զե կույ ցում, իրա կա նում պայ մա նա կան տեր մին է` նկա րագ րե լու ոչ 
միայն վե րոն շյալ ամուս նու թյուն նե րի բո լոր տե սակ նե րը, այլև որ ևէ սե ռա կան զու գըն կե րոջ գո յու-
թյու նը ներ կա յում կամ ան ցյա լում կամ նրա բա ցա կա յու թյու նը։ Այս պի սով, «ներ կա յումս (նախ կի նում) 
ամուս նա ցած» նշա նա կում է ներ կա յումս (կամ նախ կի նում) սե ռա կան զու գըն կեր /ա մու սին ու նե ցող 
կին, իսկ «երբ ևէ չա մուս նա ցած» նշա նա կում է կին, որը երբ ևէ չի ու նե ցել սե ռա կան զու գըն կեր, այդ 
թվում` ամու սին։

 Քա նի որ կա նանց նկատ մամբ սե ռա կան զու գըն կեր նե րի բռ նա րարք ներն իրենց բնույ թով և դա ժա-
նու թյամբ տար բեր վում են ըստ բռ նու թյան տար բեր տե սակ նե րի` մի մյանց միջև և տե սա կի ներ սում, 
հե տա զո տու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, դրան ցից յու րա քան չյու րին ան դրա դառ նում են առան ձին - 
ա ռան ձին։ Ներ կա հե տա զո տու թյու նը հետ ևում է այս մո դե լին` հե տա զո տե լով բռ նու թյան տա րած վա-
ծու թյու նը և հնա րա վո րու թյան դեպ քում բռ նա րարք նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը յու րա քան չյուր կա-
տե գո րիայում։

 Քա նի որ հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած կա նայք հարց վել են իրենց ան ձնա կան փոր ձա ռու թյան 
մա սին, ապա հաս կա նա լի է, որ սույն հե տա զո տու թյու նը զբաղ վում է միայն այն պի սի բռ նա րարք նե-
րի ու սումն ա սի րու թյամբ, որոնք չեն ավարտ վել մա հով, քա նի որ ան կախ այդ բռ նա րարք նե րի դա ժա-
նու թյու նից և դրանց հետ ևանք նե րից, զոհ դար ձած կա նայք ողջ են մնա ցել։ 

Այս գլ խում «տա րած վա ծ# թյ#ն» տեր մինն օգ տա գործ վում է ներ կա յաց նե լու երբ ևէ զու գըն կեր ու-
նե ցած կա նանց մաս նա բա ժի նը, ով քեր սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից են թարկ վել են բռ նու թյան 
իրենց կյան քի որ ևէ հատ վա ծում (« տա րած վա ծու թյու նը կյան քի ըն թաց քում») կամ հե տա զո տու թյա-
նը նա խոր դած 12 ամիս նե րի ըն թաց քում (« տա րած վա ծու թյու նը կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծում»), 
մինչ դեռ «հա ճա խա կա ն# թյ# նը» ներ կա յաց նում է երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց մաս նա բա-
ժի նը, ով քեր սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից են թարկ վել են բռ նու թյան կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում (հե տա զո տու թյա նը նա խոր դած 12 ամիս նե րին կամ դրա նից առաջ) մի քա նի ան գամ (ին չը 
չափ վել է երեք կա տե գո րիայով` «մեկ ան գամ», «մի քա նի ան գամ» և «շատ ան գամ»)44։

 Գեն դե րային բռ ն� թյան ինչ լի նե լու կամ չլի նե լու հետ կապ ված անո րո շու թյուն նե րից, թյու ր- 
ըմբռ նումն ե րից և սուբյեկ տիվ ըն կա լումն ե րից ու կար ծիք նե րի տար բե րու թյու նից խու սա փե լու նպա-
տա կով կա նանց ան ձնա կան փոր ձա ռու թյուն նե րին վե րա բե րող հար ցե րը ձևա կերպ վել են զգու շու-
թյամբ և խնամ քով, ին չի մա սին վկա յում են հե տա զո տու թյան հա մա պա տաս խան հատ ված նե րը։ 
Միև նույն ժա մա նակ, կար ևոր է նաև ստու գել հարց վող նե րի գի տե լիք նե րը և սե ռա կան զու գըն կե րոջ 
կող մից գեն դե րային բռ նու թյան մա սին նրանց տե սան կյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը։ Հետ-
ևա բար նրանց հարց էր ուղղ վել, թե արդյո՞ք իրենք գեն դե րային բռ նու թյուն են հա մա րում որո շա կի 
դեպ քեր։ Աղյու սակ 2.1 -ը ներ կա յաց նում է նրանց ար ձա գանք նե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը։ Բռ նու-

44 Բազմաթիվ երկրների բնակչության վրա հիմնված և այլ հետազոտություններում այս տերմինների օգտագործման 
բացատրության և նկարագրության համար տե´ս Էլսբերգ Մ. և Հեյզ Լ., Ուս�մնասիրելով կանանց նկատմամբ 
բռն�թյ�նը. Գործնական �ղեց�յց հետազոտողների և իրավապաշտպանների համար: Վաշինգտոն, ԱՀԿ, PATH, 
2005թ., էջ 86, և Կանանց նկատմամբ բռն�թյան բոլոր ձևերի վերաբերյալ մանրամասն հետազոտ�թյ�ն: ՄԱԿ-ի 
Գլխավոր քարտուղարի զեկույց: Նյու Յորք, ՄԱԿ, 2006թ. (փաստաթուղթ A/61/122/Add.1), էջ 60: Կանանց նկատմամբ 
բռն�թյան վերաց�մը: ՄԱԿ ԳՔ հետազոտ�թյ�ն, էջ 70:



- 37 -

թյան և դրա տար բեր դրս ևո րումն ե րի մա սին կա նանց պատ կե րա ցու մը նույն պես կար ևոր է, որով-
հետև այն ձևա վո րում է նրանց ըն կա լումն երն ու վե րա բեր մուն քը, որոնք ու նեն լուրջ ան ձնա կան և 
սո ցիալա կան նշա նա կու թյուն, հետ ևանք ներ և ար ձա գանք ներ։

 Ա ղյ# սակ 2.1. Հարց վող նե րի ըն կա լ# մը գեն դե րային բռ ն# թյան վե րա բե րյալ 
Ընտ րան քի 15-59 տա րե կան կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի, 
ով քեր դրա կան են պա տաս խա նել այն հար ցին, թե արդյո՞ք սե ռա կան զ� գըն կե րոջ /ա մ�ս ն� ստորև նշ ված 
գոր ծո ղ� թյ�ն նե րը գեն դե րային բռ ն� թյ�ն են:
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15-24 89.0 56.5 77.1 61.9 64.0 63.7 83.4 90.9 297
15-19 84.3 66.7 73.0 66.9 69.8 69.3 78.8 86.4 128
20-24 92.6 48.7 80.1 58.2 59.5 59.5 86.9 94.4 169

25-34 92.3 59.8 80.8 72.3 73.4 71.3 90.7 96.6 518
35-44 92.4 47.6 79.7 61.7 68.1 69.7 90.4 95.9 705
45-59 91.3 51.6 77.2 61.2 65.8 67.5 88.4 94.7 1,229

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 93.1 55.8 81.8 68.0 72.5 72.0 91.0 96.2 2,011
Եր ևան 91.9 67.0 83.5 71.8 75.4 76.1 93.9 97.2 792
Այլ քա ղա քային 93.9 48.6 80.7 65.6 70.6 69.3 89.2 95.5 1,219

Գյու ղա կան 87.2 44.0 69.4 51.2 54.3 58.6 82.7 91.7 738

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
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կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Երբ ևէ  

չա մուս նա ցած 88.1 60.3 77.9 68.8 69.5 71.3 83.8 91.3 382

Ներ կա յումս  
ամուս նա ցած 92.4 49.9 78.8 61.5 66.9 67.4 89.7 95.9 2,082

Նախ կի նում  
ամուս նա ցած 89.5 62.7 76.7 71.4 70.3 71.3 89.0 93.2 285

Ե
 րե
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ա

 նե
 րի

 
թ

ի վ
ը

0 89.0 58.9 78.1 68.4 69.3 70.3 84.6 92.0 470

1-2 92.9 53.0 82.1 65.3 70.1 70.1 90.7 96.0 1,495

3+ 90.4 48.2 71.9 57.2 61.9 64.0 87.7 94.8 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել 69.9 57.0 65.2 60.4 57.0 57.0 69.9 69.9 8

Ընդ հա նուր 
տար րա կան 88.1 43.4 67.4 47.7 52.4 49.8 78.6 93.3 118

Ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ 90.3 45.4 74.3 56.0 61.9 62.5 86.6 93.7 1,104

Մի ջին  
մաս նա գի տա կան 91.1 54.2 79.4 67.4 67.6 68.5 89.0 95.0 881

Բարձ րա գույն 95.2 64.7 86.7 74.1 80.4 81.9 94.3 97.7 638

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 91.5 52.1 79.6 64.2 67.7 66.7 88.0 94.4 1,712
Աշ խա տող 91.2 54.3 77.0 64.0 69.4 73.4 90.9 95.9 873
Սե զո նային  
աշ խա տանք 93.3 50.4 76.8 55.3 58.9 61.6 86.4 95.7 149

Այլ 89.0 40.3 57.4 38.9 42.0 33.5 79.3 89.0 15
Ըն դա մե նը 91.5% 52.7% 78.5% 63.5% 67.6% 68.4% 88.8% 95.0% 2,749
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Ար ժա նա հի շա տակ է, որ հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյան կար ծի քով 
կնոջ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, որը հան գեց նում է ֆի զի կա կան 
վնաս ված քի և ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյան, բռ նու թյուն է (հա մա պա տաս խա նա բար` 
91.5% և 88.8%)։ Հարց վող նե րի ավե լի քան երեք քա ռոր դը (78.5%) բռ նու թյուն են հա մա րում կնո ջը 
հրա պա րա կավ նվաս տաց նե լը։ Կա նանց ավե լի փոքր տո կո սը բռ նու թյուն է հա մա րում փո ղից զր կե լը 
(67.6%) կամ կնոջն աշ խա տել ար գե լե լը (68.4%) (դ րանք իրա կա նում այս պես կոչ ված «տն տե սա կան 
բռ նու թյան» տե սակ ներ են) կամ բա նա վոր սպառ նա լիք նե րը (63.5%) (այդ թվում` բա ժան վե լու կամ 
վնաս վածք հասց նե լու սպառ նա լիք նե րը)։ Հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց միայն 52.7%-ն է բռ նու-
թյուն հա մա րում բա նա վոր վի րա վո րան քը (այդ թվում` զր պար տե լը, չա րա խո սե լը և բղա վե լը)։ 

Ինչ պես վկա յում են աղյու սա կում ամ փոփ ված տվյալ նե րը, բռ նու թյան վե րա բե րյալ հարց վող նե րի 
ըն կա լու մը տար բեր վում է ոչ միայն ըստ նրանց կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի, այլև խնդ րո առար-
կա բռ ն� թյան ձևի։ Այլ կերպ ասած` ան հա տա կան կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի (ի նչ պես` տա-
րիք, կր թու թյուն, ամուս նա կան կար գա վի ճակ, բնա կու թյան վայր կամ երե խա նե րի թիվ) հա րա բե-
րա կան կշի ռը տար բեր է` կախ ված նրա նից, թե ինչ պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ են գնա հատ վում որ պես 
բռ նու թյուն։ 

Օ րի նակ` տվյալ նե րը վկա յում են, որ տա րի քը տար բե րա կիչ գոր ծոն չէ, երբ կի նը որ պես բռ նու թյուն է 
գնա հա տում սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից ցու ցա բեր ված այն վար քա գի ծը, որը հան գեց րել է կնոջ 
ֆի զի կա կան վնաս ված քի և, թե կուզ ավե լի քիչ չա փով, ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյան։ 
Կա նանց տա րի քային տար բեր խմ բե րում վե րոն շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մար վում են բռ նու թյուն` 
89.0%-92.4% առա ջի նի դեպ քում և 83.4%-90.7%` երկ րոր դի դեպ քում, եթե հաշ վի չեն առն վում ամե-
նաե րի տա սարդ են թախմ բից (15-19 տա րե կան) ստաց ված տվյալ նե րը։ Այս են թախմ բում վե րոն շյալ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը բռ նու թյուն որա կող կա նանց մաս նա բա ժի նը 7 տո կո սային կե տով ավե լի ցածր 
է գրանց ված մի ջին ար ժե քից առա ջին դեպ քում և 9.5 տո կո սային կե տով` երկ րորդ դեպ քում։ Նույ նը 
վե րա բե րում է նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի նկատ մամբ կա նանց դիր քո րոշ մա նը։

 Տա րի քը որ պես գոր ծոն նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում «տն տե սա կան բռ նու թյան» դեպ քում։ Չնա յած 
հարց վող նե րի այն մաս նա բա ժի նը, ով քեր փո ղից զր կե լը կամ կնոջն աշ խա տել ար գե լե լը բռ նու թյուն 
են հա մա րում, ավե լի փոքր է, քան ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռ նու թյան դեպ քում, այնուամենայնիվ 
այս տեղ օրի նա չա փու թյունն այլ է և տա րի քը նշա նա կու թյուն ու նի։ Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից 
կնո ջը փո ղից զր կե լը բռ նու թյուն հա մա րող նե րի ամե նա ցածր ցու ցա նի շը գրանց վել է 15-24 տա րե-
կան նե րի (64.0%), և էլ ավե լի ցածր` 20-24 տա րե կան նե րի են թախմ բե րում (59.5%): Ամե նա բարձր ցու-
ցա նի շը գրանց վել է 25-34 տա րե կան են թախմ բում (73.4%), որը նվա զում է 35-44 և 45-59 տա րե կան-
նե րի են թախմ բե րում (հա մա պա տաս խա նա բար` 68.1% և 65.8%)։ Պատ կե րը նույնն է կնոջն աշ խա տել 
ար գե լե լը որ պես բռ նու թյուն հա մա րող նե րի դեպ քում (տո կո սային ցու ցա նիշ նե րը շատ նման են նա-
խորդ օրի նա կին)։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ այն դեպ քում, երբ բռ նու թյան ցան կա ցած տե սա կի հետ կապ ված կտ րուկ 
տար բե րու թյուն է դի տարկ վում եր կու հա ջոր դա կան են թախմ բե րի (15-19 և 20-24 տա րե կան նե րի) 
կար ծիք նե րի միջև, ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռ նու թյան ու նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի դեպ քում 
առա ջին են թա խումբն ավե լի քիչ է հակ ված բռ նու թյուն որա կե լու հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն-
նե րը, մինչ դեռ «տն տե սա կան բռ նու թյան» դեպ քում (բա նա վոր վի րա վո րան քի ու բա նա վոր սպառ-
նա լիք նե րի)` միան գա մայն հա կա ռակ պատ կերն է։ 

Ըստ «բ նա կու թյան վայ րի» գոր ծո նի` տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ թեև 5-7 տո կո սային կե տի տար-
բե րու թյուն կա Եր ևա նից և այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րից հարց վող նե րի միջև, նրանց (միասին 
և առան ձին վերց րած) և գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ապ րող նե րի միջև այս տար բե րու թյունն ավե-
լի մեծ է և մի ջի նը կազ մում է 10 կամ ավե լի տո կո սային կետ։ Այս պի սով, ստի պո ղա կան սե ռա կան 
հա րա բե րու թյու նը բռ նու թյուն է հա մա րում քա ղա քային բնա կա վայ րե րից հարց ված նե րի 91.0% -ը, ի 
տար բե րու թյուն գյու ղա կան բնա կա վայ րե րից հարց ված նե րի 82.7% -ի: Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող-
մից կնո ջը հրա պա րա կավ նվաս տաց նե լը բռ նու թյուն է հա մա րում քա ղա քաբ նակ նե րի 81.8% -ը` գյու-
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ղաբ նակ նե րի 69.4% -ի դի մաց։ Տար բե րու թյու նը շատ ավե լի մեծ է, երբ խոս քը վե րա բե րում է կնոջն 
աշ խա տել ար գե լե լուն (68.0% -ը` 51.2% -ի դի մաց), փո ղից զր կե լուն (72.5% -ը` 54.3% -ի դի մաց) և բա նա-
վոր սպառ նա լիք նե րին (68.0% -ը` 51.2% -ի դի մաց):

 Միակ բա ցա ռու թյու նը (բա ցի այն գոր ծո ղու թյուն նե րից, որոնք հան գեց նում են ֆի զի կա կան վնաս-
վածք նե րի և մե ծա պես ու գրե թե միաձայն հա մար վում են բռ նու թյուն հարց ված նե րի բո լոր են թա-
խմ բե րի կող մից) բա նա վոր վի րա վո րան քի ըն կա լումն է։ Մի կող մից մեծ տար բե րու թյուն կա քա-
ղա քային բնա կա վայ րե րից (ն րանց 48.6% -ը հա մա րում է բռ նու թյուն) և գյու ղա կան բնա կա վայ րե րից 
հարց ված նե րի (44.0%), իսկ մյուս կող մից` եր ևա նաբ նակ նե րի (67.0%) կար ծիք նե րի միջև։ Այս պի սով, 
եթե եր ևա նաբ նակ նե րի եր կու եր րոր դը բռ նու թյուն է հա մա րում իր սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից 
բա նա վոր վի րա վո րան քը, ապա այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րից և գյու ղա կան բնա կա վայ րե րից 
հարց ված նե րի կե սից քիչն ու նի այս դիր քո րո շու մը։ 

Ե րե խա նե րի թվա քա նա կի գոր ծո նը միատե սակ ազ դե ցու թյուն չու նի։ Այս պես, երեք և ավե լի երե խա 
ու նե ցող հարց վող նե րի տո կո սը, ով քեր հակ ված են վե րոն շյալ բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը բռ նու թյուն 
հա մա րե լու, ավե լի ցածր է, քան մեկ կամ եր կու երե խա ու նե ցող նե րի (բա ցա ռու թյամբ ստի պո ղա կան 
սե ռա կան հա րա բե րու թյան և ֆի զի կա կան բռ նու թյան դեպ քե րի) կամ երե խա չու նե ցող նե րի ցու ցա-
նիշ նե րը։ 

Ա վե լի խա ռը և ոչ հս տակ միտ վա ծու թյուն կա, երբ հա մե մա տում ենք մեկ կամ եր կու երե խա ու նե-
ցող հարց վող նե րի տվյալ նե րը երե խա չու նե ցող նե րի տվյալ նե րի հետ։ Նրանց կար ծիք ներն իրա կա-
նում հա մընկ նում են «տն տե սա կան բռ նու թյան» գնա հատ ման ժա մա նակ (հա մա պա տաս խա նա բար` 
70.1% և 70.3% կնոջն աշ խա տել ար գե լե լու դեպ քում և հա մա պա տաս խա նա բար` 70.1% և 69.3% փո ղից 
զր կե լու դեպ քում)։ Ինչ վե րա բե րում է կամ քին հա կա ռակ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նա լուն, ֆի-
զի կա կան վնաս ված քին և նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քին, ապա դրանք բռ նու թյուն հա մա րող նե-
րի տո կոսն ավե լի բարձր է մեկ կամ եր կու երե խա ու նե ցող նե րի, քան երե խա չու նե ցող նե րի շր ջա-
նում (հա մա պա տաս խա նա բար` 90.7% -ը` 84.6% -ի դի մաց, 92.9% -ը` 89.0% -ի դի մաց և 82.1% -ը` 78.1% -ի 
դի մաց)։ Սա կայն պատ կե րը բո լո րո վին այլ է բա նա վոր սպառ նա լիք նե րի և հատ կա պես բա նա վոր 
վի րա վո րան քի դեպ քում (հա մա պա տաս խա նա բար` 65.3% -ը` 68.4% -ի դի մաց և հա մա պա տաս խա նա-
բար` 53.0% -ը` 58.9% -ի դի մաց)։

Հս տակ ար տա հայտ ված միտ վա ծու թյուն է դի տարկ վում տվյալ ներն ըստ «ա մուս նա կան կար գա վի-
ճա կի» վեր լու ծե լիս։ Երբ ևէ սե ռա կան զու գըն կեր չու նե ցած և վե րոն շյալ բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը 
որ պես բռ նու թյուն որա կող հարց վող նե րի տո կո սը գրե թե նույնն է, ինչ որ նախ կի նում սե ռա կան զու-
գըն կեր ու նե ցած կա նանց դեպ քում (հա մա պա տաս խա նա բար` 71.3% և 71.3% կնոջն աշ խա տել ար-
գե լե լու, 69.5% և 70.3% փո ղից զր կե լու, 77.9% և 76.7% նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի, 88.1% և 89.5% 
ֆի զի կա կան վնաս ված քի, 68.8% և 71.4% բա նա վոր սպառ նա լիք նե րի, 60.3% և 62.7% բա նա վոր վի-
րա վո րան քի դեպ քում)։ Միակ բա ցա ռու թյու նը ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նա լու 
դեպ քում է, որը որ պես բռ նու թյուն գնա հա տող նե րի տո կո սը առա ջին խմ բում նշա նա կա լիորեն ավե լի 
ցածր է, քան երկ րոր դում (83.8% -ը` 89.0% -ի դի մաց)։

Նշ ված եր կու են թախմ բե րի և ներ կա յումս սե ռա կան զու գըն կեր ու նե ցող կա նանց միջև տար բե րու-
թյու նը շատ հս տակ է (հատ կա պես` կապ ված բա նա վոր վի րա վո րան քի և բա նա վոր սպառ նա լիք նե րի 
ու «տն տե սա կան բռ նու թյան» տե սակ նե րի գնա հատ ման հետ), քա նի որ վեր ջինն առանձ նա նում է 
առա ջին եր կու խմ բե րից։ Անհ րա ժեշտ է նշել, այնուամենայնիվ, որ ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա-
բե րու թյան գնա հատ ման դեպ քում ներ կա յումս սե ռա կան զու գըն կեր ու նե ցող և ստի պո ղա կան սեք սը 
բռ նու թյուն հա մա րող հարց վող նե րի մաս նա բա ժի նը գրե թե նույնն է, ինչ որ նախ կի նում սե ռա կան 
զու գըն կեր ու նե ցած հարց վող նե րի դեպ քում։ Այս առու մով այս եր կու են թախմ բե րը կտ րուկ տար բեր-
վում են երբ ևէ սե ռա կան զու գըն կեր չու նե ցած հարց վող նե րից։

Կր թու թյու նը մի գոր ծոն է, որը տար բե րա կում է հարց վող նե րին ամե նա ցայ տուն, կա յուն և միատե-
սակ ձևով` կապ ված նրանց կող մից վե րոն շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը բռ նու թյուն գնա հա տե լու հետ։ 
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Աչ քի է ընկ նում կր թա կան մա կար դա կի և վե րոն շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը բռ նու թյուն ըն կա լե լու միջև 
ու ժեղ փոխ կա պակց վա ծու թյու նը։ Ավե լի կոնկ րետ, կր թա կան մա կար դա կի և նշ ված գոր ծո ղու թյուն-
նե րը որ պես կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյուն որա կե լու միջև դիտ վում է ու ղիղ հա րա բե րակ ցու թյուն, 
մաս նա վո րա պես` որ քան բարձր է կր թա կան մա կար դա կը, այն քան ավե լի բարձր է այս գոր ծո-
ղ# թյ#ն նե րը բռ ն# թյ#ն որա կող նե րի մաս նա բա ժի նը։ Չկա կր թա կան մա կար դա կի կամ բռ ն�-
թյան ձևի հետ կապ ված այս մի տ� մից և որ ևէ շե ղ�մ։

 Մեկ այլ կար ևոր մի տում է այն, որ առան ձին են թախմ բե րի միջև տար բե րու թյուն նե րը բա վա կա նին 
մեծ են ըստ բռ նու թյան բո լոր ձևե րի և որ մի ջի նում դրանք գե րա զան ցում են նաև այլ գոր ծոն նե րով 
պայ մա նա վոր ված խմ բե րի ցու ցա նիշ նե րը (ը ստ բնա կու թյան վայ րի, ամուս նա կան կար գա վի ճա կի, 
երե խա նե րի քա նա կի և տա րի քի)։ Սա վե րա բե րում է նաև ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյան 
և ֆի զի կա կան վնաս վածք հասց նող գոր ծո ղու թյուն նե րի գնա հա տա կա նին, երբ մյուս գոր ծոն նե րի 
հետ կապ ված տվյալ նե րը կամ հա մընկ նում են, կամ այդ են թախմ բե րի միջև ոչ հա վաս տի տար բե-
րու թյուն ներ են ար ձա նագր վում։ 

Այս պի սով, ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյու նը հա մա րում են բռ նու թյուն բարձ րա գույն  
կր թու թյամբ հարց վող նե րի 94.3% -ը` տար րա կան կր թու թյամբ հարց վող նե րի 78.6% -ի դի մաց (մի-
ջին մաս նա գի տա կան և ընդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյամբ հարց վող նե րի հա մա պա տաս խա նա-
բար` 89.0% և 86.6% -ը )։ Նմա նա պես, ֆի զի կա կան վնաս վածք պատ ճա ռող զու գըն կե րոջ վար քա գի ծը  
բռ նու թյուն է հա մա րում բարձ րա գույն կր թու թյամբ հարց վող նե րի 95.2% -ը` տար րա կան կր թու թյամբ 
հարց վող նե րի 88.1% -ի դի մաց (միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան և ընդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյամբ 
հարց վող նե րի հա մա պա տաս խա նա բար` 91.1% և 90.3% -ը )։

 Պա կաս տպա վո րիչ չեն բռ նու թյան առան ձին տե սակ նե րի գնա հատ ման դեպ քում են թախմ բե րի միջև 
տար բե րու թյուն նե րը ոչ միայն տար բեր գոր ծոն նե րի տե սան կյու նից, այլև հենց նույն` կր թու թյան գոր-
ծո նի շր ջա նակ նե րում։ Սա վե րա բե րում է հարց վող նե րի են թախմ բե րի միջև տար բե րու թյուն նե րին 
(ո րոնք կա րող են վե րագր վել կր թու թյա նը) նրանց կող մից այն գոր ծո ղու թյուն նե րի գնա հատ ման 
դեպ քում, որոնք մի ջազ գայ նո րեն լայն ճա նա չում ու նեն և աս տի ճա նա բար պե տա կա նո րեն ըն դուն-
վում են որ պես «հո գե բա նա կան բռ նու թյուն» և «տն տե սա կան բռ նու թյուն»։

« Հո գե բա նա կան բռ նու թյուն» կա տե գո րիայի բո լոր երեք ձևե րը, որոնք նշ ված են աղյու սա կում, լավ 
ներ կա յաց նում են պատ կե րը։ Այս պես, բա նա վոր սպառ նա լիք նե րը բռ նու թյուն հա մա րող հարց վող-
նե րի մաս նա բա ժին ներն ըստ տար րա կան, միջ նա կարգ, մի ջին մաս նա գի տա կան և բարձ րա գույն  
կր թու թյան հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են 47.7%, 56.0%, 67.4% և 74.1%։ Բա նա վոր վի րա վո րան-
քի դեպ քում` հա մա պա տաս խա նա բար 43.4 %, 45.4%, 54.2% և 64.7%, իսկ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն-
քի դեպ քում` հա մա պա տաս խա նա բար 67.4%, 74.3%, 79.4% և 86.7%։

«Տն տե սա կան բռ նու թյան» կա տե գո րիայի եր կու տե սակ նե րը` փո ղից զր կե լը և կնոջն աշ խա տել ար-
գե լե լը, նույն պես լավ ար տա հայ տում են այս մի տու մը։ Այս պի սով, առա ջի նի դեպ քում տո կո սային 
մաս նա բա ժին նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են 52.4%, 61.9%, 67.6% և 80.4%, իսկ երկ րոր դի 
դեպ քում` հա մա պա տաս խա նա բար 49.8%, 62.5%, 68.5% և 81.9%։ 

Այս պի սով, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ԳԲ -ի հա մա պա տաս խան ըն կա լում ու նե ցող կա նանց մաս նա-
բա ժի նը խիստ տա տան վում է` կախ ված բռ նու թյան տե սա կի և հարց վող նե րի կեն սագ րա կան բնու-
թագ րիչ նե րից։ Այնուամենայնիվ, չնա յած այս տար բե րու թյուն նե րին, կա նանց մե ծա մաս ն� թյ� նը (և 
ոչ թե հա զիվ կե սը) ու նի գեն դե րային բռ նու թյան բո լոր ձևե րի հա մար ժեք ըն կա լում։ Սա կայն նաև 
պետք է նշել, որ այս մե ծա մաս նու թյու նը լայ նո րեն տա տան վում է` գե րակշ ռո ղից (ֆի զի կա կան վնաս-
վածք նե րի և ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյան առն չու թյամբ) մինչև շատ (սե ռա կան զու-
գըն կե րոջ կող մից կնո ջը հրա պա րա կավ նվաս տաց նե լու գնա հատ ման), այ նու հետև մինչև ակն հայտ 
(տն տե սա կան բռ նու թյան և բա նա վոր սպառ նա լիք նե րի հետ կապ ված) և մինչև ան նշան (կապ ված 
բա նա վոր վի րա վո րան քի հետ)։

 Նույ նիսկ եթե կար ևոր է ճա նա չել, թե ո՞րն է գեն դե րային բռ նու թյու նը, դա միայն առա ջին քայլն է։ 
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Թե կուզև ճա նա չե լով գեն դե րային բռ նու թյու նը` ան ձը կա րող է թաքց նել և ար դա րաց նել այն մի շարք 
պատ ճառ նե րով։ Ահա թե ին չու կար ևոր է ի հայտ բե րել գեն դե րային բռ նու թյան նկատ մամբ մեր վե-
րա բեր մուն քը։ Այս հար ցին է նվիր ված սույն գլ խի հա ջորդ հա տուկ են թա բա ժին նե րից մե կը։

 ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ/Զ ԳԱ ՑԱ ԿԱՆ ԲՌ Ն� ԹՅ�Ն

Չ նա յած որոշ գիտ նա կան ներ և բժիշկ ներ փոր ձում են հս տակ կար գա վո րել այս կա տե գո րիան` բա ժա-
նե լով այն եր կու մա սի, առանձ նաց նե լով հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը զգա ցա կա նից, այնուամենայնիվ 
դրա հա մար չկան կա յուն հիմ քեր և հիմն ա կա նում այս եր կու տեր մին ներն օգ տա գործ վում են փո խա-
րի նա բար։

 Հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ծա վա լուն խումբ է, որն ընդ գր կում է զր պար-
տան քը կամ ար հա մար հան քը, հո գե բա նա կան շան տա ժը կամ բա նա վոր վի րա վո րան քը, այդ թվում` 
անար գան քը և սպառ նա լիք նե րը, ահա բե կումն ու ագ րե սիվ բղա վե լը, զր պար տե լը, վա խեց նե լը, ստո-
րաց նե լը և «հո գե բա նա կան ահա բե կու թյու նը»45:

 Բազ մա թիվ երկր նե րի բնակ չու թյան վրա հիմն ված փոխ հատ վող հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց-
ման նպա տա կով ԱՀԿ -ի մշա կած հար ցա շա րը, որը նաև օգ տա գործ վել է այս հե տա զո տու թյան մեջ, 
բևեռ վում է հո գե բա նա կան բռ նու թյան չորս հիմն ա կան ձևե րի վրա. (ա) կնո ջը վի րա վո րել կամ ստի-
պել նրան վատ մտա ծել իր մա սին, (բ) նվաս տաց նել կամ ստո րաց նել կնոջն այլ մարդ կանց ներ կա-
յու թյամբ, (գ) կնո ջը դի տա վո րյալ վա խեց նել կամ ահա բե կել և (դ) սպառ նալ վնա սել կնո ջը կամ նրա 
սի րե լի մե կին։ Թեև այս ցու ցակն ըստ էու թյան ընդ գր կուն է, այն ան շուշտ դուրս է թող նում հո գե բա-
նա կան բռ նու թյան որոշ կար ևոր ձևեր, որոնց ներ կա յաց ման հա մար վե րոն շյալ չորս ձևե րը կա րող 
են ծա ռայել միայն խիստ սահ մա նա փակ չա փով։ Այս պես, բռ նու թյու նը կամ բռ նու թյան սպառ նա լի քը` 
ուղղ ված կնոջ երե խայ (ներ) ին, կնոջ նկատ մամբ հո գե բա նա կան բռ նու թյան ամե նա դա ժան ձևե րից 
մեկն է։ Սա կայն գո յու թյուն ու նե ցող ձևա չա փը լա վա գույն դեպ քում հնա րա վոր է դարձ նում հո գե բա-
նա կան բռ նու թյան այս ձևի վե րա բե րյալ ձեռք բե րել միայն անուղ ղա կի ապա ցույց ներ։ 

Այս հե տա զո տու թյան տվյալ ներն ան կաս կած ցույց են տա լիս, որ հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը  
գլ խա վո րում է ցու ցա կը, քա նի որ տու ժած նե րի մե ծա մաս նու թյունն այս կա տե գո րիայում են։ Ինչ պես 
վկա յում է Աղյու սակ 2.2 -ը, հարց մա նը մաս նակ ցած և երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց 25.0% -ը 
նշել է, որ են թարկ վել է հար ցա շա րում թվարկ ված հո գե բա նա կան բռ նու թյան ձևե րից առն վազն մե-
կին։ Աղյու սա կում ամ փոփ ված տվյալ նե րը նաև հաս տա տում են ավե լի վաղ նմա նօ րի նակ հե տա-
զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում բա ցա հայտ ված օրի նա չա փու թյու նը, մաս նա վո րա պես` հո գե բա նա կան  
բռ նու թյան տա րած վա ծու թյու նը հա կա դար ձա բար է փոխ կա պակց վում գոր ծո ղ� թյան դա ժա ն� թյա-
նը։ Այլ կերպ ասած, որ քան ավե լի ծանր է բռ նու թյան տե սա կը, այն քան քիչ է դրա տա րած վա ծու-
թյու նը, և հա կա ռա կը` հո գե բա նա կան բռ նու թյան ավե լի չա փա վոր տե սակ նե րի դեպ քերն ավե լի մեծ 
հա վա նա կա նու թյուն ու նեն։ Այս պի սով, վե րոն շյալ կա տե գո րիայում կա նանց 24.6% -ը նշել է, որ սե ռա-
կան զու գըն կերն իրեն վի րա վո րել է, մինչ դեռ միայն 7.9%-ն է են թարկ վել նվաս տաց ման այլ մարդ-
կանց ներ կա յու թյամբ, 5.1% -ը` դի տա վո րյալ ահա բեկ ման և ըն դա մե նը 2.8% -ին են սպառ նա ցել, որ 
կվն ա սեն կնո ջը կամ նրա սի րե լի մե կին։

 Հո գե բա նա կան բռ նու թյան տա րած վա ծու թյու նը հա կա դար ձա բար է փոխ կա պակց վում նաև զո հի 
կր թա կան մա կար դա կին, եթե հաշ վի է առն վում ընդ հա նուր պատ կե րը։ Այս պի սով, հո գե բա նա կան 
բռ նու թյան որ ևէ տե սա կի են թարկ ված զո հե րի տո կո սը նվա զում է 36.3% -ից (ը նդ հա նուր տար րա կան 
կր թու թյամբ կա նանց դեպ քում) մինչև 27.5% (ը նդ հա նուր միջ նա կարգ), 21.1% (մի ջին մաս նա գի տա-
կան) մինչև 22.6% (բարձ րա գույն կր թու թյուն)։ Այնուամենայնիվ, կան որոշ ան նշան տա տա նումն եր, 
երբ «կր թու թյան մա կար դա կի» տե սան կյու նից վեր լուծ վում են հո գե բա նա կան բռ նու թյան ան հա տա-
կան ձևե րը: Այդ դեպ քում ընդ հա նուր օրի նա չա փու թյու նը որոշ չա փով շեղ վում է, քա նի որ ահա բեկ-
ման և սպառ նա լիք նե րի են թարկ ված բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց տո կո սը գե րա զան ցում է 
ընդ հա նուր միջ նա կարգ և մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյամբ կա նանց ցու ցա նի շը։
45  Տե´ս, օրինակ, Կանանց նկատմամբ բռն�թյան վերաց�մը: ՄԱԿ ԳՔ հետազոտ�թյ�ն, էջ 45:
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Զ բաղ վա ծ� թյան կար գա վի ճակն ընդ հա նուր առ մամբ կար ծես ճշգ րիտ կան խո րո շիչ գոր ծոն չէ, չնա-
յած որ ան հա տա կան ձևե րի հետ կապ ված կա րող է ինչ -որ չն չին ռիս կային գոր ծոն (0.3-2.1 տո կո-
սային կե տե րի սահ ման նե րում) հան դի սա նալ կա նանց հա մար` հո գե բա նա կան բռ նու թյան ծանր և 
հատ կա պես չա փա վոր ձևե րի են թարկ վե լու առու մով։ Սե զո նային աշ խա տանքն առանձ նա նում է որ-
պես հս տակ ռիս կային գոր ծոն, չնա յած այն սահ մա նա փակ վում է բռ նու թյան ամե նա չա փա վոր ձևե-
րով։
 Տա րի քային գոր ծո նը նույն պես դրս ևո րում է կա յուն, թե կուզև փոքր -ի նչ բարդ օրի նա չա փու թյուն։

 Ա ղյ# սակ 2.2. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից կնոջ նկատ մամբ հո գե բա նա կան բռ ն# թյան 
տա րած վա ծ# թյ# նը

15-59 տա րե կան երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած կա նանց մաս նա բա ժինն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի, 
ով քեր երբ ևէ սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից են թարկ վել են հո գե բա նա կան բռ ն� թյան ստորև նշ ված ձևե րից 
մե կին կամ մի քա նի սին (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

 Սե ռա կան զ# գըն կե րը
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15-24 8.8 1.3 1.6 0.0 8.8 107
15-19 ... ... ... ... ... 3
20-24 7.9 1.4 1.0 0.0 7.9 104

25-34 17.0 4.1 3.9 2.3 17.0 451
35-44 28.7 8.0 5.9 3.1 29.1 656
45-59 26.8 9.9 5.5 3.1 27.4 1,153

Բ
 նա

 կ#
-

թ
յա

ն 
վա

յր Քա ղա քային 24.2 8.0 5.6 3.2 24.2 1,710
Եր ևան 14.6 5.2 4.4 2.9 14.6 668
Այլ քա ղա քային 30.3 9.8 6.3 3.4 30.3 1,042

Գյու ղա կան 25.9 7.6 3.9 1.7 27.2 657

Ա
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կ Ներ կա յումս ամուս նա ցած 23.8 6.1 3.8 1.9 24.2 2,082

Նախ կի նում ամուս նա ցած 30.7 20.6 14.8 9.4 31.2 285
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ը 0 21.1 12.6 6.7 5.5 21.9 88

1-2 22.2 6.4 5.0 2.1 22.4 1,495
3+ 29.6 10.2 5.1 3.8 30.3 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի ստա ցել ... ... ... ... ... 4
Ընդ հա նուր տար րա կան 36.3 11.1 8.8 5.1 36.3 101
Ընդ հա նուր միջ նա կարգ 27.5 9.1 5.1 3.0 28.2 962
Մի ջին մաս նա գի տա կան 21.1 5.8 3.5 1.6 21.4 823
Բարձ րա գույն 22.6 8.3 7.1 4.1 22.6 477
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ն Չաշ խա տող 23.8 6.4 4.6 2.8 24.0 1,467
Աշ խա տող 24.2 9.8 6.4 3.2 25.0 742
Սե զո նային աշ խա տանք 36.7 13.3 3.8 0.6 37.7 143
Այլ ... ... ... ... ... 15
Ըն դա մե նը 24.6 7.9 5.1 2.8 25.0 2,367
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Չ նա յած այս դեպ քում սա դրա կան փոխ կա պակց վա ծու թյան բա վա կա նին կա յուն օրի նա չա փու թյուն 
է։ Հիմն ա կա նում բռ նու թյան տա րած վա ծու թյու նը հս տակ աճում է տա րի քին զու գըն թաց։ Կան խա-
տե սե լի էր, որ որ քան ավե լի տա րի քով մեծ է հարց վո ղը, այն քան մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ նա 
երբ ևէ հո գե բա նա կան բռ նու թյան է են թարկ վել սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից։ 15-24, 25-34 և 35-44 
տա րի քային խմ բե րի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ յու րա քան չյուր հա ջորդ խմ բի հա մար հո գե բա-
նա կան բռ նու թյու նը գրե թե եր կու ան գամ բարձր է նա խոր դի հա մե մա տու թյամբ (հա մա պա տաս խա-
նա բար` 8.8%, 17.0% և 29.1%), ան նշան տա տա նումն ե րով, երբ տվյալ նե րը բաշխ ված են ըստ հո գե բա-
նա կան բռ նու թյան առան ձին ձևի։ Հաս նե լով իր ծայ րա կե տին` բռ նու թյու նը փոքր -ի նչ նվա զում է և 
հա վա սար վում 27.4% -ի հա ջորդ տա րի քային խմ բի հա մար, որը հարց ման վեր ջին` 45-59 տա րե կան-
նե րի խումբն է։ Նույ նը փաս տո րեն վե րա բե րում է հո գե բա նա կան բռ նու թյան առան ձին ձևե րին։ 

Ե րե խա նե րի թվա քա նա կի կամ բնա կ� թյան վայ րի գոր ծոն նե րի հետ կապ ված տվյալ նե րը որ ևէ 
ընդ հա նուր կա յուն մի տում չեն բա ցա հայ տում։ Կա նանց նկատ մամբ հո գե բա նա կան բռ նու թյան տա-
րած վա ծու թյու նը երե խա չու նե ցող կա նանց շր ջա նում կա յուն բարձր է դա ժան ձևե րի դեպ քում, իսկ 
չա փա վոր ձևե րի դեպ քում` ընդ հա կա ռա կը։ Երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց 29.6% -ը մատ նան շել 
է, որ իրենց զու գըն կեր նե րը վի րա վո րել են կամ ստի պել վատ մտա ծել իր մա սին, մինչ դեռ բռ նու-
թյան այդ տե սա կի մա սին մատ նան շել է երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած երե խա չու նե ցող կա նանց 21.1% -ը։ 
Նվաս տաց ման, ահա բեկ ման և սպառ նա լիք նե րի մա սին նշել են հա մա պա տաս խա նա բար` առա ջին 
խմ բում 10.2%, 5.1% և 3.8%, երկ րորդ խմ բում` 12.6%, 6.7% և 5.5% կա նայք։ 

Այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րում հո գե բա նա կան բռ նու թյան տա րած վա ծու թյու նը մայ րա քա ղա քի 
հետ հա մե մա տու թյամբ կա յուն բարձր է։ Տար բե րու թյունն առա վել ակն հայտ է ար տա ցոլ ված հո գե-
բա նա կան բռ նու թյան առն վազն մեկ ձևի են թարկ ված կա նանց առնչ վող տվյալ նե րում, Եր ևա նի և այլ 
քա ղա քային բնա կա վայ րե րի դեպ քում` հա մա պա տաս խա նա բար 14.6% և 30.3%։

 Հո գե բա նա կան բռ նու թյան առան ձին ձևե րի տա րած վա ծու թյան մա սին գյու ղաբ նակ կա նանց տված 
պա տաս խան նե րի ար դյուն քում պատ կե րը բա վա կա նին նման է Եր ևա նին, բա ցա ռու թյամբ  վի րա-
վո րան քի դեպ քում առ կա կտ րուկ տար բե րու թյան (Եր ևա նում 14.6% ` գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում 
25.9% -ի դի մաց)։

 Հո գե բա նա կան բռ ն� թյան բո լոր ձևե րի (ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռ ն� թյան բո լոր 
ձևե րի, ին չը կներ կա յաց վի ստորև) լա վա գ�յն կան խո րո շիչ գոր ծոն է ներ կա ամուս նա կան կար գա-
վի ճա կը։ Այն կա նանց դեպ քում, ով քեր ամուս նա լուծ ված են կամ այլևս չեն ապ րում իրենց զու գըն-
կե րոջ հետ, կա յուն դի տարկ վում է նրանց նկատ մամբ զու գըն կե րոջ կող մից երբ ևէ գոր ծադր ված  
բռ նու թյան էա կա նո րեն բարձր մա կար դակ` ամուս նա ցած կա նանց հա մե մա տու թյամբ։ Հնա րա վոր է 
նաև, որ բռ ն� թյ� նը նպաս տա վոր կամ առաջ նային գոր ծոն է հան դի սա ցել սե ռա կան զ� գըն կե րո-
ջից բա ժան վե լ� կամ հե ռա նա լ� հա մար։ Հե տա զո տու թյան ընտ րան քի կա նանց 31.2% -ը, ում կա պը 
տղա մար դու հետ ավարտ վել է ամուս նա լու ծու թյամբ կամ բա ժա նու թյամբ, նշում է, որ են թարկ վել է 
հո գե բա նա կան բռ նու թյան առն վազն մեկ ձևի։ Նախ կի նում զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց շր ջա նում 
երբ ևէ հո գե բա նա կան բռ նու թյան են թարկ ված նե րից միայն 19.3% -ի զու գըն կերն է մա հա ցել, մինչ դեռ 
ամուս նա լուծ ված կամ առանձ նա ցած կա նայք կազ մում են 78.1%։ Այս պի սով, հո գե բա նա կան բռ նու-
թյու նը չի կա րող ան տես վել որ պես գոր ծոն, որը մյուս գոր ծոն նե րի (հատ կա պես ֆի զի կա կան և/ կամ 
սե ռա կան բռ նու թյամբ վատ թա րա ցած) հետ մեկ տեղ հան գեց րել է ամուս նա լու ծու թյան /ա ռանձ նաց-
ման։

 Մյուս կող մից` մեկ այլ, պա կաս ճշ մար տան ման բա ցատ րու թյուն կա րող է լի նել այն, որ ամուս նա լուծ-
ված կամ սե ռա կան զու գըն կե րո ջից առանձ նա ցած կի նը կա րող է ավե լի ցա վա գին և գերքն նա դա-
տա բար վե րա բեր վել իր նախ կին զու գըն կե րո ջը։ Փաս տո րեն այս եր կու հնա րա վոր բա ցատ րու թյուն-
նե րը մի մյանց փո խա դար ձա բար չեն բա ցա ռում և չեն բա ցա ռում նաև այլ գոր ծոն ներ։
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Ա ղյ# սակ 2.3. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից կնոջ նկատ մամբ հո գե բա նա կան բռ ն# թյան 
տա րած վա ծ# թյ# նը ան ցած 12 ամիս նե րին (ը ստ առան ձին տե սակ նե րի) 

Սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից երբ ևէ հո գե բա նա կան բռ ն� թյան տար բեր ձևե րի են թարկ ված 15-59 տա րե կան 
կա նանց մաս նա բա ժինն ըստ հո գե բա նա կան բռ ն� թյան մեկ կամ մի քա նի տե սա կի` ան ցած 12 ամիս նե րին  
(“[ ]” 25-49 դեպ քե րի հա մար):

 Սե ռա կան զ# գըն կե րը

Ան ցած 12 
ամիս նե րին Երբ ևէ

Ան ցած 12 ամիս նե րին  
վնա սե լու սպառ նա լիք  
ստա ցած կա նանց %-ը 

Վի րա վո րել է/ ստի պել է կնո ջը վատ մտա ծել իր մա սին 227 582 39.0%
Ն վաս տաց րել/ ստո րաց րել է կնոջն այլ մարդ կանց 
ներ կա յու թյամբ 67 187 35.8%

Դի տա վո րյալ այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ է կա տա րել, 
որ կնո ջը վա խեց նի կամ ահա բե կի (օ րի նակ` իմի ջիայ-
լոց նայել է նրա վրա` բղա վե լով կամ իրեր ջար դե լով)

48 121 [39.7%]

Ս պառ նա ցել է վնա սել կնո ջը կամ նրա սի րե լի մե կին 29 66 [43.9%]

Ա ղյու սակ 2.3 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րը հս տակ ցույց են տա լիս, որ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից 
հո գե բա նա կան բռ նու թյան են թարկ ված հարց վող նե րի բա վա կա նին մեծ տո կոս (35.8%-43.9%) նշել է 
ան ցած 12 ամիս նե րի ըն թաց քում հո գե բա նա կան բռ նու թյան են թարկ ված լի նե լու մա սին։

 Ցու ցա նի շը շատ ավե լի բարձր է այն կա նանց շր ջա նում, ով քեր ներ կա յումս սե ռա կան զու գըն կեր 
ու նեն (43.6%-65.0%), ին չի մա սին է վկա յում Աղյու սակ 2.4 -ը։ Բա ցար ձակ ար ժեք նե րը հո գե բա նա կան 
բռ նու թյան եր կու դեպ քում էլ փոքր -ի նչ ցածր են, որ պես զի ընդ հա նուր եզ րա կա ցու թյուն ներ ար վեն։ 
Այնուամենայնիվ, դրանք բա ցա հայ տում են մի ակն հայտ մի տում և ապա հո վում հիմ քեր եզ րա կաց-
նե լու, որ հո գե բա նա կան բռ նու թյան ծա վալ նե րը թե կուզ չեն մե ծա նում, բայց և չեն էլ նվա զում։

 Ա ղյ# սակ 2.4. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից ներ կա յ#մս զ# գըն կեր # նե ցող կա նանց նկատ-
մամբ հո գե բա նա կան բռ ն# թյան տա րած վա ծ# թյ#նն ան ցած 12 ամիս նե րին 

Սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից երբ ևէ հո գե բա նա կան բռ ն� թյան տար բեր ձևե րի են թարկ ված 15-59 տա րե կան 
ներ կա յ�մս ամ�ս նա ցած կամ սե ռա կան զ� գըն կեր � նե ցող կա նանց մաս նա բա ժինն ըստ հո գե բա նա կան  
բռ ն� թյան մեկ կամ մի քա նի տե սա կի` ան ցած 12 ամիս նե րին (“[ ]” 25-49 դեպ քե րի հա մար):

Սե ռա կան զ# գըն կե րը

Ան ցած 12 
ամիս նե րին Երբ ևէ

Ան ցած 12 ամիս նե րին  
վնա սե լու սպառ նա լիք  
ստա ցած կա նանց %-ը 

Վի րա վո րել է/ ստի պել է կնո ջը վատ մտա ծել իր մա սին 216 496 43.6%
Ն վաս տաց րել/ ստո րաց րել է կնոջն այլ մարդ կանց  
ներ կա յու թյամբ 58 127 45.7%

Դի տա վո րյալ այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ է կա տա րել, 
որ կնո ջը վա խեց նի կամ ահա բե կի (օ րի նակ` իմի ջիայ-
լոց նայել է նրա վրա` բղա վե լով կամ իրեր ջար դե լով)

42 79 [53.2%]

Ս պառ նա ցել է վնա սել կնո ջը կամ նրա սի րե լի մե կին 26 40 [65.0%]

 Թե կուզև հե տա գա և եր կա րատև ու սումն ա սի րու թյուն ներ են ան հրա ժեշտ սահ մա նե լու եր կա րա ժամ-
կետ դի նա մի կան և մի տումն ե րը, այնուամենայնիվ այս հե տա զո տու թյու նը կա յուն օրի նա չա փու թյուն 
է ցույց տա լիս. ընտ րան քի երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած յոթ (ո թ) կա նան ցից մե կը հո գե բա նա կան բռ-
նու թյան է են թարկ վել հե տա զո տու թյա նը նա խոր դած 12 ամիս նե րի ըն թաց քում, հետ ևա բար երբ ևէ 
զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց մեկ տաս նե րոր դը բռ նու թյան է են թարկ վել հե տա զո տու թյա նը նա խոր-
դած 12 ամիս նե րի ըն թաց քում։ 

Ա ղյու սակ ներ 2.5 և 2.6 -ը լույս են սփ ռում հո գե բա նա կան բռ նու թյան հա ճա խա կա նու թյան վրա թե՛ 
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եր կա րա ժա ետ և թե՛ կար ճա ժա ետ առու մով։ Տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ հո գե բա նա կան բռ-
նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը մե կու սաց ված չեն և, բա ցա ռու թյամբ հազ վա դեպ դր վագ նե րի, դրանք 
սո վո րա կան եր ևույթ են այն փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում, որ տեղ տե ղի են ու նե նում։ Տվյալ նե րը շատ 
չեն տա տան վում վե րոն շյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից կա նանց նկատ-
մամբ գոր ծադր ված հո գե բա նա կան բռ նու թյան հա ճա խա կա նու թյան հետ կապ ված։ Չնա յած որո-
շա կի վե րա պա հումն ե րին (ո րոշ դեպ քե րում ցածր բա ցար ձակ ար ժեք նե րի պատ ճա ռով) աղյու սա կի 
տվյալ նե րը բա ցա հայ տում են հո գե բա նա կան բռ նու թյան հա ճա խա կա նու թյան կա յուն օրի նա չա փու-
թյուն։

 Ա ղյ# սակ 2.5. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից կա նանց նկատ մամբ հո գե բա նա կան բռ ն# թյան 
հա ճա խա կա ն# թյ# նը ան ցած 12 ամիս նե րից առաջ

15-59 տա րե կան կա նանց մաս նա բա ժի նը, �մ սե ռա կան զ� գըն կե րը վի րա վո րել կամ ստի պել է վատ մտա ծել 
իր մա սին, նվաս տաց րել կամ ստո րաց րել է այլ մարդ կանց ներ կա յ� թյամբ, դի տա վո րյալ գոր ծո ղ� թյ�ն ներ 
է կա տա րել նրան վա խեց նե լ� կամ ահա բե կե լ� նպա տա կով և/ կամ սպառ նա ցել է վնա սել նրան կամ սի րե լի 
որ ևէ մե կին ան ցած 12 ամիս նե րից առաջ, և ով քեր նշել են, որ սա պա տա հել է մեկ, մի քա նի կամ շատ ան գամ 
(“[ ]” 25-49 դեպ քե րի հա մար):

Վեր ջին 12 ամիս նե րից առաջ
Կա նանց 

թի վը Կա նայք, ով քեր են թարկ վել են Մեկ  
ան գամ

Մի քա նի 
ան գամ 

Շատ  
ան գամ

Ըն դա մե նը, 
%

356 Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից վի րա վո րան քի 26.0% 55.1% 18.9% 100.0%
120 Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից նվաս տաց ման 12.9% 51.2% 35.9% 100.0%
72 Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից ահա բեկ ման 8.0% 53.7% 38.3% 100.0%
37 Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից վնա սե լու սպառ նա լի քի [8.9%] [52.4%] [38.7%] [100.0%]

Այդ խմ բում հարց վող կա նանց 74.0% -ը նշել է, որ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից են թարկ վել է վի րա-
վո րան քի, 87.1% -ը` նվաս տաց ման, 92.0% -ը` ահա բեկ ման, իսկ 91.1% -ը` վնա սե լու սպառ նա լի քի մի քա նի 
կամ շատ ան գամ հե տա զո տու թյա նը նա խոր դած 12 ամիս նե րից առաջ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-
ծում։ Հե տա զո տու թյա նը նա խոր դած 12 ամիս նե րի ըն թաց քում միև նույն խմ բի կա նանց տվյալ ներն 
են` հա մա պա տաս խա նա բար 75.5%, 85.8%, 95.0% և 98.0%։

 Ա ղյ# սակ 2.6. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից կա նանց նկատ մամբ հո գե բա նա կան բռ ն# թյան 
հա ճա խա կա ն# թյ# նը ան ցած 12 ամիս նե րին

15-59 տա րե կան կա նանց մաս նա բա ժի նը, �մ սե ռա կան զ� գըն կե րը վի րա վո րել կամ ստի պել է վատ մտա ծել 
իր մա սին, նվաս տաց րել կամ ստո րաց րել է այլ մարդ կանց ներ կա յ� թյամբ, դի տա վո րյալ գոր ծո ղ� թյ�ն ներ 
է կա տա րել նրան վա խեց նե լ� կամ ահա բե կե լ� նպա տա կով և/ կամ սպառ նա ցել է վնա սել նրան կամ սի րե լի 
որ ևէ մե կին ան ցած 12 ամիս նե րին, և ով քեր նշել են, որ սա պա տա հել է մեկ, մի քա նի կամ շատ ան գամ (“[ ]” 
25-49 դեպ քե րի հա մար):

Վեր ջին 12 ամիս նե րին 
Կա նանց 

թի վը Կա նայք, ով քեր են թարկ վել են Մեկ  
ան գամ

Մի քա նի 
ան գամ 

Շատ 
ան գամ

Ըն դա մե նը,  
%

227 Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից վի րա վո րան քի 24.5% 53.3% 22.2% 100.0%
67 Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից նվաս տաց ման 14.2% 38.6% 47.2% 100.0%
48 Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից ահա բեկ ման [5.0%] [32.3%] [62.7%] 100.0%
29 Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից վնա սե լու սպառ նա լի քի [2.0%] [19.4%] [78.6%] [100.0%]

Այս պի սով, տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ բա ցա հայտ ված մի տու մը շա րու նա կում է պահ պան վել, 
և նույ նիսկ բարձ րա նում է (ն կա տի առ նե լով այն փաս տը, որ խնդ րո առար կա ժա մա նա կա հատ վա-
ծը, այ սինքն` 12 ամի սը, բա վա կա նին եր կար է մի տումն ե րը բա ցա հայ տե լու հա մար), հատ կա պես 
կապ ված հո գե բա նա կան բռ նու թյան առա վել դա ժան ձևե րի հետ։ Հե տա զո տու թյա նը նա խոր դած 12 
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ամիս նե րից առաջ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում կա նանց 38.3% -ը սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից 
են թարկ վել է ահա բեկ ման և սպառ նա լիք նե րի մի քա նի ան գամ, իսկ 38.7% -ը են թարկ վել է իրենց 
կամ սի րե լի որ ևէ մե կին վնա սե լու սպառ նա լի քի։ Միև նույն ժա մա նակ, կա նանց տո կո սային մաս նա-
բա ժին նե րը, ով քեր նշել են հարց մա նը նա խոր դած 12 ամիս նե րի ըն թաց քում շատ ան գամ հո գե բա-
նա կան բռ նու թյան են թարկ վե լու մա սին, բարձ րա նում են` հա մա պա տաս խա նա բար մինչև 62.75% և 
78.6%։

ԲՌ Ն� ԹՅ� ՆԸ ԵՎ ՎԵ ՐԱՀՍ ԿՈ ՂԱ ԿԱՆ ՎԱՐ ՔԱ ԳԻ ԾԸ

 Հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը նաև նե րա ռում է վե րահս կո ղա կան վար քա գիծ, այդ թվում` գոր ծո ղու-
թյուն ներ, ջան քեր և մի ջոց ներ` կնո ջը մե կու սաց նե լու և նրա սո ցիալա կան շփումն երն ու կապն ըն-
կեր նե րի և նույ նիսկ ըն տա նի քի հետ նվա զա գույ նի հասց նե լու, տե ղե կատ վու թյան և ծա ռա յու թյուն-
նե րի մատ չե լիու թյու նը սահ մա նա փա կե լու և նրա շար ժումն երն ու գոր ծո ղու թյուն նե րը վե րահս կե լու ու 
տնային գոր ծե րի շր ջա նա կից դուրս իր բո լոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րի հա մար սե ռա կան զու գըն կե րոջ 
հա մա ձայ նու թյու նը ստիպ ված խնդ րե լու նպա տա կով։ Հա ճախ վե րահս կո ղա կան վար քա գի ծը նաև 
բար դա նում է սե փա կա նա տի րա կան վար քագ ծով, ինչն էա պես նպաս տում է կա նանց ան զոր դարձ-
նե լուն։

 Փոր ձա գետ նե րը նշում են, որ ըն տա նե կան բռ նու թյունն օրի նա կա նաց վում է, «երբ տղա մար դու վե-
րահս կո ղու թյու նը կնոջ նկատ մամբ լայ նո րեն ըն դուն վում և մշա կու թային առու մով ար դա րաց վում 
է»46։ Հետ ևա բար, վե րահս կո ղա կան վար քա գիծն ար ժա նի է հա տուկ ու շադ րու թյան, և այս բա ժի նը 
նվիր ված է Հա յաս տա նում հո գե բա նա կան բռ նու թյան տար բեր ձևե րի տա րած վա ծու թյանն առնչ վող 
հե տա զո տու թյան տվյալ նե րին։ 

Ա ղյու սակ 2.7 -ը հս տակ ցույց է տա լիս, որ հարց վող կա նանց 61.7% -ի սե ռա կան զու գըն կեր նե րը  
դրս ևո րում են վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի որ ևէ ձև։ Նկա տե լի է, որ կնոջ տա րիքն իրա կա նում 
որո շիչ գոր ծոն չէ։ Հո գե բա նա կան բռ նու թյան այս տե սակն ազ դում է տար բեր տա րի քային խմ բե րի 
կա նանց վրա գրե թե նույն ձևով։ Եթե սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի 
դրս ևոր ման մա սին նշող կա նանց մաս նա բա ժի նը հս տակ ավե լի ցածր է 45-59 տա րե կան կա նանց 
շր ջա նում (59.0%), այն այնուամենայնիվ շատ բարձր է 15-24 տա րի քային խմ բում (69.0%), գե րա զան-
ցե լով 25-34 տա րե կան կա նանց շր ջա նում գրանց ված ցու ցա նի շը (61.0%) և էլ ավե լի մե ծա նա լով 35-44 
տա րի քային խմ բի դեպ քում (65.6%)։ Սա կայն եր բեմն վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի առան ձին ձևե րը 
զգա լիորեն տար բեր վում են։

 Վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի լայն տա րած վա ծու թյու նը կա րող է բա ցատր վել կոնկ րետ հե տամն աց 
մի տումն ե րի ար տա ցոլ մամբ, այդ թվում` հայ րիշ խա նա կան սո ցիալա կան և մշա կու թային նոր մե րի ու 
կարծ րա տի պե րի վե րել քով, ին չին հան գեց րել է ան ցու մային ժա մա նա կաշր ջա նը, որը սո ցիալա կան 
մեծ ծախ սեր է պա հան ջել մարդ կային տան ջանք նե րի և զր կանք նե րի առու մով։ Այս են թադ րու թյան 
ճշ մար տա ցիու թյունն ապա ցուց վում է աղյու սա կում տեղ գտած տվյալ նե րով։ Հա յաս տա նում հայ-
րիշ խա նա կան նոր մերն ավե լի տա րած ված են գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում և Եր ևա նից դուրս այլ 
քա ղա քային բնա կա վայ րե րում, որ տեղ բնա կիչ ներն իրենց մտա ծե լա կեր պով, ավան դույթ նե րով և 
կեն սա կեր պով ընդ հա նուր առ մամբ ավե լի մոտ են գյու ղաբ նակ նե րին, քան մայ րա քա ղա քի բնա կիչ-
նե րին։ Փաս տո րեն զար մա նա լի չէ, որ Եր ևա նից դուրս այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րում և գյու ղա-
կան բնա կա վայ րե րում վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի առն վազն մեկ տե սա կի են թարկ ված կա նանց 
մաս նա բա ժին նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են 67.4% և 64.7%, ինչն էա պես բարձր է Եր ևա-
նի բնա կիչ նե րի շր ջա նում գրանց ված ցու ցա նի շի հա մե մա տու թյամբ (49.7%)։

 Տար բե րակ ման ամե նա կար ևոր գոր ծո նը կր թ� թյ�նն է։ Պա տա հա կան չէ, որ որ քան ավե լի բարձր 
է կնոջ կր թա կան մա կար դա կը, այն քան ավե լի շատ է հաշ վի առն վում նրա տե սա կե տը սե ռա կան 
զու գըն կեր ընտ րե լիս, ուս տի ավե լի հա վա նա կան է, որ զու գըն կե րը հա րա բե րա կա նո րեն ավե լի լայն 
46 Կանանց նկատմամբ բռն�թյան դեմ պայքարը. ծրագրերի փորձարկ�մ և իրականաց�մ: Հռոմ, 15/19 սեպտեմբերի 

2003թ. (էջ 15):
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մտա հո րի զոն կու նե նա։ Այս պի սով, հիմ քեր կան կար ծե լու, որ կա նանց կր թա կան մա կար դա կը և 
վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի տա րած վա ծու թյու նը հա կա դարձ հա րա բե րու թյան մեջ են։ Սա հս տակ 
օրի նա չա փու թյուն է, որը բա ցա հայտ ված է աղյու սա կի տվյալ նե րով. տար բե րու թյունն առա վել նկա-
տե լի է բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց դեպ քում։ Եթե սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից վե րահս կո-
ղա կան վար քագ ծի առն վազն մեկ տե սա կի են թարկ ված նե րի մաս նա բա ժին նե րը կազ մում են տար-
րա կան կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում 69.5%, ընդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյամբ` 65.0% և մի ջին 
մաս նա գի տա կան կր թու թյամբ` 62.40%, ապա բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում այդ ցու-
ցա նի շը նվա զում է մինչև 52.1%։

Չ նա յած զբաղ վա ծ� թյան գոր ծո նի հետ կապ ված տար բե րու թյուն նե րը մեծ չեն, այնուամենայնիվ 
այն վկա յում է վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի հիմ քում ըն կած հայ րիշ խա նա կան նոր մե րի և ըն կա լում-
նե րի մա սին։ Մո տա վո րա պես 8.5 տո կո սային կե տով տար բե րու թյու նը չաշ խա տող (64.7%) և աշ խա-
տող (56.3%) կա նանց միջև նույն պես հակ ված է ար տա ցո լե լու, թե որ քա նով են «հայ րիշ խա նա կան» 
կամ «ա զա տա կան» ար ժեք նե րը յու րաց վել կնոջ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից։ Նվազ լայ նա խոհ 
զու գըն կեր նե րը հակ ված են ավե լի ավան դա կան գեն դե րային դե րե րի և կնո ջը հատ կաց նում են հիմ-
նա կա նում, եթե ոչ բա ցա ռա պես, տնային տն տե սու հու դեր։ Բա ցի ավե լի պա կաս վե րահս կո ղա կան 
վար քա գիծ դրս ևո րե լուց, ավե լի «ա զա տա կան» մո տեց ման հակ ված զու գըն կեր նե րը կա րող են խրա-
խու սել կնոջ աշ խա տե լը։



- 48 -

Ա ղյ# սակ 2.7. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի  
տա րած վա ծ# թյ# նը

 Սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի մեկ կամ մի քա նի ձևե րի են թարկ ված երբ ևէ զ�-
գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան կա նանց մաս նա բա ժինն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի (“...” 25 -ից 
պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Սե ռա կան զ# գըն կե րը
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15-24 12.7 7.2 57.7 0.0 14.9 3.0 22.4 69.0 107
15-19 ... ... ... ... ... ... ... ... 3
20-24 12.5 6.8 58.3 0.0 14.1 3.1 20.9 69.0 104

25-34 11.7 6.0 51.9 3.1 20.7 6.2 25.3 61.0 451
35-44 10.5 5.6 58.5 3.1 21.1 8.2 20.1 65.6 656
45-59 8.8 5.6 52.4 4.2 21.5 7.0 20.5 59.0 1,153

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 11.6 6.7 53.1 3.9 22.6 8.0 19.8 60.5 1,710
Եր ևան 11.5 6.6 43.8 4.5 19.6 5.5 16.7 49.7 668
Այլ քա ղա-
քային 11.6 6.8 59.0 3.6 24.5 9.5 21.8 67.4 1,042

Գյու ղա կան 5.9 3.2 57.1 2.3 16.6 4.5 25.7 64.7 657

Ա
 մ#

ս-
նա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
-

վի
 ճա

կ Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած 8.7 4.3 54.7 1.9 19.6 5.8 20.8 62.2 2,082

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 19.4 16.6 50.3 15.4 31.0 16.0 26.0 57.9 285

Կ
են

 դա
-

նի
 ե

րե
-

խ
ա

 նե
 րի

 
թ

ի վ
ը 0 13.4 9.4 53.7 9.2 27.4 8.6 27.1 58.0 88

1-2 11.0 6.2 53.7 3.8 22.0 7.3 19.5 61.9 1,495
3+ 7.7 4.5 55.3 2.3 18.1 6.2 24.4 61.7 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել ... ... ... ... ... ... ... ... 4

Ընդ հա նուր 
տար րա կան 8.3 5.9 62.8 1.7 26.2 9.5 25.0 69.5 101

Ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ 8.1 4.7 56.3 3.4 21.7 6.2 24.4 65.0 962

Մի ջին մաս նա-
գի տա կան 11.5 5.7 54.8 3.2 20.1 5.8 20.3 62.4 823

Բարձ րա գույն 11.7 8.0 47.3 4.7 19.6 10.3 16.7 52.1 477

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 10.0 4.7 57.8 2.8 22.4 6.1 21.3 64.7 1,467
Աշ խա տող 10.4 7.1 48.9 4.4 19.7 7.5 22.2 56.3 742
Սե զո նային  
աշ խա տանք 6.7 9.0 46.9 3.9 12.8 13.2 19.3 59.9 143

Այլ ... ... ... ... ... ... ... ... 15
Ըն դա մե նը 10.0% 5.7% 54.2% 3.5% 20.9% 7.0% 21.4% 61.7% 2,367
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 Վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի որոշ ձևեր, հատ կա պես կապ ված այլ տղա մար դու հետ կնոջ հա-
վա նա կան կամ փաս տա ցի շփ ման և նրա առող ջու թյանն ու անուղ ղա կիորեն սե ռա կա նու թյանն  
առնչ վող խն դիր նե րի հետ, նույն պես սեր տո րեն կապ ված են հայ րիշ խա նա կան սո ցիալ-մ շա կու թային 
նոր մե րի և կարծ րա տի պե րի հետ։ 

Այս կա նանց 54.2% -ը նշում է, որ սե ռա կան զու գըն կե րը պար տա դիր պետք է միշտ իմա նա կնոջ որ տեղ 
լի նե լը։ Սա չի կա րող հա մար վել սո վո րա կան ան վս տա հու թյուն։ Դժ վար է պատ կե րաց նել, որ այդ քան 
մեծ թվով կա նայք սե ռա կան զու գըն կե րո ջը կա րող են առիթ տված լի նել մտա ծե լու, որ այդ շփումն ե-
րը հե ռու են գնա ցել։ Սա իրա կա նում հայ րիշ խա նա կան մտա ծո ղու թյան առանձ նա հատ կու թյունն է, 
որը միտ ված է կա նանց, հատ կա պես երի տա սարդ կա նանց, ըն կա լե լու որ պես ոչ այն քան հա սուն ու 
պա տաս խա նա տու և ոչ այն քան վս տա հե լի էակ նե րի, նրանց ինք նու րույն թող նե լու հա մար։ Այս պի-
սով, են թադր վում է, որ կա նայք ուղ ղորդ ման, ղե կա վար ման և վե րահսկ ման կա րիք ու նեն։ Նրանց 
գոր ծո ղու թյուն նե րը և նույ նիսկ շար ժուձ ևը պետք է մշ տա պես վե րահսկ վի։ Թվում է` ընտ րան քի յու-
րա քան չյուր երկ րորդ կնոջ սե ռա կան զու գըն կե րը վս տա հու թյուն չու նի կնոջ հետ իր փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի նկատ մամբ։ Ըստ ստաց ված տվյալ նե րի` նրանց 7.0% -ը կաս կա ծում է զու գըն կե րու հուն 
դա վա ճա նու թյան մեջ։ Այս ար տա ռոց դիր քո րո շումն47 ավե լի ու ժեղ է ար տա հայտ ված 35-44 տա րե-
կան նե րի դեպ քում (8.2%), հատ կա պես ավե լի երի տա սարդ կա նանց հա մե մա տու թյամբ (6.2%` 25-34 
և 3.0%` 20-24 տա րի քային խմ բե րի հա մար), և Եր ևա նից դուրս այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րի բնա-
կիչ նե րի դեպ քում (9.5% -ը` գյու ղաբ նակ նե րի 4.5% -ի և եր ևա նաբ նակ նե րի 5.5% -ի հա մե մա տու թյամբ)։ 
Սա հս տակ չհիմն ա վոր ված դիր քո րո շում է, որով հետև փոքր քա ղաք նե րում մարդ կանց ան ձնա կան 
կյանքն ավե լի քիչ է քո ղարկ ված և ավե լի շատ է հայտն վում տե սա դաշ տում։ Խիստ ան հա վա նա-
կան է, որ այդ քան մեծ թվով կա նայք, հատ կա պես մի ջին տա րի քի, այս քա ղաք նե րում վտան գի տակ  
կդ նեին իրենց հե ղի նա կու թյունն ու հա րա բե րու թյուն նե րը։ Այդ կաս կած նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու-
նը նվա զում է նաև Եր ևա նի տվյալ նե րի հա մե մա տու թյան ժա մա նակ։ Եր ևա նում, որ տեղ ան հա վա-
տար մու թյան ցան կա ցած ձևի հա մար ավե լի «ն պաս տա վոր» պայ ման ներ կան գաղտ նիու թյան ավե-
լի մեծ հնա րա վո րու թյան առու մով , երբ մար դիկ հիմն ա կա նում այն քան են կենտ րո նա ցած իրենց 
խն դիր նե րի, հե տաքրք րու թյուն նե րի և ան ձնա կան կյան քի վրա, որ այ լոց մա սին նրանք չեն էլ մտա-
ծում, «կաս կա ծյալ նե րի» տո կո սը 1.7 ան գամ ավե լի պա կաս է։

 Վե րա կեն դա նա ցող հայ րիշ խա նա կան կարծ րա տի պե րի և նոր մե րի պա րա գա յում զար մա նա լի չէ, որ 
հարց մա նը մաս նակ ցած երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց 20.9% -ը նշում է, որ իր սե ռա կան զու-
գըն կե րը զայ րա նում է, երբ կինն այլ տղա մար դու հետ է խո սում, և որ այդ կա նանց 21.4% -ի զու գըն-
կեր ներն ակն կա լում են, որ կա նայք իրենց թույլտ վու թյու նը պետք է վերց նեն առող ջա պա հա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րին դի մե լուց առաջ։ Կր կին` կր թա կան ավե լի բարձր մա կար դակ ու նե ցող կա նանց 
զու գըն կեր ներն ավե լի ազա տա միտ և հան դուր ժո ղա կան մո տե ցում են ցու ցա բե րում, քան կր թա կան 
ավե լի ցածր ցենզ ու նե ցող կա նանց զու գըն կեր նե րը։

 «Ե րե խա նե րի» գոր ծո նը նույն պես պետք է հաշ վի առն վի սե ռա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում 
վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի գնա հատ ման ժա մա նակ։ Թեև այդ գոր ծո նը նույն քան միատե սակ և  
հս տակ ազ դե ցու թյուն չու նի, ինչ պես կր թա կան ցեն զը, այնուամենայնիվ այն բա վա կա նին հզոր, ուս-
տիև կան խո րո շիչ գոր ծոն է թվում վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի հիմն ա կան ձևե րի պա րա գա յում։ 
Հիմն ա կա նում, երե խա չու նե ցող կա նանց սե ռա կան զու գըն կեր ներն ավե լի շատ են վե րահս կո ղա-
կան վար քա գիծ դրս ևո րում (մի ջի նը 1.3-2.5 ան գամ), քան 1-2 և հատ կա պես երեք և ավե լի երե խա ներ 
ու նե ցող կա նանց զու գըն կեր նե րը։ Այս պես, ըստ հարց ման մաս նա կից նե րի պա տաս խան նե րի, եթե 
երե խա չու նե ցող կա նանց զու գըն կեր նե րի 13.4% -ը փոր ձում է չթող նել կնո ջը հան դի պել ըն կեր նե րի 
հետ, 9.4% -ը` սահ մա նա փա կել հայ րա կան ըն տա նի քի հետ շփու մը, 9.2% -ը ար հա մար հում է, 27.4% -ը 
զայ րա նում է, երբ կինն այլ տղա մար դու հետ է խո սում, և 8.6% -ը կաս կա ծում է ան հա վա տար մու թյան 
մեջ, ապա 1-2 երե խա ու նե ցող կա նանց զու գըն կեր նե րի շր ջա նում հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ ներն 
են` 11.0%, 6.2%, 3.8%, 22.0% և 7.3%, իսկ երեք և ավե լի երե խա ներ ու նե ցող նե րի դեպ քում` 7.7%, 4.5%, 
47 Սա արտառոց է, հաշվի առնելով ներկա սոցիալական և մշակ�թային համատեքստը և գերակշռող տեսակետները և 

արժեքները, ինչպես նաև վայելչ�թյան և սեփական արժանապատվ�թյան զգաց�մի նորմերը:
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2.3%, 18.1% և 6.2%։ 

Այս օրի նա չա փու թյունն, այնուամենայնիվ, չի պահ պան վում «պար տա դիր պետք է միշտ իմա նա կնոջ 
որ տեղ լի նե լը» սե ռա կան զու գըն կե րոջ նպա տա կադր վա ծ� թյան և «կինն իր թույլտ վու թյու նը պետք 
է վերց նի բժշ կի դի մե լուց առաջ» նրա ակն կա լի քի դեպ քե րում: Ինչ պես վկա յում է միև նույն աղյու սա-
կը, պատ կե րը խառն է։

Ն պա տա կադր վա ծ� թյ�նն ու ժեղ միատե սակ մի տում է դրս ևո րում` կապ ված «ե րե խա նե րի» գոր ծո-
նի հետ։ Այլ կերպ ասած, ան կախ այն հան գա ման քից, թե զույգն ընդ հան րա պես երե խա ներ ու նի և 
քա նի երե խա ու նի, զու գըն կեր նե րի գրե թե միև նույն բարձր տո կո սը պար տա դիր պետք է միշտ իմա-
նա կնոջ որ տեղ լի նե լը։ Քա նի որ երե խա նե րի թի վը տար բե րա կիչ գոր ծոն չէ, ապա կա րե լի է կա տա-
րել եր կու տե սա կան եզ րա կա ցու թյուն։ Առա ջի նը, որ նպա տա կադր վա ծու թյան ուժգ նու թյու նը կամ 
բա ցար ձակ կար ևո րու թյու նը միտ ված է ցույց տա լու, որ այս դեպ քում հիմն ա կա նում աշ խա տում են 
սո ցիալ-մ շա կու թային գոր ծոն նե րը, մաս նա վո րա պես` վե րը նշ ված հայ րիշ խա նա կան կարծ րա տի պե-
րի և նոր մե րի վե րել քի պայ ման նե րում։ Կամ` կա րե լի է են թադ րել, որ հարց ման են թարկ ված կա նանց 
զու գըն կեր նե րի գրե թե կե սի պա րա գա յում առ կա այդ խն դի րը հո գե բա նա կան է, որի դեպ քում նպա-
տա կադր վա ծու թյու նը կա րող է հա լա ծախ տային (պա րա նո յալ) բնույթ կրել, քա նի որ այն նե րա ռում 
է չա փից դուրս, եթե ոչ բո լո րո վին ան տրա մա բա նա կան կաս կա ծամ տու թյուն։ Երկ րորդ, որ քան էլ 
հա րա բե րա կա նո րեն «փոքր» (1.65%) տար բե րու թյուն է դի տարկ վում ըստ այս գոր ծո նի, այդ տար բե-
րու թյու նը նույն պես մշա կու թային և հատ կա պես կր թա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան ար տա ցո լումն 
է։ Տար բե րու թյու նը, մի կող մից, երե խա չու նե ցող կամ 1-2 երե խա ու նե ցող կա նանց և, մյուս կող մից, 3 
և ավե լի երե խա ու նե ցող կա նանց միջև է։ Հիմն ա կա նում, աշ խար հի հա սա րա կու թյուն նե րում (և Հա-
յաս տա նը բա ցա ռու թյուն չէ) որ պես կա նոն` որ քան ավե լի բարձր է կնոջ կր թա կան մա կար դա կը, այն-
քան նա ավե լի քիչ երե խա ներ ու նի։ Այս պի սով, են թադ րե լով, որ ավե լի լավ կրթ ված կա նայք ու նեն 
ավե լի քիչ երե խա ներ, կր թու թյան գոր ծո նը, որ քն նարկ վեց վեր ևում, կա րող է որոշ չա փով որ պես 
բա ցատ րու թյուն ծա ռայել։

Չ կա որ ևէ միան շա նակ բա ցատ րու թյուն, թե ին չու է պատ կե րը խա ռը` երե խա նե րի թվա քա նա կի և 
բժշ կի դի մե լուց առաջ թույլտ վու թյուն վերց նե լու սե ռա կան զու գըն կե րոջ ակն կա լի քի միջև փոխ կա-
պակց վա ծու թյան առն չու թյամբ։ Հնա րա վոր վար կած նե րից մեկն այն է, որ տն տե սա կան (ա ռա վել 
կոնկ րետ` ֆի նան սա կան) նկա տա ռումն ե րը պետք է հաշ վի առն վեն վե րահս կե լու ցան կ� թյան կամ 
սո ցիալ-մ շա կ� թային նա խադ րյալ նե րի, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան կր թա կան գոր ծո նի հետ 
հա մա տեղ, ընդ որում նկա տի առ նե լով, որ այդ գոր ծոն նե րի հա րա բե րա կան ազ դե ցու թյու նը տար-
բեր է երե խա նե րի թվա քա նա կով պայ մա նա վոր ված փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի տար բեր փու լե րում։

 ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԲՌ Ն� ԹՅ�Ն

 Ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը բռ նու թյան մի տե սակ է, որն ան մի ջա պես ներ գոր ծու թյուն ու նի կնոջ բա-
րե կե ցու թյան վրա և վտանգ է ներ կա յաց նում նրա առող ջու թյան, այդ թվում նաև մտա վոր, և/ կամ 
կյան քի հա մար։ ՄԱԿ -ի գլ խա վոր քար տու ղա րի զե կույ ցը տրա մադ րում է կա նանց նկատ մամբ ֆի-
զի կա կան բռ նու թյան գոր ծա ռա կան սահ մա նում. «Ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը նե րա ռում է ֆի զի կա-
կան/ հո գե կան ու ժի կամ զեն քի նպա տա կային օգ տա գոր ծում` կնո ջը վնա սե լու կամ վի րա վո րե լու 
նպա տա կով»48։ Սույն հե տա զո տու թյան մեջ ֆի զի կա կան բռ նու թյան եր ևույ թը ու սումն ա սիր վել է այս 
բնո րոշ ման սահ ման նե րում։ Հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում դի տարկ վել են սե ռա կան զու գըն կե-
րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ նու թյան այն վեց հիմն ա կան դրս ևո րումն ե րը, որոնց ուղղ ված էր ԱՀԿ -ի 
հար ցա շա րը` մշակ ված բազ մա թիվ երկր նե րի բնակ չու թյան վրա հիմն ված փոխ հատ վող հե տա զո-
տու թյուն նե րի հա մար։ Այս գոր ծո ղու թյուն ներն են` սե ռա կան զու գըն կե րը (1) ապ տա կել կամ որ ևէ 
բան է շպր տել կնոջ վրա, որը կա րող էր նրան ցավ պատ ճա ռել (2) հրել կամ հար վա ծել կամ մա զե-
րից քա շել է, (3) բռ�նց քով կամ ինչ -որ այլ բա նով խփել է, որը կա րող էր նրան վնա սել, (4) ոտ քով 
հար վա ծել, քարշ տվել կամ ծե ծել է, (5) դի տա վո րյալ խեղ դել կամ այ րել է և (6) սպառ նա ցել է օգ տա-
48  Կանանց նկատմամբ բռն�թյան վերաց�մը: ՄԱԿ ԳՔ հետազոտ�թյ�ն, էջ 43:
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գոր ծել կամ իրա կա ն�մ կնոջ դեմ օգ տա գոր ծել է հրա զեն, դա նակ կամ այլ զենք։ Այս պի սով, այս 
ձևե րը նե րա ռում են ՍԶԲ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա րա բե րա կա նո րեն լայն տի րույթ` «մեղմ» -ից մինչև 
չա փա վոր և դա ժան տե սակ նե րը։ 

Ինչ պես վկա յում են աղյու սակ ներ 2.8 և 2.9 -ում տեղ գտած հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը, կա նանց 
նկատ մամբ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ ն� թյ�նն ավե լի քիչ է տա րած ված  
երկ րում, քան հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը և վե րահս կո ղա կան վար քա գի ծը (եր կու սը վերց րած 
միասին, և երբ հա մե մա տում ենք երեք կա տե գո րիանե րի միջև ըստ դա ժա նու թյան աս տի ճա նի), և 
ֆի զի կա կան բռ ն� թյան տա րած վա ծ� թյ� նը հա կա դարձ փոխ կա պակց վ�մ է գոր ծո ղ� թյան դա ժա-
ն� թյա նը։ Այս պես, հարց մա նը մաս նակ ցած երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց 8.9% -ը նշել է, որ 
զու գըն կե րոջ կող մից են թարկ վել է ֆի զի կա կան բռ նու թյան առն վազն մեկ ձևի։ Ցու ցա նի շի առյու ծի 
բա ժինն ընկ նում է բռ նու թյան «մեղմ» ձևին (ո րն ըստ էու թյան «մեղմ» է միայն հա մե մա տա կա նո-
րեն)։ Այս պես, այս խմ բում կա նանց 8.0% -ը նշում է, որ իրեն ապ տա կել են կամ իր վրա ինչ -որ բան են  
շպր տել, որը կա րող էր ցավ պատ ճա ռել։ Տո կո սային մաս նա բա ժի նը կե սով կամ գրե թե կի սով չափ 
պա կա սում է «չա փա վոր» ձևե րի դեպ քում, քա նի որ կա նանց 4.4%-ն է նշել, որ իրենց հրել կամ հար-
վա ծել կամ մա զե րից քա շել են, մինչ դեռ 4.1% -ը նշում է, որ զու գըն կե րը խփել է իրեն բռունց քով կամ 
ինչ -որ այլ բա նով, որ կա րող էր վնա սել իրեն։ Կա նանց 2.3% -ին ոտ քով հար վա ծել, քարշ տվել կամ 
ծե ծել են։ Ֆի զի կա կան բռ նու թյան դա ժան տե սակ նե րի է են թարկ վել մեկ տո կո սից քիչ կա նայք։ 0.9% 
-ը նշել է, որ իր սե ռա կան զու գըն կե րը խեղ դել կամ այ րել է իրեն, իսկ 0.5% -ը` որ զու գըն կե րը սպառ-
նա ցել կամ իրա կա նում օգ տա գոր ծել է իր վրա հրա զեն, դա նակ կամ այլ զենք։ 

Ի րա կա նում, այս բա ցա հայ տումն երն ամ բող ջո վին անակն կալ չեն, նկա տի առ նե լով բռ նու թյան այս 
ձևի բնույ թը, հետ ևանք նե րը, ազ դե ցու թյուն ներն ու ար ձա գանք նե րը, հատ կա պես հո գե բա նա կան  
բռ նու թյան և վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի հա մե մա տու թյամբ։ 

Ե թե Աղյու սակ 2.8 -ում ար տա ցոլ ված է սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից կա նանց նկատ մամբ գոր-
ծադր վող ֆի զի կա կան բռ նու թյան ընդ հա նուր պատ կե րը սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում, 
իսկ տվյալ նե րը բաշխ ված են ըստ կար ևոր ստան դարտ կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի, ապա 
Աղյու սակ 2.9 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րը բա ցա հայ տում են առան ձին ձևե րի հետ կապ ված կար ևոր 
և հե տաքր քիր նր բու թյուն ներ, ին չը հնա րա վոր է դարձ նում կա տա րել ավե լի հա մա պար փակ և խոր 
վեր լու ծու թյուն։ Մաս նա վո րա պես, ընդ հա նուր պատ կե րում բա ցա հայտ ված ակն հայտ մի տումն երն 
ավե լի տար բեր են, ակն հայտ և կա յուն, երբ վեր լուծ վում են ըստ ավե լի ման րա մասն տվյալ նե րի` տա-
րան ջատ ված ըստ առան ձին ձևե րի, քան հո գե բա նա կան բռ նու թյան և վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի 
պա րա գա յում։ 

Ա ռա ջին հա յաց քից, տվյալ ներն ի հայտ են բե րում հս տակ և կա յուն (չ նա յած նվա զա գույն) դրա կան 
փոխ կա պակց վա ծու թյուն` երե խա նե րի թվի և ֆի զի կա կան բռ նու թյան տա րած վա ծու թյան միջև։ Այս-
պես, երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած և երե խա ներ չու նե ցող կա նանց 8.5% -ը նշել է սե ռա կան զու գըն կե-
րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ նու թյան գոր ծադր ման մա սին, մինչ դեռ այս ցու ցա նիշն աճում է մեկ կամ 
եր կու երե խա ու նե ցող (8.7%) և նույ նիսկ ավե լի է բարձ րա նում երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող (9.2%) 
կա նանց շր ջա նում։ Այնուամենայնիվ, երբ տվյալ նե րը բաշխ վում են ըստ առան ձին ձևե րի, ապա 
փոխ կա պակց վա ծու թյու նը ճիշտ է միայն բռ նու թյան «մեղմ» ձևե րի հա մար, իսկ այլ ձևե րի դեպ քում` 
հա կա ռակն է, և են թախմ բե րի ցու ցա նիշ նե րի միջև տար բե րու թյու նը որոշ դեպ քե րում ավե լի մեծ է։ 
Այս պի սով, երբ սե ռա կան զու գըն կերն ապ տա կում է կնո ջը կամ որ ևէ բան է շպր տում նրա վրա, որը 
կա րող էր ցավ պատ ճա ռել, այդ դեպ քում երե խա ու նե նա լու կամ չու նե նա լու հան գա ման քը զս պող 
գոր ծոն չէ։ Մինչ դեռ ֆի զի կա կան բռ նու թյան մյուս ձևե րի դեպ քում երե խա նե րը կան խար գե լող գոր-
ծոն են, ինչն ամե նից ակ ներև է «չա փա վոր» ձևե րի դեպ քում։ Ինչ պես վկա յում են Աղյու սակ 2.9 -ում 
ամ փոփ ված տվյալ նե րը, 1-2 երե խա ու նե ցող կա նայք հա մա պա տաս խա նա բար 1.5-2 ան գամ ավե լի 
քիչ են նշել, որ իրենց հրել (կամ հար վա ծել կամ մա զե րից քա շել) կամ բռունց քով (կամ ինչ -որ այլ բա-
նով) խփել են` երե խա չու նե ցող կա նանց հա մե մա տու թյամբ։
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 Ա ղյ# սակ 2.8. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից կնոջ նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ ն# թյան 
տա րած վա ծ# թյ# նը կյան քի ըն թաց ք#մ 

Երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան կա նանց մաս նա բա ժինն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի, 
ով քեր սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից երբ ևէ են թարկ վել են կամ չեն են թարկ վել ֆի զի կա կան բռ ն� թյան  
(“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Են թարկ վել 
են

Չեն  
են թարկ վել

Ըն դա մե նը, 
%

Կա նանց թի վը
 (ե րբ ևէ զ# գըն կեր # նե ցած)

Տա
 րի

ք

15-24 2.8 97.2 100 107
15-19 … … ... 3
20-24 2.3 97.7 100 104

25-34 5.3 94.7 100 451
35-44 10.5 89.5 100 656
45-59 9.9 90.1 100 1,153

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 8.2 91.8 100 1,710
Եր ևան 7.1 92.9 100 668
Այլ քա ղա քային 8.9 91.1 100 1,042

Գյու ղա կան 10.7 89.3 100 657

Ա
 մ#

ս ն
ա

-
կա

ն 
կա

ր-
գա

 վի
 ճա

կ Ներ կա յումս  
ամուս նա ցած 7.3 92.7 100 2,082

Նախ կի նում  
ամուս նա ցած 20.4 79.6 100 285

Կ
են

 դա
 նի

 
եր

ե խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը* 0 8.5 91.5 100 88

1-2 8.7 91.3 100 1,495

3+ 9.2 90.8 100 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի  
ստա ցել … … ... 4

Ընդ հա նուր  
տար րա կան 16.7 83.3 100 101

Ընդ հա նուր  
միջ նա կարգ 10.9 89.1 100 962

Մի ջին  
մաս նա գի տա կան 7.5 92.5 100 823

Բարձ րա գույն 5.7 94.3 100 477

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 7.2 92.8 100 1,467
Աշ խա տող 8.7 91.3 100 742
Սե զո նային  
աշ խա տանք 27.1 72.9 100 143

Այլ … … ... 15
Ըն դա մե նը 8.9% 91.1% 100% 2,367
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Ա ղյ# սակ 2.9. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից կնոջ նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ ն# թյան  
տա րած վա ծ# թյ# նը կյան քի ըն թաց ք#մ

15-59 տա րե կան երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած կա նանց մաս նա բա ժինն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի, 
ով քեր երբ ևէ սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից են թարկ վել են ֆի զի կա կան բռ ն� թյան ստորև նշ ված դրս ևո ր�մ-
նե րից մե կին կամ մի քա նի սին (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Սե ռա կան զ# գըն կե րը

Ա
ռն

 վա
զն

 մե
կ 

ա
ռա

ն ձ
ին

 
տ

ե ս
ա

կ 
նշ

ող
 նե

 րի
  

տ
ո կ

ո ս
ը

Կ
ա

 նա
նց

 թ
ի վ

ը 
(ե

 րբ
 ևէ

 
զ#

 գը
ն կ

եր
 #

 նե
 ցա

ծ)

Ա
պ

 տ
ա

 կե
լ է

 կ
ա

մ 
որ

 ևէ
 բ

ա
ն 

է 
շպ

ր տ
ել

 
կն

ոջ
 վ

րա
, ո

ր 
կա

 րո
ղ 

էր
 ց

ա
վ 

պ
ա

տ
 ճա

 ռե
լ

Հ
 րե

լ կ
ա

մ 
հա

ր վ
ա

 ծե
լ 

կա
մ 

մա
 զե

 րի
ց 

 
քա

 շե
լ է

Բ
 ռ#

նց
 քո

վ 
կա

մ 
ին

չ -ո
ր 

ա
յլ 

բա
 նո

վ 
խ

փ
ել

 է
 կ

նո
 ջը

, ո
ր 

կա
 րո

ղ 
էր

 վն
ա

 սե
լ

Ո
տ

 քո
վ 

հա
ր վ

ա
 ծե

լ,
 

քա
րշ

 տ
վե

լ կ
ա

մ 
 ծ

ե ծ
ել

 է
 կ

նո
 ջը

Դ
ի տ

ա
 վո

 րյ
ա

լ  
խ

եղ
 դե

լ կ
ա

մ 
ա

յ ր
ել

 է
 

կն
ո ջ

ը
Ս

 պ
ա

ռ ն
ա

 ցե
լ է

  
օգ

 տ
ա

 գո
ր ծ

ել
 կ

ա
մ 

իր
ա

 կա
 ն#

մ 
կն

ոջ
 

վր
ա

 օ
գ տ

ա
 գո

ր ծ
ել

 
է 

հր
ա

 զե
ն,

 դ
ա

 նա
կ 

կա
մ 

ա
յլ 

զե
նք

Տա
 րի

ք

15-24 2.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 107
15-19 ... ... ... ... ... ... 20.0 3
20-24 2.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 104

25-34 5.1 4.1 3.2 2.4 0.7 1.1 5.3 451
35-44 10.3 5.7 5.0 3.3 1.3 0.2 10.5 656
45-59 8.4 4.1 4.4 1.9 0.9 0.5 9.9 1,153

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 7.2 3.8 4.2 2.8 1.2 0.7 8.2 1,710
Եր ևան 6.5 3.9 3.1 2.3 1.0 0.7 7.1 668
Այլ  
քա ղա քային 7.7 3.8 4.9 3.0 1.4 0.7 8.9 1,042

Գյու ղա կան 10.1 6.1 3.9 1.2 0.2 0.1 10.7 657

Ա
 մ#

ս ն
ա

-
կա

ն 
կա

ր-
գա

 վի
 ճա

կ Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած

6.4 3.0 3.0 1.0 0.5 0.1 7.3 2,082

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած

20.0 15.0 12.8 12.2 4.2 3.7 20.4 285

Կ
են

 դա
 նի

 
եր

ե խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0 7.3 7.6 7.6 4.2 0.6 0.6 8.5 88

1-2 7.5 4.2 4.0 2.4 1.2 0.7 8.7 1,495

3+ 9.1 4.6 4.1 1.9 0.5 0.2 9.2 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել ... ... ... ... ... ... ... 4
Ընդ հա նուր  
տար րա կան 15.9 15.1 12.5 5.1 0.6 1.9 16.7 101
Ընդ հա նուր  
միջ նա կարգ 9.4 4.1 4.3 1.8 0.8 0.6 10.9 962
Մի ջին մաս նա-
գի տա կան 6.8 3.5 2.9 1.8 0.3 0.3 7.5 823

Բարձ րա գույն 5.7 4.4 4.2 3.8 2.4 0.7 5.7 477

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 6.2 2.7 2.9 1.3 0.5 0.4 7.2 1,467
Աշ խա տող 8.3 5.3 5.2 4.1 1.9 0.9 8.7 742
Սե զո նային  
աշ խա տանք 25.9 17.8 10.7 3.3 0.0 0.0 27.1 143

Այլ ... ... ... ... ... ... ... 15
Ըն դա մե նը 8.0% 4.4% 4.1% 2.3% 0.9% 0.5% 8.9% 2,367

*  Թեև երե խա նե րի թի վը կար ևոր գոր ծոն է և ինք նին ար դեն ց# ցիչ է, այն#ամենայնիվ, դրա վրա մեծ ազ դե ց#-
թյ#ն # նեն նաև այլ գոր ծոն ներ, ինչ պես օրի նակ` տա րի քը, կր թ# թյ# նը և բնա կ# թյան վայ րը (ն ված են մի քա նի-
սը` նշա նա կ# թյան նվազ ման կար գով)։
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 Տա րի քը կար ևոր գոր ծոն է, որը կա րող է լրա ցու ցիչ լույս սփ ռել բռ նու թյան հետ կապ ված հա սա րա-
կու թյան մեջ գե րակշ ռող մշա կու թային և սո ցիալա կան նոր մե րի վրա։ Տա րի քի և ֆի զի կա կան բռ նու-
թյան տա րած վա ծու թյան միջև դրա կան փոխ կա պակց վա ծու թյան մի տու մը հս տակ է և ոչ զար մա նա-
լի։ Ակն հայտ է, որ ընդ հա նուր առ մամբ, որ քան ավե լի տա րեց է կի նը, այն քան ավե լի շատ տա րի ներ 
է ան ցկաց րել իր սե ռա կան զու գըն կե րոջ (զու գըն կեր նե րի) հետ և ավե լի մեծ է բռ նու թյան են թարկ վե-
լու հա վա նա կա նու թյու նը։ Ամեն դեպ քում, ընդ հա նուր պատ կե րը չի հաս տա տում լայ նո րեն տա րած-
ված այն կարծ րա տի պե րը, որոնց հա մա ձայն կա նայք, մաս նա վո րա պես` ավե լի տա րեց նե րը, որ պես 
ամուս նա ցած կին կամ մայր` հա տուկ կար գա վի ճակ ու նեն և հար գանք են վայե լում հա սա րա կու-
թյու նում։ Ավե լի շուտ` հա կա ռա կը, տա րի քային յու րա քան չյուր հա ջորդ խմ բում կա նանց ավե լի մեծ 
տո կոսն է (գո նե այս հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից դա տե լով) դառ նում սե ռա կան զու գըն կե րոջ 
բռ նու թյան թի րախ` ար տա հայտ ված բռ նու թյան ավե լի մեծ հա ճա խա կա նու թյամբ և ավե լի դա ժան 
ձևե րով։ Տվյալ նե րի հա մե մա տու թյու նը 15-24, 25-34 և 35-44 տա րի քային խմ բե րի միջև ցույց է տա լիս, 
որ երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց շր ջա նում բռ նու թյան առն վազն մեկ տե սա կի են թարկ ված նե-
րի տո կո սը գրե թե եր կու ան գամ մե ծա նում է յու րա քան չյուր հա ջորդ տա րի քային խմ բում։ Այս պի սով, 
եթե այս երեք խմ բե րից առա ջի նում ցու ցա նի շը կազ մում է 2.8%, ապա երկ րոր դի դեպ քում 5.3% է, իսկ 
եր րոր դի դեպ քում` 10.5%։ Այ նու հետև, ընտ րան քում ընդ գրկ ված վեր ջին` 45-59 տա րե կան նե րի խմ բի 
դեպ քում տա րած վա ծու թյու նը փոքր -ի նչ նվա զում է (մինչև 9.9%)։ 15-24 տա րե կան նե րը են թարկ վում 
են բա ցա ռա պես ֆի զի կա կան բռ նու թյան «մեղմ» ձևե րի։ Հա ջորդ տա րի քային խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը (25-34 տա րե կան կա նայք) ի հա վե լումն նշում են նաև ֆի զի կա կան բռ նու թյան չա փա վոր և դա-
ժան ձևե րի են թարկ վե լու մա սին, իսկ ֆի զի կա կան բռ նու թյան բո լոր ձևե րի են թարկ ված նե րի տո կո սը 
տա րի քային հա ջորդ խմ բում (այ սինքն` 35-44 տա րե կան կա նայք) ամե նա բարձրն է հարց վող նե րի 
մեջ` բա ցա ռու թյամբ զեն քի օգ տա գործ ման սպառ նա լիք նե րի և փաս տա ցի օգ տա գործ ման դեպ քե րի։ 

Ինչ պես հո գե բա նա կան բռ նու թյան և վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի դեպ քում, ֆի զի կա կան բռ նու-
թյան տա րած վա ծու թյու նը նույն պես հա կա դարձ փոխ կա պակց վում է զո հե րի կր թա կան մա կար դա-
կին, եթե հաշ վի է առն վում ընդ հա նուր պատ կե րը։ Երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց շր ջա նում զո-
հե րի տո կո սը կա յուն նվա զում է 16.7% -ի ց` տար րա կան, մինչև 7.5%` մի ջին մաս նա գի տա կան և մինչև 
5.7%` բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում։ Այս պի սով, ընդ հա նուր առ մամբ կր թ� թյ� նը սե-
ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ նու թյան ցածր տա րած վա ծու թյան բա վա կա նին ճշգ րիտ 
կան խո րո շիչ գոր ծոն է, հատ կա պես կր թա կան ցեն զի որո շա կի մա կար դա կից հե տո (տ վյալ դեպ քում` 
ընդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյան)։ 

Ինչ վե րա բե րում է բնա կ� թյան վայ րի գոր ծո նին, ապա տվյալ նե րը ցույց են տա լիս հե տաքր քիր, 
թեև փոքր -ի նչ բարդ օրի նա չա փու թյուն։ Դա տե լով ընդ հա նուր պատ կե րից, ֆի զի կա կան բռ նու թյունն 
ամե նա քի չը տա րած ված է Եր ևա նում և ամե նա շա տը` գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում, իսկ Եր ևա նից 
դուրս այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րում ար ձա նագր վել է տա րած վա ծու թյան գրե թե նույն մա կար-
դա կը, ինչ որ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում։ Սա կայն սխալ կլի ներ հա մա պար փակ ընդ հան րա ցում-
ներ անել, առանց խմ բա վոր ված տվյալ նե րին առա վել ման րա մասն ծա նո թա նա լու, ին չի դեպ քում 
պարզ է դառ նում, որ իրա վի ճակն իրա կա նում ավե լի խճճ ված է։ Պարզ վում է, որ գյու ղա կան բնա կա-
վայ րերն «ա ռաջ նոր դող» են միայն բռ նու թյան «մեղմ» ձևե րի առու մով, մինչ դեռ բռ նու թյան չա փա-
վոր և հատ կա պես դա ժան ձևե րի տա րած վա ծու թյամբ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րը «հետ են մնում»։ 
Հե տաքր քիր է, որ Եր ևա նից դուրս այլ քա ղա քային բնա կա վայ րերն այս առու մով առաջ նային դիր քե-
րում են։ Այ սինքն` Եր ևա նից դուրս այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րում բռ նու թյան առա վել դա ժան և 
բիրտ ձևե րին հակ ված սե ռա կան զու գըն կեր նե րի տո կոսն ավե լի բարձր է այլ բնա կա վայ րե րի հա մե-
մա տու թյամբ։ Այս պես, այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րից կա նանց միայն 3.0%-ն է նշել, որ իրեն ոտ-
քով հար վա ծել, քարշ տվել կամ ծե ծել են, 4.9% -ին խփել են բռունց քով կամ ինչ -որ այլ բա նով, 0.7% -ին 
սպառ նա ցել են զեն քով (կամ իրա կա նում օգ տա գոր ծել են զենք), իսկ 1.4% կա նանց զու գըն կեր նե րը 
նրանց խեղ դել կամ այ րել են։ Գյու ղաբ նակ կա նանց դեպ քում ցու ցա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նա-
բար կազ մում են 1.2%, 3.9%, 0.1% և 0.2%։ (Եր ևա նում բռ նու թյան այս ձևե րը նշող կա նանց դեպ քում 
ցու ցա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են 2.3%, 3.1%, 0.7% և 1.0%)։
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Զ բաղ վա ծ� թյան կար գա վի ճա կին վե րա բե րող տվյալ նե րը բա ցա հայ տում են, որ աշ խա տե լը սե ռա-
կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան են թարկ վե լու հա վա նա կա նու թյան առու մով կա նանց հա մար 
հս տակ «ռիս կի» գոր ծոն է, թե կուզև ոչ ամե նահ զո րը։ Կար ևոր է, որ այս գոր ծո նը վե րա բե րում է բո լոր 
հարց վող նե րին` կապ ված բռ նու թյան առան ձին ձևե րի հետ։ Աշ խա տանքն առն վազն տն տե սա կան 
ան կա խու թյան և ապա հո վու թյան մի ջոց է, նաև ապա հո վում է սո ցիալա կան առա վել բարձր կար-
գա վի ճակ և ըն տա նի քում որո շումն ե րի կա յաց ման առու մով ավե լի մեծ լիազո րու թյուն։ Այս պի սով, 
կա րող է թվալ, որ աշ խա տող կա նայք պետք է ավե լի քիչ դառ նան սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից 
բռ նու թյան թի րախ։ Քա նի որ դա այդ պես չէ, և քա նի որ ցու ցա նիշ նե րը շատ ցածր են (և շատ նման), 
առա ջին հեր թին, կա րե լի է վե րա պա հու մով են թադ րել, որ ինչ պի սի կշիռ էլ ու նե նա «աշ խա տե լու» 
գոր ծո նը, այն ար տա հայտ վում է միայն մյուս գոր ծոն նե րի հետ զու գորդ մամբ, ընդ որում` ազ դե ցու-
թյու նը հիմն ա կա նում անուղ ղա կի է։

 Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը հս տակ հիմն ա վո րում են եր կու կար ևոր եզ րա կա ցու թյուն ներ, որոնք 
ավե լի վաղ ձևա վոր վել էին հո գե բա նա կան բռ նու թյան բաժ նում։ Առա ջին, որ ներ կայիս «ա մուս նա-
կան կար գա վի ճա կը» սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ նու թյան բո լոր ձևե րի լա վա-
գույն կան խո րո շիչ գոր ծոնն է։ Այ սինքն` ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված լի նե լու մա սին նշած 
կա նանց տո կո սը առն վազն 3-4 ան գամ ավե լի ցածր է այն կա նանց շր ջա նում, ով քեր ներ կա յումս 
սե ռա կան զու գըն կեր ու նեն։ Անհ րա ժեշտ է նշել, որ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան են-
թարկ ված զո հե րի շր ջա նում ներ կա յումս զու գըն կեր ու նե ցող և չու նե ցող կա նանց միջև տո կո սային 
մաս նա բա ժին նե րի հա րա բե րակ ցու թյան տար բե րու թյու նը կա յուն մե ծա նում է բռ նու թյան դա ժա-
նու թյան մե ծաց մա նը զու գըն թաց։ Եթե ֆի զի կա կան բռ նու թյան «մեղմ» ձևե րի դեպ քում առա ջի նի 
ցու ցա նի շը 3-4 ան գամ ավե լի ցածր է, քան երկ րոր դի նը, ապա «չա փա վոր» ձևե րի դեպ քում` 5-10 
ան գամ և դա ժան ձևե րի դեպ քում` տա սից ավե լի (եր բեմն շատ) ան գամ մեծ է։ Երկ րորդ եզ րա կա-
ցու թյունն այն է, որ բռ նու թյու նը (տ վյալ դեպ քում ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը) կար ևոր պատ ճառ կամ 
առն վազն նպաս տա վոր գոր ծոն է եղել ամուս նա լու ծու թյուն նե րի կամ բա ժա նումն ե րի հա մար։ Հարց-
ման ընտ րան քի կա նանց 20.4% -ը, ում կա պը տղա մար դու հետ ավարտ վել է ամուս նա լու ծու թյամբ 
կամ բա ժա նու թյամբ, նշել են, որ իրենք են թարկ վել են ֆի զի կա կան բռ նու թյան առն վազն մեկ ձևի։ 
Նախ կի նում զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց շր ջա նում երբ ևէ ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված նե-
րից միայն 14.4% -ի զու գըն կերն է մա հա ցել, մինչ դեռ ամուս նա լուծ ված կամ զու գըն կե րո ջից առանձ-
նա ցած կա նայք կազ մում են 81.6%։ Այս պի սով, ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը հո գե բա նա կան բռ նու թյան 
հետ միասին հս տակ նպաս տա վոր գոր ծոն է ամուս նա լու ծու թյուն նե րի և բա ժա նումն ե րի հա մար։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ հե տա զո տու թյան ընտ րան քի երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած և սե ռա կան զու գըն-
կե րոջ կող մից երբ ևէ ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց 28.6% -ը ֆի զի կա կան բռ նու թյան 
են են թարկ վել հե տա զո տու թյա նը նա խոր դած 12 ամիս նե րի ըն թաց քում։

 Ֆի զի կա կան բռ նու թյան հա ճա խա կա նու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րը ներ կա յաց ված են Աղյու սակ 
2.10 -ում։ Ինչ պես հո գե բա նա կան բռ նու թյան դեպ քում, սե ռա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում տե ղի 
ու նե ցող ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը նույն պես մե կու սի և հազ վա դեպ դր վագ չէ։ Ըստ հե տա զո տու թյան 
տվյալ նե րի, հարց մա նը նա խոր դած 12 ամիս նե րի ըն թաց քում գրանց ված ֆի զի կա կան բռ նու թյան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը տե ղի է ու նե ցել ոչ թե մեկ, այլ մի քա նի և նույ նիսկ շատ ան-
գամ։ Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա-
նանց 76.4%-88.7% -ը նշել է, որ բռ նու թյան է են թարկ վել «մի քա նի ան գամ» կամ «շատ ան գամ»։
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 Ա ղյ# սակ 2.10. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից կա նանց նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ ն# թյան 
որոշ ձևե րի հա ճա խա կա ն# թյ#նն ան ցած 12 ամիս նե րից առաջ

 Հե տա զո տ� թյա նը նա խոր դած 12 ամիս նե րից առաջ սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ ն� թյան 
են թարկ ված 15-59 տա րե կան կա նանց մաս նա բա ժի նը, ով քեր նշել են, որ սա պա տա հել է մեկ, մի քա նի կամ 
շատ ան գամ (“[ ]” 25-49 դեպ քե րի հա մար):

Վեր ջին 12 ամիս նե րից առաջ
Կա նանց 

թի վը Կա նայք, որոնց Մեկ 
ան գամ

Մի քա նի 
ան գամ 

Շատ 
ան գամ Ըն դա մե նը, %

131 Ապ տա կել , որ ևէ բան են շպր տել, ին չը կա րող էր 
ցավ պատ ճա ռել նրան 12.8% 60.3% 26.9% 100.0%

80 Հ րել կամ հար վա ծել կամ մա զե րից քա շել են 13.1% 52.2% 34.7% 100.0%

78 Բ ռունց քով կամ ինչ -որ այլ բա նով խփել են, ին չը 
կա րող էր վնա սել նրան 23.6% 44.5% 31.9% 100.0%

40 Ոտ քով հար վա ծել, քարշ տվել կամ ծե ծել են [11.3%] [48.2%] [40.5%] [100.0%]

 Պետք է նշել նաև, որ ֆի զի կա կան բռ նու թյան «չա փա վոր» ձևե րի դեպ քում «շատ ան գամ» պա տաս-
խան տվող նե րի մի ջին մաս նա բա ժի նը նույնն է, կամ եր բեմն նույ նիսկ ավե լի բարձր, ֆի զի կա կան 
բռ նու թյան «մեղմ» ձևե րի հետ հա մե մա տե լիս։ 

Անհ րա ժեշտ են ավե լի նպա տա կաուղղ ված հե տա զո տու թյուն ներ` որո շե լու, թե սե ռա կան զու գըն կե-
րոջ կող մից կա նանց նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ նու թյան հա ճա խա կա նու թյան տվյալ մի տումն երն 
արդյո՞ք ներ կա յումս նույն պես հա րատ ևում են։ Ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը նույն պես ար ժա նի է հե տա-
գա հե տա զոտ ման, քա նի որ հան դես է գա լիս որ պես բռ նու թյան այլ ձևե րին զու գորդ վող կամ դրանք 
խո րաց նող գոր ծոն։

 ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԲՌ Ն� ԹՅ�Ն

 Սե ռա կան բռ նու թյու նը կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան շատ լուրջ տե սակ է, որը նե րա ռում է գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ծա վա լուն շարք, և որն իր վատ թա րա գույն ձևե րով ու նի եր կա րա ժա ետ և հե ռա հար 
դա ժան հետ ևանք ներ ֆի զի կա կան, մտա վոր, սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան վրա։ 
Սե ռա կան բռ նու թյան շատ օգ տա կար սահ մա նում է տրա մադ րել ԱՀԿ-ն իր 2002թ. Բռ ն� թյ�ն նե-
րի և առող ջ� թյան հար ցե րով հա մաշ խար հային զե կ�յ ց�մ։ Այդ սահ ման ման հա մա ձայն` սե ռա-
կան բռ նու թյուն է հա մար վում «որ ևէ ան ձի կող մից … որ ևէ մի ջա վայ րում բռ նու թյան գոր ծադր մամբ 
սե ռա կան ցան կա ցած գոր ծո ղու թյու նը, սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նա լու փոր ձը, ան ցան կա լի 
սե ռա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րը կամ ոտնձ գու թյուն նե րը կամ թրա ֆի քին գի են թար կե լը կամ ան ձի 
սե ռա կա նու թյան դեմ ուղղ ված որ ևէ այլ գոր ծո ղու թյուն»49։ Կար ևոր է, որ այս պես մեկ նա բան վե լով, 
սե ռա կան բռ նու թյու նը նաև նե րա ռում է սե ռա կան ոտնձ գու թյու նը, թե կուզև անուղ ղա կիորեն։ Այս 
սահ մա նումն օգ տա կար է եղել քն նար կումն ե րը և օրենսդ րա կան մի ջո ցա ռումն ե րը կամր ջե լու և ավե-
լի կա ռու ցո ղա կան, իմաս տա լի և ար դյու նա վետ ար դյունք նե րի հաս նե լու առու մով։

 ՄԱԿ -ի գլ խա վոր քար տու ղա րի զե կույ ցում ներ կա յաց ված են տար բեր հա մա տեքս տեր, որոն ցում կա-
նայք կա րող են սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ վել։ Զե կույ ցում ձևա կերպ վել է կա նանց նկատ մամբ 
սե ռա կան բռ նու թյան գոր ծա ռա կան սահ մա նում. «Սե ռա կան բռ նու թյու նը նե րա ռում է վի րա վո րա-
կան բռ նի սե ռա կան կապ, որը կնո ջը ստի պում է զբաղ վել սե ռա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով իր կամ քին 
հա կա ռակ, ինչ պես նաև հի վանդ, հաշ ման դամ, ճնշ ման տակ կամ ոգե լից խմիչ քի կամ այլ թմ րա մի-
ջոց նե րի ազ դե ցու թյան տակ գտն վող կնոջ հետ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նա լու փոր ձը կամ 
սե ռա կան հա րա բե րու թյու նը»50։ 

ԱՀԿ, PATH զե կույցն ավե լի խորն է ու սումն ա սի րել հար կադ րան քի հիմ քում ըն կած գա ղա փա րը 
և ընդ գծել սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից սե ռա կան բռ նու թյու նը, նե րա ռյալ նվաս տաց նող գոր-
49   Բռնությունների և առողջության հարցերով համաշխարհային զեկույց։ Ժնև, ԱՀԿ, 2002թ., էջ 149:
50   Կանանց նկատմամբ բռնության վերացումը: ՄԱԿ ԳՔ հետազոտություն, էջ 43:
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ծո ղու թյուն նե րը։ «Հար կադ րան քի չա փա նիշն այն է, որ կի նը չու նի ընտ րու թյուն և բախ վում է դա-
ժան ֆի զի կա կան, սո ցիալա կան կամ տն տե սա կան հետ ևանք նե րի, եթե ընդ դի մա նում է սե ռա կան  
ոտնձ գու թյուն նե րին … [Շ ]ատ փո խա դարձ չհա մա ձայ նեց ված սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ներ են տե-
ղի ու նե նում հա մա ձայ նեց ված միու թյուն նե րի ներ սում, այդ թվում` կի նը ստի պո ղա կան սե ռա կան հա-
րա բե րու թյուն է ու նե նում, երբ ին քը դա չի ցան կա նում, կամ ընդ գրկ վում է սե ռա կան բնույ թի գոր ծո-
ղու թյուն նե րում, որոնք իր կար ծի քով ար ժա նա պատ վու թյու նը վի րա վո րող կամ նվաս տաց նող են»51։

 Թերևս սե ռա կան բռ նու թյու նը բռ նու թյան վատ թա րա գույն տե սակն է, քա նի որ հան գեց նում է մարմ-
նի ամ բող ջա կա նու թյան և ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան ոտ նա հար ման, նե րա ռյալ` նվաս տաց նող 
կամ ստո րաց նող վե րա բեր մուն քի, և քա նի որ ան խու սա փե լիորեն պատ ճա ռում է եր կա րա ժա ետ 
հո գե բա նա կան վնաս ներ և խե ղումն եր։ Չնա յած որ ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ սե ռա կան բռ նու-
թյունն ամե նա ցա վա լի փոր ձա ռու թյունն է կա նանց հա մար, այն միաժա մա նակ բռ նու թյան մի տե սակ 
է, որի մա սին նրանք ամե նա քիչն են տրա մադր ված խո սել ։

 Սույն հե տա զո տու թյունն ան դրա դար ձել է սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից կա նանց նկատ մամբ սե-
ռա կան բռ նու թյա նը։ Հե տա զո տու թյան հար ցա շա րը, որը բազ մա թիվ երկր նե րի բնակ չու թյան վրա 
հիմն ված փոխ հատ վող հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար ԱՀԿ -ի մշա կած հար ցա շա րին է հիմն ված, 
ան դրա դար ձել է կա նանց նկատ մամբ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից իրա կա նաց ված սե ռա կան 
բռ նու թյան ըն դա մե նը երեք ձևե րին։ Դրանք են` (ա) ֆի զի կա պես կնո ջը ստի պել սե ռա կան հա րա-
բե րու թյուն ու նե նալ նրա կամ քին հա կա ռակ, (բ) նույ նիսկ իր կամ քին հա կա ռակ երբ ևէ սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն ու նե նալ` վա խե նա լով զու գըն կե րոջ հնա րա վոր ար ձա գան քից (գ) կնո ջը ստի պել 
սե ռա կան բնույ թի որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րել, որը նրա կար ծի քով ար ժա նա պատ վու թյու նը ստո-
րաց նող կամ նսե մաց նող է։ Այս պի սով, սույն հե տա զո տու թյան մեջ սե ռա կան բռ նու թյու նը շատ սահ-
մա նա փակ է ու սումն ա սիր վել։ Սա կայն իրենց բնույ թով այս ձևե րը բա վա կա նին ընդ գր կուն են և նե-
րա ռում, ամ փո փում կամ ար տա ցո լում են մեծ թվով միև նույն բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներ։ Այս պի սով, 
ինչ -որ առու մով կա րե լի է հա մա րել, որ դրանք սե ռա կան բռ նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի առա վել 
ընդ գր կուն խումբ են ներ կա յաց նում։ Բա ցի այդ, ներ կա յաց նե լով սե ռա կան բռ նու թյան չա փա վո րից-
դա ժան ձևե րը` սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան առու մով, դրանք նաև ինք նըս տին քյան 
ընդ գր կում են բո լոր մեղմ ձևե րը։ Այս մո տեց ման թե րու թյուն նե րից մեկն այն է, որ հնա րա վոր չէ հա-
մոզ վել, թե արդյո՞ք որ ևէ (ու ղիղ կամ հա կա դարձ) փոխ կա պակց վա ծու թյուն կա սե ռա կան բռ ն� թյան 
տա րած վա ծ� թյան և գոր ծո ղ� թյան դա ժա ն� թյան միջև։ 

Ա ղյու սակ ներ 2.11 և 2.12 –ում ներ կա յաց ված տվյալ նե րից կա րող է թվալ, որ կա նանց նկատ մամբ 
սե ռա կան բռ նու թյու նը Հա յաս տա նում տա րած ված եր ևույթ չէ։ Այս պի սով, հարց մա նը մաս նակ ցած  
երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց միայն 3.2%-ն է նշել, որ երբ ևէ զու գըն կե րոջ կող մից են թարկ վել 
է սե ռա կան բռ նու թյան վե րոն շյալ ձևե րից որ ևէ մե կին։ Չնա յած որ իս կա պես սե ռա կան բռ նու թյունն 
ավե լի քիչ է տա րած ված` հո գե բա նա կան և նույ նիսկ ֆի զի կա կան բռ նու թյան հա մե մա տու թյամբ, այն 
հա զիվ թե հազ վա դեպ եր ևույթ լի նի երկ րում` նկա տի առ նե լով ավան դա կան սո ցիալա կան և մշա կու-
թային նոր մե րի և ար ժեք նե րի քայ քայ մամբ ու ղեկց վող ընդ հա նուր հա սա րա կա կան հա մա տեքս տը և 
ան հան գիստ, եր բեմն ան կա յուն իրա կա նու թյու նը, ան ցու մային ժա մա նա կաշր ջա նը։

 Քա նի որ առ կա փաս տերն աղ ճատ ված են և ավե լի հա ճախ հիմն ված են փոր ձա գետ նե րի կար ծիք-
նե րի և հաշ վարկ նե րի, պա տա հա կան փաս տե րի, ասե կո սե նե րի և սահ մա նա փակ մասշ տա բի այլ 
հե տա զո տու թյուն նե րի, քան հս տակ տվյալ նե րի վրա, թվում է` եր ևույ թի մա սին բա վա րար տե ղե կու-
թյուն ներ չկան, մաս նա վո րա պես երբ խոս քը վե րա բե րում է սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու-
թյուն նե րին։ Սրա հիմն ա կան պատ ճառ նե րից մե կը ճն շա մի ջոց նե րի և կր կին բռ նու թյան զոհ դառ-
նա լու վախն է։ Մեկ այլ հիմն ա կան պատ ճառ կա րող է լի նել այն, որ կա նայք գի տեն, որ ամե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ կբախ վեն սո ցիալա կան պար սա վան քի` կա րեկ ցան քի հան դի պե լու փո խա րեն, 
եթե բա ցա հայ տեն իրենց սե ռա կան, մաս նա վո րա պես սե ռա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ման-
րա մաս նե րը և եթե բո ղո քեն իրենց ամուս նու ոչ ող ջու նե լի գոր ծո ղու թյուն նե րից։ Ուս տի նրանք չեն 
51  ԱՀԿ, PATH, 2005թ., էջ 17:



- 58 -

ու զում, որ պես զի իրենց տրավ մա նե րին գու մար վի նաև ծա նոթ վի րա վո րան քը, որն այս դեպ քում 
կա րող է վե րած վել սո ցիալա կան խա րա նի։ Հա ջորդ մեծ պատ ճառն իրա զե կու թյան ցածր մա կար-
դակն է և ընդ հա նուր առ մամբ հա սա րա կու թյու նում բնա կա նոն սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և 
իրա վա կան կր թու թյան պա կա սը։ Կա րող է թվալ, թե մար դիկ հիմն ա կա նում ան կեղծ հա վա տում են, 
որ ամու սի նը պետք է ակն կա լի կնոջ լրիվ զի ջո ղա կա նու թյու նը և որ «լավ» կի նը պար տա վոր է ծա-
ռա յու թյուն ներ մա տու ցել։ Այս մտա ծե լա կեր պը հա սա րա կու թյան լայն հատ ված նե րին չի պատ կա-
նում, բայց հս տակ ար տա ցոլ վում է ներ պե տա կան օրենսդ րու թյան մեջ։ Այս պի սով, հա մա ձայ նեց-
ված միու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող օրենք նե րը (հատ կա պես Ըն տա նե կան 
օրենս գիր քը) չի կի րա ռում «չ հա մա ձայ նեց ված սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի» գա ղա փա րը նրանց 
նկատ մամբ։ Ամուս նա կան բռ նա բա րու թյու նը նույն պես նե րառ ված չէ երկ րի Քրեական օրենսգր քում 
(կամ այս խնդ րին առնչ վող ցան կա ցած այլ օրեն քում)։ Դրան չեն վե րա բեր վում որ պես հան ցա գոր-
ծու թյուն, այն պես որ այն քրեակա նաց ված չէ և բռ նա րար նե րին հնա րա վոր չէ դա տա կան կար գով 
պա տաս խա նատ վու թյան կան չել։

 Սա կա վա թիվ կա նայք են դի մում և բաց խո սում շա հագր գիռ պե տա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի, ոչ 
կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ գիտ նա կան նե րի հետ, եթե երբ ևէ դի մում կամ խո-
սում են։ Սա այն պի սի տե ղե կատ վու թյուն է, որ հարց վող ներն առա վել դժ կա մու թյամբ են բա ցա հայ-
տում։ Այս հե տա զո տու թյու նը բա ցա ռու թյուն չէ։ Հիմ քում ըն կած պատ ճառ նե րը պարզ են։ Դրան ցից 
կա րե լի է նշել մի քա նի սը` խնդ րի նուրբ բնույ թը, ար մա տա ցած կան խա կալ վե րա բեր մուն քը, մեղ քի 
և ամո թի ավան դա պաշ տա կան ըն կա լումն ե րը և «վայել չու թյան» նոր մե րը, ինչ պես նաև հարց ման 
ձևա չա փը (դեմ առ դեմ հար ցազ րույց ներ)։ Այն բա ցա ռում է անա նու նու թյու նը և մե ծա պես հեն վում 
վս տա հու թյանն ու փո խա դարձ լավ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, որոնք ամեն դեպ քում հազ վա գյուտ 
եր ևույթ ներ են և որոնց դժ վար է հան դի պել հատ կա պես մեր օրե րում։
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Ա ղյ# սակ 2.11. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից կնոջ նկատ մամբ սե ռա կան բռ ն# թյան  
տա րած վա ծ# թյ# նը

 Սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից երբ ևէ սե ռա կան բռ ն� թյան են թարկ ված 15-59 տա րե կան երբ ևէ զ� գըն կեր  
� նե ցած կա նանց մաս նա բա ժինն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Այո Ոչ Ըն դա մե նը, % Կա նանց թի վը  
(ե րբ ևէ զ# գըն կեր # նե ցած)

Տա
 րի

ք

15-24 1.7 98.3 100 107
15-19 ... ... ... 3
20-24 1.7 98.3 100 104

25-34 2.3 97.7 100 451
35-44 5.7 94.3 100 656
45-59 2.6 97.4 100 1,153

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 2.8 97.2 100 1,710
Եր ևան 2.6 97.4 100 668
Այլ քա ղա քային 2.9 97.1 100 1,042

Գյու ղա կան 4.7 95.3 100 657

Ա
 մ#

ս-
նա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
-

վի
 ճա

կ Ներ կա յումս ամուս նա ցած 3.0 97.0 100 2,082

Նախ կի նում ամուս նա ցած 5.7 94.3 100 285

Կ
են

 դա
-

նի
 ե

րե
-

խ
ա

 նե
 րի

 
թ

ի վ
ը 0 2.9 97.1 100 88

1-2 3.0 97.0 100 1,495
3+ 4.1 95.9 100 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի ստա ցել ... ... ... 4
Ընդ հա նուր տար րա կան 7.7 92.3 100 101
Ընդ հա նուր միջ նա կարգ 3.6 96.4 100 962
Մի ջին մաս նա գի տա կան 2.7 97.3 100 823
Բարձ րա գույն 2.9 97.1 100 477

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 2.5 97.5 100 1,467
Աշ խա տող 3.3 96.7 100 742
Սե զո նային աշ խա տանք 12.0 88.0 100 143
Այլ ... ... ... 15
Ըն դա մե նը 3.3% 96.7% 100% 2,367

Այս հան գա մանք նե րում զար մա նա լի չէ, որ ինչ պես ցույց են տա լիս Աղյու սակ 2.11 -ում ամ փոփ ված 
տվյալ նե րը, նախ կի նում զու գըն կեր ու նե ցած և հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց միայն 3.3%-ն է հա-
ղոր դել, որ են թարկ վել է սե ռա կան բռ նու թյան առն վազն մեկ ձևի։ Աղյու սակ 2.12 -ը տվյալ ներ է տրա-
մադ րում ոչ միայն ըստ հարց վող նե րի կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի, այլև` վե րոն շյալ սե ռա կան 
բռ նու թյան երեք ձևե րի։ Այս պես, ընտ րան քում ընդ գրկ ված և երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց 
միայն 3.0%-ն է ըն դու նել, որ իր սե ռա կան զու գըն կե րը ֆի զի կա պես ստի պել է իրեն սե ռա կան հա րա-
բե րու թյուն ու նե նալ, երբ նա չի ցան կա ցել, 1.7% -ը խոս տո վա նել է, որ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն է 
ու նե ցել իր կամ քին հա կա ռակ, որով հետև վա խե ցել է, թե ինչ կա նի զու գըն կե րը, և շատ չն չին` 0.8% -ը 
խոս տո վա նել է, որ սե ռա կան զու գըն կերն իրեն ստի պել է կա տա րել սե ռա կան բնույ թի որ ևէ գոր ծո-
ղու թյուն, որն իր կար ծի քով ստո րաց նող կամ նսե մաց նող էր։

 Միև նույն ժա մա նակ հնա րա վոր է, որ սե ռա կան բռ նու թյունն իս կա պես ցու ցա կում վեր ջին տեղն է 
գրա վում ըստ իր տա րած վա ծու թյան` հո գե բա նա կան բռ նու թյու նից և վե րահս կո ղա կան վար քագ ծից, 
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ինչ պես նաև (ա վե լի պա կաս չա փով) ֆի զի կա կան բռ նու թյու նից հե տո։

 Ա ղյ# սակ 2.12. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից կնոջ նկատ մամբ սե ռա կան բռ ն# թյան  
տա րած վա ծ# թյ# նը 

 Սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից սե ռա կան բռ ն� թյան մեկ կամ մի քա նի ձևե րի են թարկ ված երբ ևէ զ� գըն կեր 
� նե ցած 15-59 տա րե կան կա նանց մաս նա բա ժինն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի (“...” 25 -ից պա կաս 
դեպ քե րի հա մար):
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15-24 0.7 1.7 0.0 1.7 107
15-19 ... ... ... ... 3
20-24 0.7 1.7 0.0 1.7 104

25-34 2.3 1.3 0.8 2.3 451
35-44 5.3 2.7 2.0 5.7 656
45-59 2.3 1.4 0.3 2.6 1,153

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 2.5 1.8 0.8 2.8 1,710
Եր ևան 2.0 1.8 0.9 2.6 668
Այլ քա-
ղա քային 2.8 1.7 0.8 2.9 1,042

Գյու ղա կան 4.5 1.7 0.8 4.7 657
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 վի
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կ Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած 2.8 1.4 0.7 3.0 2,082

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 4.6 4.1 1.7 5.7 285
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Կր թու թյուն 
չի ստա ցել ... ... ... ... 4

Ընդ հա նուր 
տար րա կան 7.7 3.2 0.0 7.7 101

Ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ 3.1 1.8 0.9 3.6 962

Մի ջին մաս-
նա գի տա կան 2.5 1.1 0.5 2.7 823

Բարձ րա-
գույն 2.9 2.4 1.5 2.9 477
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Չաշ խա տող 2.2 1.4 0.4 2.5 1,467
Աշ խա տող 3.0 2.3 1.6 3.3 742
Սե զո նային 
աշ խա տանք 12.0 2.3 1.6 12.0 143

Այլ ... ... ... ... 15
Ըն դա մե նը 3.0% 1.7% 0.8% 3.3% 2,367
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Ինչ պես բռ նու թյան մյուս տե սակ նե րի դեպ քում, կր թու թյու նը և տա րի քը կար ևոր և որոշ չա փով 
նաև սե ռա կան բռ նու թյու նը կան խո րո շող գոր ծոն ներ են, հատ կա պես երբ հաշ վի են առն վում բո-
լոր տվյալ նե րը։ Սե ռա կան բռ նու թյան և զո հե րի կր թա կան մա կար դա կի միջև հա կա դարձ փոխ կա-
պակց վա ծու թյու նը գրե թե միան շա նակ է։ Աղյու սակ 2.11 -ը հս տակ ցույց է տա լիս, որ երբ ևէ զու գըն կեր 
ու նե ցած զո հե րի շր ջա նում ցու ցա նի շը տար րա կան կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում գրանց ված 7.7% 
-ից կտ րուկ ընկ նում է մինչև 3.6%` ընդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյան դեպ քում, և հաս նում է 2.7% -ի` 
մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան դեպ քում, և փոքր -ի նչ ավե լի բարձ րա նա լով (2.9%) բարձ րա գույն 
կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում` նա խորդ խմ բի հա մե մա տու թյամբ։ Սա կայն իրա վի ճակն այն քան էլ 
հս տակ չէ, երբ տվյալ նե րը բաշխ վում են ըստ առան ձին ձևե րի (տե´ս Աղյու սակ 2.12), չնա յած տա-
տա նումն ե րը չն չին են։

 Տա րի քի գոր ծոնն առա վել միատե սակ է, քան կր թա կան ցեն զը։ Մի տու մը կրկ նում է հո գե բա նա կան 
և ֆի զի կա կան բռ նու թյուն նե րի դեպ քում բա ցա հայտ ված օրի նա չա փու թյու նը։ De facto չհա մա ձայ նեց-
ված սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բո լոր ձևե րը միասին վերց րած, 15-24, 25-34 և 35-44 տա րի-
քային խմ բե րում գրանց ված կտ րուկ աճը (հա մա պա տաս խա նա բար` 1.7%, 2.3% և 5.7%) այ նու հետև 
նվա զում է վեր ջին (45-59 տա րե կան նե րի) խմ բում մինչև 2.6%։ Սա կայն առան ձին ձևե րի հա մար հաշ-
վարկ ված տվյալ նե րը բա ցա հայ տում են վե րոն շյալ միտ վա ծու թյան որոշ տա տա նումն եր։ Այս պի սով, 
տա րի քային խմ բի հետ կապ ված չն չին տար բե րու թյուն ներ կան այն կա նանց շր ջա նում, ով քեր իրենց 
կամ քին հա կա ռակ երբ ևէ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն են ու նե ցել, քա նի որ վա խե ցել են, թե ինչ կա նի 
զու գըն կե րը։

 Հարց ման տվյալ նե րը մատ նան շում են, որ զբաղ վա ծ� թյ� նը չի ազ դում սե ռա կան բռ նու թյան տա-
րած վա ծու թյան վրա (տար բե րու թյու նը կազ մում է 0.8% -ից 1.29% բո լոր հարց վող նե րի շր ջա նում), բա-
ցա ռու թյամբ այն կա նանց, ով քեր սե զո նային աշ խա տան քով են զբաղ վում։ Բա ցա ռու թյու նը չնա յած 
գործ նա կա նում սահ մա նա փակ վում է սե ռա կան բռ նու թյան մեկ տե սա կով (կ նո ջը ստի պել է սե ռա-
կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ, երբ նա չի ցան կա ցել)։

Ն մա նա պես բնա կ� թյան վայ րի գոր ծո նը դրս ևոր վում է միայն սե ռա կան բռ նու թյան մեկ տե սա կի 
(վե րոն շյալ) դեպ քում, իսկ ընդ հա նուր տվյալ նե րում` նույ նիսկ ավե լի չա փա վոր։ Այս պի սով, երբ ևէ 
ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե ցած կա նանց մաս նա բա ժինն ամե նա փոքրն է Եր ևա-
նի բնա կիչ նե րի (2.0%) և ամե նա մե ծը` գյու ղաբ նակ նե րի շր ջա նում (4.5%), իսկ Եր ևա նից դուրս այլ 
քա ղա քաբ նակ նե րի հա մար այն կազ մում է 2.8%։ Երբ ևէ սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց 
մաս նա բա ժին ներն այս են թախմ բե րի հարց վող նե րի հա մար հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են 
2.6%, 4.7% և 2.9%։ 

Ինչ վե րա բե րում է երե խա նե րի թվին, ապա սա էա կան գոր ծոն չէ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից սե-
ռա կան բռ նու թյան պա րա գա յում, ին չի մա սին է վկա յում Աղյու սակ ներ 2.11 և 2.12 -ում ար տա ցոլ ված 
օրի նա չա փու թյու նը։ Եթե երբ ևէ բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց տո կո սը 1 կամ 2 երե խա ու նե ցող նե-
րի շր ջա նում ընդ հա նուր առ մամբ նույնն է (≈ 3.0%) (և առան ձին ձևե րի հա մար նույ նիսկ ավե լի ցածր), 
ինչ որ երե խա չու նե ցող կա նանց դեպ քում (այս տեղ այն տա տան վում է 0.2%-1.5%), ապա 3 և ավե լի 
երե խա ու նե ցող կա նանց տո կոսն ավե լի բարձր է (4.1%)։ Եթե երե խա ու նե նա լը կար ևոր գոր ծոն լի-
ներ, ապա տո կո սը հա մա չափ կա ճեր կամ կն վա զեր, ին չը տվյալ դեպ քում չի դիտ վում։

 Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից սե ռա կան բռ նու թյա նը վե րա բե րող ար դյունք նե րը նաև հիմն ա վո րում 
են այն եզ րա կա ցու թյու նը, որ կա յաց վել էր ավե լի վաղ` ներ կայիս «ա մուս նա կան կար գա վի ճա կը» սե-
ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից գոր ծադր վող բռ նու թյան բո լոր ձևե րի լա վա գույն կան խո րո շիչ գոր ծոնն 
է (տ վյալ դեպ քում սա վե րա բե րում է չհա մա ձայ նեց ված սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րին)։ Սե ռա-
կան բռ նու թյան մա սին հա ղոր դող կա նանց տո կո սային մաս նա բա ժի նը 1.9 ան գամ ավե լի փոքր է 
ընդ հա նուր տա րած վա ծու թյան (և 1.6-2.9 ան գամ ավե լի փոքր` առան ձին ձևե րի տա րած վա ծու թյան) 
դեպ քում այն կա նանց շր ջա նում, ով քեր ներ կա յումս սե ռա կան զու գըն կեր ու նեն` ի տար բե րու թյուն 
նրանց, ով քեր զու գըն կեր են ու նե ցել նախ կի նում, իսկ ներ կա յումս չու նեն։
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 Հե տա զո տու թյան մատ չե լի ար դյունք նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս որո շել սե ռա կան զու գըն-
կե րոջ կող մից սե ռա կան բռ նու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը միայն հե տա զո տու թյա նը նա խոր դող 12 
ամիս նե րից առաջ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում և միայն բռ նու թյան եր կու ձևե րի առն չու թյամբ։ 
Հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան բռ նու թյան նման, սե ռա կան բռ նու թյու նը նույն պես սե ռա կան փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րում հազ վա դեպ եր ևույթ չէ։ Աղյու սակ 2.13 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րը ցույց են 
տա լիս, որ միև նույն կա նայք սե ռա կան բռ նու թյան են են թարկ վում մե կից ավե լի ան գամ։ Խնդ րո 
առար կա ժա մա նա կա հատ վա ծում կա նանց 88.12%-95.2% -ը ստի պո ղա կան որ ևէ տե սա կի չհա մա ձայ-
նեց ված սե ռա կան հա րա բե րու թյուն է ու նե ցել «մի քա նի ան գամ» կամ «շատ ան գամ»։

Ա ղյ# սակ 2.13. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից սե ռա կան բռ ն# թյան են թարկ վե լ#  
հա ճա խա կա ն# թյ#նն ան ցած 12 ամիս նե րից առաջ

 Հե տա զո տ� թյա նը նա խոր դած 12 ամիս նե րից առաջ սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից սե ռա կան բռ ն� թյան են-
թարկ ված 15-59 տա րե կան կա նանց մաս նա բա ժի նը, ով քեր նշել են, որ սա պա տա հել է մեկ, մի քա նի կամ շատ 
ան գամ (“[ ]” 25-49 դեպ քե րի հա մար):

Վեր ջին 12 ամիս նե րից առաջ
Կա նանց 

թի վը Կա նայք, որոնց սե ռա կան զու գըն կե րը Մեկ 
ան գամ

Մի քա նի 
ան գամ 

Շատ 
ան գամ Ըն դա մե նը, %

47 Ֆի զի կա պես ստի պել է նրան սե ռա կան  
հա րա բե րու թյուն ու նե նալ, երբ նա չի ցան կա ցել [11.9%] [63.4%] [24.7%] 100.0%

34
Սե ռա կան հա րա բե րու թյուն է ու նե ցել կնոջ հետ, 
երբ նա չի ցան կա ցել, որով հետև վա խե ցել է, թե 
ինչ կա նի զու գըն կե րը

[7.5%] [73.7%] [18.8%] 100.0%

Այս պի սով, թե՛ տա րած վա ծու թյան և թե՛ հա ճա խա կա նու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րը ցույց են տա-
լիս, որ եթե սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից սե ռա կան բռ նու թյու նը խն դիր է, այն միև նույն է` հա-
սա րա կու թյան հա մար մնում է հիմն ա կա նում կոծկ ված և ան տե սա նե լի, քա նի որ շատ կա նայք նա-
խընտ րում են լռել և չբա ցա հայ տել փաս տե րը։ Դրա հա մար նրանք ու նեն բազ մա թիվ պատ ճառ ներ։ 
Ավե լի նպա տա կաուղղ ված և հա մա պա տաս խա նա բար մշակ ված հե տա գա հե տա զո տու թյուն ներ են 
ան հրա ժեշտ` հե տա զո տե լու և բա ցա հայ տե լու այն եր ևույ թը, թե ինչ պես են կա նայք հաշտ վում այս 
խնդ րի հետ կամ ինչ լու ծումն եր են գտ նում (ե թե լու ծումն եր գտ նում են), և ինչ պես ու ինչ չա փով են 
կա րող սո ցիալա կան և պե տա կան այլ քա ղա քա կա նու թյուն նե րը փո խել իրա վի ճա կը, ինչ պես նաև 
կա նանց և տղա մարդ կանց կող մից խնդ րի ըն կա լու մը։ 

 ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԵՎ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԲՌ Ն� ԹՅ�Ն 

Ամ բողջ աշ խար հում կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րը հակ ված են մատ նան շե լու, որ 
սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան կի րառ ման դեպ քում այն հազ վա դեպ է սահ մա նա փակ-
վում միայն մեկ ձևով։ Դրանց հա մա տե ղե լիու թյու նը որոշ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում տա րօ րի նակ 
չէ, հատ կա պես երբ խոս քը վե րա բե րում է սե ռա կան և ֆի զի կա կան բռ նու թյուն նե րին։ Բռ նու թյան 
այս եր կու տե սակ նե րի զու գոր դու մը կար ևոր է նաև այն պատ ճա ռով, որ կա նայք, «ով քեր զու գըն կե-
րոջ կող մից են թարկ վում են թե՛ ֆի զի կա կան և թե՛ սե ռա կան բռ նու թյան, են թա կա են առող ջա կան  
խն դիր ներ ու նե նա լու ավե լի մեծ ռիս կի, քան նրանք, ով քեր են թարկ վում են միայն ֆի զի կա կան  
բռ նու թյան»52։ 

Ինչ պես ցույց են տա լիս տար բեր երկր նե րում կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը, էա կան փոխ հա-
տում կա սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի միջև53։

 Սա կայն, չնա յած որ հիմ քեր կան հա մա րե լու, որ բռ նու թյան յու րա քան չյուր կա տե գո րիա կա րող է 

52  Բռնությունների և առողջության հարցերով համաշխարհային զեկույց: Քրուգ Է.Գ. ևն., խմբ. Ժնև, ԱՀԿ, 2002թ., էջ 163:
53 Գարսիա-Մորենո, Կ. ևն., Բազմաթիվ երկրների հիման վրա կանանց առողջ�թյան և կանանց նկատմամբ ներընտանեկան 

բռն�թյան վերաբերյալ ԱՀԿ-ի հետազոտ�թյ�ն. տարածված�թյան, առողջ�թյան վրա հետևանքների և կանանց 
արձագանքների վերաբերյալ նախնական տվյալներ: Ժնև, ԱՀԿ, 2005թ., էջ 32:
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դառ նալ նպաս տա վոր կամ խթա նող գոր ծոն (քա նի որ ագ րե սիվ վար քա գի ծը դառ նում է օրի նա-
չա փու թյուն, այն հա կում ու նի տա րած վե լու, ան ցնե լու և «լց վե լու» այլ ոլորտ ներ) և ու նե նալ լրա ցու-
ցիչ, կու տակ վող և/ կամ ամ րապնդ վող ազ դե ցու թյուն, այնուամենայնիվ սա կոշտ կա նոն չէ, և այս  
եր ևույ թի սահ ման նե րը զգա լիորեն տա տան վում են` կախ ված երկ րից և մշա կույ թից։ Այս պի սով, հա-
մո զիչ ապա ցույց ներ կան, որ եթե Հյու սի սային և Կենտ րո նա կան Ամե րի կա յում սե ռա կան բռ նու թյու-
նը սո վո րա բար զու գորդ վում է ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան բռ նու թյան հետ, ապա Թաի լան դում,  
Բանգ լա դե շում և Եթով պիայում դա այդ պես չէ54։ 

Ուս տի, հե տաքր քիր կլի նի տես նել, թե Հա յաս տանն ինչ դիր քում է այս առու մով։ Առ կա փաս տե-
րը կար ծես թե ցույց են տա լիս, որ սե ռա կան բռ նու թյու նը սո վո րա բար զու գորդ վում է ֆի զի կա կան  
բռ նու թյամբ։ Հա մա ձայն հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի, ըստ էու թյան, սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ-
ված հինգ կա նան ցից չոր սը են թարկ վում են նաև ֆի զի կա կան բռ նու թյան։ Սե ռա կան զու գըն կե րոջ 
կող մից ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռ նու թյան կյան քի ըն թաց քում տա րած վա ծու թյան տվյալ նե րը ներ-
կա յաց ված են  Գծապատկեր 2.1 -ում։

 Գծապատկեր 2.1. Երբ ևէ զ# գըն կեր # նե ցած կա նանց շր ջա ն#մ զ# գըն կե րոջ կող մից  
սե ռա կան և ֆի զի կա կան բռ ն# թյան տա րած վա ծ# թյ# նը կյան քի  
ըն թաց ք#մ
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Սեռական զուգընկերոջ կողմից սեռական բռնության ենթարկված երբևէ զուգընկեր ունեցած կանանց մասնաբաժինը,
Սեռական զուգընկերոջ կողմից ֆիզիկական բռնության ենթարկված երբևէ զուգընկեր ունեցած կանանց մասնաբաժինը,
Սեռական զուգընկերոջ կողմից սեռական և ֆիզիկական բռնության ենթարկված երբևէ զուգընկեր ունեցած կանանց 
մասնաբաժինը,
Սեռական զուգընկերոջ կողմից սեռական կամ ֆիզիկական բռնության ենթարկված երբևէ զուգընկեր ունեցած կանանց 
մասնաբաժինը: 

Ա վե լի հա մա պար փակ պատ կեր կա րե լի է ստա նալ, երբ կյան քի ըն թաց քում տա րած վա ծու թյան 
տվյալ նե րը բաշխ վում են ըստ բռ նու թյան առան ձին կա տե գո րիանե րի (օ րի նակ` «միայն ֆի զի կա կան 
բռ նու թյուն» և «միայն սե ռա կան բռ նու թյուն»)։ Այդ դեպ քում ար դյունք նե րը հս տակ ցույց են տա լիս, 
որ չնա յած սե ռա կան և ֆի զի կա կան բռ նու թյուն նե րը պար տա դիր չէ, որ միաժա մա նակ գոր ծադր վեն, 
այնուամենայնիվ, սե ռա կան կամ ֆի զի կա կան բռ նու թյան զոհ դար ձած յու րա քան չյուր չորս կա նան-
ցից մե կը եղել է թե՛ ֆի զի կա կան և թե՛ սե ռա կան բռ նու թյան զոհ։ Այս եզ րա կա ցու թյու նը բխում է 
 Գծապատկեր 2.2 -ի ց։

54 Էլսբերգ Մ. և Հեյզ Լ., Ուս�մնասիրելով կանանց նկատմամբ բռն�թյ�նը. գործնական �ղեց�յց հետազոտողների և 
իրավապաշտպանների համար: Վաշինգտոն, ԱՀԿ, PATH, 2005թ., էջ 16:
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 Գծապատկեր 2.2. Ե րբ ևէ սե ռա կան և/ կամ ֆի զի կա կան բռ ն# թյան են թարկ ված կա նանց  
շր ջա ն#մ միայն սե ռա կան, միայն ֆի զի կա կան և սե ռա կան # ֆի զի կա կան 
բռ ն# թյան տա րած վա ծ# թյ# նը կյան քի ըն թաց ք#մ
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Երբևէ բռնության ենթարկված կանանց մասնաբաժինը, ովքեր իրենց սեռական զուգընկերոջ կողմից ենթարկվել են միայն 
սեռական բռնության,
Երբևէ բռնության ենթարկված կանանց մասնաբաժինը, ովքեր իրենց սեռական զուգընկերոջ կողմից ենթարկվել են միայն 
ֆիզիկական բռնության,
Երբևէ բռնության ենթարկված կանանց մասնաբաժինը, ովքեր իրենց սեռական զուգընկերոջ կողմից ենթարկվել են 
սեռական ու ֆիզիկական բռնության: 

Տ վյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ յու րա քան չյուր հին գե րորդ կի նը, ով են թարկ վել է ֆի զի կա կան բռ նու-
թյան, նաև սե ռա կան բռ նու թյան զոհ է դար ձել։ Այս եզ րա կա ցու թյու նը նաև հիմն ա վոր վում է մեկ այլ 
հար ցի (Տես՛ հար ցա շա րի թիվ 903 հար ցը) պա տաս խան նե րով, ըստ որի սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող-
մից ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց առն վազն 20% -ը նաև ստի պո ղա կան սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն է ու նե ցել նրա հետ։ 

Այս տեղ ան հրա ժեշտ է նշել, որ վեր ջին հինգ տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում հայ հա սա րա կու թյու նը 
բախ վել է եր ևույթ նե րի, որոնք ավե լի վաղ գրե թե գո յու թյուն չեն ու նե ցել և որոնք, ինչ պես հայտ նի 
է, էա պես նպաս տում են այն մտա ծո ղու թյան ձևա վոր մա նը, որը կա նանց նկատ մամբ ֆի զի կա կան 
և սե ռա կան բռ նու թյա նը վե րա բեր վում է որ պես թույ լատ րե լի եր ևույ թի։ Դրանք են պոռն կու թյու նը, 
թրա ֆի քին գը և պոռն կագ րու թյու նը։

 Հա յաս տա նում, ինչ պես և շատ հետ խորհր դային երկր նե րում, գրանց վել է կա նանց պոռն կու թյան և 
թրա ֆի քին գի, ինչ պես նաև պոռն կագ րա կան տե սա նյու թե րի եթե ոչ ար տադ րու թյան, ապա (ա ռն-
վազն այն, ինչ հա մար վում է «է րո տիկ») տա րած ման ան նա խա դեպ աճ` հե ռուս տա տե սու թյամբ, 
DVD-նե րի մի ջո ցով, տպա գիր մա մու լով, հա տուկ հրա տա րա կու թյուն նե րով և, հատ կա պես, ին տեր-
նե տով։ Այս նյու թերն ան հատ նում են և, ըստ էու թյան, հա սա նե լի բո լո րին` նույ նիսկ երե խա նե րին և 
ան չա փա հաս նե րին: Ակն հայտ սե ռա կան բնույ թի նյու թե րը, հատ կա պես կա նանց սե ռա կան շա հա-
գործ ման պատ կեր նե րը և կա նանց որ պես սեքս -ա ռար կա պատ կե րե լը (ին չը հա ճախ է հան դի պում 
նման նյու թե րում), տա րած վում են և սո վո րա բար գրաքն նու թյան չեն են թարկ վում։ Սա պետք է որո-
շա կի լուրջ մտա հո գու թյան առար կա լի նի, քա նի որ, ինչ պես շեշտ վել է Պե կի նյան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րում, դրանք «գոր ծոն ներ են, որոնք նպաս տում են այն պի սի բռ նու թյան շա րու նա կա կան տա-
րած մա նը, որը վատ ազ դե ցու թյուն է ու նե նում լայն հա սա րա կու թյան և մաս նա վո րա պես երե խա նե րի 
և երի տա սարդ նե րի վրա»55։

 Մինչ այդ նյու թե րը ձևա վո րում և հա վեր ժաց նում են կարծ րա տի պային վե րա բեր մուն քը կա նանց 
նվաս տաց ման ըն կա լումն ե րում, ին չի ար դյուն քում գեր շեշտ վում է նրանց ստո րա կա դիր քը, դրանք 
նաև տա րա ծում են այն գա ղա փա րը, որ կա նայք իրա կա նում դրա նից հա ճույք են ստա նում։ Ի հա-

55  Պեկինյան գործողությունների ծրագիր, պարբերություն 118 (էջ 75):
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վե լումն լրատ վա մի ջոց նե րի, դրանք հազ վա գյուտ եր ևույթ ներ չեն որոշ փոփ-մ շա կույ թի հատ ված նե-
րում, որոնք ամեն օր գրա վում են ան չա փա հաս և երի տա սարդ ակն դիր նե րին։ Կա րե լի է ակն կա լել, 
որ այդ վե րա բեր մուն քի և ըն կա լումն ե րի յու րա ցու մը նպաս տում է կա նանց նկատ մամբ ֆի զի կա կան 
և սե ռա կան բռ նու թյա նը, այդ թվում նաև սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում։

ԲՌ Ն� ԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔԵՐ ԵՎ ՍՏԻ ՊՈ ՂԱ ԿԱՆ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ Ր� ԹՅ�Ն

 Ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռ նու թյան միջև փոխ կա պակց վա ծու թյու նը (ե թե այդ պի սին կա) պար զե լու 
նպա տա կով, ընտ րան քում ընդ գրկ ված կա նանց, ով քեր երբ ևէ են թարկ վել են ֆի զի կա կան բռ նու թյան 
սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից, հարց էր առա ջադր վել, թե արդյո՞ք այդ բռ նու թյու նը զու գորդ վել կամ 
հա ջորդ վել էր ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյամբ։ Ինչ պես ցույց են տա լիս  Գծապատկեր 
2.3 -ի տվյալ նե րը, եթե հարց վող նե րի գրե թե եր կու եր րոր դը պա տաս խա նել է, որ նման դեպք չի եղել, 
մնա ցած մեկ եր րորդն ու նե ցել է նման փոր ձա ռու թյուն կամ մո ռա ցել է կամ նա խընտ րում է մո ռա նալ 
դրա մա սին։ Ամեն դեպ քում, հարց վող նե րի 18.7% -ը հաս տատ են թարկ վել է ֆի զի կա կան և սե ռա-
կան բռ նու թյուն նե րի` զու գորդ վող կամ ան մի ջա պես հա ջորդ վող դեպ քե րով։ Միայն 7.3%-ն է դրանց 
մա սին հա ղոր դել որ պես առան ձին դիպ ված նե րի, որոնք տե ղի են ու նե ցել մեկ կամ եր կու ան գամ, 
մինչ դեռ 11.4% -ը նշել է, որ դրանք ան սո վոր դեպ քեր չեն եղել և տե ղի են ու նե ցել մի քա նի կամ շատ 
ան գամ կամ նույ նիսկ գրե թե միշտ։

 Գծապատկեր 2.3 Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե ր# թյան 
տա րած վա ծ# թյ# նը բռ ն# թյան դեպ քի ժա մա նակ կամ դեպ քից հե տո

 Սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից երբ ևէ ֆի զի կա կան բռ ն� թյան են թարկ ված 15-59 տա րե կան կա նանց (226 կին) 
մաս նա բա ժի նը, ով քեր երբ ևէ ստիպ ված են եղել (կամ` ոչ) նրա հետ սե ռա կան հա րա բե ր� թյ�ն � նե նալ բռ ն�-
թյան դեպ քի ժա մա նակ կամ դեպ քից հե տո:
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Ինչ պես նշ վեց ավե լի վաղ, չհա մա ձայ նեց ված սե ռա կան հա րա բե րու թյան և ամուս նա կան բռ նա բա-
րու թյան հաս կա ցու թյուն նե րը դեռ խորթ են հայ հա սա րա կու թյան շր ջա նում գե րակշ ռող մտա ծե լա-
կեր պին և երկ րի օրենսդ րու թյա նը։ Մի կող մից իրա վա կան պաշտ պա նու թյան բա ցա կա յու թյու նը, իսկ 
մյուս կող մից` կա նանց իրա զե կու թյան ցածր մա կար դա կը կա րող են ինչ -որ չա փով բա ցատ րել սե-
ռա կան բռ նու թյան մա սին տվյալ նե րի բա ցա հայտ ման ցածր մա կար դա կը (ե րբ այն չի ըն կալ վում որ-
պես այդ պի սին), նույ նիսկ ֆի զի կա կան բռ նու թյամբ վատ թա րա ցած լի նե լու դեպ քում։ Ընտ րան քում 
ընդ գրկ ված երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց շր ջա նում ֆի զի կա կան բռ նու թյամբ վատ թա րաց ված 
սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված նե րի մաս նա բա ժի նը 2% -ից փոքր է եղել։
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 ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ Զ� ԳԸՆ ԿԵ ՐՈՋ ԿՈՂ ՄԻՑ ԲՌ Ն� ԹՅԱՆ ԵՆ ԹԱԴ ՐԵ ԼԻ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ

 Ֆի զի կա կան բռ նու թյան հիմ քում ըն կած պատ ճառ նե րը քն նար կե լիս «զ գու շու թյուն» բա ռը տե ղին չէ։ 
Հիմն ա կա նում հե տա զո տու թյուն ներն ար տա ցո լել են նշ ված այն պատ ճառ նե րը կամ պատ ճա ռը, որ 
հարց վող նե րը «կար դա ցել» են այ լոց գոր ծո ղու թյուն նե րում։ Եր կու դեպ քում էլ թյուր մեկ նա բան ման 
շատ տեղ կա, և սխա լի մի ջա կայ քը կա րող է տա տան վել լայն սահ ման նե րում` թե կուզև ոչ որո շա կի։ 

Այս հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում փորձ է ար վել` ստու գե լու, թե հարց վո ղի տե սան կյու նից ինչ-
պի սի իրա վի ճակ ներ են հան գեց րել զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ նու թյան։ 

Ա ղյու սակ 2.14 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րը ներ կա յաց նում են հետ ևյալ պատ կե րը։ Առա ջին, հարց-
վող նե րի գրե թե կե սը մատ նան շել է, որ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ նու թյան են-
թարկ վե լու հա տուկ պատ ճառ չի եղել։ Սա նշա նա կում է, inter alia, որ այդ կա նայք կամ չեն հի շում, թե 
ինչ պատ ճա ռով են տե ղի ու նե ցել դեպ քե րը, կամ չեն հարց րել զու գըն կե րո ջը, կամ զու գըն կե րը որ ևէ 
բա ցատ րու թյուն չի տվել իր բռ նի վար քագ ծի հա մար։ Մեկ այլ հնա րա վոր տար բե րակ է, որ եր բեմն 
իս կա պես որ ևէ, ան գամ չն չին պատ ճառ չի եղել։ Բռ նի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում այն քան էլ հազ-
վա գյուտ եր ևույթ չէ, երբ ի հայտ է գա լիս բռ նու թյան օրի նա չա փու թյուն, որը կա րող է պար տա դիր 
«վա վե րա կան» պատ ճառ չպա հան ջել բռ նու թյան հա մար։

Տ վյալ նե րից նաև կա րող է բխել մեկ այլ եզ րա կա ցու թյուն, որ պատ ճառ նե րը բազ մա զան են, քա նի 
որ հարց վող նե րի 96.3% -ը նշել է առն վազն մեկ պատ ճառ, իսկ դրան ցից յու րա քան չյու րը կազ մում 
է առան ձին փոքր մաս նա բա ժին։ Անհ րա ժեշտ է նշել, որ կնոջ հղիու թյու նը ֆի զի կա կան բռ նու թյան 
պատ ճառ չէ, քա նի որ հարց վող նե րի միայն 0.6%-ն է նշել դրա մա սին։ 

Եր րորդ, որ պատ ճառ նե րի ցու ցա կը բա վա կա նին սպա ռիչ է, քա նի որ հարց վող նե րի միայն 5.9%-ն է 
նշել այլ պատ ճառ ներ։

Ա ղյ# սակ 2.14. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ ն# թյան պատ ճառ նե րը
 Սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից երբ ևէ ֆի զի կա կան բռ ն� թյան են թարկ ված 15-59 տա րե կան կա նանց մաս նա-
բա ժի նը, ով քեր բռ ն� թյ� նը բա ցատ րել են ստորև նշ ված պատ ճառ նե րով:

Ըն դա մե նը 100%

Ոչ մի հա տուկ պատ ճառ 47.9%
Տ ղա մար դը հար բած է 33.0%
Գու մա րային խն դիր ներ 18.2%
Իր աշ խա տա վայ րում դժ վա րու թյուն ներ 5.7%
Նա աշ խա տանք չու նի 10.1%
Տանն ու տե լիք չկա 3.1%
Իր կամ կնոջ ըն տա նի քի հետ խն դիր ներ 6.8%
Կի նը հղի է 0.6%
Նա խան դում է կնո ջը 10.6%
Կի նը հրա ժար վում է սեք սից 3.4%
Կի նը չի են թարկ վում 2.5%
Այլ 5.9%
Առն վազն մեկ պատ ճառ նշած կա նանց տո կո սը 96.3%
Կա նանց թի վը (ով երբ ևէ ֆի զի կա կան բռ նու թյան է են թարկ վել զու գըն կե րոջ կող մից) 210

Եվ վեր ջա պես, աղյու սա կից հետ ևում է, որ առան ձին պատ ճառ նե րի հա րա բե րա կան «կ շի ռը» կամ 
նշա նա կու թյու նը տար բեր է և շատ լայն սահ ման նե րում: Ըստ կար ևո րու թյան դրանք բա ժան վում են 
մի քա նի խմ բի։



- 67 -

 Շատ ան նշան պատ ճառ ներ են, երբ կի նը չի են թարկ վում կամ մեր ժում է սե ռա կան հա րա բե րու թյուն 
ու նե նալ կամ լավ չի պատ րաս տում ու տե լի քը (այս պատ ճառ նե րը նշ վել են հարց վող նե րի կող մից հա-
մա պա տաս խա նա բար` 2.5%, 3.4% և 3.1% դեպ քե րում)։

 Հարց վող նե րի ավե լի բարձր տո կո սը բռ նի վար քագ ծի պատ ճառ է հա մա րում տղա մար դու աշ խա-
տա վայ րում դժ վա րու թյուն նե րը և կնոջ կամ իր ըն տա նի քի հետ խն դիր նե րը (հա մա պա տաս խա նա-
բար` 5.7% և 6.8%)։

 Հարց վող նե րից յու րա քան չյուր տաս նե րոր դը նշել է, որ զու գըն կե րոջ բռ նի վար քագ ծի պատ ճա ռը 
նրա աշ խա տանք չու նե նա լը կամ խան դելն է (հա մա պա տաս խա նա բար` 10.1% և 10.6%)։

 Գու մա րային խն դիր նե րը լուրջ պատ ճառ են, քա նի որ հարց վող նե րի 18.2% -ը դա է նշում ցու ցա կում։

Տ ղա մար դու հար բե լու հետ կապ ված խն դիր ներն առանձ նա նում են որ պես բռ նի վար քագ ծի միակ 
առա վել էա կան պատ ճառ։ Հարց վող նե րի մեկ եր րոր դը (33.0%) բռ նի վար քա գի ծը կա պում է հար բա-
ծու թյան հետ։ 

Ո գե լից խմիչ քի չա փա զանց օգ տա գոր ծու մը որո շա կիորեն ռիս կի գոր ծոն է։ Այս հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը հս տակ հիմն ա վո րում են այլ երկր նե րում իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի և 
հար ցումն ե րի ար դյունք նե րը, որոնք սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից ոգե լից խմիչ քի օգ տա գործ ման 
և բռ նու թյան միջև բա ցա հայ տել են ու ժեղ փոխ կա պակց վա ծու թյուն, ին չը ցույց է տվել, որ ալ կո հո լը 
կա րող է խթա նող դեր խա ղալ ֆի զի կա կան, սե ռա կան և հո գե բա նա կան բռ նու թյուն նե րի տար բեր 
ձևե րի դրս ևոր ման մեջ։ 

Ա ղյու սա կի տվյալ նե րը նաև կար ծես թե ցույց են տա լիս, որ տղա մար դու ագ րե սիան բա վա կան շատ 
դեպ քե րում հրահր վում է տն տե սա կան անո րո շու թյան, գոր ծազր կու թյան և ֆի նան սա կան խն դիր նե-
րի պատ ճա ռով։

 Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը նաև հիմն ա վո րում են այս գլ խում ավե լի վաղ կա տար ված այն եզ րա-
կա ցու թյուն նե րը, որոնք վե րա բե րում են սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան և ար մա տա ցած 
կարծ րա տի պե րի ու գեն դե րային ոչ ճկուն դե րեր խթա նող որո շա կի սո ցիալա կան ու մշա կու թային 
նոր մե րի միջև սերտ փոխ կա պակց վա ծու թյա նը։

ԲՌ Ն� ԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔԵ ՐԸ ԵՎ ԵՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՆԵՐ ԿԱ Յ� ԹՅ� ՆԸ 

Ե րե խա նե րի ներ կա յու թյու նը բռ նու թյան դեպ քե րի ժա մա նակ շատ ցա վա լի փոր ձա ռու թյուն է թե՛  
բռ նու թյան զո հի և թե՛ հենց երե խա նե րի հա մար։ Որոշ երե խա ներ, ով քեր ակա նա տես են լի նում 
ըն տա նե կան բռ նու թյուն նե րին, լուրջ վնաս ներ են կրում, որոնք կա րող են իրա կա նում հա մար վել 
երե խա նե րի նկատ մամբ հո գե բա նա կան բռ նու թյան դրս ևո րում։ ԵԱՀԿ 2002թ. Վիեն նայի հան դիպ-
մա նը փոր ձա գետ նե րը նշել են, որ ըն տա նե կան բռ նու թյու նը ծանր ազ դե ցու թյուն ու նի ակա նա տես 
երե խայի ապա գայի վրա56։

56  ԵԱՀԿ, Վիեննայի հանդիպում, 2002թ., էջ 12:
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 Ա ղյ# սակ 2.15. Հարց վող նե րի ման կ# թյան ըն թաց ք#մ հարց վող նե րի մայ րե րի նկատ մամբ 
ֆի զի կա կան բռ ն# թյ#ն նե րը վեր ջին նե րիս զ# գըն կեր նե րի կող մից 

Մոր նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ ն� թյանն ակա նա տես դար ձած 15-59 տա րե կան բո լոր մաս նա կից կա նանց 
տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Այո Ոչ
Ծ նող նե րը 

միասին 
չեն ապ րել

Չ գի տի/
 չի հի շ#մ

Հ րա ժար վել 
է/ պա տաս-

խան չկա

Ըն դա մե նը, 
%

Կա նանց 
թի վը (բո լոր 

կա նայք)

Տա
 րի

ք

15-24 5.0 84.3 2.4 7.9 0.4 100 297
15-19 2.6 81.0 0.6 15.8 0.0 100 128
20-24 6.8 86.7 3.8 1.9 0.8 100 169

25-34 7.0 87.7 0.6 4.0 0.7 100 518
35-44 10.5 83.0 0.6 5.3 0.6 100 705
45-59 6.4 79.0 1.1 10.1 3.4 100 1,229

Բ
 նա

 կ#
 թ

յ#
ն Քա ղա քային 7.0 83.4 1.2 6.8 1.6 100 2,011

Եր ևան 5.9 90.1 1.1 2.8 0.1 100 792
Այլ  
քա ղա քային 7.8 79.0 1.2 9.4 2.6 100 1,219

Գյու ղա կան 8.5 79.1 0.7 9.3 2.4 100 738

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Երբ ևէ 

չա մուս նա ցած 5.5 85.0 0.8 8.1 0.6 100 382

Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած 7.7 82.3 1.0 6.7 2.3 100 2,082

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 8.1 77.3 1.9 12.4 0.3 100 285

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0 6.1 85.3 0.8 7.2 0.6 100 470

1-2 7.6 81.1 1.3 7.7 2.3 100 1,495

3+ 8.0 82.4 0.6 7.3 1.7 100 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյան  
բա ցա կա յու թյուն … … … … … ... 8

Ընդ հա նուր  
տար րա կան 8.0 78.9 1.8 9.3 2.0 100 118

Ընդ հա նուր  
միջ նա կարգ 9.9 76.6 1.5 8.6 3.4 100 1,104

Մի ջին  
մաս նա գի տա կան 6.9 83.4 0.5 8.2 1.0 100 881

Բարձ րա գույն 3.8 90.8 0.8 4.2 0.4 100 638

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 7.1 81.8 0.9 8.1 2.1 100 1,712
Աշ խա տող 7.4 85.1 1.6 5.0 0.9 100 873
Սե զո նային  
աշ խա տանք 12.1 69.9 0.5 13.2 4.3 100 149

Այլ … … … … … ... 15
Ըն դա մե նը 7.4% 82.2% 1.0% 7.5% 1.9% 100% 2,749

Ինչ պես վկա յում է Աղյու սակ 2.15 -ը, վճ ռո րոշ պա տաս խան նե րը կազ մում են մո տա վո րա պես 90%, իսկ 
անո րո շու թյան «գորշ տա րած քը» կազ մում է մնա ցած 10% -ը։ Հետ ևա բար, այն կա նանց տո կո սային 
մաս նա բա ժի նը, ում մայ րե րին բռ նա ցել են ամու սին նե րը, տա տան վում է 7.4%-17.8%։ Շատ հայ մայ րեր 
փոր ձում են իրենց երե խա նե րին հե ռու պա հել ֆի զի կա կան և նույ նիսկ հո գե բա նա կան բռ նու թյուն-
նե րից` ջա նա լով հնա րա վո րինս այդ խն դի րը պա հել լռու թյան և գաղտ նիու թյան մեջ։ Ամեն դեպ քում, 
պետք է մի փոքր վե րա պա հու մով մո տե նալ, քա նի որ հարց վող նե րի նշա նա կա լի մաս նա բա ժի նը 
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100% -ով վս տահ չէր, որ իրենց մայ րե րը ֆի զի կա կան բռ նու թյան չեն են թարկ վել։

 Նաև օգ տա կար է վեր լու ծել տվյալ ներն ըստ եր կու գոր ծոն նե րի, որոնք այս դեպ քում էա կան են, 
այ սինքն` հարց վող նե րի տա րի քը և բնա կու թյան վայ րը։ Ինչ վե րա բե րում է տա րի քին, ապա  
հիմն վե լով հարց ման տվյալ նե րին, կա րե լի է պայ մա նա կան եզ րա կա ցու թյուն անել, որ կար ծես սե-
ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյու նը կա յուն, չնա յած շատ դան դաղ, նվա զում է (կամ գո նե չի 
աճում), միջ սերն դային առու մով։ Այլ կերպ ասած, ավե լի երի տա սարդ սե րունդ նե րի մայ րե րը, ըստ 
հա ղոր դումն ե րի, ավե լի քիչ են բռ նու թյան են թարկ վել, քան տա րի քով ավե լի մեծ սե րունդ նե րի մայ-
րե րը (ու սումն ա սիր վել է երեք սե րունդ, նկա տի առ նե լով, որ սերն դային հա ջոր դա կա նու թյու նըը պայ-
մա նա կա նո րեն տե ղի է ու նե նում մի ջի նը 15 տար վա կտր ված քով)։ Ինչ պես ցույց են տա լիս աղյու-
սա կում ամ փոփ ված տվյալ նե րը, ամե նաե րի տա սարդ տա րի քային խմ բում (15-19 տա րե կան) իրենց 
մայ րե րի նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ նու թյան մա սին հայտ նել է հարց վող նե րի 2.6% -ը, մինչ դեռ 25-34 
տա րե կան նե րի խմ բում ցու ցա նի շը կազ մում է 7.0%։ 20-24 և 35-44 տա րե կան նե րի դեպ քում տո կո-
սային մաս նա բա ժին նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են 6.8% և 10.5%։

 Միակ բա ցա ռու թյունն այս մի տու մից տա րի քով ամե նա մեծ խումբն է, բայց պետք է նաև նշել, որ այս 
խմ բի կա նանց հա րա բե րա կա նո րեն բարձր տո կոսն ընդ հան րա պես հրա ժար վել է պա տաս խա նել 
(3.4%, մինչ դեռ տա րի քային այլ խմ բե րի հա մար այդ ցու ցա նի շը կազ մել է 0%-0.8%): Են թադ րե լով, որ 
նրանք, ով քեր պա տաս խան չեն տվել այդ հար ցին, ան հար մար են զգա ցել բա ցա հայ տել նման նուրբ 
տե ղե կատ վու թյուն, և որ իրա կա նում մայ րե րը շատ դեպ քե րում են թարկ վել են բռ նու թյան զու գըն կե-
րոջ կող մից, ընդ հա նուր ցու ցա նի շը հա մա պա տաս խա նում է առ կա մի տու մին։

Բ նա կու թյան գոր ծո նը նույն պես կար ևոր է։ Հա մա ձայն աղյու սա կի տվյալ նե րի, առա վել ցածր ցու-
ցա նիշ է գրանց վել Եր ևա նում (5.9%), իսկ ամե նա բարձ րը` գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում (8.5%)` այլ 
քա ղա քային բնա կա վայ րե րի դեպ քում տա տան վե լով այս եր կու ցու ցա նիշ նե րի միջև (7.8%), բայց 
առա վել մոտ լի նե լով գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ցու ցա նի շին։ Չնա յած ար դեն իսկ նկա տե լի տար-
բե րու թյա նը, այն կլի ներ շատ ավե լի ցայ տուն Եր ևա նի և գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի միջև, եթե վե-
րահսկ վեր տե ղա շարժ ման գոր ծո նը և կա տար վեին հա մա պա տաս խան ճշգր տումն եր։ Թե կուզ և աշ-
խար հագ րա կան տե ղա շար ժը չի կա րող և չպետք է ընդ հա նուր առ մամբ ան տես վի (մաս նա վո րա պես 
այն պատ ճա ռով, որ կա նայք Հա յաս տա նում հա ճախ են այլ վայ րեր տե ղա փոխ վում ամուս նու թյան 
ար դյուն քում), և որով հետև այս հե տա զո տու թյան ընտ րան քի կա նանց 84.9%-ն ամուս նա ցած է կամ 
ամուս նա ցած է եղել (89.6% -ը զու գըն կեր ու նի), այնուամենայնիվ ընդ հա նուր մի տում, mutatis mutan-
dis, կա րե լի է տես նել, քա նի որ «հարս նե րի հոս քը» սո վո րա բար ավե լի շատ ուղղ ված է դե պի ավե-
լի մեծ քա ղաք ներ կամ քա ղա քա մերձ շր ջան ներ։ Եր ևա նը հազ վա դեպ է «ել քի» վայր դառ նում, այլ 
ավե լի շուտ նպա տա կա կետ է։ Հիմն ա կան ել քի վայ րերն են գյու ղե րը և փոքր քա ղաք նե րը։ Այլ կերպ 
ասած, քա նի որ հարց վող նե րի ծնո ղա կան ըն տա նիք նե րի մի անո րոշ մաս նա բա ժինն այլ տա րածք-
նե րում են, և նկա տի առ նե լով երի տա սարդ կա նանց ամուս նու թյուն նե րի հետ կապ ված տե ղա շարժ-
ման հիմն ա կան ուղ ղու թյու նը, Եր ևա նի ցու ցա նի շը պետք է որո շա կիորեն ավե լի ցածր լի ներ, իսկ 
այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րում, հա վա նա բար, գրե թե նույ նը, իսկ քա ղա քային բնա կա վայ րե րում, 
ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, ավե լի բարձր։

 Քա նի որ իմա նա լը և ակա նա տես լի նե լը տար բեր բա ներ են (չ նա յած սեր տո րեն փոխ կապ ված) երե-
խա նե րի վրա հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյան և մտա վոր -ա ռող ջա կան հետ ևանք նե րի առու մով, դրա-
կան պա տաս խան տված և պա տաս խա նել չցան կա ցող կա նանց հարց րել են, թե արդյո՞ք երե խա 
ժա մա նակ ակա նա տես են եղել այդ բռ նու թյա նը։
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Գծապատկեր 2.4. Հարց վող նե րի կող մից ման կ# թյան ըն թաց ք#մ հարց վող նե րի մայ րե րի 
նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ ն# թյանն ակա նա տես լի նե լը 

Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան կա նանց (255 կին) տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ նա խորդ 
հար ցին նրանց տված պա տաս խա նի, թե արդյոք իրենց մայ րե րը ֆի զի կա կան բռ ն� թյան են են թարկ վել զ�-
գըն կե րոջ կող մից և արդյոք երե խա ժա մա նակ իրենք ակա նա տես են եղել այդ բռ ն� թյա նը:

65.2%

14.4%

0.6%

19.8%

� �

��

�����

��	�	���� �/�	�	��	 ��	

  Գծապատկեր 2.4 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րից հետ ևում է, որ նշ ված կա նանց առն վազն եր կու եր-
րոր դը (և հնա րա վոր է նույ նիսկ մինչև չորս հին գե րոր դը) երե խա ժա մա նակ ակա նա տես է եղել, թե 
ինչ պես է իր մո րը ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թար կել զու գըն կե րը։ Այլ կերպ ասած, ընտ րան քում 
ընդ գրկ ված կա նանց 6.0% և 7.9% -ը` հա մա պա տաս խա նա բար, երե խա ժա մա նակ տե սել կամ լսել է 
մոր ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը։

Այս ազ դե ցու թյան ևս մեկ կար ևոր տե սան կյունն էլ այն է, որ ըն տա նի քում երե խա նե րի ներ կա յու-
թյամբ տե ղի ու նե ցող բռ նու թյան դեպ քերն ամ րապն դում են բռ նու թյան միջ սերն դային շր ջա փու լը։ 
ԱՀԿ-ն իր 2002թ. զե կույ ցում եզ րա կաց րել է, որ «անձ նա կան պատ մու թյան գոր ծոն նե րի մեջ հայ րա-
կան ըն տա նի քում բռ նու թյու նը հատ կա պես հզոր ռիս կի գոր ծոն է տղա մարդ կանց հա մար` զու գըն կե-
րոջ ագ րե սիա ցու ցա բե րե լու առու մով»57։

 Մի մյանց հա ջոր դող հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ բռ նի ըն տա նի քում մե ծա նա լը բա վա-
կա նին ճշգ րիտ կան խո րո շիչ գոր ծոն է, որ չա փա հաս տա րի քում տվյալ ան հատ նե րը հակ ված կլի նեն 
բռ նու թյան վար քա գիծ ցու ցա բե րե լու58 և որ մշ տա պես ըն տա նե կան բռ նու թյանն ակա նա տես լի նե լը 
կա րող է ան ձնա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում բռ նու թյան օրի նակ ծա ռայել ամ բողջ կյան քի ըն-
թաց քում59։ 

Ա ղյու սակ ներ 2.16 -ա և 2.16-բ -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րը հս տակ մատ նան շում են, որ կա նանց զու-
գըն կեր ներն ավե լի են հակ ված բռ նու թյան, եթե նրանց մայ րե րին ծե ծել են ամու սին նե րը։ Հա մա ձայն 
աղյու սակ 2.16 -ա -ի, ընտ րան քում ընդ գրկ ված (15-59 տա րե կան) երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց 
շր ջա նում, ով քեր երբ ևէ են թարկ վել են ֆի զի կա կան բռ նու թյան սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից, ֆի-
զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված մայ րեր ու նե ցող զու գըն կեր նե րի տո կոսն 8 ան գամ ավե լի բարձր 
է (20.9%), քան սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից երբ ևէ ֆի զի կա կան բռ նու թյան չեն թարկ ված երբ ևէ 
զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց շր ջա նում (2.6%)։

57 ԱՀԿ զեկույց, 2002թ., էջ 98:
58 Կանանց նկատմամբ բռն�թյան դեմ պայքարը. ծրագրերի փորձարկ�մ և իրականաց�մ: Հռոմ, Իտալիա, 15/19 

սեպտեմբեր 2003թ., էջ 15:
59 Տե´ս Կանանց նկատմամբ բռն�թյան վերաց�մը: ՄԱԿ ԳՔ հետազոտ�թյ�ն, էջ 61:
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 Ա ղյ# սակ 2.16 -ա. Հարց վող նե րի նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ ն# թյ# նը` կապ ված  
հարց վող նե րի բռ նի և ոչ բռ նի զ# գըն կեր նե րի մայ րե րի նկատ մամբ  
ֆի զի կա կան բռ ն# թյան հետ

Զ# գըն կե րոջ մայ րը ծե ծի է են թարկ վել կամ 
չի են թարկ վել իր ամ#ս ն# կող մից

15-59 տա րե կան երբ ևէ զ# գըն կեր # նե ցած կա նայք, 
ով քեր երբ ևէ ֆի զի կա կան բռ ն# թյան են են թարկ վել 
կամ չեն են թարկ վել սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից

Են թարկ վել է Չի են թարկ վել
Զու գըն կե րոջ մայրն իր ամուս նու կող մից ծե ծի է 
են թարկ վել 20.9% 2.6%

Ծե ծի չի են թարկ վել 33.2% 69.2%
Ծնող նե րը միասին չեն ապ րել 0.5% 1.5%
Չգի տի 45.0% 25.8%
Հրա ժար վել է /պա տաս խան չկա 0.5% 0.8%
Ըն դա մե նը (ե րբ ևէ զ# գըն կեր # նե ցած) 2,367 100.0% 100.0%

Ա ղյու սակ 2.16 -ա -ում տեղ գտած տվյալ նե րը շատ ավե լի ար տա հայ տիչ են։ Տղա մարդ զու գըն կեր նե-
րը, ում մայ րե րին ծե ծել են ամու սին նե րը, գրե թե տասն ան գամ ավե լի մեծ հա վա նա կա նու թյուն ու նեն 
ֆի զի կա կան բռ նու թյուն դրս ևո րել իրենց կա նանց նկատ մամբ (43.6%), քան նրանք, ում մայ րե րը ծե ծի 
չեն են թարկ վել (4.5%)։

 Ա ղյ# սակ 2.16-բ. Հարց վող նե րի բռ նի և ոչ բռ նի զ# գըն կեր նե րի մայ րե րի նկատ մամբ  
ֆի զի կա կան բռ ն# թյ# նը

Զ# գըն կե րոջ մայ րը ծե ծի է են թարկ վել կամ 
չի են թարկ վել իր ամ#ս ն# կող մից

15-59 տա րե կան երբ ևէ զ# գըն կեր # նե ցած կա նայք, 
ով քեր երբ ևէ ֆի զի կա կան բռ ն# թյան են են թարկ վել 
կամ չեն են թարկ վել սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից
Են թարկ վել է Չի են թարկ վել Ըն դա մե նը

Զու գըն կե րոջ մայրն իր ամուս նու կող մից ծե ծի է 
են թարկ վել 43.6% 56.4% 100.0%

Ծե ծի չի են թարկ վել 4.5% 95.5% 100.0%

Այս պի սով, սույն հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը հաս տա տում են բռ նու թյան միջ սերն դային շր ջա-
փու լի և ըն տա նի քում բռ նու թյան են թարկ ված մայ րեր ու նե ցող տղա մարդ կանց մի ջանձ նային հա րա-
բե րու թյուն նե րում բռ նու թյան օրի նա չա փու թյան վե րա բե րյալ այլ հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում 
կա յաց ված եզ րա կա ցու թյուն նե րը։ 

Այս տեղ կա րե լի է և ան հրա ժեշտ է շեշ տադ րել «զո հի շր ջա փու լի» խն դի րը. այն կա նայք, ում մայ րե րը 
բռ նու թյան են են թարկ վել և մե ծա ցել են բռ նի մի ջա վայ րում, սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու-
թյան են թարկ վե լու ավե լի մեծ հա վա նա կա նու թյուն ու նեն։

 Ա ղյ# սակ 2.16-գ. Բռ նի և ոչ բռ նի սե ռա կան զ# գըն կեր ներ # նե ցող հարց վող նե րի մայ րե րի 
նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ ն# թյ# նը

Հարց վո ղի մայ րը ծե ծի է են թարկ վել կամ չի  
են թարկ վել իր ամ#ս ն# կող մից

15-59 տա րե կան երբ ևէ զ# գըն կեր # նե ցած կա նայք, 
ով քեր երբ ևէ ֆի զի կա կան բռ ն# թյան են են թարկ վել 
կամ չեն են թարկ վել սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից

Են թարկ վել է Չի են թարկ վել
Հարց վո ղի մայրն իր ամուս նու կող մից ծե ծի է  
են թարկ վել 13.8% 7.1%

Ծե ծի չի են թարկ վել 69.0% 83.1%
Ծնող նե րը միասին չեն ապ րել 2.9% .9%
Չգի տի 7.6% 7.3%
Հրա ժար վել է /պա տաս խան չկա 6.7% 1.6%
Ըն դա մե նը (ե րբ ևէ զ# գըն կեր # նե ցած) 2,749 100.0% 100.0%
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Ինչ պես վկա յում են Աղյու սակ 2.16-գ -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րը, սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից 
բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց 13.8% -ի մայ րե րին ամու սին նե րը ծե ծել են, մինչ դեռ բռ նու թյան չեն-
թարկ ված կա նանց մայ րերն իրենց ամու սին նե րի կող մից ծե ծի են են թարկ վել եր կու ան գամ պա կաս 
դեպ քե րում (7.1%)։

 Մյուս կող մից` կա նանց 15.8% -ը, ում մայ րե րը ծե ծի են են թարկ վել ամու սին նե րի կող մից, ֆի զի կա կան 
բռ նու թյան առու մով բռ նի զու գըն կեր ու նեն կամ ու նե ցել են։ Ցու ցա նի շը եր կու ան գամ ցածր է այն 
կա նանց դեպ քում, ում մայ րերն իրենց ամու սին նե րի կող մից ծե ծի չեն են թարկ վել (7.5%)։ 

Այս արա տա վոր շր ջանն այս տեղ կանգ չի առ նում։ Ինչ պես ցույց են տա լիս  Գծապատկեր 2.5 -ում ամ-
փոփ ված տվյալ նե րը, ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց գրե թե եր կու եր րոր դը նշել է, 
որ իրենց երե խա ներն ակա նա տես են եղել իրենց նկատ մամբ բռ նու թյան գոր ծադր մա նը, իսկ նման 
բռ նու թյան դեպ քե րի գրե թե կե սը տե ղի է ու նե ցել նաև մի քա նի կամ շատ ան գամ։

 Գծապատկեր 2.5. Հարց վող նե րի նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ ն# թյ# նը, որին ակա նա տես են 
եղել երե խա նե րը

 Զ� գըն կեր նե րի կող մից բռ ն� թյան են թարկ ված և երե խա � նե ցող ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան 
այն կա նանց (203 կին) տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ� նը, որոնց նկատ մամբ զ� գըն կե րոջ կող մից գոր ծադր ված 
բռ ն� թյա նը երե խա ներն ակա նա տես են եղել:

29.8%

27.2%

16.3%

20.4%

2.7% 3.6%
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Չ նա յած որ գեն դե րային բռ նու թյան հիմն ա կան զո հե րը կա նայք են, եր բեմն կի նը նույն պես դի մում է 
բռ նու թյան։ Այս հե տա զո տու թյան ձևա չա փը հնա րա վո րու թյուն է տվել ու սումն ա սի րել ֆի զի կա կան 
բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց վար քագ ծի օրի նա չա փու թյուն նե րը։ Պետք է նշել, որ չնա յած հիմ-
նա կա նում կա նանց ներգ րավ վա ծու թյա նը բռ նու թյան շր ջա փու լում, այնուամենայնիվ նրան ցից շատ 
քչերն են առանց պատ ճա ռի կամ վրե ժից դրդ ված բռ նա րարք ներ կի րա ռում սե ռա կան զու գըն կե րոջ 
նկատ մամբ։ Աղյու սակ 2.17 -ա -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ կա նանց հա զիվ 3.5%-ն 
է ըն դու նում, որ ֆի զի կա կան բռ նու թյուն է կի րա ռել սե ռա կան զու գըն կե րոջ նկատ մամբ, երբ վեր ջինն 
իրեն չի խփել կամ ֆի զի կա պես վատ չի վար վել։ Մյուս կող մից` այս խմ բի հարց վող նե րի 92.1% -ը հս-
տակ նշել է, որ երբ ևէ ֆի զի կա կան բռ նու թյուն չի կի րա ռել զու գըն կե րոջ նկատ մամբ, եթե վեր ջի նը չի 
հար ձակ վել իր վրա։ 
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Ա ղյ# սակ 2.17 -ա. Հարց վող նե րի կող մից սե ռա կան զ# գըն կե րոջ նկատ մամբ ֆի զի կա կան  
բռ ն# թյ# նը

 Զ� գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ ն� թյան են թարկ ված 15-59 տա րե կան կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ�-
թյ�նն ըստ այն հար ցի, թե արդյոք (ե թե այո, ապա ինչ հա ճա խա կա ն� թյամբ) նրանք, թե կ�զ առանց պատ-
ճա ռի, բռ ն� թյ�ն են գոր ծադ րել զ� գըն կե րոջ նկատ մամբ:

Եր բեք
Մեկ կամ 

եր կ#  
ան գամ

Մի քա նի 
ան գամ

Շատ 
ան գամ

Չ գի տի/
 չի հի շ#մ

Հ րա ժար վել է 
/պա տաս խան 

չկա
Ըն դա մե նը

Կա նանց թի վը  (ով  
բռ ն# թյան է են թարկ վել 

զ# գըն կե րոջ կող մից)
92.1% 2.8% 0.6% 0% 2.2% 2.3% 100% 226

Այն հար ցին, թե արդյո՞ք իրենք հա կա հար ված հասց րել են իրենց պաշտ պա նե լու հա մար, այս կա-
նանց հիմն ա կան մա սը դրա կան պա տաս խան է տվել։ Ինչ պես վկա յում են Աղյու սակ 2.17-բ -ում 
ամ փոփ ված տվյալ նե րը, այս կա նանց միայն 20% -ը (կամ առա վե լա գույ նը 25% -ը) հա կա հար ված է  
հասց րել սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան դեպ քում։ Ամեն դեպ քում, ֆի զի կա կան բռ նու-
թյան են թարկ ված կա նանց երեք քա ռոր դը բռ նու թյան չի դի մել նույ նիսկ ինք նա պաշտ պա նու թյան 
նպա տա կով։ 

Այս պի սով, պարզ է, որ, ընդ հա նուր առ մամբ, կա նայք, նույ նիսկ ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ-
ված նե րը, բռ նու թյուն չեն նա խա ձեռ նում կամ իրա կա նաց նում սե ռա կան զու գըն կե րոջ նկատ մամբ 
և որ նրան ցից միայն մի քա նիսն են դի մում բռ նու թյան` ինք նա պաշտ պա նու թյան կամ վրեժ լու ծե լու 
նպա տա կով։

Ա ղյ# սակ 2.17-բ. Հարց վող նե րի կող մից զ# գըն կե րոջ նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ ն# թյ# նը
 Զ� գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ ն� թյան են թարկ ված 15-59 տա րե կան կա նանց տո կո սային բաշխ վա-
ծ� թյ�նն ըստ այն հար ցի, թե արդյոք (ե թե այո, ապա ինչ հա ճա խա կա ն� թյամբ) նրանք հա կա հար ված են 
հասց րել կամ դի մել են ինք նա պաշտ պա ն� թյան:

Եր բեք
Մեկ կամ 

եր կ#  
ան գամ

Մի քա նի 
ան գամ

Շատ 
ան գամ

Չ գի տի/
 չի հի շ#մ

Հ րա ժար վել է 
/պա տաս խան 

չկա
Ըն դա մե նը

Կա նանց թի վը  (ով  
բռ ն# թյան է են թարկ վել 

զ# գըն կե րոջ կող մից)
75.5% 17.8% 0.7 % 0.9 % 2.5% 2.6% 100% 226

ԲՌ Ն� ԹՅԱՆ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ Մ�Ն ՔԸ

Բռ նու թյան նկատ մամբ, այդ թվում նաև սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից գոր ծադր ված, վե րա բեր-
մուն քի դրս ևո րումն ե րը շատ կար ևոր են, որով հետև դրանք կամ միան գա մայն ընդ դի մա նում, կամ 
նույ նիսկ դա տա պար տում են բռ նու թյունն առանց որ ևէ նա խա պայ մա նի` դրա նով իսկ խթա նե լով  
բռ նու թյան դեմ ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը և նվա զեց նե լով դրա տա րած վա ծու թյու նը, կամ էլ կոծ-
կում են զու գըն կե րոջ կող մից գոր ծադր վող բռ նու թյու նը որո շա կի պայ ման նե րի դեպ քում։ Այս վեր ջին 
վե րա բեր մուն քը հա տուկ է որո շա կի մշա կույթ նե րի, որոնք խթա նում են բարդ և ան պատ ժե լիու թյան 
այն պի սի մի ջա վայր, որում (ի նչ պես նշում է Կա նանց նկատ մամբ բռ ն� թյան հար ցե րով հա տ�կ զե-
կ� ցո ղը), զո հե րը մե ղադր վում, իսկ բռ նա րար նե րը ներ վում են60։

 Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ նույ նիսկ կա նանց շր ջա նում հա մա ձայ նու թյուն չկա 
զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյանն առնչ վող հար ցե րի շուրջ։ Նրանց բազ մա զան տե սա կետ ներն ար-
տա ցո լում են տար բեր այն կար ծիք նե րը, որոնք առ կա են լայն հա սա րա կու թյու նում, ինչ պես նաև 
միև նույն եր ևույ թի տար բեր տե սան կյուն նե րի հս տակ տար բեր վող ըն կա լումն ե րը միև նույն ան ձանց 
կող մից։ Տար բե րու թյուն նե րը կախ ված են կր թա կան մա կար դա կից, տա րի քից և բնա կու թյան վայ-
րից։ 

60 Կանանց նկատմամբ բռն�թյան հարցերով հատ�կ զեկ�ցողի զեկ�յցը (Համառոտագիր, E/CN.4/2003/75, 6 հունվարի 
2003թ.: Մեջբերված է վերջնական զեկույցում, Պատշաճ գործ�նե�թյ�ն, Փորձագետների հանդիպում, Վիեննա, 
2005թ., էջ 5):
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Այս պի սով, այն հար ցին, թե արդյոք ըն տա նի քից դուրս այլ մար դիկ պետք է մի ջամ տեն, երբ ամու-
սի նը վատ է վե րա բեր վում իր կնո ջը, ընտ րան քում ընդ գրկ ված կա նանց հիմն ա կան մա սը (60.8%) 
բա ցա սա կան պա տաս խան է տվել։ Հարց վող նե րի ըն դա մե նը 27.5%-ն է հա մա ձայ նել, որ այլ մար դիկ 
կա րող են մի ջամ տել նման իրա վի ճա կին (տես Աղյու սակ 2.18)։

Տ վյալ նե րի վեր լու ծու թյունն ըստ կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի ցույց է տա լիս ավե լի բարդ պատ-
կեր, քան վե րոն շյալ դեպ քե րում։ Կար ծիք նե րի տար բե րու թյուն նե րը միատե սակ չեն փոխ կա պակց-
վում բնու թագ րիչ նե րի մեծ մա սի հետ, իսկ եթե նույ նիսկ միատե սակ են փոխ կա պակց վում, ապա 
բա ցատ րու թյան հա մար այլ գոր ծոն նե րի կա րիք ու նեն։ Այս պի սով, բո լոր չա փա նիշ նե րով փոքր քա-
ղաք նե րում և գյու ղե րում բնակ վող ներն ավե լի պահ պա նո ղա կան և ավան դա կան, եթե չա սենք խիստ 
հայ րիշ խա նա կան տե սա կետ նե րի են հակ ված։ Սա կայն Աղյու սակ 2.18 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե-
րը հս տակ ցույց են տա լիս, որ իրա վի ճա կը միան գա մայն հա կա ռակն է։ Ըն տա նե կան բռ նու թյա նը  
դր սից մի ջամ տե լու գա ղա փա րին ընդ դի մա ցող հարց վող նե րի թիվն ամե նա բարձ րը Եր ևա նում է 
(68.0%), մինչ դեռ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում այն ամե նա ցածրն է (56.8%)։ Այլ քա ղա քային բնա կա-
վայ րե րում այս ցու ցա նի շը զգա լիորեն ցածր է Եր ևա նից (58.5%)։ Կար ևոր է նաև, որ չկողմն ո րոշ ված 
հարց վող նե րի մաս նա բա ժինն ավե լի բարձր է Եր ևա նից դուրս (13.1%` այլ քա ղա քային, 11.4%` գյու ղա-
կան բնա կա վայ րե րի և 6.8%` Եր ևա նի դեպ քում)։

Կր թա կան մա կար դա կի ազ դե ցու թյու նը նույն պես միան շա նակ չէ։ Այս պես, ըն տա նե կան բռ նու թյան 
դեպ քում այլ մարդ կանց մի ջամ տե լու գա ղա փա րի կողմն ա կից նե րի առա վե լա գույն տո կո սը գրանց-
վել է տար րա կան կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում (34.7%), մինչ դեռ մի ջին մաս նա գի տա կան և բարձ-
րա գույն կր թու թյամբ հարց վող նե րի շր ջա նում այս ցու ցա նիշն ավե լի ցածր է (հա մա պա տաս խա-
նա բար` 28.9% և 27.9%)։ Տար բե րու թյուն նե րը շատ ավե լի ակ նա ռու են այն հարց վող նե րի շր ջա նում, 
ով քեր այս ձևա կերպ ման հետ հա մա ձայն չեն։ Այս պի սով, չնա յած որ ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ-
քե րին այլ մարդ կանց մի ջամ տե լու կար ծի քը չկի սող հարց վող նե րի տո կո սը մո տա վո րա պես նույնն է 
ընդ հա նուր միջ նա կարգ և մի ջին մաս նա գի տա կան ու բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում 
(հա մա պա տաս խա նա բար` 61.6%, 60.2% և 63.0%), նման կար ծիք ու նե ցող նե րի տո կո սը տար րա կան 
կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում շատ ավե լի ցածր է (47.1%)։ Այս եր կու կար ծիք նե րի միջև չկողմն ո-
րոշ ված հարց վող նե րի տո կոսն ավե լի բարձր է տար րա կան կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում (16.0%), 
մինչ դեռ մաս նա գի տաց ված միջ նա կարգ և բարձ րա գույն կր թու թյամբ հարց վող նե րի շր ջա նում այն 
ակն հայ տո րեն ցածր է (հա մա պա տաս խա նա բար` 9.9% և 8.1%)։

 Տա րի քը որ պես գոր ծոն այս տեղ նույ նիսկ ավե լի պա կաս կար ևոր է թվում։ Աղյու սա կի տվյալ նե րը 
չեն բա ցա հայ տում որ ևէ կոնկ րետ միատե սակ օրի նա չա փու թյուն։ Եթե 15-19 տա րե կան ներն առա-
վել «բա րե հաճ են» այն գա ղա փա րի նկատ մամբ, որ ըն տա նի քից դուրս այլ մար դիկ պետք է մի ջա- 
մ տեն, երբ տղա մար դը վատ է վե րա բեր վում իր կնոջ նկատ մամբ (ն րանց 37.0% -ը կողմ է այս գա-
ղա փա րին, իսկ 39.0% -ը` դեմ), ապա այս տա րի քային խմ բում որո շա կի պա տաս խան չու նե ցող նե րի 
կամ պա տաս խա նել չցան կա ցող նե րի տո կոսն առա վե լա գույ նը չէ (հա մա պա տաս խա նա բար` 20.0% 
և 4.0%)։ Հա ջորդ տա րի քային խում բը (20-24 տա րե կան ներ) ակն հայ տո րեն ավե լի քիչ է կողմն ա կից 
ար տա քին մի ջամ տու թյա նը, նրանց ըն դա մե նը 26.9%-ն է հա մա ձայն, իսկ 56.3% -ը հա մա ձայն չէ այդ 
ձևա կերպ ման հետ։ Այն կա նանց մաս նա բա ժի նը, ով քեր նշել են, որ չգի տեն կամ հրա ժար վել են 
պա տաս խա նել, նույն պես հա րա բե րա կա նո րեն բարձր է (հա մա պա տաս խա նա բար` 14.6% և 2.2%)։ 25-
34 տա րե կան նե րի շր ջա նում կողմն ա կից նե րի և ընդ դի մա դիր նե րի միջև բա ժա նու մը գրե թե նույնն 
է, ինչ որ նա խորդ տա րի քային խմ բի դեպ քում։ Այս տեղ «կողմն ա կից նե րը» կազ մում են 31.1%, իսկ 
«ընդ դի մա դիր նե րը»` 59.9%։ Այս խմ բի յու րա քան չյուր կա տե գո րիայում մո տա վո րա պես 4 տո կոս աճը 
նա խոր դի հա մե մա տու թյամբ կա րող է բա ցատր վել պա տաս խան տալ չկա րո ղա ցած կամ չկա մե ցած 
հարց վող նե րի հա վա սա րա չափ նվազ մամբ (հա մա պա տաս խա նա բար` 8.6% և 0.4%)։ Այս գա ղա փա րի 
ամե նա քիչ կողմն ա կից ներն են 35-44 տա րե կան նե րը` ըն դա մե նը 23.0% -ը, իսկ 67.8% -ը դեմ են վե րո-
ն շյալ ձևա կերպ մա նը։ Տա րի քային վեր ջին խում բը (45-59 տա րե կան ներ) էա պես տար բեր վում է նա-
խորդ խմ բից իր մո տեց մամբ և ավե լի մո տե նում է 20-24 և 25-34 տա րե կան նե րի տե սա կե տին։
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 Ա ղյ# սակ 2.18. Ամ#ս ն# կող մից կնոջ նկատ մամբ վատ վե րա բեր մ#ն քի դեպ ք#մ ըն տա նի քից 
դ#րս այլ մարդ կանց մի ջամ տ# թյան նկատ մամբ վե րա բեր մ#ն քը 

Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան 
բն� թագ րիչ նե րի, ով քեր ամ�ս ն� կող մից կնոջ նկատ մամբ վատ վե րա բեր մ�ն քի դեպ ք�մ ըն տա նի քից դ�րս 
այլ մարդ կանց մի ջամ տ� թյան վե րա բե րյալ տվել են ստորև նշ ված պա տաս խան նե րը (“...” 25 -ից պա կաս դեպ-
քե րի հա մար):

Հա մա-
ձայն է

Հա մա-
ձայն չէ Չ գի տի Հ րա ժար վել է /

պա տաս խան չկա
Ըն դա մե նը,

%
Կա նանց թի վը 

(բո լո րը)

Տա
 րի

ք

15-24 31.3 48.8 16.9 3.0 100.0 297
15-19 37.0 39.0 20.0 4.0 100.0 128
20-24 26.9 56.3 14.6 2.2 100.0 169

25-34 31.1 59.9 8.6 0.4 100.0 518
35-44 23.2 67.8 8.2 0.8 100.0 705
45-59 27.5 60.0 11.8 0.7 100.0 1,229

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 26.6 62.3 10.6 0.5 100.0 2,011
Եր ևան 24.6 68.0 6.8 0.6 100.0 792
Այլ  
քա ղա քային 27.9 58.5 13.1 0.5 100.0 1,219

Գյու ղա կան 29.8 56.8 11.4 2.0 100.0 738

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Ա մուս նա ցած չի 

եղել 30.2 49.0 18.4 2.4 100.0 382

Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած 25.7 64.4 9.4 0.5 100.0 2,082

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 37.0 49.9 11.2 1.9 100.0 285

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0 30.2 50.5 17.1 2.2 100.0 470

1-2 26.8 64.7 7.8 0.7 100.0 1,495

3+ 27.1 59.5 12.8 0.6 100.0 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել … … … … ... 8

Ընդ հա նուր  
տար րա կան 34.7 47.1 16.9 1.3 100.0 118

Ընդ հա նուր  
միջ նա կարգ 25.2 61.6 12.4 0.8 100.0 1,104

Մի ջին  
մաս նա գի տա կան 28.9 60.2 9.9 1.0 100.0 881

Բարձ րա գույն 27.9 63.0 8.1 1.0 100.0 638

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 26.6 60.2 12.3 0.9 100.0 1,712
Աշ խա տող 29.0 62.7 7.4 0.9 100.0 873
Սե զո նային  
աշ խա տանք 26.8 58.2 13.3 1.7 100.0 149

Այլ … … … … ... 15
Ըն դա մե նը 27.5% 60.8% 10.8% 0.9% 100.0% 2,749

Ինչ վե րա բե րում է «ա մուս նա կան կար գա վի ճա կի» գոր ծո նին, ապա ան հրա ժեշտ է նշել, որ նախ կի-
նում ամուս նա ցած կա նայք հա րա բե րա կա նո րեն (քա նի որ այս գա ղա փա րին դեմ կա նանց տո կոսն 
ավե լի բարձր է այս խմ բում) ավե լի կողմ են այս գա ղա փա րին (37.0% -ը` 49.9% -ի դի մաց), քան երբ ևէ 
սե ռա կան զու գըն կեր չու նե ցած կա նայք (ով քեր երբ ևէ ամուս նա ցած չեն եղել) (30.2% -ը` 49.0% -ի դի-
մաց) և էա կա նո րեն ավե լի շատ, քան ներ կա յումս ամուս նա ցած կա նայք (25.7% -ը` 64.4% -ի դի մաց)։ 
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Տա րի քի, կր թու թյան մա կար դա կի և բնա կու թյան վայ րի հետ փոխ կա պակց վա ծու թյուն նե րի հետ 
միասին «ա մուս նա կան կար գա վի ճա կին» առնչ վող այս տա տա նումն ե րը ցույց են տա լիս, որ լայն հա-
սա րա կու թյու նում գո յու թյուն չու նի որ ևէ միաս նա կան գե րակ շիռ վե րա բեր մունք այս ձևա կերպ ման 
նկատ մամբ և որ կա նանց ան ձնա կան փոր ձը (կամ դրա բա ցա կա յու թյու նը) կար ևոր դեր է խա ղում 
նրանց վե րա բեր մուն քի ձևա վոր ման գոր ծում։ 

Այս ար դյունք ներն առանձ նա պես զար մա նա լի չեն, քա նի որ ըն տա նե կան բռ նու թյու նը հա սա րա կու-
թյան մեջ դեռևս հիմն ա կա նում ար գել ված թե մա է, ինչն էա պես չի ար ծարծ վում հան րային քն նար-
կումն ե րում և քն նարկ վե լու դեպ քում նույ նիսկ, սո վո րա բար լի նում է մա կե րե սային և շատ ընդ հան-
րաց ված ձևով։ 

Ինչ պես վկա յում է Աղյու սակ 2.19 -ա -ն, հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած բո լոր կա նանց ըն դա մե նը 
7.7%-ն է կար ծում, որ ըն տա նե կան խն դիր նե րը (ի սկ նե րըն տա նե կան բռ նու թյունն ըն տա նե կան ամե-
նա նուրբ խն դիր նե րից մեկն է) կա րե լի է քն նար կել ըն տա նի քից դուրս այլ մարդ կանց հետ, մինչ դեռ 
գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը (90.5%) հա մոզ ված է, որ ըն տա նե կան խն դիր նե րը պետք է քն նարկ վեն 
մի միայն ըն տա նի քի ներ սում։

 Ա ղյ# սակ 2.19. Ըն տա նի քի ան դամն ե րից բա ցի այլ մարդ կանց հետ ըն տա նե կան խն դիր նե րը 
քն նար կե լ# նկատ մամբ վե րա բեր մ#ն քը 

Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ� նը, որոնք ըն տա նի քի ան-
դամն ե րից բա ցի այլ մարդ կանց հետ ըն տա նե կան խն դիր նե րը քն նար կե լ� հար ցին տվել են ստորև նշ ված 
պա տաս խան նե րը:

Հա մա ձայն է Հա մա ձայն չէ Չ գի տի Հ րա ժար վել է /
պա տաս խան չկա Ըն դա մե նը Կա նանց թի վը 

(բո լո րը)
Ըն դա մե նը 90.5% 7.7% 1.3% 0.5% 100% 2,749

Այնուամենայնիվ, հար ցի վե րաձ ևա կեր պու մից հե տո, երբ կա նանց հարց րել են, թե արդյոք նրանք 
կար ծում են, որ ըն տա նե կան բռ նու թյունն ան ձնա կան խն դիր է, որին օրեն քը չպետք է մի ջամ տի, 
պա տաս խան նե րում գե րակշ ռել է առա ջին հար ցին տր ված պա տաս խան նե րի հայե լային պատ կե րը 
(տես Աղյու սակ 2.20):
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 Ա ղյ# սակ 2.20. Ըն տա նե կան բռ ն# թյան դեպ ք#մ օրեն քի մի ջամ տ# թյան նկատ մամբ  
վե րա բեր մ#ն քը 

Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան 
բն� թագ րիչ նե րի, ով քեր պա տաս խա նել են ըն տա նե կան բռ ն� թյան դեպ ք�մ օրեն քի մի ջամ տե լ� վե րա բե-
րյալ հար ցին (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Հա մա-
ձայն է

Հա մա-
ձայն չէ Չ գի տի Հ րա ժար վել է /

պա տաս խան չկա
Ըն դա մե նը, 

%
Կա նանց թի վը 

(բո լո րը)

Տա
 րի

ք

15-24 29.6 53.2 14.4 2.8 100.0 297
15-19 20.9 55.9 20.5 2.7 100.0 128
20-24 36.1 51.2 9.7 3.0 100.0 169

25-34 31.2 55.6 12.5 0.7 100.0 518
35-44 33.3 54.1 11.7 0.9 100.0 705
45-59 30.2 53.5 15.5 0.8 100.0 1,229

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 30.6 55.5 13.1 0.8 100.0 2,011
Եր ևան 41.9 47.2 9.9 1.0 100.0 792
Այլ  
քա ղա քային 23.3 60.8 15.2 0.7 100.0 1,219

Գյու ղա կան 32.5 50.2 15.9 1.4 100.0 738

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Ա մուս նա ցած չի 

եղել 30.5 48.5 18.9 2.1 100.0 382

Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած 31.5 54.9 12.9 0.7 100.0 2,082

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 29.6 55.1 13.6 1.7 100.0 285

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0 30.5 50.9 16.5 2.1 100.0 470

1-2 32.4 55.6 11.2 0.8 100.0 1,495

3+ 29.1 52.8 17.3 0.8 100.0 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել … … … … ... 8

Ընդ հա նուր  
տար րա կան 26.0 50.3 22.7 1.0 100.0 118

Ընդ հա նուր  
միջ նա կարգ 31.5 51.5 15.9 1.1 100.0 1,104

Մի ջին  
մաս նա գի տա կան 29.6 55.9 13.7 0.8 100.0 881

Բարձ րա գույն 33.2 56.7 8.8 1.3 100.0 638

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 30.7 52.4 15.9 1.0 100.0 1,712
Աշ խա տող 32.2 57.1 9.8 0.9 100.0 873
Սե զո նային  
աշ խա տանք 27.3 58.3 13.3 1.1 100.0 149

Այլ … … … … ... 15
Ըն դա մե նը 31.1% 54.0% 13.9% 1.0% 100.0% 2,749

 Հարց վող նե րի կե սից ավե լին (54.0%) կար ծում է, որ օրեն քը պետք է մի ջամ տի, մինչ դեռ հարց վող նե-
րի գրե թե մեկ եր րոր դը (31.1%) այն կար ծի քին է, որ ըն տա նե կան բռ նու թյունն ան ձնա կան խն դիր է, 
որին օրեն քը չպետք է մի ջամ տի։ Հարց վող նե րի 13.9% -ը չի կա րո ղա ցել որո շա կի պա տաս խան տալ 
այս հար ցին, իսկ 1.0% -ը հար ցին ընդ հան րա պես չի պա տաս խա նել։ 

Ինչ պես վկա յում են Աղյու սակ 2.20 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րը, կեն սագ րա կան որոշ բնու թագ րիչ ներ 
ավե լի ակն հայտ և հիմն ա վոր ազ դե ցու թյուն ու նեն հարց վող նե րի վե րա բեր մուն քի ձևա վոր ման վրա, 
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քան մյուս նե րը։ Ուս տիև, որ պես գոր ծոն ներ, այս բնու թագ րիչ նե րը կա րող են ավե լի մեծ կան խո րո շիչ 
ուժ ու նե նալ կամ առն վազն ավե լի լավ ար տա ցո լել ընտ րան քում գե րակշ ռող վե րա բեր մուն քը։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ տա րի քը տար բե րա կիչ ու ժեղ գոր ծոն չէ այս դեպ քում։ Ընդ հա նուր առ մամբ, 
հազ վա դեպ «հա մա ձայ նու թյուն» կա տա րի քային տար բեր խմ բե րի միջև։ Այն հարց վող նե րի տո կո-
սը, ով քեր հա մա ձայն չեն ձևա կերպ մա նը, թե ըն տա նե կան բռ նու թյունն ան ձնա կան խն դիր է, որին 
օրեն քը չպետք է մի ջամ տի, այ սինքն` ով քեր կողմ են օրեն քի կող մից մի ջամ տու թյա նը, գրե թե նույնն 
է տա րի քային խմ բե րից յու րա քան չյու րում` չն չին տա տա նումն ե րով։ Այս ցու ցա նի շը կազ մում է 53.2%` 
15-24 տա րե կան նե րի, 55.6%` 25-34 տա րե կան նե րի, 54.1%` 35-44 տա րե կան նե րի և 53.5%` 45-59 տա րե-
կան նե րի խմ բե րում։ Նույ նը վե րա բե րում է նրանց, ով քեր կար ծում են, որ ըն տա նե կան բռ նու թյունն 
ան ձնա կան խն դիր է, որին օրեն քը չպետք է մի ջամ տի։ Այս պես մտա ծող նե րի մաս նա բա ժի նը վե րո-
ն շյալ տա րի քային խմ բե րում հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում է 29.6%, 31.2%, 33.3% և 30.2%։

 Միակ և էա կան բա ցա ռու թյու նը` առա ջին տա րի քային խմ բի եր կու են թախմ բե րի միջև առ կա ակ-
ներև տար բե րու թյունն է։ Եթե 15-19 տա րե կան նե րի 55.9% -ը կողմն ա կից է ըն տա նե կան բռ նու թյան 
դեպ քե րին օրեն քի մի ջամ տու թյա նը, ապա 20-24 տա րե կան նե րի շր ջա նում այն 51.2% է։ Օրեն քի մի-
ջամ տու թյան ընդ դի մա դիր նե րի մաս նա բա ժի նը վեր ջին խմ բում 1.7 ան գամ ավե լի մեծ է (36.1%), քան 
15-19 տա րե կան նե րի շր ջա նում։ Նաև կար ևոր է նշել, որ 15-19 տա րե կան նե րի 20.5% -ը դեռ չեն կողմ-
նո րոշ վել այս հար ցի շուրջ, մինչ դեռ 20-24 տա րե կան նե րի շր ջա նում «չ գի տեմ» պա տաս խանն է տվել 
միայն 9.7% -ը։ 

Ե րե խա նե րի թի վը վե րոն շյալ եր կու դեպ քե րում էլ տար բե րա կիչ գոր ծոն չէ։ Տար բե րու թյուն նե րը չն չին 
են, և ինչն ավե լի կար ևոր է, չկա մեկ առան ձին օրի նա չա փու թյուն, որն ար տա ցո լի փոխ կա պակց վա-
ծու թյու նը հարց վո ղի վե րա բեր մուն քի և երե խա(ներ) ու նե նալ կամ չու նե նա լու միջև։ Իրա կա նում, ըստ 
էու թյան, տար բե րու թյուն ներ չկան այն կա նանց տե սա կետ նե րի միջև, ով քեր երե խա չու նեն և ով-
քեր ու նեն երեք և ավե լի երե խա։ Ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քում օրեն քի մի ջամ տու թյան կողմն ա-
կից նե րի մաս նա բա ժին նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են 50.9% և 52.8%։ Նման ան ձնա կան 
խնդ րին օրեն քի մի ջամ տու թյա նը դեմ հարց վող նե րի մաս նա բա ժին նե րը հա մա պա տաս խա նա բար 
կազ մում են 30.5% և 29.1%, իսկ չկողմն ո րոշ ված հարց վող նե րի մաս նա բա ժին նե րը` հա մա պա տաս խա-
նա բար 16.5% և 17.3%։ Եր կու խմ բե րը տար բեր վում են մեկ կամ եր կու երե խա ու նե ցող հարց վող նե րի 
խմ բից, չնա յած այդ տար բե րու թյու նը զգա լի չէ:

Կր թ� թյան ազ դե ցու թյու նը նույն պես միան շա նակ չէ։ Մի կող մից թվում է` ու ղիղ փոխ կա պակց վա-
ծու թյուն կա կր թա կան ցեն զի և ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քում օրեն քի մի ջամ տու թյան հան դեպ 
կնոջ դրա կան վե րա բեր մուն քի միջև։ Այլ կերպ ասած, որ քան ավե լի բարձր է հարց վո ղի կր թա կան 
մա կար դա կը, այն քան մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ նա ավե լի բա րե հաճ կլի նի այն գա ղա փա րի 
նկատ մամբ, որ ըն տա նե կան բռ նու թյունն ան ձնա կան խն դիր չէ, որին օրեն քը չպետք է մի ջամ տի։ 
Սա կայն տար բե րու թյու նը հա րա բե րա կա նո րեն փոքր է այլ խն դիր նե րի վե րա բե րյալ տե սա կետ նե-
րի հա մե մա տու թյամբ։ Այս պես, առա ջին խմ բի հարց վող նե րի 50.3% -ը և վեր ջին խմ բի հարց վող նե րի 
56.7% -ը կար ծում են, որ օրեն քը չպետք է մի ջամ տի ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քում։ Այս հար ցի 
շուրջ դեռևս չկողմն ո րոշ ված նե րի տո կո սը սա կայն նվա զում է` կապ ված կր թու թյան մա կար դա կի 
բարձ րաց ման հետ (ը նդ հա նուր տար րա կան` 22.7% և բարձ րա գույն` 8.8%)։ Մյուս կող մից` միև նույն 
ու ղիղ փոխ կա պակց վա ծու թյունն է գրանց վել կր թա կան ցեն զի և ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քե րին 
օրեն քի մի ջամ տու թյա նը կա նանց բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի միջև։ Այլ կերպ ասած, վե րը նշ վա-
ծի ակն հայտ հա կա սու թյունն է, որ որ քան բարձր է կր թու թյան մա կար դա կը, այն քան նա ավե լի է 
հակ ված բա րե հաճ չլի նե լ� այն գա ղա փա րի նկատ մամբ, որ ըն տա նե կան բռ նու թյունն ան ձնա կան 
խն դիր չէ, որին օրեն քը չպետք է մի ջամ տի։ Սա կայն այս եզ րա կա ցու թյու նը վե րա բե րում է հարց վող-
նե րի ավե լի փոքր խմ բի։ Ընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյամբ հարց վող նե րի 26.0% -ը և բարձ րա-
գույն կր թու թյամբ հարց վող նե րի 33.2% -ը կողմ են այն ձևա կերպ մա նը, որ ըն տա նե կան բռ նու թյունն 
ան ձնա կան խն դիր է, որին օրեն քը չպետք է մի ջամ տի։ Այս պի սով, ըստ կր թու թյան բաշխ վա ծու թյան, 
հարց վող նե րի յու րա քան չյուր խմ բում այս ձևա կերպ մա նը հա մա ձայ նած նե րի տո կո սը 1.7-2 ան գամ 
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ավե լի ցածր է, քան` չհա մա ձայ նած նե րի նը։ 

Ըստ «ա մ�ս նա կան կար գա վի ճա կի»` տվյալ նե րը դրս ևո րում են մի հե տաքր քիր օրի նա չա փու թյուն-
,ըստ որի խիստ հազ վա դեպ միաս նա կա նու թյուն կա ներ կա յումս զու գըն կեր ու նե ցող և նախ կի նում 
զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց միջև։ Այս պես, հարց վող նե րի մաս նա բա ժի նը, ով քեր կողմ են այն գա-
ղա փա րին, թե ըն տա նե կան բռ նու թյունն ան ձնա կան խն դիր չէ, որին օրեն քը չպետք է մի ջամ տի, 
կազ մում է 54.9%` առա ջին, և 55.1%` վեր ջին խմ բում։ Այն հարց վող նե րի մաս նա բա ժի նը, ով քեր բա րե-
հաճ չեն վե րոն շյալ գա ղա փա րին, կազ մում է 31.5%` առա ջին, և 29.6%` երկ րորդ խմ բում։ Այս խմ բե րում 
կա նանց գրե թե միև նույն տո կոսն է ընտ րել «չ գի տեմ» տար բե րա կը (12.9% և 13.6%)։ 

Երբ ևէ զու գըն կեր չու նե ցած կա նանց տվյալ ներն այլ օրի նա չա փու թյուն են դրս ևո րում` նա խորդ եր կու 
խմ բե րի հա մե մա տու թյամբ։ Եթե այն հարց վող նե րի տո կո սը, ով քեր հա մա ձայ նել են, թե ըն տա նե-
կան բռ նու թյունն ան ձնա կան խն դիր է, որին օրեն քը չպետք է մի ջամ տի (30.5%) գրե թե նույնն էր, ինչ 
որ նա խորդ եր կու խմ բե րում, ապա այս ձևա կերպ ման հետ չհա մա ձայ նած նե րի տո կոսն այս դեպ քում 
ավե լի ցածր է (48.5%) ։Այս պի սով, այս կա նանց գրե թե կե սը, բայց ոչ մե ծա մաս նու թյու նը, կողմն ա կից 
է այն գա ղա փա րին, որ ըն տա նե կան բռ նու թյունն ան ձնա կան խն դիր չէ, և օրեն քը պետք է մի ջամ տի։ 
«Չ գի տեմ» պա տաս խա նող նե րի տո կո սը (18.9%) նույն պես նկա տե լիորեն բարձր է հարց վող նե րի այս 
խմ բում` նա խորդ եր կու խմ բե րի հա մե մա տու թյամբ։

Բ նա կ� թյան վայ րը հս տակ ամե նա տար բե րա կիչ գոր ծոնն է նշ ված հար ցի հան դեպ ձևա վոր ված վե-
րա բեր մուն քի առու մով։ Անհ րա ժեշտ է նշել, որ քա ղա քաբ նակ (այս կա տե գո րիան նե րա ռում է Եր ևա նի 
և այլ քա ղաք նե րի բնա կիչ նե րին) և գյու ղաբ նակ հարց վող նե րի միջև տար բե րու թյունն ակն կալ վա ծի 
չափ մեծ չէ։ Այս պես, քա ղա քաբ նակ հարց վող նե րի 30.6% -ը և գյու ղաբ նակ նե րի 32.5%-ն ըն տա նե կան 
բռ նու թյու նը հա մա րում են ան ձնա կան խն դիր, որին օրեն քը չպետք է մի ջամ տի։ Միև նույն ժա մա նակ, 
քա ղա քաբ նակ հարց վող նե րի 55.5% -ը և գյու ղաբ նակ նե րի 50.2% -ը հա մա ձայն չեն այս տե սա կե տի 
հետ։ Առա ջին խմ բի 13.1% -ը և վեր ջի նի 15.9% -ը այս հար ցի շուրջ դեռ չեն կողմն ո րոշ վել։ 

Այնուամենայնիվ, զգա լի տար բե րու թյուն է նկատ վում Եր ևա նի և այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րի 
հարց վող նե րի միջև։ Առա ջին, եր ևա նաբ նակ կա նանց գրե թե կե սը, բայց ոչ մե ծա մաս նու թյու նը, հա-
մա րում է, որ օրեն քը պետք է մի ջամ տի ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քում (47.2%)։ Այլ քա ղա քային 
բնա կա վայ րե րից հարց վող նե րի շր ջա նում նման ձևով մտա ծող նե րը կազ մում են 60.8%։ Երկ րորդ, 
եր ևա նաբ նակ հարց վող նե րի տո կո սը, ով քեր կար ծում են, որ օրեն քը չպետք է մի ջամ տի ըն տա նե-
կան բռ նու թյա նը, ան նա խա դեպ բարձր է (41.9%)։ Ընտ րան քում ընդ գրկ ված հարց վող նե րի ոչ մի այլ 
խումբ կամ են թա խումբ նման բարձր ցու ցա նիշ չի ար ձա նագ րել օրեն քի կող մից մի ջամ տու թյա նը 
դեմ ար տա հայտ վե լու առու մով։ Այս պես մտա ծող հարց վող նե րի տո կո սը շատ, գրե թե ան նա խա դեպ 
ցածր է այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րում (23.3%)։ Եր րորդ, չկողմն ո րոշ ված հարց վող նե րի տո կո սը 
եր ևա նաբ նակ նե րի շր ջա նում ցածր է (9.9%), հատ կա պես այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րի հա մե մա-
տու թյամբ (15.2%)։

 Թեև ոչ այն քան մեծ, այնուամենայնիվ տար բե րու թյու նը եր ևա նաբ նակ նե րի և այլ քա ղա քային բնա-
կա վայ րե րի բնա կիչ նե րի տե սա կետ նե րի միջև բա վա կա նին զգա լի է, հատ կա պես այն հարց վող նե րի 
դեպ քում, ով քեր կար ծում են, որ ըն տա նե կան բռ նու թյունն ան ձնա կան խն դիր է, որին օրեն քը չպետք 
է մի ջամ տի։ Եթե այս պես է մտա ծում գյու ղաբ նակ հարց վող նե րի ըն դա մե նը 32.5% -ը, ապա եր ևա նա- 
բ նակ հարց վող նե րի շր ջա նում այս պես մտա ծող նե րի թի վը գրե թե 10 տո կո սային կե տով ավե լի 
բարձր է (41.9%)։

 Հե տա գա հե տա զո տու թյուն ներ և ու սումն ա սի րու թյուն ներ, այդ թվում` որա կա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ են ան հրա ժեշտ, որ պես զի հաշ վարկ վեն այդ տար բե րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև հիմն ա վոր վեն 
եր ևա նաբ նակ նե րի հայ րիշ խա նա կան տե սա կետ նե րին առա վել հակ վա ծու թյան պատ ճառ նե րը` այլ 
քա ղա քային և նույ նիսկ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րի հա մե մա տու թյամբ։

Տ վյալ նե րը հակ ված են մատ նան շե լու, որ հայ հա սա րա կու թյան տար բեր հատ ված նե րում աս տի ճա-
նա բար տա րած վում է այն ըն կա լու մը, որ կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյունն ան ձնա կան խն դիր չէ, 
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նույ նիսկ եթե իրա գործ վել է ըն տա նի քի ան ձնա կան ոլոր տում, և որ պե տու թյու նը պար տա վոր է մի-
ջամ տել` բռ նու թյա նը վերջ դնե լու և այն կան խե լու ու գեն դե րային բռ նու թյան թի րախ դար ձած կա-
նանց հա մա պա տաս խան պաշտ պա նու թյուն տրա մադ րե լու նպա տա կով։
 Մեկ այլ կար ևոր խն դիր է, թե արդյոք հարց մա նը մաս նակ ցած կա նայք ար դա րաց նում են զու գըն-
կե րոջ կող մից բռ նու թյու նը որո շա կի իրա վի ճակ նե րում։ Աղյու սակ 2.21 -ում ներ կա յաց ված են կնոջ 
նկատ մամբ տղա մար դու վատ վե րա բեր մուն քի հա մար բա վա րար մի շարք պատ ճառ նե րի նկատ-
մամբ կա նանց տե սա կետ նե րի վե րա բե րյալ տվյալ ներ։

 Ա ղյ# սակ 2.21. Կա նանց տե սա կետ ներն այն պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ, որոնք կա րող են  
ար դա րաց նել տղա մար դ# կող մից կնո ջը ծե ծի են թար կե լը 

Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան 
բն� թագ րիչ նե րի, ով քեր կար ծ�մ են, որ տղա մար դ� հա մար բա վա րար պատ ճառ է խփել իր կնո ջը, եթե`  
(“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):
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20-24 0.2 8.6 0.5 4.6 3.5 36.8 40.5 169

25-34 1.3 8.6 0.6 2.3 5.2 31.0 34.1 518
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տար րա կան 3.2 21.6 5.7 3.1 4.9 41.0 44.1 118
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միջ նա կարգ 2.1 14.1 1.7 3.4 5.9 39.2 42.4 1,104
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Սե զո նային  
աշ խա տանք 0.4 13.8 2.5 1.5 10.2 42.8 48.6 149

Այլ … … … … … … … 15
Ըն դա մե նը 2.2% 10.7% 1.5% 2.9% 5.4% 34.3% 37.2% 2,749
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Ինչ պես ցույց են տա լիս տվյալ նե րը, կնո ջը խփե լու հան դեպ կա նանց վե րա բեր մուն քը մե ծա պես 
կախ ված է հարց վո ղի կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րից։ 

Այս պես, այս հար ցի վե րա բե րյալ նշ ված վեց հան գա մանք նե րից առն վազն երե քը չեն հա մար վել կնո-
ջը խփե լու բա վա րար պատ ճառ։ Հարց վող նե րի հա մա պա տաս խա նա բար միայն 1.5%, 2.2% և 2.9%-ն 
են կար ծում, որ ամու սի նը բա վա րար պատ ճառ ու նի կնո ջը խփե լու, եթե վեր ջի նը հրա ժար վ�մ է սե-
ռա կան հա րա բե ր� թյ�ն � նե նալ ամ�ս ն� հետ, տնային գոր ծե րը չի կա տա ր�մ այն պես, որ ամ�-
սի նը գոհ լի նի, կամ հարց ն�մ է ամ�ս ն�ն, թե արդյոք նա սի ր� հի ներ � նի։

Կ նո ջը խփե լու հա մար մյուս երեք պատ ճառ նե րը, հարց վող նե րի կար ծի քով, ավե լի հիմն ա վոր են 
թվում, թե կուզև տար բեր չա փով։ Անհ րա ժեշտ է նաև նշել, որ կախ ված նշ ված պատ ճառ նե րից, հարց-
վող նե րի տե սա կետ նե րի միջև տար բե րու թյուն ներն առա վել ցայ տուն ու ակ նա ռու են դառ նում։

Չ նա յած ավե լի մեծ լի նե լու պա րա գային, քան առա ջին երեք հան գա մանք նե րի դեպ քում, հարց վող-
նե րի մաս նա բա ժի նը, ով քեր կար ծում են, որ ամ�ս ն� կաս կած նե րը կնոջ հա վա տար մ� թյան վե րա-
բե րյալ կնո ջը խփե լու բա վա րար պատ ճառ են, այնուամենայնիվ ցածր է (5.4%)։ «Տա րի քի» և «ե րե-
խա նե րի թվի» գոր ծոն ներն ուղ ղա կի և հս տակ փոխ կա պակց վում են այս պատ ճա ռի նկատ մամբ 
հարց վո ղի տե սա կե տի հետ։ Այլ կերպ ասած, որ քան ավե լի տա րի քով մեծ են հարց վող նե րը և/ կամ 
որ քան ավե լի շատ երե խա ներ ու նեն, այն քան ավե լի մեծ է նրանց շր ջա նում կնոջն ան հա վա տար մու-
թյան մեջ կաս կա ծե լու հա մար խփե լը հիմն ա վոր պատ ճառ հա մա րող նե րի տո կո սը։ Այս պես, եթե 15-
24 տա րե կան հարց վող նե րի 3.3%-ն այս կաս կած նե րը հա մա րում է հիմն ա վոր պատ ճառ, ապա նման 
ձևով մտա ծող հարց վող նե րի ցու ցա նի շը 45-59 տա րե կան նե րի խմ բում 1.8 ան գամ ավե լի մեծ է (5.8%)։ 
Նմա նա պես, եթե երե խա ներ չու նե ցող հարց վող նե րի ըն դա մե նը 3.8%-ն է այդ կար ծի քին, ապա 1-2 և 
երեք կամ ավե լի երե խա ու նե ցող հարց վող նե րի շր ջա նում այս կար ծի քին են հա մա պա տաս խա նա-
բար 4.8% և 7.5% -ը ։

«Բ նա կու թյան վայ րի» գոր ծո նը նույն պես հա րա բե րա կա նո րեն ու ժեղ ազ դե ցու թյուն ու նի: Ան հա վա-
տար մու թյան մեջ կնո ջը կաս կա ծե լը նրան խփե լու բա վա րար պատ ճառ հա մա րող հարց վող նե րի 
մաս նա բա ժի նը 1.5 ան գամ ավե լի մեծ է գյու ղա կան (7.5%), քան քա ղա քային բնա կա վայ րե րում (4.6%)։ 
Կար ևոր է, որ այս դեպ քում Եր ևա նի և այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րի տված պա տաս-
խան նե րի միջև տար բե րու թյու նը մեծ չէ։ 

Ինչ վե րա բե րում է «ա մուս նա կան կար գա վի ճա կի» գոր ծո նին, ամե նա մեծ տար բե րու թյու նը գրանց-
վել է ներ կա յումս զու գըն կեր ու նե ցող (6.0%) և ան ցյա լում զու գըն կեր ու նե ցած (2.7%) և երբ ևէ զու գըն-
կեր չու նե ցած (3.8%) հարց վող նե րի միջև։

 Հազ վա գյուտ փաստ է, երբ «կր թու թյան» գոր ծո նի ազ դե ցու թյու նը բա վա կա նին խր թին ձևով է հան-
դես գա լիս։ Կր թա կան մա կար դա կի և առա վել առա ջա դի մա կան տե սա կետ նե րի ու ղիղ փոխ կա-
պակց վա ծու թյան սո վո րա կան օրի նա չա փու թյունն այս դեպ քում գրե թե հա կա դարձ ված է։ Այս պես, 
եթե տար րա կան կր թու թյամբ հարց վող նե րի միայն 4.9%-ն է ար դա րաց նում ան հա վա տար մու թյան 
մեջ կաս կա ծե լու դեպ քում կնո ջը խփե լը, ապա ընդ հա նուր միջ նա կարգ և մի ջին ման սա գի տա կան 
կր թու թյամբ հարց վող նե րի դեպ քում ցու ցա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են 5.9% 
և 6.6%։ Միայն բարձ րա գույն կր թու թյան դեպ քում է, որ սո վո րա կան օրի նա չա փու թյու նը վե րա - 
կանգն վում է, և վե րոն շյալ պատ ճա ռը խփե լու հա մար բա վա րար հա մա րող հարց վող ներն այս են-
թախմ բում կազ մում են ամե նա ցածր տո կո սը (2.5%)։ 

Ընտ րան քի յու րա քան չյուր տա սը հարց վո ղից մե կը (կամ 10.7% -ը) կար ծում է, որ ամու սի նը կնո ջը 
խփե լու բա վա րար պատ ճառ ու նի, եթե վեր ջի նը չի են թարկ վ�մ իրեն։ «Տա րի քի» և «ե րե խա նե րի 
թվի» գոր ծոն ներն ու ղիղ փոխ կա պակց վում են այս հան գա ման քի վե րա բե րյալ հարց վող նե րի ու նե-
ցած կար ծի քի հետ, այ սինքն` որ քան ավե լի տա րի քով մեծ են հարց վող նե րը և/ կամ որ քան ավե լի 
շատ երե խա ներ ու նեն, այն քան ավե լի մեծ է նրանց շր ջա նում կնոջ ան հնա զան դու թյունն ամուս նու 
խփե լու հա մար բա վա րար պատ ճառ հա մա րող նե րի տո կո սը։
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 Տա րի քային խմ բե րում ցու ցա նի շը բարձ րա նում է 15-24 տա րե կան նե րի շր ջա նում գրանց ված 7.8% -ից 
մինչև 8.6%` 25-34 տա րե կան նե րի շր ջա նում և մինչև 11.4% և 11.0%` հա մա պա տաս խա նա բար 35-44 և 
45-59 տա րի քային խմ բե րում։ 

Ե թե երե խա չու նե ցող հարց վող նե րի միայն 5.0%-ն է հա մա րում, որ կնոջ ան հնա զան դու թյունն ամուս-
նու խփե լու հա մար բա վա րար պատ ճառ է, ապա 1-2 կամ երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող նե րի շր ջա-
նում այս տե սա կե տը կի սող հարց վող նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են 10.1% և 15.2%։ 

Ինչ վե րա բե րում է «ա մուս նա կան կար գա վի ճա կի» գոր ծո նին, ապա ամե նա ցածր ցու ցա նի շը թերևս 
երբ ևէ զու գըն կեր չու նե ցած կա նանց շր ջա նում է։ Այս ցու ցա նի շը եր կու ան գամ մե ծա նում է նախ կի-
նում զու գըն կեր ու նե ցած (8.6%) և գրե թե երեք ան գամ` ներ կա յումս զու գըն կեր ու նե ցող (12.1%) հարց-
վող նե րի շր ջա նում։

«Բ նա կու թյան վայ րի» և հատ կա պես «կր թու թյան» գոր ծոն ներն ու նեն այն պի սի ազ դե ցու թյուն, որը 
հա մա պա տաս խա նում է սո վո րա կան օրի նա չա փու թյա նը: Եր ևա նի բնա կիչ ներն այլ քա ղա քային 
բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րի հա մե մա տու թյամբ առա վել քիչ են հակ ված կնոջ ան հնա զան դու թյունն 
ամուս նու խփե լու հա մար հիմն ա վոր պատ ճառ հա մա րե լու (7.3% -ը` 11.2% -ի դի մաց)։ Նմա նա պես, վեր-
ջին ներն ավե լի քիչ են դա հիմն ա վոր պատ ճառ հա մա րում, քան գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի բնա-
կիչ նե րը (13.5%)։ Որ քան ավե լի բարձր է հարց վող նե րի կր թա կան մա կար դա կը, այն քան ավե լի քիչ 
են նրանք կնոջ ան հնա զան դու թյու նը հա մա րում ամուս նու հա մար խփե լու հիմն ա վոր պատ ճառ։ Այն 
հարց վող նե րի մաս նա բա ժի նը, ով քեր դա հիմն ա վոր պատ ճառ են հա մա րում, նվա զում է 21.6% -ից 
(ը նդ հա նուր տար րա կան կր թու թյամբ հարց վող ներ) մինչև 14.1% և 10.0% (հա մա պա տաս խա նա բար` 
ընդ հա նուր միջ նա կարգ և մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյամբ հարց վող ներ) և հաս նում մինչև 3.3% 
(բարձ րա գույն կր թու թյամբ հարց վող ներ)։

 Հարց վող նե րի կար ծի քով, ան հա վա տար մ� թյ� նը, թվում է ամուս նու հա մար կնո ջը խփե լու ամե-
նա մեծ ար դա րա ցու մը։ Ընտ րան քի յու րա քան չյուր եր րորդ կի նը (34.3%) ար դա րաց նում և նե րում է իր 
կնո ջը խփող ամուս նուն, եթե վեր ջի նը պար զել է, որ կի նը հա վա տա րիմ չէ։ Սա հս տակ ցու ցա նիշ է, 
որ հայ րիշ խա նա կան կարծ րա տի պե րը խոր ար մատ ներ են ձգել լայն հա սա րա կու թյան մեջ, երբ կա-
նանց զգա լի մաս նա բա ժի նը, չնա յած կրկ նա կի չա փա նիշ նե րը գի տակ ցե լուն, ար դա րաց նում է սե ռա-
կան զու գըն կե րոջ բռ նու թյու նը կնոջ նկատ մամբ, ով շեղ վում է «ըն դուն ված» սո ցիալա կան նոր մե րից 
կամ չի հա մա պա տաս խա նում դրանց, որոնք ղե կա վա րում են կնոջ սե ռա կա նու թյու նը։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ընտ րան քում ընդ գրկ ված գրե թե բո լոր տա րի քային խմ բե րի կա նայք սկզ բուն-
քո րեն ու նեն միև նույն վե րա բեր մուն քը (ա մուս նա կան դա վա ճա նու թյու նը կնո ջը խփե լու հա մար հիմ-
նա վոր պատ ճառ է հա մա րում հարց վող նե րի 34.5%-35.9% -ը ), բա ցա ռու թյամբ 25-34 տա րե կան նե րի, 
որ տեղ ցու ցա նի շը կազ մում է 31.0%։

 Հարց վող նե րի սո ցիալա կան և ժո ղովր դագ րա կան մնա ցած բո լոր բնու թագ րիչ նե րը ևս (ի նչ պես` 
բնա կու թյան վայր, ամուս նա կան կար գա վի ճակ, երե խա նե րի թիվ և կր թու թյուն) հս տակ և նշա նա-
կա լի ազ դե ցու թյուն ու նեն նրանց վե րա բեր մուն քի ձևա վոր ման վրա։ 

Ե րե խա նե րի գոր ծո նը շատ կար ևոր է։ Գրե թե միև նույն թվով կա նայք, ով քեր ու նեն 1-2 (35.6%) կամ 
երեք կամ ավե լի երե խա (37.3%), ար դա րաց նում են ամուս նուն, որը խփել է իր կնո ջը դա վա ճա նու-
թյան հա մար։ Զգա լիորեն փոքր թիվ կազ մող երե խա չու նե ցող կա նայք (25.0%) ամուս նա կան դա-
վա ճա նու թյու նը հա մա րում են սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան են թարկ վե լու հիմն ա վոր 
պատ ճառ։

Ն մա նա պես, ներ կա յումս զու գըն կեր ու նե ցող և նախ կի նում զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց միջև տար-
բե րու թյու նը շատ փոքր է` երբ ևէ զու գըն կեր չու նե ցած կա նանց հա մե մա տու թյամբ։ Այս պես, ներ կա-
յումս զու գըն կեր ու նե ցող կա նանց 36.5% -ը հա մա րում է, որ դա վա ճա նու թյունն ամուս նու հա մար կնո-
ջը խփե լու հիմն ա վոր պատ ճառ է։ Այլևս զու գըն կեր չու նե ցող կա նանց շր ջա նում նման կար ծի քի է 
հարց վող նե րի 32.4% -ը։ Երբ ևէ զու գըն կեր չու նե ցած կա նանց միայն 23.5%-ն է կի սում այս կար ծի քը։ 
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Ա ռա ջին հա յաց քից, քա ղա քաբ նակ նե րի և գյու ղաբ նակ նե րի միջև վե րա բեր մուն քի տար բե րու թյու նը 
շատ փոքր է (հա մա պա տաս խա նա բար` 33.3% և 36.9%)։ Այնուամենայնիվ, երբ տվյալ նե րը բաշխ վում 
են ըստ Եր ևա նի և այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րի, ապա ստաց ված պատ կե րը զգա-
լիորեն տար բեր է։ Այս պես, եր ևա նաբ նակ նե րի շր ջա նում վե րոն շյալ պատ ճա ռը խփե լու հա մար բա-
վա րար հա մա րող նե րի թի վը նույ նիսկ ավե լի բարձր է (38.8%), քան գյու ղաբ նակ նե րի շր ջա նում։ Մյուս 
կող մից, Եր ևա նում բնակ վող հարց վող նե րի մաս նա բա ժի նը, ով քեր վե րոն շյալ իրա վի ճա կում ար դա-
րաց նում են սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյու նը, 1.5 ան գամ ավե լի փոքր է (24.8%)։

«Կր թու թյան» գոր ծո նի ներ գոր ծու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է ակն կալ վող օրի նա չա փու թյա նը, 
այ սինքն` որ քան բարձր է կր թ# թյան մա կար դա կը, այն քան քիչ է հա վա նա կա ն# թյ# նը, որ 
հարց վող նե րը կնե րեն սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից բռ ն# թյ# նը, նույ նիսկ եթե այն հրա- 
հր ված է ան հա վա տար մու թյամբ։ Իր ան հա վա տա րիմ կնո ջը խփող ամուս նուն ար դա րաց նող հարց-
վող նե րի տո կո սը նվա զում է ընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում գրանց ված 
41.0% -ից մինչև 22.8%` բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում (ը նդ հա նուր միջ նա կարգ և մի ջին 
մաս նա գի տա կան կր թու թյամբ կա նանց դեպ քում ցու ցա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում 
են 39.2% և 35.5%)։

 ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԻՆՔ Ն� Ր�Յ Ն� ԹՅԱՆ ԸՆ ԿԱ Լ�Մ ՆԵՐ

Կ նոջ սե ռա կան ինք նու րույ նու թյան ճա նա չու մը և դրա նկատ մամբ հար գանքն ու պաշտ պա նու թյունն 
օրեն քով` կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյա նը վերջ դնե լու ամե նաէական նա խա պայ ման նե րից են, քա-
նի որ կնոջ սե ռա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահսկ ման օրի նա կան և ըն դու նե լի լի նե լու ըն կա լումն 
ար մա տա կան պատ ճառ և խթան է հան դի սա նում կա նանց նկատ մամբ ֆի զի կա կան և սե ռա կան 
բռ նու թյուն նե րի շատ ձևե րի հա մար։ Կա նանց սե ռա կան ինք նու րույ նու թյան մեր ժու մը կա նանց ստո-
րա կա յու թյան և տղա մարդ կանց գե րիշ խա նու թյան ամ րապնդ ման վերջ նան պա տա կը և, միև նույն 
ժա մա նակ, մղիչ ուժն է։ 

Ինչ պես մատ նանշ ված է ԱՀԿ 2002թ. զե կույ ցում, շատ տղա մար դիկ չեն ըն դու նում կնոջ` «սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն ու նե նա լու վե րա բե րյալ ինք նու րույն որո շում կա յաց նե լու իրա վուն քը։ Շատ մշա-
կույթ նե րում կա նայք, ինչ պես և տղա մար դիկ ամուս նու թյան պա րա գա յում հա մա րում են, որ կի նը 
գրե թե առանց սահ մա նա փա կումն ե րի պար տա վոր է լի նել սե ռա կա նո րեն մատ չե լի …»61։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ չնա յած հարց ման տվյալ նե րը որո շա կի հայ րիշ խա նա կան ար ժեք նե րի վե-
րածնն դի փաս տեր են տրա մադ րում և հակ ված են մատ նան շե լու, որ կա նանց են թա կա յու թյուն և 
տղա մարդ կանց գե րիշ խա նու թյուն վե րագ րող որոշ մշա կու թային և սո ցիալա կան նոր մեր կա րող են 
կար ևոր վել, դրանք նաև աներկ բայո րեն ցույց են տա լիս, որ հարց մա նը են թարկ ված կա նանց մե ծա-
մաս նու թյու նը մեր ժում է տղա մարդ կանց սե ռա կան առանձ նաշ նոր հու թյան գա ղա փա րը։ 

Այս բաժ նում հարց վող նե րի չհա մա ձայն վելն այն պնդ մա նը, թե կի նը պար տա վոր է սե ռա կան հա-
րա բե րու թյուն ու նե նալ ամուս նու հետ, նույ նիսկ եթե ին քը չի ցան կա նում, և ամուս նա ցած կնոջ` մի 
շարք պատ ճառ նե րով ամուս նու հետ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն չու նե նա լու իրա վուն քի ճա նա չ� մը 
մեկ նա բան վում են որ պես կնոջ սե ռա կան ինք նու րույ նու թյան գրա վա կան։

61  ԱՀԿ զեկույց, 2002թ., էջ 162:
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Ա ղյ# սակ 2.22. Հարց վող նե րի կար ծիք նե րը ցան կ# թյա նը հա կա ռակ ամ#ս ն# հետ սե ռա կան 
հա րա բե ր# թյ#ն # նե նա լ# կնոջ «պար տա կա ն# թյան» վե րա բե րյալ 

Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան 
բն� թագ րիչ նե րի, ով քեր հա մա ձայն են կամ հա մա ձայն չեն այն ձևա կերպ մա նը, որ կի նը պար տա վոր է սե ռա-
կան հա րա բե ր� թյ�ն � նե նալ ամ�ս ն� հետ, ն�յ նիսկ եթե ին քը չի ցան կա ն�մ (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի 
հա մար):

Հա մա-
ձայն է

Հա մա-
ձայն չէ Չ գի տի

Հ րա ժար վել է /
պա տաս խան 

չկա

Ըն դա մե նը, 
%

Կա նանց թի վը 
(բո լո րը)

Տա
 րի

ք

15-24 11.6 59.3 22.9 6.2 100.0 297
15-19 14.7 45.1 33.2 7.0 100.0 128
20-24 9.3 70.0 15.1 5.6 100.0 169

25-34 17.0 69.0 10.4 3.6 100.0 518
35-44 12.2 75.0 9.4 3.4 100.0 705
45-59 15.0 70.0 11.7 3.3 100.0 1,229

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 13.2 72.4 10.8 3.6 100.0 2,011
Եր ևան 16.1 77.5 5.8 0.6 100.0 792
Այլ  
քա ղա քային 11.4 69.1 14.1 5.4 100.0 1,219

Գյու ղա կան 17.1 63.3 15.4 4.2 100.0 738

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Ա մուս նա ցած չի 

եղել 8.2 60.2 27.2 4.4 100.0 382

Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած 15.4 72.1 9.2 3.3 100.0 2,082

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 14.2 67.4 12.3 6.1 100.0 285

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0 10.2 61.1 24.4 4.3 100.0 470

1-2 13.5 74.5 8.0 4.0 100.0 1,495

3+ 18.3 66.6 12.4 2.7 100.0 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել … … … … ... 8

Ընդ հա նուր 
տար րա կան 24.2 53.4 17.2 5.2 100.0 118

Ընդ հա նուր  
միջ նա կարգ 16.2 64.5 14.4 4.9 100.0 1,104

Մի ջին մաս նա-
գի տա կան 13.5 71.7 11.3 3.5 100.0 881

Բարձ րա գույն 10.1 80.1 8.0 1.8 100.0 638

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 14.4 69.8 12.2 3.6 100.0 1,712
Աշ խա տող 12.8 73.2 10.5 3.5 100.0 873
Սե զո նային  
աշ խա տանք 19.3 55.0 19.3 6.4 100.0 149

Այլ … … … … ... 15
Ըն դա մե նը 14.2% 70.0% 12.1% 3.7% 100.0% 2,749

Ա ղյու սակ 2.22 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ հարց վող նե րի ըն դա մե նը 14.2%-ն է 
հա մա ձայն այն ձևա կերպ մա նը, որ կի նը պար տա վոր է սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ ամուս-
նու հետ, նույ նիսկ եթե ին քը չի ցան կա նում։ Միև նույն ժա մա նակ, այս ձևա կերպ մա նը չհա մա ձայ նած 
հարց վող նե րի տո կո սը 5 ան գամ ավե լի բարձր է (70.0%)։ Հարց վող նե րի 12.1% -ը չեն կա րո ղա ցել պա-



- 85 -

տաս խա նել, իսկ 3.7% -ը հս տակ պա տաս խան չեն տվել` կողմ են, թե դեմ։

 Տա րի քային գոր ծո նը հե տաքր քիր զար գա ցում է ցույց տա լիս։ Կա նանց սե ռա կան ինք նու րույ նու թյան 
ջա տա գովն ե րի նվա զա գույն ցու ցա նի շը գրանց վել է 15-19 տա րե կան նե րի խմ բում (45.1%), ով քեր ընտ-
րան քի ամե նա քիչ հա սու նա ցած և փոր ձա ռու ներ կա յա ցու ցիչ ներն են։ Սա կայն պետք է նշել, որ այս 
ցու ցա նի շը կազ մում է տվյալ են թախմ բի գրե թե կե սը, և միայն 14.7%-ն են հա մա ձայն այն ձևա կերպ-
մա նը, որ կի նը պար տա վոր է սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ իր ամուս նու հետ, նույ նիսկ եթե չի 
ցան կա նում։ Հա ջորդ 20-24 տա րե կան նե րի են թախմ բից մինչև բո լոր հա ջորդ տա րի քային խմ բե րը 
կա նանց սե ռա կան ինք նու րույ նու թյան ջա տա գովն ե րի տո կո սը կազ մում է մոտ 70.0% և ավե լի։ 

Ինչ վե րա բե րում է բնա կ� թյան գոր ծո նին, ապա կնոջ սե ռա կան ինք նու րույ նու թյան ամե նա շատ 
կողմն ա կից նե րը Եր ևա նից են (77.5%) և այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րից (69.1%)։ Չնա յած կնոջ սե-
ռա կան ինք նու րույ նու թյան կողմն ա կից նե րի մա կար դակն առա վել ցածր է գյու ղաբ նակ նե րի շր ջա-
նում, այնուամենայնիվ դրանք կազ մում են հս տակ մե ծա մաս նու թյուն` 63.3%, իսկ այլ կերպ մտա ծող-
նե րը` ըն դա մե նը 17.1%։

 Հե տաքր քիր պատ կեր է ստաց վում, երբ տվյալ նե րը բաշխ վում են ըստ «ա մ�ս նա կան կար գա վի ճա-
կի»։ Երբ ևէ զու գըն կեր չու նե ցած հարց վող ներն ամե նա փոքր տո կոսն են կազ մում կնոջ սե ռա կան 
ինք նու րույ նու թյան թե՛ կողմն ա կից նե րի և թե՛ հա կա ռա կորդ նե րի շր ջա նում` ի տար բե րու թյուն ներ-
կա յումս զու գըն կեր ու նե ցող կամ նախ կի նում զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց։ Այդ խմ բի հարց վող նե րի 
8.2% -ը հա մա ձայ նել և 60.2% -ը` չեն հա մա ձայ նել այն ձևա կերպ մա նը, որ կի նը պար տա վոր է սե ռա-
կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ իր ամուս նու հետ, նույ նիսկ եթե չի ցան կա նում։ Այս ձևա կերպ մա նը 
հա մա ձայ նած և չհա մա ձայ նած հարց վող նե րի մաս նա բա ժին նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում 
են 15.4% և 72.1%` ներ կա յումս զու գըն կեր ու նե ցող` և 14.2% և 67.4%` նախ կի նում զու գըն կեր ու նե ցած 
կա նանց դեպ քում։ Փոքր -ի նչ զար մա նա լի է, որ այս ձևա կերպ ման շուրջ չկողմն ո րոշ ված հարց վող-
նե րի տո կո սը 2-3 ան գամ ավե լի բարձր է նախ կի նում զու գըն կեր ու նե ցած և ներ կա յումս զու գըն կեր 
ու նե ցող կա նանց շր ջա նում (հա մա պա տաս խա նա բար` 12.3% և 9.2%)։

 «Ե րե խա նե րի թվի» գոր ծո նի ազ դե ցու թյու նը հետ ևում է միև նույն օրի նա չա փու թյա նը։ Իրենց մո տեց-
ման մեջ դեռևս չկողմն ո րոշ ված հարց վող նե րի տո կո սը սա կայն ամե նա բարձրն է երե խա չու նե ցող 
կա նանց շր ջա նում (24.4%), մինչ դեռ այդ ցու ցա նի շը 2-3 ան գամ ցածր է երեք կամ ավե լի (12.4%) և 
մեկ կամ եր կու երե խա (8.0%) ու նե ցող կա նանց շր ջա նում։ Հա մա պա տաս խա նա բար, կնոջ սե ռա կան 
ինք նու րույ նու թյան կողմն ա կից նե րի և հա կա ռա կորդ նե րի տո կոսն ամե նա ցածրն է երե խա չու նե ցող 
հարց վող նե րի շր ջա նում (հա մա պա տաս խա նա բար` 10.2% և 61.1%)` երե խա ներ ու նե ցող հարց վող նե-
րի հա մե մա տու թյամբ։ Միև նույն ժա մա նակ, երեք կամ ավե լի երե խա ու նե ցող կա նայք ավե լի քիչ են 
կողմն ա կից կնոջ սե ռա կան ինք նու րույ նու թյա նը, քան 1-2 երե խա ու նե ցող նե րը։ Այս պի սով, առա ջին 
խմ բի 18.3% -ը հա մա ձայն է և 66.6% -ը հա մա ձայն չէ այն ձևա կերպ մա նը, որ կի նը պար տա վոր է սե ռա-
կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ իր ամուս նու հետ, նույ նիսկ եթե ին քը չի ցան կա նում, մինչ դեռ հա ջորդ 
խմ բի հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րը կազ մում են 13.5% և 74.5%։

«Կր թ� թյան» գոր ծո նի հետ կապ ված` կնոջ սե ռա կան ինք նու րույ նու թյան կողմն ա կից նե րի թի վը 
բնա կա նա բար ու ղիղ փոխ կա պակց վում է հարց վող նե րի կր թա կան մա կար դա կի հետ։ Անհ րա ժեշտ է 
նաև նշել, որ կր թա կան ցեն զի աճին զու գըն թաց ոչ միայն մե ծա նում է կնոջ սե ռա կան ինք նու րույ նու-
թյան կողմն ա կից նե րի թի վը, այլև մե ծա նում է կողմն ա կից նե րի հա րա բե րա կան կշիռն ընդ դի մա դիր-
նե րի նկատ մամբ, մինչ դեռ այս հար ցում դեռևս չկողմն ո րոշ ված հարց վող նե րի թի վը (նաև պա տաս-
խա նից հրա ժար ված) նվա զում է։ 

Այս պի սով, ընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյամբ հարց վող նե րի շր ջա նում միայն ան նշան մե ծա մաս-
նու թյու նը (53.4%) չի հա մա ձայ նում այն ձևա կերպ մա նը, որ կի նը պար տա վոր է սե ռա կան հա րա բե-
րու թյուն ու նե նալ իր ամուս նու հետ, նույ նիսկ եթե չի ցան կա նում։ Այս ցու ցա նիշն ավե լի քան եր կու 
ան գամ գե րա զան ցում է կնոջ սե ռա կան ինք նու րույ նու թյանն ընդ դի մա դիր նե րի թի վը (24.2%)։ 

Ընդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյամբ կա նանց խմ բում կնոջ սե ռա կան ինք նու րույ նու թյան կողմն ա-
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կից նե րի թի վը (64.5%) մոտ 4 ան գամ ավե լի բարձր է, քան հա կա ռա կորդ նե րի նը (16.2%)։

 Մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյամբ հարց վող նե րի շր ջա նում կնոջ սե ռա կան ինք նու րույ նու թյան 
կողմն ա կից նե րի թի վը (71.7%) մո տա վո րա պես 5.5 ան գամ ավե լի մեծ է, քան ընդ դի մա դիր նե րի նը 
(13.5%)։ 

Ինչ վե րա բե րում է բարձ րա գույն կր թու թյամբ հարց վող նե րին, ապա նրանց շր ջա նում կնոջ սե ռա կան 
ինք նու րույ նու թյան կողմն ա կից նե րի թի վը (80.1%) մո տա վո րա պես 8 ան գամ ավե լի բարձր է, քան հա-
կա ռա կորդ նե րի նը (10.1%)։

«Չ գի տեմ» տար բե րակն ընտ րած հարց վող նե րի մաս նա բա ժին նե րը վե րոն շյալ խմ բե րի հա մար հա-
մա պա տաս խա նա բար կազ մում են 17.2%, 14.4%, 11.3% և 8.0%։

 Հարց ման ժա մա նակ նաև հե տա զոտ վել է, թե արդյո՞ք հարց վող նե րը հիմն ա վոր ված են հա մա րում 
որոշ պատ ճառ ներ, որոնց դեպ քում ամուս նա ցած կի նը կա րող է հրա ժար վել սե ռա կան հա րա բե րու-
թյուն ու նե նալ իր ամուս նու հետ։
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Ա ղյ# սակ 2.23. Հարց վող նե րի կող մից մի շարք պատ ճառ նե րի ըն կա լ# մը, որոնց դեպ ք#մ 
ամ#ս նա ցած կի նը կա րող է հրա ժար վել սե ռա կան հա րա բե ր# թյ#ն # նե նալ 
իր ամ#ս ն# հետ 

Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան 
բն� թագ րիչ նե րի, ով քեր հա մա ձայն են այն ձևա կերպ մա նը, որ կի նը կա րող է հրա ժար վել սե ռա կան հա րա բե-
ր� թյ�ն � նե նալ իր ամ�ս ն� հետ, եթե` (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Ցան կ#-
թյ#ն  
չ# նի

Ա մ# սի նը 
հար բած 

է

Կի նը 
հի վանդ 

է

Ա մ# սի նը 
վատ է վե րա-
բեր վ#մ կնո ջը

Նշ ված պատ ճառ նե րից 
առն վազն մե կին հա մա-

ձայ նած կա նանց տո կո սը

Կա նանց 
թի վը 

(բո լո րը)

Տա
 րի

ք

15-24 70.3 75.1 76.7 75.2 78.6 297
15-19 62.3 66.0 66.5 65.2 67.2 128
20-24 76.4 81.9 84.4 82.8 87.3 169

25-34 71.1 76.3 79.9 77.6 81.0 518
35-44 73.0 78.1 80.7 76.4 83.1 705
45-59 70.7 77.1 80.8 77.5 83.1 1,229

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 70.7 76.1 77.7 75.0 79.9 2,011
Եր ևան 83.1 88.5 88.8 86.9 90.9 792
Այլ քա-
ղա քային 62.6 68.0 70.5 67.2 72.7 1,219

Գյու ղա կան 73.2 79.5 86.9 82.5 88.6 738

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Ա մուս նա ցած 

չի եղել 68.9 70.8 73.4 72.4 74.6 382

Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած 72.5 78.4 81.6 78.3 83.8 2,082

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 66.4 75.1 78.3 73.7 81.3 285

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0 68.3 72.4 75.4 74.4 76.3 470

1-2 73.2 78.6 80.9 78.4 83.0 1,495

3+ 69.6 76.6 81.7 75.8 84.2 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել … … … … … 8

Ընդ հա նուր 
տար րա կան 48.0 60.4 70.5 66.9 73.4 118

Ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ 72.7 77.2 81.2 76.7 83.7 1,104

Մի ջին մաս-
նա գի տա կան 69.4 75.5 78.4 75.4 80.3 881

Բարձ րա գույն 76.0 81.7 82.6 81.7 84.0 638

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 68.5 74.8 78.6 74.9 80.3 1,712
Աշ խա տող 77.9 82.2 83.9 81.8 86.6 873
Սե զո նային 
աշ խա տանք 64.2 71.1 76.6 74.1 78.5 149

Այլ … … … … … 15
Ըն դա մե նը 71.3% 77.0% 80.2% 77.0% 82.2% 2,749

Ինչ պես վկա յում են Աղյու սակ 2.23 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րը, չնա յած սե ռա կա նու թյան ոլոր տում 
լայ նո րեն տա րած ված են կրկ նա կի չա փա նիշ նե րը, իսկ հայ րիշ խա նա կան կարծ րա տի պե րը վե րա-
ծն վում են, ինչ պես նաև հիմն ա կան մշա կու թային և հա սա րա կա կան նոր մե րը երկ րում կողմն ա կից 
չեն կնոջ ինք նու րույ նու թյա նը, հատ կա պես իր մարմն ի և սե ռա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու-
թյուն ու նե նա լու առու մով, այ նու հան դերձ հարց վող նե րի զգա լի մե ծա մաս նու թյու նը ոչ միայն մեր ժում 
է տղա մար դու սե ռա կան առանձ նաշ նոր հը, այլև հիմն ա վոր է հա մա րում այն պատ ճառ նե րը, որոնց 
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պա րա գային ամուս նա ցած կի նը կա րող է հրա ժար վել սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ ամուս նու 
հետ։

 Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած կա նանց 71.3% -ը կար ծում է, որ ամուս նա ցած կի նը կա րող է հրա-
ժար վել սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ իր ամուս նու հետ, եթե ցան կու թյուն չու նի, 77.0% -ը` եթե 
ամու սի նը հար բած է, 80.2% -ը` եթե կի նը հի վանդ է և 77.0% -ը` եթե ամու սի նը վատ է վե րա բեր վում։ 

Ա ռա ջին պատ ճառն այն է, որ կի նը ցան կ� թյ�ն չ� նի սե ռա կան հա րա բե ր� թյ�ն � նե նալ։ Այս հար ցը 
շատ նման է ամուս նու հետ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նա լու կնոջ «պար տա կա նու թյան» հար-
ցին, որի մա սին հի շա տակ վեց ավե լի վաղ։ Չնա յած ըստ կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի տվյալ նե-
րի բաշխ վա ծու թյան ժա մա նակ մի շարք ան նշան տա տա նումն ե րի, ընդ հա նուր առ մամբ կա նայք այս 
հար ցին հիմն ա կա նում պա տաս խա նել են այն պես, ինչ պես «պար տա կա նու թյան» հար ցի դեպ քում։ 

Ինչ վե րա բե րում է երկ րորդ պատ ճա ռին (այ սինքն` ամ� սի նը հար բած է), ապա առան ձին գոր ծոն-
նե րի ազ դե ցու թյու նը տար բեր է։ Ամե նից «չե զոք» գոր ծո նը տա րիքն է, քա նի որ տա րի քային խմ բե րի 
միջև տար բե րու թյուն նե րը մի ջին հաշ վով նվա զա գույնն են։ Միակ բա ցա ռու թյու նը` եր կու են թախմ-
բե րի` 15-19 (66.0%) և 20-24 տա րե կան նե րի (81.9%) միջև գրանց ված տար բե րու թյունն է, ին չը, հա վա-
նա բար, բա ցատր վում է նրանց սո ցիալա կան հա սու նու թյան և փոր ձա ռու թյան տար բե րու թյամբ։

Բ նա կ� թյան վայ րին առնչ վող տար բե րու թյուն նե րը բա վա կա նին ցայ տուն են։ Եթե եր ևա նաբ նակ 
հարց վող նե րի 88.5% -ը հիմն ա վոր է հա մա րում այդ պատ ճա ռը, ապա այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե-
րում բնակ վող նե րի «միայն» 68.0%-ն է մտա ծում այդ պես, իսկ գյու ղաբ նակ նե րի ցու ցա նի շը դրանց 
մի ջա կայ քում է և կազ մում է 79.5%։ 

Այս պատ ճա ռը բա վա րար է հա մար վում ներ կա յ�մս զ� գըն կեր � նե ցող կա նանց մեծ մա սի կող մից 
(78.4%)` ի տար բե րու թյուն նախ կի ն�մ զ� գըն կեր � նե ցած (75.1%) կամ երբ ևէ զ� գըն կեր չ� նե ցած 
(70.8%) կա նանց։

 Տար բե րու թյուն նե րը շատ ավե լի փոքր են, երբ տվյալ նե րը բաշխ վում են ըստ երե խա նե րի թվի։ Վե րը 
նշ ված պատ ճառն ամուս նու հետ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նա լուց հրա ժար վե լու հա մար հիմ-
նա վոր հա մա րող հարց վող նե րի ամե նա բարձր տո կո սը գրանց վել է 1 կամ 2 երե խա ու նե ցող կա նանց 
շր ջա նում (78.6%)։ Փոքր -ի նչ ավե լի ցածր տո կոս է գրանց վել երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող կա նանց 
շր ջա նում (76.6%)։ Երե խա չու նե ցող կա նանց շր ջա նում այդ կար ծի քին է հարց վող նե րի 72.4% -ը ։

«Կր թ� թյան» գոր ծո նի դեպ քում տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ առ կա է կր թա կան մա կար դա կի և 
կնոջ սե ռա կան ինք նու րույ նու թյան կողմն ա կից նե րի միջև ու ղիղ փոխ կա պակց վա ծու թյան սո վո րա-
կան օրի նա չա փու թյու նը, փոքր բա ցա ռու թյուն է նկատ վում միայն մաս նա գի տա կան կր թու թյամբ կա-
նանց դեպ քում։ Ամե նան կա տե լի տար բե րու թյու նը դիտ վում է ընդ հա նուր տար րա կան և ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ կր թու թյամբ հարց վող նե րի միջև։ Առա ջին խմ բում ամուս նու հար բա ծու թյու նը կնոջ կող-
մից նրա հետ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նա լուց հրա ժար վե լու հիմն ա վոր պատ ճառ հա մա րող-
նե րը կազ մում են 60.4%։ Երկ րորդ խմ բում ցու ցա նի շը 77.2% է։ Մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյուն 
ստա ցած հարց վող նե րի շր ջա նում այս ցու ցա նի շը փոքր -ի նչ ցածր է (75.5%), քան նա խորդ խմ բում։ 
Տո կո սը թերևս ամե նա բարձրն է բարձ րա գույն կր թու թյամբ հարց վող նե րի դեպ քում (81.7%)։ 

Ինչ վե րա բե րում է հա ջորդ պատ ճա ռին (այ սինքն` ամ� սի նը վատ է վե րա բեր վ�մ կնո ջը), ապա 
առան ձին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը շատ նման է նա խորդ պատ ճա ռի դեպ քում դրանց ազ դե ցու-
թյա նը։ Տա տա նումն երն ու տար բե րու թյուն ներն ընդ հա նուր առ մամբ շատ փոքր են։ Ամեն դեպ քում, 
դրանք չեն փո խում ընդ հա նուր պատ կե րը։ 

Ա ղյու սակ 2.23 -ում ընդ գրկ ված տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ հարց վող նե րի կար ծի քով ամուս-
նու հետ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նա լուց հրա ժար վե լու ամե նից «վա վե րա կան» պատ ճառն 
ամուս նա ցած կնոջ հա մար իր հի վանդ լի նելն է, քա նի որ յու րա քան չյուր հինգ հարց վո ղից չորսն այդ-
պես է մատ նան շել։ 

Ա ռան ձին գոր ծոն նե րի (կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի) ազ դե ցու թյան օրի նա չա փու թյունն ըստ 
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էու թյան նույնն է, ինչ մյուս պատ ճառ նե րի դեպ քում, և միայն որոշ մի տումն եր ավե լի ցայ տուն են ար-
տա հայտ ված։ Այս պես, «բ նա կ� թյան վայ րի» գոր ծո նի դեպ քում` այս պատ ճա ռը հիմն ա վոր հա մա-
րող հարց վող նե րի մաս նա բա ժի նը գյու ղաբ նակ նե րի շր ջա նում ոչ միայն շատ բարձր է (86.9%), այլև 
մո տե նում է նույն կար ծի քը հայտ նած եր ևա նաբ նակ հարց վող նե րի ցու ցա նի շին (88.8%)։ «Կր թա կան» 
գոր ծո նի դեպ քում` նույ նիսկ ընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյամբ հարց վող նե րի մաս նա բա ժի նը, ով-
քեր կար ծում են, որ կի նը կա րող է հրա ժար վել ամուս նու հետ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նա լուց, 
եթե ին քը հի վանդ է, բարձր է (70.5%), իսկ նույն կար ծիքն ու նե ցող հարց վող նե րի մյուս են թախմ բե րի 
միջև տար բե րու թյու նը շատ փոքր է (81.2%` ընդ հա նուր միջ նա կարգ, 78.4` մաս նա գի տա կան, և 82.6%` 
բարձ րա գույն կր թու թյամբ հարց վող նե րի շր ջա նում)։

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը տրա մադ րում են հա մո զիչ փաս տեր, որ հարց վող նե րի գե րակ շիռ 
մե ծա մաս նու թյու նը ճա նա չում է կնոջ սե ռա կան ինք նու րույ նու թյու նը, չի ըն դու նում տղա մար դու սե-
ռա կան առանձ նաշ նոր հը և ին տիմ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում չի նե րում կամ ար դա րաց նում ստի-
պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյու նը62:

 ԿԱ ՆԱՆՑ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԱՆ ԿԱ Խ� ԹՅ� ՆԸ ԵՎ ԲՌ Ն� ԹՅ� ՆԸ

Սեր տո րեն կապ ված լի նե լով իրա կան հա վա սա րու թյան սկզ բուն քին, որը շեշ տադ րում է կա նանց 
հա մար հա վա սար իրա վունք նե րը և հնա րա վո րու թյուն նե րը, կա նանց տն տե սա կան ան կա խու թյան 
գա ղա փա րը, inter alia, պա հան ջում է հա սա րա կու թյան մեջ կա նանց քա ղա քա կան, տն տե սա կան և 
սո ցիալա կան ազ դե ց� թյան աճ, կա նանց` որո շ�մն եր կա յաց նե լ� և իրենց սե փա կան կյան քը վե-
րահս կե լ�, ինչ պես նաև ինք նար տա հայտ ման և ինք նա հաս տատ ման ավե լի մեծ լիազո ր� թյ�ն։

 Քա նի որ «կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը կար ևոր սո ցիալա կան մե խա նիզմն ե րից մեկն է, որով 
կա նայք ակա մա հայտն վում են ստո րա կա կար գա վի ճա կում տղա մարդ կանց հա մե մատ»63, կա նանց 
տն տե սա կան ան կա խու թյու նից, այդ թվում` տն տե սա կան եկա մուտ նե րից զր կե լը, հա մար վում է կա-
նանց նկատ մամբ տն տե սա կան բռ ն� թյ�ն։

 ՄԱԿ -ի Գլ խա վոր ասամբ լեայի Կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան բռ ն� թյան ար մա տա կան վե րաց-
ման մա սին բա նաձ ևը ճա նա չում է, որ «ըն տա նե կան բռ նու թյու նը կա րող է նե րա ռել տն տե սա կան 
եկա մուտ նե րից զր կում և մե կու սա ցում, և որ նման մո տե ցու մը կա րող է ուղ ղա կի վնաս պատ ճա ռել 
կնոջ ապա հո վու թյա նը, առող ջու թյա նը կամ բա րե կե ցու թյա նը»64:

 Հետ ևա բար, կա նանց տն տե սա կան ան կա խ� թյ�նն առանձ նա հա տուկ կար ևո րու թյուն ու նի, քա նի 
որ այն ավե լի մեծ ֆի նան սա կան և ան ձնա կան ինք նու րույ նու թյան նա խա պայ ման է։ Երբ կա նայք ֆի-
նան սա պես ինք նու րույն են, տն տե սա կան առու մով իրենք իրենց վրա հույս դնող և ինք նա բավ, ինչ-
պես նաև նրանց հա սա նե լի են կեն սա մի ջոց նե րը և, ընդ հան րա պես, երբ տն տե սա պես ան կախ են, 
ապա նրանք ավե լի քիչ են կախ ված (կամ ընդ հան րա պես կախ ված չեն) իրենց ամուս նուց (զու գըն կե-
րո ջից) և ավե լի լավ են պաշտ պան ված սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյու նից։ Այս դեպ քում 
կա նայք իրա տե սա կան հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն և ի վի ճա կի են բռ նի փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րին վերջ դնե լու որո շում կա յաց նել, որով հետև հեն վում են ոչ միայն զուտ սո ցիալա կան օժան դա կու-
թյան և ապա հո վու թյան, այլև իրենց սե փա կան տն տե սա կան եկա մուտ նե րի վրա։

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում տվյալ ներ են հա վա քագր վել` գնա հա տե լու կնոջ ան կախ լի նե լ� հնա-
րա վո ր� թյ�ն նե րը, ինչ պի սին են` սե փա կա նու թյան, աշ խա տան քի, սե փա կան եկա մուտ նե րի տնօ-
րին ման և ամուս նու/ զու գըն կե րոջ հա մե մատ կնոջ վաս տա կած գու մա րի չա փի, ինչ պես նաև կնոջ 
տն տե սա կան ան կա խ� թյան կամ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից կնոջ նկատ մամբ տն տե սա կան 

62 Այսպիսով, հետազոտության արդյունքները հստակ մատնանշում են, որ ՄԱԲՀ փորձագետների այն եզրահանգումը, 
որ «բազմաթիվ երկրներում տղամարդիկ և կանայք միանման տեսակետներ ունեն ամուսնական բռնաբարության, 
ստիպողական սեռական հարաբերության և զուգընկերոջ համապատասխան բռնությունների նկատմամբ» (ՄԱԲՀ, 
Հռոմ, 2003թ., էջ 15), Հայաստանին չի վերաբերում:

63 Հռչակագիր, 1993թ. (Գլխավոր ասամբլեայի թիվ 48/104 բանաձև, 20 դեկտեմբերի 1993թ.):
64 ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի թիվ 58/147 բանաձև:
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բռ ն� թյան (ե րբ ամու սի նը/ զու գըն կե րը վերց նում է կնոջ եկա մու տը/խ նայո ղու թյուն նե րը կամ հրա-
ժար վում է կեն ցա ղային ծախ սե րի հա մար գու մար տրա մադ րել) վե րա բե րյալ տվյալ նե րը:

 Ռե սուր սային մի ջոց նե րի տնօ րի նու մը և վե րահս կու մը տն տե սա կան ան կա խու թյան և ինք նու րույ նու-
թյան կար ևոր ցու ցիչ ներ են։

 Գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի հիմն ա կան սե փա կա նու թյուն ներն են` հո ղա տա րած քը, կեն դա նի նե րը, 
ար տադ րան քը և բեր քը։ Ինչ պես վկա յում է Աղյու սակ 2.24 -ը, գյու ղաբ նակ կա նանց միայն շատ փոքր 
տո կոսն է ինք նու րույն տնօ րի նում այս ռե սուրս նե րը։ Հետ ևա բար նրանց ինք նու րույ նու թյունն ու ան-
կախ որո շումն եր կա յաց նե լու կա րո ղու թյու նը չա փա զանց սահ մա նա փակ է։ Բա ցի այդ, նույ նիսկ եթե 
գյու ղաբ նակ կա նանց զգա լի մա սը տնօ րի նում է այս ռե սուր սային մի ջոց ներն ու րիշ նե րի հետ հա-
մա տեղ (սո վո րա բար ամու սին նե րի կամ հայ րա կան ըն տա նի քի ան դամն ե րի), դրանց նկատ մամբ 
լիազո րու թյու նը և վե րահս կո ղու թյու նը սո վո րա բար չն չին է։

 Ա ղյ# սակ 2.24. Հո ղա տա րած քի, կեն դա նի նե րի, ար տադ րան քի և բեր քի սե փա կա ն# թյ# նը 
գյ# ղա կան բնա կա վայ րե ր#մ

15-59 տա րե կան գյ� ղաբ նակ կա նանց մաս նա բա ժինն ըստ հո ղա տա րած քի, կեն դա նի նե րի, ար տադ րան քի և 
բեր քի սե փա կա ն� թյան:

Սե փա կա ն# թյան  
տե սա կը/ տն տե սա-

կան եկա մ#տ

Կ նոջ սե փա-
կա ն# թյ#նն 

է

Սե փա կա ն# թյ# նը 
կի ս#մ է # րիշ նե րի 

հետ

Կ նոջ սե փա-
կա ն# թյ# նը 

չէ
Ըն դա մե նը

Կա նանց
 թի վը  

(գյ# ղաբ նակ)
Հո ղա տա րածք 9.0% 78.2% 12.8% 100.0% 738

Խո շոր կեն դա նի ներ 3.0% 49.3% 47.7% 100.0% 738

Մանր կեն դա նի ներ 3.3% 52.2% 44.5% 100.0% 738

Ար տադ րանք և բերք 2.8% 42.4% 54.8% 100.0% 738

 Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյու նը նույն պես տն տե սա կան ան կա խու թյան և կեն սու նա կու թյան 
լավ ցու ցիչ է։ Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում տվյալ ներ են հա վա քագր վել նաև ձեռ նար կա տի րա կան 
սե փա կա նու թյան վե րա բե րյալ։ Այդ տվյալ նե րը ներ կա յաց ված են Աղյու սակ 2.25 -ում։ Ինչ պես ցույց 
են տա լիս տվյալ նե րը, սե փա կան ձեռ նար կա տի րու թյուն ու նե ցող կա նանց ընդ հա նուր տո կո սը շատ 
չն չին է (0.6%)։ Եր ևա նից դուրս այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րում չկան կա նայք, ով քեր ու նեն իրենց 
սե փա կան ձեռ նար կու թյուն նե րը, իսկ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում` կա նանց միայն 0.1%-ն ու նի: Ի 
հա կադ րու թյուն, Եր ևա նում հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց 2.0% -ը սե փա կան ձեռ նար կու թյուն  
ու նի:

 Մյուս կող մից, ինչ վե րա բե րում է ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մա տեղ տնօ րի նու թյա նը, ապա կա նանց 
ավե լի մեծ տո կո սը նշել է, որ հա մա սե փա կա նա տեր է ու րիշ նե րի հետ (3.3%)։ Միև նույն ժա մա նակ, 
ան հրա ժեշտ է նշել, որ նման կա նանց տո կո սը գրե թե նույնն է Եր ևա նում (2.9%) և այլ քա ղա քային 
բնա կա վայ րե րում (3.0%), ինչն ավե լի քիչ է գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի հա մե մատ (4.4%)։

 Ա ղյ# սակ 2.25. Ձեռ նար կա տի րա կան սե փա կա ն# թյ#ն 
Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան կա նանց տո կոսն ըստ ձեռ նար կ� թյ�ն նե րի սե փա կա ն� թյան:

Բ նա կ# թյան 
վայր

Կ նոջ սե փա կա-
ն# թյ#նն է

Սե փա կա ն# թյ# նը  
կի ս#մ է # րիշ նե րի հետ

Կ նոջ սե փա կա-
ն# թյ# նը չէ Ըն դա մե նը Կա նաց թի վը 

(հարց վող ներ)
Քա ղա քային 0.8% 2.9% 96.3% 100.0% 2,011
Եր ևան 2.0% 2.9% 95.1% 100.0% 792
Այլ քա ղա քային 0.0% 3.0% 97.0% 100.0% 1,219
Գյու ղա կան 0.1% 4.4% 95.5% 100.0% 738
Ըն դա մե նը 0.6% 3.3% 96.1% 100.0% 2,749

Ընդ հա նուր առ մամբ, սե փա կան կամ ու րիշ նե րի հետ միասին բիզ նես չու նե ցող կա նանց մաս նա բա-
ժի նը չա փա զանց բարձր է (96.1%), չհաշ ված բնա կու թյան վայ րին առնչ վող ան նշան տա տա նումն ե րը։
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Տ վյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ ընդ հա նուր առ մամբ կա նայք չու նեն այն տն տե սա կան եկա մուտ նե-
րը, որոնք բա վա րար կլի նեին ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լու հա մար` հատ կա պես 
քա ղա քային բնա կա վայ րե րում։

 Թե կուզև ոչ այն քան կար ևոր, ինչ պես որ շար ժա կան և ան շարժ կա պի տա լը, սե փա կա նու թյունն 
այնուամենայնիվ կա նանց տն տե սա կան ան կա խու թյան և ինք նու րույ նու թյան կար ևոր ցու ցիչ է։ Աղյու-
սակ 2.26 -ում ներ կա յաց ված են տվյալ ներ կա նանց ար ժե քա վոր գույ քի սե փա կա նու թյան վե րա բե րյալ։ 
Կա նանց շատ փոքր տո կոսն ու նի բնա կա րան կամ մեծ կեն ցա ղային իրեր (հա մա պա տաս խա նա բար` 
12.2% և 13.1%), միակ բա ցա ռու թյու նը կազ մում է զար դե ղե նը (32.9%)։ Հարց վող նե րի չն չին փոք րա մաս-
նու թյունն ու նի ավ տո մե քե նա (3.0%) և խնայո ղու թյուն ներ բան կում (1.6%)։ Այնուամենայնիվ, միև նույն 
ժա մա նակ, հարց ման են թարկ ված կա նանց մե ծա մաս նու թյու նը բնա կա րա նի (76.0%) և մեծ կեն ցա-
ղային իրե րի (78.6%) հա մա սե փա կա նա տե րեր են։ Հարց վող նե րի փոքր մե ծա մաս նու թյունն ու րիշ նե-
րի հետ տնօ րի նում է զար դե ղե նը (51.8%): Հարց վող նե րի 19.7%-ն ավ տո մե քե նայի հա մա սե փա կա նա-
տեր է, իսկ 6.8% -ը` բան կի խնայո ղու թյուն նե րի։

Ա ղյ# սակ 2.26. Սե փա կա ն# թյան և հնա րա վոր տն տե սա կան եկա մ#տ նե րի տնօ րի ն# մը 
Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան 
բն� թագ րիչ նե րի, ով քեր � նեն (ի րենք կամ � րիշ նե րի հետ) կամ չ� նեն սե փա կա ն� թյ�ն և տն տե սա կան եկա-
մ�տ ներ:

Սե փա կա ն# թյան տե սա կը/
տն տե սա կան եկա մ#տ

Կ նոջ  
սե փա կա-

ն# թյ#նն է

Սե փա կա ն#-
թյ# նը կի ս#մ է 
# րիշ նե րի հետ

Կ նոջ սե-
փա կա ն#-
թյ# նը չէ

Ըն դա մե նը
Կա նանց

 թի վը/ բո լոր 
հարց վող նե րը

Տուն/բ նա կա րան 12.2% 76.0% 11.8% 100.0% 2,749
Մեծ կեն ցա ղային իրեր  
(հե ռուս տա ցույց, գա զօ ջախ, 
մահ ճա կալ և այլն)

13.1% 78.6% 8.3% 100.0% 2,749

Զար դե ղեն  (ոս կե ղեն, այլ  
ար ժե քա վոր իրեր) 32.9% 51.8% 15.3% 100.0% 2,749

Մե քե նա 3.0% 19.7% 77.3% 100.0% 2,749
Խ նայո ղու թյուն ներ բան կում 1.6% 6.8% 91.6% 100.0% 2,749
Այլ սե փա կա նու թյուն 0.4% 0.2% 99.4% 100.0% 2,749

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ կա նանց հա րա բե րա կա նո րեն մեծ մաս նա բա ժի նը սե փա կա նու թյուն կամ հա-
մա սե փա կա նու թյուն չու նի։ Նրանց 8.3% -ը չու նի կեն ցա ղային մեծ իրեր, օրի նակ` մահ ճա կալ, հե ռուս-
տա ցույց կամ գա զօ ջախ։ Ավե լի կար ևոր է նշել, որ հարց վող նե րի 11.8% -ը չու նի սե փա կան տուն, իսկ 
91.6% -ը` խնայո ղու թյուն ներ բան կում։ Տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ չնա յած կա նանց հիմն ա կան 
մա սը հա մա տեղ տնօ րի նում է ինչ -որ սե փա կա նու թյուն, չա փա զան ցու թյուն կլի ներ ասել, որ նրանք 
հա մա պա տաս խան տն տե սա կան երաշ խիք ներ ու նեն։ 

Ինք նու րույն փող վաս տա կե լը կնոջ տն տե սա կան և, մաս նա վո րա պես, ֆի նան սա կան կար գա վի ճա-
կի կար ևոր աս պեկտ է։ Ինչ պես ցույց են տա լիս Աղյու սակ 2.27 -ում ընդ գրկ ված տվյալ նե րը, հարց վող 
կա նանց միայն 37.7%-ն է ընդ գրկ ված եկամ տա բեր գոր ծու նեու թյու նում, մաս նա վո րա պես շա հ� թա-
բեր աշ խա տան ք�մ։

 Ա ղյ# սակ 2.27. Ինք ն# ր#յն գ# մար վաս տա կող կա նայք 
Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան 
բն� թագ րիչ նե րի, ով քեր ընդ գրկ ված են եկամ տա բեր գոր ծ� նե� թյ� ն�մ (ի նչ պես օրի նակ` շա հ� թա բեր աշ-
խա տանք, այդ թվ�մ` սե զո նային աշ խա տանք ներ):

Ընդգրկ ված են եկամ տա բեր  
գոր ծ# նե# թյ# ն#մ (այդ թվ#մ` աշ խա տանք) Չաշ խա տող Ըն դա մե նը Կա նանց թի վը 

(բո լոր հարց վող նե րը)
37.7% 62.3% 100.0% 2,749



- 92 -

Այլ կերպ ասած, յու րա քան չյուր երեք կնո ջից եր կու սը փող չեն վաս տա կում աշ խա տան քի կամ եկա-
մ տա բեր այլ գոր ծու նեու թյան մի ջո ցով, ուս տի ապ րուս տի և օժան դա կու թյան առու մով կախ ված են 
այլ մարդ կան ցից, հիմն ա կա նում` սե ռա կան զու գըն կե րո ջից։ 

Ըն տա նե կան բյու ջեում կնոջ ներդր ման բա ժի նը զու գըն կե րոջ ներդր ման հա մե մա տու թյամբ նույն-
պես կա րող է բա վա կա նին ճշգ րիտ պատ կե րա ցում ձևա վո րել կա նանց հնա րա վոր տն տե սա կան 
կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ, չնա յած դա բա վա րար չէ պատ կե րաց նե լու, թե այդ կար գա վի ճակն ինչ-
պես է փոխ վում որո շումն եր կա յաց նե լու կա րո ղու թյան և վե րահսկ ման պա րա գա յում։

 Ա ղյ# սակ 2.28. Ըն տա նե կան բյ# ջե#մ կնոջ ներդ ր# մը զ# գըն կե րոջ ներդր ման  
հա մե մա տ# թյամբ 

Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ ըն տա նե կան բյ� ջե�մ 
կնոջ ներդր ման` զ� գըն կե րոջ ներդր ման հա մե մա տ� թյամբ:

Տ րա մադ ր#մ 
է ավե լի շատ, 

քան  
զ# գըն կե րը

Տ րա մադ ր#մ 
է ավե լի քիչ, 

քան  
զ# գըն կե րը

Տ րա մադ ր#մ 
է գրե թե ն#յն-
քան, որ քան 
զ# գըն կե րը

Չ գի տի/
 չի  

հի շ#մ

Հ րա ժար վել է 
/պա տաս խան 

չկա

Ըն դա-
մե նը

Ներ կա յ#մս զ# գըն կեր 
# նե ցող կա նանց 

թի վը, ով քեր  
ինք ն# ր#յն գ# մար են 

վաստա կ#մ
13.9% 59.1% 19.4% 5.3% 2.3% 100.0% 723

Ինչ պես վկա յում են Աղյու սակ 2.28 -ի տվյալ նե րը, զգա լի տար բե րու թյուն ներ կան ըն տա նե կան բյու-
ջեում կնոջ և տղա մար դու ներդ րած գու մար նե րի միջև։ Այս տար բե րու թյուն նե րը կա րող են հան-
գեց նել տն տե սա կան կար գա վի ճա կի և որո շումն եր կա յաց նե լու կա րո ղու թյան ան հա մա չա փու թյան 
կամ գո նե հիմք ստեղ ծել դրա հա մար` ամ րապն դե լով հայ րիշ խա նա կան ստո րա կար գային փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րը։ Այս պի սով, ներ կա յումս զու գըն կեր ու նե ցող և ինք նու րույն գու մար վաս տա կող 
կա նանց ըն դա մե նը 13.9% և 19.4%-ն է հա մա պա տաս խա նա բար նշել , որ տուն են բե րում ավե լի շատ 
գու մար, քան ամու սի նը, կամ գրե թե նույն քան գու մար, որ քան տրա մադ րում է ամու սի նը։ Հս տակ 
մե ծա մաս նու թյու նը (59.1%) տրա մադ րում է ավե լի քիչ, քան իր ամու սի նը։ Ավե լի դյու րին է ձեռք բե րել 
և պահ պա նել ավե լի հա վա սար և պա կաս բռ նի փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, երբ կնոջ և տղա մար դու 
եկա մուտ նե րի միջև տար բե րու թյու նը մեծ չէ։

 Բայց նույ նիսկ գու մար վաս տա կե լու դեպ քում, ոչ բո լոր կա նայք են կա րո ղա նում այն ծախ սել ըստ 
իրենց հայե ցո ղու թյան։ Աղյու սակ 2.29 -ի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս կա նանց որո շումն եր կա յաց նե լու 
կա րո ղու թյու նը` կապ ված իրենց վաս տա կած գու մա րը ծախ սե լու հետ։

 Ա ղյ# սակ 2.29. Կնոջ վաս տա կած գ# մա րը ծախ սե լ# հետ կապ ված որո շ#մն ե րի կա յա ց# մը
 Ներ կա յ�մս զ� գըն կեր � նե ցող 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ� նը, ով քեր գ� մար 
են վաս տա կ�մ և ծախ ս�մ այն, ինչ պես � զ�մ են, կամ ամ բող ջ� թյամբ կամ մա սամբ այդ գ� մա րը տա լիս են 
զ� գըն կե րո ջը:

 Իր 
ընտ ր#-
թյամբ

Փո ղի մի 
մա սը տա լիս 
է զ# գըն կե-

րո ջը

Ամ բողջ գ#-
մա րը տա լիս է 
զ# գըն կե րո ջը

Չ գի տի/ 
չի հի շ#մ

Հ րա ժար վել է 
/պա տաս խան 

չկա

Ըն դա-
մե նը

Ներ կա յ#մս զ# գըն կեր 
# նե ցող կա նանց թի վը, 

ով քեր ինք ն# ր#յն գ# մար 
են վաս տա կ#մ

85.0% 10.6% 1.7% 0.9% 1.8% 100.0% 723

 Ներ կա յումս զու գըն կեր ու նե ցող փող վաս տա կող կա նանց գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը (85.0%) կա-
րող է ծախ սել գու մարն ըստ իր հայե ցո ղու թյան։ Այս խմ բի կա նանց 10.6%-ն իր վաս տա կա ծի մի մա սը 
և միայն 1.7% -ը` ամ բող ջու թյամբ տա լիս է զու գըն կե րո ջը։

Տն տե սա կան ան կա խու թյու նից կա նանց զր կե լը կամ նրանց նկատ մամբ տն տե սա կան բռ նու թյու նը 
ավե լի ուղ ղա կիորեն դրս ևոր ված է այն դեպ քե րում, երբ սե ռա կան զու գըն կե րը վերց նում է կնոջ վաս-



- 93 -

տա կած գու մա րը կամ խնայո ղու թյուն նե րը նրա կամ քին հա կա ռակ, կամ ստի պում է նրան թող նել, 
հրա ժար վել աշ խա տան քից։

 Ա ղյ# սակ 2.30. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից կա նանց վաս տա կած գ# մա րը կամ  
խնայո ղ# թյ#ն նե րը վերց նե լը կնոջ կամ քին հա կա ռակ

 Ներ կա յ�մս զ� գըն կեր � նե ցող 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ� նը, �մ զ� գըն կեր-
նե րը երբ ևէ վերց րել են կամ չեն վերց րել կնոջ վաս տա կած գ� մա րը կամ խնայո ղ� թյ�ն նե րը կնոջ կամ քին 
հա կա ռակ:

Եր բեք

Մեկ 
կամ  

եր կ# 
ան գամ

Մի  
քա նի 

ան գամ

Շատ  
ան գամ 
/ միշտ

Չ կա, քա նի որ 
կի նը խ նայո ղ#-

թյ#ն ներ/ 
 ե կա մ#տ չ# նի

Չ գի տի 
/ չի  

հի շ#մ

Հ րա ժար վել 
է/ պա տաս-
խան չկա

Ըն դա մե նը

Ներ կա յ#մս 
զ# գըն կեր 

# նե ցող  
կա նայք

74.4% 7.2% 1.1% 0.4% 12.0% 2.4% 2.5% 100.0% 2,057

Ըստ Աղյու սակ 2.30 -ի, հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց մո տա վո րա պես 9.0%-ն է հա ղոր դել, որ իր 
զու գըն կե րը երբ ևէ վերց րել է իր եկա մու տը/խ նայո ղու թյուն ներն իր կամ քին հա կա ռակ։ Այդ պի սի 
դեպ քե րը մե ծա մա սամբ տե ղի են ու նե ցել միայն մեկ կամ եր կու ան գամ։ Չորս կա նան ցից երե քը նշել 
են, որ նման բան եր բեք չի եղել։ Հա մո զիչ փաս տեր չկան հարց վող նե րի 12.0% -ի դեպ քում, քա նի որ 
նրանք չու նեն եկա մուտ կամ խնայո ղու թյուն ներ, հետ ևա բար չէին կա րող որ ևէ կերպ պա տաս խա նել 
տվյալ հար ցին։ Ամեն դեպ քում, տվյալ նե րը կար ծես ցույց են տա լիս, որ տն տե սա կան բռ նու թյան այս 
ձևը տա րած ված չէ ներ կայիս հայ հա սա րա կու թյու նում։

 Փո խա ղյու սա կա վոր ված տվյալ ներն աներկ բայո րեն ցույց են տա լիս, որ բռ նու թյան տար բեր ձևե րը 
հակ ված են տե ղի ու նե նալ «ձեռք ձեռ քի տված»։ Այս պի սով, այն հարց վող նե րի շր ջա նում, ում զու-
գըն կե րը կամ ամու սի նը եր բեք չի վերց րել կնոջ եկա մու տը կամ խնայո ղու թյուն նե րը կնոջ կամ քին 
հա կա ռակ, ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց տո կո սը 5.8 ան գամ, սե ռա կան բռ նու թյան 
դեպ քում` 7.0 ան գամ և հո գե բա նա կան բռ նու թյան դեպ քում` 2.3 ան գամ ավե լի ցածր է, քան այն 
հարց վող նե րի շր ջա նում, ում ամու սի նը կամ զու գըն կե րը շատ ան գամ (միշտ) վերց րել է կնոջ եկա-
մու տը կամ խնայո ղու թյուն նե րը նրա կամ քին հա կա ռակ (հա մա պա տաս խա նա բար` 5.7% -ը` 33.5% -ի 
դի մաց, 2.4% -ը` 16.7% -ի դի մաց և 22.1% -ը` 50.0% -ի դի մաց)։

 Կա նանց նկատ մամբ տն տե սա կան բռ նու թյան մեկ այլ դրս ևո րում է տե ղի ու նե նում այն ժա մա նակ, 
երբ սե ռա կան զու գըն կե րը չի ու զում, որ կի նը աշ խա տի, և կի նը ստիպ ված է լի նում թող նել աշ խա-
տան քը։ Ինչ պես ցույց են տա լիս Աղյու սակ 2.31 -ի տվյալ նե րը, սա, թվում է, խն դիր չէ հայ հա սա-
րա կու թյան մեջ, քա նի որ ներ կա յումս զու գըն կեր ու նե ցող կա նանց միայն 7.4%-ն է նշել, որ թո ղել է 
աշ խա տան քը, որով հետև զու գըն կե րը չի ցան կա ցել, որ նա աշ խա տի։ Հարց վող նե րի գե րակ շիռ մե-
ծա մաս նու թյու նը (86.9%) նշել է, որ երբ ևէ աշ խա տան քից չի հրա ժար վել այդ պատ ճա ռով։

 Ա ղյ# սակ 2.31. Կա նայք թող ն#մ/հ րա ժար վ#մ են աշ խա տան քից, որով հետև սե ռա կան  
զ# գըն կե րը չի ցան կա ն#մ, որ նրանք աշ խա տեն

 Ներ կա յ�մս զ� գըն կեր � նե ցող 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ� նը, ով քեր երբ ևէ 
հրա ժար վել են կամ չեն հրա ժար վել աշ խա տան քից, որով հետև սե ռա կան զ� գըն կե րը չի ցան կա ցել, որ նրանք 
աշ խա տեն:

Թո ղել է  
աշ խա տան քը

Չի թո ղել  
աշ խա տան քը

Չ գի տի/ չի 
հի շ#մ

Հ րա ժար վել է /
պա տաս խան չկա Ըն դա մե նը Ներ կա յ#մս զ# գըն կեր 

# նե ցող կա նայք
7.4% 86.9% 2.3% 3.4% 100.0% 2,057

Այս տեղ նույն պես բռ նու թյան տար բեր ձևե րի միջև փոխ կա պակց վա ծու թյու նը շատ ու ժեղ է։ Այս պես, 
երբ ևէ փո ղի պատ ճա ռով աշ խա տան քից թո ղած/հ րա ժար ված կա նանց շր ջա նում (քա նի որ նրանց 
ամու սի նը կամ զու գըն կե րը չի ցան կա ցել, որ կա նայք աշ խա տեն) ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ-
ված նե րի տո կո սը 2.5 ան գամ, սե ռա կան բռ նու թյան դեպ քում` 6 ան գամ և հո գե բա նա կան բռ նու թյան 
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դեպ քում` 1.9 ան գամ ավե լի բարձր է, քան այն հարց վող նե րի շր ջա նում, ով քեր եր բեք չեն թո ղել/
հ րա ժար վել աշ խա տան քից, որով հետև նրանց ամու սի նը կամ զու գըն կե րը չի ցան կա ցել, որ նրանք 
աշ խա տեն (հա մա պա տաս խա նա բար` 15.0% -ը` 5.9% -ի դի մաց, 13.1% -ը` 2.2% -ի դի մաց և 41.8% -ը` 22.0% -ի 
դի մաց)։

Չ նա յած շա հու թա բեր աշ խա տանք ու նե ցող կա նանց հիմն ա կան մա սը չի հրա ժար վ�մ աշ խա տան-
քից, նույ նիսկ եթե զու գըն կե րը չի ու զում, որ կինն աշ խա տի, հար կադր ված չէ վաս տա կած ողջ գու-
մա րը կամ մի մա սը տալ զու գըն կե րո ջը և ինք ն� ր�յն որո շ�մ է, թե ինչ պես ծախ սել այդ գու մա րը, 
այ դու հան դերձ հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը հս տակ ցույց են տա լիս, որ կա նանց հիմն ա կան մա սը 
չ� նի բա վա րար տն տե սա կան եկա մուտ ներ` տն տե սա կան ան վտան գու թյան, ինքն իր վրա հույս դնե-
լու և տն տե սա կան ան կա խու թյան հա մար` ձեռ նար կա տի րու թյան, աշ խա տան քի և սե փա կա նու թյան 
մի ջո ցով։
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Գ ԼՈՒԽ 3. ՈՉ Զ� ԳԸՆ ԿԵՐ ՆԵ ՐԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ԲՌ Ն� ԹՅ�Ն ՆԵ ՐԻ  
ՏԱ ՐԱԾ ՎԱ Ծ�ԹՅ� ՆԸ 15 ՏԱ ՐԵ ԿԱ ՆԻՑ ՍԿ ՍԱԾ 

Սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից իրա կա նաց ված բռ նու թյու նից բա ցի, հե տա զո տու թյան ըն թաց քում 
նաև տվյալ ներ են հա վա քագր վել զու գըն կեր չհան դի սա ցող այլ տղա մարդ կանց կող մից բռ նու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ։

Չ նա յած կա նայք ավե լի շատ վտանգ ված են իրենց սե ռա կան զու գըն կեր նե րի, քան այլ ան ձանց կող-
մից բռ նու թյան են թարկ վե լու առու մով, զու գըն կեր չհան դի սա ցող այլ ան ձանց կող մից բռ նու թյու նը 
նույն պես տա րած ված է։ Ոչ զու գըն կեր նե րի կող մից բռ նու թյու նը վե րա բե րում է հա րա զա տի, ըն կե-
րոջ, ծա նո թի, հար ևա նի, գոր ծըն կե րոջ կամ օտա րա կա նի կող մից բռ նու թյան դրս ևոր մա նը։ Ոչ զու-
գըն կեր նե րի կող մից թե՛ ֆի զի կա կան և թե՛ հատ կա պես սե ռա կան բռ նու թյան տա րած վա ծու թյու նը 
դժ վար է հաս տա տել, քա նի որ շատ հա սա րա կու թյուն նե րում սե ռա կան բռ նու թյու նը շա րու նա կում է 
մնալ կա նանց և, հա ճախ նաև, նրանց ըն տա նիք նե րի հա մար խո րա պես ամո թա լի խն դիր։ Բռ նա բա-
րու թյուն նե րի մա սին ոս տի կա նա կան հա ղոր դագ րու թյուն նե րից ստաց ված վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րը, օրի նակ, ան հու սա լի են` թեր հա ղորդ վա ծու թյան պատ ճա ռով։

 Հան րու թյան մեջ բա վա կա նին տա րած ված է այն կարծ րա տի պը, որ կա նայք ավե լի են թա կա են  
բռ նու թյան օտա րա կան նե րի, քան իրենց զու գըն կեր նե րի կամ ծա նոթ մարդ կանց կող մից։ Այս հե-
տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ դա այդ պես չէ։ Չնա յած վերջ նա կան վի ճա կագ-
րու թյու նը թե րի է եր ևույ թը թաքց նե լու պատ ճա ռով, սա կայն, այնուամենայնիվ, գո յու թյուն ու նե ցող 
տվյալ նե րը մատ նան շում են, որ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյունն ավե լի տա րած ված է, 
քան` ոչ զու գըն կեր նե րի կող մից։ 

Ինչ պես ցույց են տա լիս Աղյու սակ 3.1 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րը, կա նանց ըն դա մե նը 2.3%-ն է ասել, 
որ են թարկ վել է ֆի զի կա կան բռ նու թյան ամու սին/ զու գըն կեր չհան դի սա ցող այլ ան ձի կող մից։

 Ա ղյ# սակ 3.1. Ոչ զ# գըն կեր նե րի կող մից ֆի զի կա կան բռ ն# թյան տա րած վա ծ# թյ# նը 15  
տա րե կա նից հե տո 

Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց մաս նա բա ժի նը, ով քեր երբ ևէ են թարկ վել են կամ չեն 
են թարկ վել ֆի զի կա կան բռ ն� թյան զ� գըն կեր չհան դի սա ցող այլ ան ձի կող մից:

Ըն դա մե նը 100.0%

Ոչ ոք 97.7 %
Հայր/ խորթ հայր 1.0 %
Ըն տա նի քի այլ արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ 0.3 %
Ըն տա նի քի այլ իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ 0.8 %
Ու սու ցիչ 0.1 %
Ոս տի կան/ զին վոր 0.0 %
Ըն տա նի քի արա կան սե ռի ըն կեր 0.0 %
Ըն տա նի քի իգա կան սե ռի ըն կեր 0.0 %
Սի րած տղա 0.1 %
Օ տա րա կան 0.0 %
Որ ևէ մեկն աշ խա տա վայ րում/կր թա կան հաս տա տու թյու նում 0.0 %
Այլ 0.0 %
Կա նանց թի վը 2,749

 Հիմն վե լով այս տվյալ նե րի վրա` կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ոչ զու գըն կեր նե րի կող մից կա նանց 
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նկատ մամբ գոր ծադր ված բռ նու թյու նը, ըստ էու թյան, գո յու թյուն չու նի Հա յաս տա նում։ Հոր/ խորթ 
հոր և ըն տա նի քի այլ արա կան կամ իգա կան սե ռի ներ կա յա ցուց չի կող մից ֆի զի կա կան չա րա շա հու-
մը չի հա մար վում «բռ նու թյուն», այլ ավե լի շուտ ըն դուն վում է որ պես «կար գա պա հա կան -ո ղ ղիչ» մի-
ջո ցա ռում։ Ամեն դեպ քում, ըն տա նե կան մի ջա վայ րում ֆի զի կա կան բռ նու թյան դեպ քե րը կազ մում են 
2.1% (կամ, ըստ էու թյան, 2.2%)` ընդ հա նուր 2.3% -ի ց, քա նի որ սի րած տղային կա րե լի է հա մա րել եթե 
ոչ ըն տա նի քի ներ կա յա ցու ցիչ, ապա ըն տա նի քին շատ մոտ ան ձ։ Այլ կերպ ասած, կա նայք եր բեմն 
(ը նդ որում` ծայ րա հեղ հազ վա դեպ) ֆի զի կա կան բռ նու թյան են են թարկ վում ու սու ցիչ նե րի կող մից։ 
Այս «ի դեալա կան» հա սա րա կու թյու նում կա նայք բռ նու թյան չեն են թարկ վում օտա րա կան նե րի, գոր-
ծըն կեր նե րի, ըն տա նի քի ըն կեր նե րի, ոս տի կան նե րի և այ լոց կող մից։ Միան գա մայն պարզ է, որ այս 
տվյալ ներն ար ժա նա հա վատ չեն։ Կա նայք ան կեղծ չեն պա տաս խա նել այս հար ցին։ Հարց ման ձևա-
չա փի պայ ման նե րում անա նու նու թյան ապա հո վու մը հնա րա վոր չէր։ Հան գիստ կա րե լի է են թադ րել, 
որ ավե լի շատ կա նայք կն շեին իրենց նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ նու թյան մա սին, եթե անա նուն 
լրաց նեին հար ցա թեր թի կը։

Ն վազ հու սա լի են սե ռա կան բռ նու թյան հետ կապ ված տվյալ նե րը։ Նմա նօ րի նակ հե տա զո տու թյուն-
նե րի ար դյուն քում պարզ վում է, որ հայ կա նայք չեն խոս տո վա նում սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված 
լի նե լու մա սին։ 

Ա ղյու սակ 3.2 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րից հետ ևում է, որ միայն սի րած տղա ներն են կա նանց կամ-
քին հա կա ռակ նրանց ստի պել իրենց հետ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ կամ կա տա րել սե ռա-
կան բնույ թի գոր ծո ղու թյուն։

Ա ղյ# սակ 3.2. Ոչ զ# գըն կեր նե րի կող մից սե ռա կան բռ ն# թյան տա րած վա ծ# թյ# նը 15  
տա րե կա նից հե տո 

Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց մաս նա բա ժի նը, ով քեր երբ ևէ են թարկ վել են կամ չեն 
են թարկ վել սե ռա կան բռ ն� թյան զ� գըն կեր չհան դի սա ցող այլ ան ձի կող մից:

Ըն դա մե նը 100.0%

Ոչ ոք 99.9 %
Հայր/ խորթ հայր 0.0 %
Ըն տա նի քի այլ արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ 0.0 %
Ըն տա նի քի այլ իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ 0.0 %
Ու սու ցիչ 0.0 %
Ոս տի կան/ զին վոր 0.0 %
Ըն տա նի քի արա կան սե ռի ըն կեր 0.0 %
Ըն տա նի քի իգա կան սե ռի ըն կեր 0.0 %
Սի րած տղա 0.1 %
Օ տա րա կան 0.0 %
Որ ևէ մեկն աշ խա տա վայ րում/կր թա կան հաս տա տու թյու նում 0.0 %
Այլ 0.0 %
Կա նանց թի վը 2,749

 Սի րած տղան, ըստ էու թյան, զու գըն կեր է։ Այս պի սով, հիմն վե լով միայն հե տա զո տու թյան ար դյունք-
նե րի վրա, պետք է եզ րա կաց վեր, որ երկ րում սե ռա կան բռ նու թյուն բա ցար ձա կա պես չկա։ Սա կայն 
այս եզ րա կա ցու թյու նը չի հա մա պա տաս խա նում վի ճա կագ րա կան և պաշ տո նա կան տվյալ նե րին, 
որոնք հա վա քագր ված են բժիշկ նե րի և հե տա զո տող նե րի կող մից։ 

Ըստ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ին ֆոր մա ցիոն կենտ րո նի, 2008թ. գրանց վել, հե տաքնն վել և դա տա րան 
է հանձն վել ոչ զու գըն կեր նե րի կող մից կա նանց նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ նու թյան գոր ծադր ման 
առն վազն 130 քրեական գործ։ Այս դեպ քե րը նե րա ռում էին սպա նու թյուն ներ կամ սպա նու թյան փոր-
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ձեր, խոշ տան գումն եր, առ ևան գումն եր, դա ժան և չա փա վոր վնաս վածք ներ, թրա ֆի քինգ, ծեծ և այլն։ 

Ինչ վե րա բե րում է սե ռա կան բռ նու թյուն նե րին, գրանց վել է առն վազն 25 դեպք, այդ թվում` բռ նա բա-
րու թյուն ներ (15), բռ նա բա րու թյան փոր ձեր (4), սե ռա կան բռ նու թյան գոր ծո ղու թյուն ներ (3) և սե ռա-
կան ոտնձ գու թյուն ներ (3)։

 Թե կուզև ոս տի կա նու թյան կող մից հա վա քագր ված տվյալ նե րը չեն ներ կա յաց նում ընդ հա նուր պատ-
կե րը (քա նի որ, փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով, առ կա են վատ փաս տագր ված կամ չհա ղորդ ված դեպ-
քեր), այնուամենայնիվ դրանք մատ նան շում են, որ խն դի րը գո յու թյուն ու նի։ 

Այս պի սով, վե րոն շյալ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը հա վաս տի չեն։ Հա յաս տա նում ոչ զու գըն կեր-
նե րի կող մից կա նանց նկատ մամբ ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռ նու թյան ծա վալ նե րի ճշգ րիտ գնա-
հատ ման նպա տա կով ան հրա ժեշտ է իրա կա նաց նել այլ ու սումն ա սի րու թյուն ներ, այդ թվում նաև 
միան գա մայն անա նուն հար ցումն եր և որա կա կան հե տա զո տու թյուն ներ։
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Գ ԼՈՒԽ 4. ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԻ Ք�Մ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ՈՏՆՁ Գ� ԹՅ�Ն ՆԵ ՐԻ 
ԵՎ ՍՏԻ ՊՈ ՂԱ ԲԱՐ ԱՌԱ ՋԻՆ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ Ր� ԹՅԱՆ  
ԵՆ ԹԱՐԿ ՎԵ Լ� ՏԱ ՐԱԾ ՎԱ Ծ� ԹՅ�Ն 

Սե ռա կան բռ նու թյու նը կար ևոր սո ցիալա կան և առող ջա պա հա կան խն դիր է, որը նե րա ռում է բռ նու-
թյան գոր ծադր մամբ սե ռա կան հա րա բե րու թյան փորձ կամ գոր ծո ղու թյուն, ան ցան կա լի սե ռա կան 
կապ և սե ռա կան բնույ թի մեկ նա բա նու թյուն ներ կամ ոտնձ գու թյուն ներ որ ևէ ան ձի կող մից` ան կախ 
զո հի հետ վեր ջի նի ու նե ցած հա րա բե րու թյուն նե րից65: Ամ բողջ աշ խար հում կա տար ված հե տա զո-
տու թյուն նե րը փաս տագ րում են, որ կա նանց 7%-36% -ը նշում են ման կա կան տա րի քում սե ռա կան 
ոտնձ գու թյուն նե րի որ ևէ տե սա կի են թարկ վե լու մա սին66։ Դեռ ավե լին, շատ կա նայք առա ջին ան-
գամ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն են ու նե ցել ստի պո ղա բար կամ ան ցան կա լի հան գա մանք նե րում։ 
1990 -ա կան նե րից սկ սած, մի ջազ գային հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հար ցումն ե րին 
մաս նակ ցած սե ռա կան փորձ ու նե ցող երի տա սարդ նե րի 7%-47% -ը նշում է, որ իր առա ջին սե ռա կան 
հա րա բե րու թյու նը ստի պո ղա կան բնույթ է կրել67։ Երե խա նե րի նկատ մամբ սե ռա կան ոտնձ գու թյուն-
նե րի ու սումն ա սի րու թյան ար դյունք նե րը հա ճախ հա մադ րե լի չեն` զա նա զան հե տա զո տու թյուն նե-
րում երե խայի սե ռա կան բռ նու թյան ոչ ստան դարտ սահ մա նումն ե րի, «ման կու թյու նը» և «պա տա-
նե կու թյու նը» սահ մա նե լիս տար բեր տա րի քային կա տե գո րիանե րի կի րառ ման և հե տա զոտ վող 
խմ բե րի տար բե րու թյուն նե րի պատ ճա ռով։

 Ներ կա հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում նույն պես փորձ է ար վել տվյալ ներ հա վա քագ րել ման կա-
կան տա րի քում սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րի և առա ջին ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյան 
վե րա բե րյալ։

 ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ՈՏՆՁ Գ� ԹՅ�Ն ՆԵՐ ՄԻՆ ՉԵՎ 15 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ԴԱՌ ՆԱ ԼԸ

 Քա նի որ վաղ սե ռա կան բռ նու թյու նը գեր նուրբ խն դիր է, որը դժ վար է հե տա զո տել հարց ման մի ջո-
ցով, ուս տի այս թե մայով հար ցադ րումն ե րում կի րառ վել է եր կու մո տե ցում։

 Կա նանց նախ և առաջ հարց է ուղղ վել, թե մինչև 15 տա րե կա նը արդյո՞ք երբ ևէ որ ևէ մե կը նրանց սե-
ռա կան իմաս տով ձեռք է տվել կամ ստի պել է սե ռա կան բնույ թի որ ևէ բան անել իրենց կամ քին հա-
կա ռակ։ Այս մո տե ցումն ամ բող ջա պես անար դյու նա վետ էր, նույ նիսկ անօ գուտ, քա նի որ պա տաս-
խան չկա-ն հս տակ ավե լի նա խընտ րե լի է, քան նման նուրբ հար ցի վե րա բե րյալ ոչ ար ժա նա հա վատ 
տվյալ նե րը։ 

Ա ղյու սակ 4.1 -ի տվյալ ներն ար տա քուստ գնա հա տե լը կհան գեց ներ սխալ և իրա կա նում ոչ հիմն ա-
վոր եզ րա կա ցու թյան, թե ման կա կան տա րի քում սե ռա կան բռ նու թյու նը երկ րում չլս ված եր ևույթ է։ 
Ստորև ներ կա յաց ված աղյու սա կի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց 
ըն դա մե նը 0.1%-ն է նշել, որ մինչև 15 տա րե կա նը իրենց սե ռա կան իմաս տով ձեռք են տվել կամ ստի-
պել են սե ռա կան բնույ թի որ ևէ բան անել իրենց կամ քին հա կա ռակ։ Քա նի որ նույ նիսկ այդ կա նայք 
մատ նան շել են, որ բռ նա րարն իրենց սի րած մարդն է եղել, ում կա րե լի է ըն կա լել որ պես սե ռա կան 
զու գըն կեր, ապա իս կա պես կթ վար, որ տվյալ նե րը վկա յում են ման կա կան տա րի քում ոչ զու գըն կե-
րոջ կող մից բռ նու թյան լիովին բա ցա կա յու թյան մա սին։ 
65 Բազիլ Ք. և Լ. Սալթզմա: (2002թ.): Սեռական բռն�թյան հսկող�թյ�ն. միօրինակ սահման�մներ և առաջարկվող 

«տվյալների տարրեր»: Տարբերակ 1.0: Ատլանտա, Ջորջիա, Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման 
կենտրոններ, Վնասվածքի կանխարգելման և վերահսկման ազգային կենտրոն:

66 Չեն Ջ., Դունն Մ. և Հան Փ.: (2006թ.): «Երեխայի նկատմամբ սեռական բռնությունը Հենան գավառում, Չինաստան. 
վհատության, ինքնասպանության և վնասակար սովորությունների հետ առնչությունը դեռահաս աղջիկների շրջանում»: 
Դեռահասների առողջ�թյան հանդես, 38: 544-549:

67 Հեյզ Լ., Էլսբերգ Մ. և Գոտտեմյոլլեր Մ.: (դեկտեմբեր, 1999թ.): Կանանց նկատմամբ բռն�թյան վերաց�մը: (Բնակչության 
վերաբերյալ զեկույցներ, սերիա L. No. 11): Բալթիմոր, Ջոնս Հոփկինզ համալսարանին կից Հանրային առողջության 
դպրոցի Բնակչության տեղեկատվության ծրագիր, Թակոմա Փարկ, Առողջության և գենդերային հավասարության 
կենտրոն: Vol. XXVII, No. 4: 43:
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Ա ղյ# սակ 4.1. Մինչև 15 տա րե կան դառ նա լը ոչ զ# գըն կե րոջ կող մից սե ռա կան  
ոտնձ գ# թյ#ն նե րի տա րած վա ծ# թյ# նը 

Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց մաս նա բա ժի նը, ով քեր մինչև 15 տա րե կան դառ նա լը 
երբ ևէ են թարկ վել են կամ չեն են թարկ վել սե ռա կան ոտնձ գ� թյ�ն նե րի զ� գըն կեր չհան դի սա ցող որ ևէ այլ 
ան ձի կող մից:

Ըն դա մե նը 100.0%

Ոչ ոք 99.9 %
Հայր/ խորթ հայր 0.0 %
Ըն տա նի քի այլ արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ 0.0 %
Ըն տա նի քի այլ իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ 0.0 %
Ու սու ցիչ 0.0 %
Ոս տի կան/ զին վոր 0.0 %
Ըն տա նի քի արա կան սե ռի ըն կեր 0.0 %
Ըն տա նի քի իգա կան սե ռի ըն կեր 0.0 %
Սի րած տղա 0.1 %
Օ տա րա կան 0.0 %
Որ ևէ մեկն աշ խա տա վայ րում/կր թա կան հաս տա տու թյու նում 0.0 %
Այլ 0.0 %
Կա նանց թի վը 2,749

 Պարզ է, որ կա նայք ցան կու թյուն չեն ու նե ցել դեմ առ դեմ հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ բա ցա հայ տել 
նման մի ջա դե պեր, որոնք կա րող են տե ղի ու նե ցած լի նել առն վազն նրան ցից մի քա նի սի հետ` մինչև 
15 տա րե կան դառ նա լը։ Նրան ցից մի քա նի սի հա մար դրանք գու ցե ցա վա լի և տհաճ հի շո ղու թյուն ներ 
են, որ ցան կու թյուն չու նեն քն նար կե լու։ Նման փոր ձա ռու թյուն ու նե ցած կա նանց հիմն ա կան մա սի 
հա մար այս խնդ րի քն նար կումն այն քան էլ «ցա վա լի չէր», որ նրանք չու զե նային դրա մա սին խո սել։ 
Պար զա պես զգում էին, որ մշա կու թային և սո ցիալա կան առու մով այս փոր ձա ռու թյու նը քն նար կելն 
ըն դու նե լի չէ, քա նի որ չգի տեին, թե ինչ հե տա գա հար ցեր կա րող են ուղղ վել իրենց։ Մաս նա գետ նե րը 
նույն պես նշում են, որ հա ճախ հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում կի նը մտա հոգ վում է, թե կա րող է ակա մա 
ներ քա շել իր ըն տա նի քի ան դամն ե րին կամ սի րե լի որ ևէ մե կին։

 Մի բան ակն հայտ է։ Աղյու սակ 4.1 -ում ամ փոփ ված հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը չի կա րե լի ըն դու նել 
առա ջին հա յաց քից։ Տրա մա բա նա կան չէր լի նի հա մա րել, որ ման կա կան տա րի քում ոչ զու գըն կե րոջ 
կող մից սե ռա կան բռ նու թյուն առ կա չէ։ Այս պն դու մը հերք վում է, որ քան էլ որ սուղ չլի նեն պաշ տո-
նա կան վի ճա կագ րու թյան, հե տա զո տու թյուն նե րի և այլ նի մի ջո ցով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը 
և տվյալ նե րը։ 

Այս պես, ըստ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ին ֆոր մա ցիոն կենտ րո նի, 2008թ.-ին տե ղի է ու նե ցել ան չա փա-
հաս նե րի նկատ մամբ սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րի առն վազն 27 դեպք։

ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիալա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյա նը կից երե խայի խնամ քի և պաշտ պա-
նու թյան գի շե րօ թիկ դպ րոց նե րում և ման կատ նե րում, ինչ պես նաև ցե րե կային խնամ քի հա մայն-
քային եր կու կենտ րոն նե րում 2007-2008թթ. իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյան ար դյուն քում բա ցա-
հայտ վել է, որ 580 երե խա նե րից մո տա վո րա պես 1.7% -ը սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րի էր են թարկ վել 
իր ըն տա նի քում (30.0% -ը` հո գե բա նա կան, և 29.0% -ը` ֆի զի կա կան բռ նու թյան)։

Դպ րո ցա կան տա րի քի երե խա նե րի շր ջա նում առող ջու թյան հար ցե րի հե տա զո տու թյու նը, որը Հա-
յաս տա նում 2005թ. իրա կա նաց վել է Երե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի առող ջու թյան ինս տի տու տի և 
ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ -ի հա մա տեղ ջան քե րով, հայտ նա բե րել է, որ աղ ջիկ նե րի առն վազն 1.4% -ը ստի պո ղա-
կան սե ռա կան հա րա բե րու թյուն է ու նե ցել։ Անհ րա ժեշտ է նշել նաև, որ այս աղ ջիկ նե րի 34.3% -ը չի 
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պա տաս խա նել այդ հար ցին, ին չը ցույց է տա լիս, որ ան հար մար են զգա ցել նման տե ղե կու թյուն ներ 
տրա մադ րել նույ նիսկ անա նուն հարց ման դեպ քում։ 

Այս թե մային առնչ վող չբա ցա հայտ ման խն դիր նե րը հաղ թա հա րե լու նպա տա կով, որը շատ հարց-
վող նե րի կող մից դեռևս դիտ վում է որ պես ար գել ված թե մա, միև նույն հար ցը մեկ ան գամ ևս ուղղ վել 
է հար ցազ րույ ցի վեր ջում, բայց այլ կերպ։ Կա նանց խնդ րել են իրենց պա տաս խա նը նշել «այո» և 
«ոչ» պա տաս խան նե րի պատ կեր նե րով քար տե րի վրա (ա ղջ կա ու րախ կամ տխուր դեմ քով)։ Այ նու-
հետև նրանք քար տը ծա լել և դրել են ծրա րի մեջ` այդ պի սով իրենց պա տաս խա նը հար ցազ րու ցա-
վա րից թաքց նե լով։ 

Ինչ պես վկա յում են ստորև ներ կա յաց ված աղյու սա կի տվյալ նե րը, կա նաց 9.8% -ը, ով հար ցազ րույ ցի 
սկզ բում պն դել է, որ սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րի չի են թարկ վել ման կա կան տա րի քում, ըն դու նել է, 
որ մինչև 15 տա րե կա նը են թարկ վել է սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րի։

 Ա ղյ# սակ 4.2. Մինչև 15 տա րե կան դառ նա լը ոչ զ# գըն կե րոջ կող մից սե ռա կան  
ոտնձ գ# թյ#ն նե րի տա րած վա ծ# թյ#նն ըստ տխ#ր կամ # րախ դեմ քով  
կա տար ված նշ#մն ե րի 

Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց մաս նա բա ժի նը, ով քեր մինչև 15 տա րե կան դառ նա լը 
երբ ևէ են թարկ վել են կամ չեն են թարկ վել սե ռա կան ոտնձ գ� թյ�ն նե րի զ� գըն կեր չհան դի սա ցող որ ևէ այլ  
ան ձի կող մից (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Տ խ#ր Ու րախ Կա նանց թի վը

Տա
 րի

ք

15-24 4.2 95.8 297
15-19 4.3 95.7 128
20-24 4.1 95.9 169

25-34 8.2 91.8 518
35-44 9.1 90.9 705
45-59 10.9 89.1 1,229

Բ
 նա

 կ#
-

թ
յա

ն 
վա

յր Քա ղա քային 9.9 90.1 2,011
Եր ևան 11.5 88.5 792
Այլ քա ղա քային 9.0 91.0 1,219

Գյու ղա կան 7.1 92.9 738

Ա
 մ#

ս-
նա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
-

վի
 ճա

կ Երբ ևէ չա մուս նա ցած 9.5 90.5 382
Ներ կա յումս ամուս նա ցած 8.0 92.0 2,082
Նախ կի նում ամուս նա ցած 17.6 82.4 285

Ե
 րե

 խ
ա

-
նե

 րի
 

 թ
ի վ

ը 0 9.3 90.7 470
1-2 8.8 91.2 1,495
3+ 9.8 90.2 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի ստա ցել ... ... 8
Ընդ հա նուր տար րա կան 17.2 82.8 118
Ընդ հա նուր միջ նա կարգ 10.3 89.7 1,104
Մի ջին մաս նա գի տա կան 8.1 91.9 881
Բարձ րա գույն 7.3 92.7 638

Զ
 բա

ղ վ
ա

-
ծ#

 թ
յ#

ն Չաշ խա տող 9.7 90.3 1,712
Աշ խա տող 7.8 92.2 873
Սե զո նային աշ խա տանք 9.9 90.1 149
Այլ ... ... 15
Ըն դա մե նը 9.2 90.8 2,749
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Անհ րա ժեշտ է նշել, որ այս խն դի րը ներ գոր ծել է բո լոր կա նանց վրա։ Այլ կերպ ասած, ան կախ իր 
սո ցիալա կան ծա գու մից, բնա կու թյան վայ րից և այլ բնու թագ րիչ նե րից` որ ևէ աղ ջիկ չի կա րող պաշտ-
պան ված լի նել նմա նօ րի նակ ոտնձ գու թյուն նե րից։ Սա կայն սո ցիալա կան մի ջա վայ րը կար ևոր է։ 
Ման կա կան տա րի քում սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րի են թարկ ված զո հե րի տո կո սը 2.5 ան գամ բարձր 
է միայն տար րա կան կր թու թյուն ստա ցած կա նանց շր ջա նում` ի տար բե րու թյուն բարձ րա գույն կր թու-
թյամբ կա նանց։ Վի ճա կագ րա կան և այլ տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ ան չա փա հաս նե րի մե ծա-
մաս նու թյու նը, ով քեր թող նում են իրենց ու սու մը տար րա կան կր թու թյուն ստա նա լուց հե տո, սե րում 
են սո ցիալ-տն տե սա կան ցածր կար գա վի ճակ ու նե ցող ըն տա նիք նե րից։

 Թեև ման կա կան տա րի քում սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րի են թարկ վե լու մա սին հա ղոր դող կա-
նանց տո կո սը բարձր է քա ղա քային բնա կա վայ րե րում (մաս նա վո րա պես` Եր ևա նում), այս եր ևույթն, 
այնուամենայնիվ, հազ վա դեպ բնույթ չի կրում նաև գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում։

Տ վյալ նե րը բա ցա հայ տում են մի հե տաքր քիր մի տում։ Եթե են թադ րենք, որ տար բեր խմ բե րի շր ջա-
նում բա ցա հայտ ման ցու ցա նիշ նե րը գրե թե նույնն են (ին չը պար տա դիր պայ ման չէ), ապա կթ վա, որ 
խն դի րը շատ ավե լի խորն է եղել ան ցյա լում և ներ կա յումս ավե լի քիչ է տա րած ված։ Եթե 45-59 տա-
րե կան կա նանց 10.9% -ը և 35-44 տա րե կան կա նանց 9.1%-ն են նշել, որ սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րի 
են են թարկ վել ման կա կան տա րի քում, ապա այս ցու ցա նի շը նվա զում է մինչև 8.2%` 25-34 տա րե կան-
նե րի, և 4.2%` 15-24 տա րե կան նե րի դեպ քում։ 

Այնուամենայնիվ, խն դի րը շա րու նա կում է գո յու թյուն ու նե նալ, և ավե լի շատ ժա մա նակ ու հե տա զո-
տու թյուն ներ են պա հանջ վում նրա իրա կան ծա վալ նե րը ճշ տե լու և ար դյու նա վետ լու ծումն եր գտ նե լու 
հա մար։

Ս ՏԻ ՊՈ ՂԱ ԿԱՆ ԱՌԱ ՋԻՆ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ Ր� ԹՅ�Ն

 Կա նանց նաև հարց է առա ջադր վել իրենց առա ջին սե ռա կան հա րա բե րու թյան վե րա բե րյալ։ 

Ա ղյու սակ 4.3 -ը հս տակ ցույց է տա լիս, որ ընտ րան քի կա նանց գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը (94.9%) 
առա ջին ան գամ ցան կա ցել է սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ, 2.1% -ը չի ցան կա ցել, բայց դա տե-
ղի է ու նե ցել։

 



- 102 -

Ա ղյ# սակ 4.3. Առա ջին սե ռա կան հա րա բե ր# թյան պատ կե րը
 Սե ռա կան փորձ � նե ցող 15-59 տա րե կան այն կա նանց մաս նա բա ժի նը, ով քեր իրենց առա ջին սե ռա կան փոր-
ձը նկա րագ ր�մ են հետ ևյալ ձևով` (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Ո
ւ զ

ել
 է

  
սե

 ռա
 կա

ն 
հա

-
րա

 բե
 ր#

 թ
յ#

ն 
#

 նե
 նա

լ

Չ
ի 

#
 զե

լ,
 

բա
յց

 #
 նե

 ցե
լ 

է 
սե

 ռա
 կա

ն 
հա

 րա
 բե

 ր#
-

թ
յ#

ն

Ս
 տ

ի պ
ել

 ե
ն 

սե
 ռա

 կա
ն 

հա
-

րա
 բե

 ր#
 թ

յ#
ն 

#
 նե

 նա
լ

Չ
 գի

 տ
ի/

 
 չի

 հ
ի շ

#
մ

Հ
 րա

 ժա
ր վ

ել
 

է/
 պ

ա
 տ

ա
ս-

խ
ա

ն 
չկ

ա

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը
 %

Կ
ա

 նա
նց

 
 թ

ի վ
ը 

 (ո
վ ք

եր
 

սե
 ռա

 կա
ն 

հա
-

րա
 բե

 ր#
 թ

յ#
ն 

են
 #

 նե
 ցե

լ)

Տա
 րի

ք

15-24 95.1 0.0 0.0 0.0 4.9 100.0 107
15-19 ... ... ... ... ... 3
20-24 95.0 0.0 0.0 0.0 5.0 100.0 104
25-34 96.0 1.7 0.0 0.5 1.8 100.0 451
35-44 95.2 1.7 0.0 0.7 2.4 100.0 656
45-59 94.2 2.6 0.1 0.4 2.7 100.0 1,153

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 94.8 2.4 0.0 0.4 2.4 100.0 1,710
Եր ևան 92.4 3.1 0.0 0.2 4.3 100.0 668
Այլ քա ղա քային 96.5 1.9 0.0 0.5 1.1 100.0 1,042
Գյու ղա կան 95.0 1.2 0.1 0.7 3.0 100.0 657

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Երբ ևէ  

չա մուս նա ցած       

Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած 95.3 2.0 0.0 0.6 2.1 100.0 2,082

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 91.8 2.4 0.0 0.0 5.8 100.0 285

Ե
 րե

 խ
ա

-
նե

 րի
  

թ
ի վ

ը 0 84.3 5.2 0.0 0.0 10.5 100.0 88
1-2 95.3 2.5 0.0 0.4 1.8 100.0 1,495
3+ 95.4 0.9 0.0 0.6 3.1 100.0 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել ... ... ... ... ... 4

Ընդ հա նուր 
տար րա կան 93.6 1.9 0.0 0.0 4.5 100.0 101

Ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ 95.3 1.8 0.0 0.6 2.3 100.0 962

Մի ջին մաս նա-
գի տա կան 95.5 1.9 0.1 0.3 2.2 100.0 823

Բարձ րա գույն 93.3 2.9 0.0 0.6 3.2 100.0 477

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 95.5 1.4 0.0 0.7 2.4 100.0 1,467
Աշ խա տող 93.8 3.3 0.1 0.1 2.7 100.0 742
Սե զո նային  
աշ խա տանք 93.8 2.5 0.0 0.0 3.7 100.0 143

Այլ ... ... ... ... ... 15
Ըն դա մե նը 94.9 2.1 0.0 0.5 2.5 100.0% 2,367

Ի հար կե, հնա րա վոր է, որ հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց մե ծա մաս նու թյու նը ցան կա ցել է սե ռա-
կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ հենց առա ջին սե ռա կան փոր ձի ժա մա նակ, այնուամենայնիվ «ս տի պել 
են սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ» պա տաս խա նի դեպ քում ար ձա նագր ված 0 տո կո սը թվում 
է ան հա վա նա կան և ան տրա մա բա նա կան։ Բա ցի այդ, այս զե կույ ցում ավե լի վաղ ներ կա յաց ված 
ակն հայտ բա ցատ րու թյու նը, որ դեմ առ դեմ հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում քն նար կե լու պա րա գա յում 
կա նայք կա րող են սե ռա կան բռ նու թյու նը մշա կու թային և սո ցիալա կան տե սան կյու նից ան հար մար 
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հա մա րել, վե րա բե րում է նաև ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյա նը։ Նրանք կա րող են հա մա-
րել, որ այս փաս տի ըն դու նու մը կա րող է վնաս հասց նել իրենց բա րի համ բա վին։ Տրա մա բա նու թյան 
այս գի ծը հան գեց րել է նրան, որ ստի պո ղա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե ցած հարց վող ներն 
այլ պա տաս խան են ընտ րել։ Հնա րա վոր է, որ նրանք նա խընտ րել են ասել, որ չեն հի շում (տ վյալ 
հար ցին պա տաս խա նած կա նանց 0.5% -ը հենց այս տար բե րակն է ընտ րել), կամ ընդ հան րա պես պա-
տաս խան չտալ (2.5%)։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ հիմն ա կա նում հարց ված նե րի տար բեր են թախմ բե րի միջև կար ծիք նե րի տար-
բե րու թյուն չկա կամ շատ փոքր է, հատ կա պես «Դուք ու զո՞ւմ էիք սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե-
նալ» հար ցի պա տաս խան նե րի դեպ քում։ Սա կայն առ կա է մի էա կան բա ցա ռու թյուն։ Այս դեպ քում 
երե խա նե րի թիվն ակն հայ տո րեն կար ևոր գոր ծոն է։ Որ քան ավե լի շատ երե խա ներ ու նի կի նը, այն-
քան ավե լի շատ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ նա ցան կա ցել է սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ 
առա ջին ան գամ, և ավե լի պա կաս է հա վա նա կա նու թյու նը, որ չի ցան կա ցել, բայց դա տե ղի է ու նե-
ցել։ Հա կադ րու թյունն ավե լի ցայ տուն է երե խա չու նե ցող և երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող կա նանց 
միջև։ Այս հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում հնա րա վոր չէ բա ցատ րու թյուն գտ նել, քա նի որ հարց-
վող նե րին չեն ուղղ վել պատ ճառ նե րի և այլ հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ հար ցեր։ 

Ա վե լի պա կաս ակ նա ռու է քա ղա քաբ նակ նե րի և գյու ղաբ նակ նե րի միջև տար բե րու թյու նը` հիմն ա կա-
նում եր ևա նաբ նակ նե րի շնոր հիվ։ Իրենց կամ քով առա ջին ան գամ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե-
ցող նե րի տո կոսն ավե լի ցածր է, իսկ ցան կու թյուն չու նե ցող նե րի նը ավե լի բարձր` այլ քա ղա քային և 
հատ կա պես գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի կա նանց շր ջա նում։ 

Անհ րա ժեշտ է նաև նշել, որ կր թա կան գոր ծո նը, որը շատ կար ևոր է մնա ցած այլ դեպ քե րում, այս-
տեղ, ըստ էու թյան, որ ևէ նշա նա կու թյուն չու նի։ 

Այս պի սով, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հարց մա նը մաս նակ ցած երբ ևէ սե ռա կան կյան քով ապ րած 
կա նանց մե ծա մաս նու թյու նը կա րո ղա ցել է վե րահս կել առա ջին սե ռա կան հա րա բե րու թյան հան գա-
մանք նե րը և/ կամ առա ջին ան գամ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն է ու նե ցել սո ցիալա կան և մշա կու-
թային առու մով ըն դու նե լի իրա վի ճակ նե րում։
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Գ ԼՈՒԽ 5. ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ Զ� ԳԸՆ ԿԵ ՐՈՋ ԿՈՂ ՄԻՑ ԲՌ Ն� ԹՅ� ՆԸ ԵՎ 
ԿՆՈՋ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԵՎ ՄՏԱ ՎՈՐ ԱՌՈՂ Ջ� ԹՅ� ՆԸ

 Ա ռող ջա կան խն դիր նե րը, մաս նա վո րա պես առող ջա կան լավ կար գա վի ճա կը ըն տա նի քի բա րե կե-
ցու թյան գրա վա կանն է: Կեն սա բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված` կնոջ 
կյան քի մի ջին տևո ղու թյու նը տղա մարդ կանց հա մե մա տու թյամբ 6-7 տա րի ավե լի է։ Հա յաս տա նում 
նույն պես պահ պան վում է այս օրի նա չա փու թյու նը։ Գեն դե րային տե սան կյու նից այս տար բե րու թյու նը 
մա սամբ բա ցատր վում է կեն սա բա նա կան գոր ծո նով` ավե լի շատ տղա ներ են ծն վում, քան աղ ջիկ-
ներ, բայց կա նայք ապ րում են ավե լի եր կար, քան տղա մար դիկ։ Այնուամենայնիվ, այդ տար բե րու-
թյան մա կար դակն էա կա նո րեն կախ ված է երկ րի ընդ հա նուր սո ցիալ-տն տե սա կան իրա վի ճա կից։

 ԿԱ ՆԱՆՑ ՄՏԱ ՎՈՐ ԵՎ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԱՌՈՂ Ջ� ԹՅԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆՆ ԸՍՏ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ  
ԲՆ� ԹԱԳ ՐԻՉ ՆԵ ՐԻ 

Այս հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում, հիմն վե լով ստորև ներ կա յաց ված տվյալ նե րի վրա, կնոջ 
առող ջու թյու նը դի տարկ վում է տար բեր տե սան կյուն նե րից, ինչ պի սին ̀են առող ջա կան վի ճա կը, ինք-
նագ նա հա տա կա նը, նե րա ռյալ ֆի զի կա կան և մտա վոր առող ջու թյան հար ցե րը` խմե լը, ծխե լը, դե-
ղո րայք օգ տա գոր ծե լը, ինչ պես նաև առող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վե լը կամ դրան ցից 
օգտ վե լ� խո չըն դոտ նե րը։ Այս հար ցե րին ան դրա դարձ է կա տար վել նաև սե ռա կան զու գըն կե րոջ 
կող մից բռ նու թյան և կնոջ ֆի զի կա կան և մտա վոր առող ջու թյան միջև կա պի տե սան կյու նից։
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 Կա նանց կող մից իրենց ֆի զի կա կան առող ջ# թյան գնա հա տա կա նը 

 � Ընդ հա ն#ր առող ջա կան վի ճա կի բն# թագ ր# մը

 Ա ղյ# սակ 5.1. Ընդ հա ն#ր առող ջա կան վի ճա կը 
Ընտ րան քի 15-59 տա րե կան կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի, 
ով քեր գնա հա տել են իրենց առող ջա կան վի ճա կը (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Գե րա զանց Լավ Բա վա-
րար

Ան բա-
վա րար Վատ Ըն դա մե նը

 %
Կա նանց թի վը 

 (բո լո րը)

Տա
 րի

ք

15-24 38.5 50.3 9.5 1.7 0.0 100.0 297
15-19 47.5 44.6 7.4 0.5 0.0 100.0 128
20-24 31.7 54.6 11.1 2.6 0.0 100.0 169

25-34 14.2 58.8 21.7 5.0 0.3 100.0 518
35-44 7.4 42.1 37.3 12.0 1.2 100.0 705
45-59 4.3 29.1 43.0 20.8 2.8 100.0 1,229

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 10.3 39.6 34.2 14.3 1.6 100.0 2,011
Եր ևան 8.6 43.1 35.6 11.2 1.5 100.0 792
Այլ քա ղա-
քային 11.5 37.2 33.3 16.3 1.7 100.0 1,219

Գյու ղա կան 11.5 42.3 33.2 11.4 1.6 100.0 738

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Երբ ևէ  

չա մուս նա ցած 28.2 51.1 17.1 3.3 0.3 100.0 382

Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած 8.7 40.4 35.9 13.8 1.2 100.0 2,082

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 1.0 25.6 41.8 25.1 6.5 100.0 285

Ե
 րե

 խ
ա

-
նե

 րի
  

թ
ի վ

ը 0 25.3 51.3 17.6 4.6 1.2 100.0 470
1-2 8.4 40.8 36.0 13.0 1.8 100.0 1,495
3+ 6.1 32.7 39.8 19.8 1.6 100.0 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել … … … … … 8

Ընդ հա նուր 
տար րա կան 8.3 24.3 35.4 31.4 0.6 100.0 118

Ընդ հա նուր  
միջ նա կարգ 11.2 36.8 36.0 13.9 2.1 100.0 1,104

Մի ջին մաս նա-
գի տա կան 9.4 40.6 32.6 15.2 2.2 100.0 881

Բարձ րա գույն 11.9 48.9 32.1 7.1 0.0 100.0 638

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 11.9 37.6 34.4 14.6 1.5 100.0 1,712
Աշ խա տող 9.0 47.1 31.9 10.1 1.9 100.0 873
Սե զո նային  
աշ խա տանք 6.3 32.4 39.0 21.5 0.8 100.0 149

Այլ … … … … … 15
Ըն դա մե նը 10.6 40.3 33.9 13.5 1.7 100.0% 2,749

Այն հար ցին, թե ինչ պես կա րող են բնու թագ րել իրենց ընդ հա նուր առող ջա կան վի ճա կը, հարց մա նը 
մաս նակ ցած կա նանց 10.6% -ը ել է «գե րա զանց», 15.2% -ը` «վատ» (13.5% -ը) կամ «շատ վատ» (1.7%), 
ընդ որում` քա ղա քաբ նակ նե րի դեպ քում այդ ցու ցա նիշն ավե լի բարձր է (15.9%), քան գյու ղաբ նակ նե-
րի մոտ (13.0%)։ Իրենց ընդ հա նուր առող ջա կան վի ճա կը «վատ» կամ «շատ վատ» գնա հա տող նախ-
կի նում ամուս նա ցած կա նանց տո կո սը եր կու ան գամ բարձր է ներ կա յում ամուս նա ցած նե րի և ինն 
ան գամ` չա մուս նա ցած կա նանց ցու ցա նիշ նե րի հա մե մա տու թյամբ։ Կր թա կան մա կար դա կը նույն-
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պես նշա նա կա լի տար բե րու թյուն նե րի գոր ծոն է. որ քան բարձր է կր թու թյան մա կար դա կը, այն քան 
ցածր է առող ջա կան վի ճա կի «վատ» գնա հա տա կա նը (բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց 7.1% -ը և 
միջ նա կարգ կր թու թյամբ կա նանց 16.0%-ն այս պես են բնու թագ րում իրենց ընդ հա նուր առող ջա կան 
վի ճա կը)։ Առող ջա կան վի ճա կը «վատ» գնա հա տած կա նանց թիվն աճում է նաև երե խա նե րի քա-
նա կու թյա նը զու գա հեռ (ե րե խա չու նե ցող կա նանց 5.8% -ը, մեկ կամ եր կու երե խա ու նե ցող կա նանց 
14.8% -ը և երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող նե րի 21.4% -ը )։

 � Ա ռող ջ# թյ# նը և քայ լե լ# կա րո ղ# թյ# նը վեր ջին 4 շա բաթ նե րի ըն թաց ք#մ 
 Կա նանց 5.2% -ը նշել է, որ վեր ջին 4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում ու նե ցել է առող ջա կան շատ խն դիր ներ: 
Ընդ որում, այս ժա մա նա կա հատ վա ծում առող ջա կան «շատ խն դիր ներ» գնա հա տա կա նը (մաս նա-
վո րա պես քայ լե լու կա րո ղու թյան հետ կապ ված) գրե թե եր կու ան գամ ավե լի բարձր է ներ կա յում 
ամուս նա ցած (4.6%) և շուրջ 5 ան գամ ավե լի` նախ կի նում ամուս նա ցած կա նանց (13.4%), քան երբ ևէ 
չա մուս նա ցած կա նանց (2.6%) շր ջա նում։ 

Ա ռող ջա կան շատ խն դիր ներ (ի նչն ար տա ցոլ վում է նրանց քայ լե լու կա րո ղու թյամբ) ու նե ցող կա նանց 
տո կո սը գրե թե եր կու ան գամ ավե լի ցածր է գյու ղա կան տա րածք նե րում (3.2%), քան քա ղա քաբ նակ 
կա նանց (6.0%) դեպ քում։

« Շատ խն դիր ներ» պա տաս խա նի ամե նա ցածր գնա հա տա կա նը գրանց վել է բարձ րա գույն կր թու-
թյամբ կա նանց շր ջա նում (1.7%)։ Հարկ է նշել, որ վեր ջին 4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում նման շատ խն-
դիր ներ ու նե ցող հարց վող նե րի տո կոսն ավե լի բարձր է չաշ խա տող (5.7%), քան աշ խա տող կա նանց 
շր ջա նում (4.6%)։ Ընդ հա նուր առ մամբ հարց մա նը մաս նակ ցած կա նան ցից յու րա քան չյուր հին գե րոր-
դը (21.9%) նշել է, որ ու նի որոշ խն դիր ներ կամ շատ խն դիր ներ։

 �  Ցա վեր կամ ան հանգս տ# թյ#ն վեր ջին 4 շա բաթ նե րի ըն թաց ք#մ
 Հարց մա նը մաս նակ ցած 2749 կա նան ցից գրե թե յու րա քան չյուր երկ րոր դը նշել է, որ վեր ջին 4 շա-
բաթ նե րի ըն թաց քում ցա վեր կամ ան հանգս տու թյուն չի ու նե ցել: Ընդ որում, նման լա վա տե սա կան 
կար ծիք հայտ նած կա նանց տո կո սը կտ րուկ նվա զել է երի տա սարդ նե րից դե պի ավե լի տա րեց կա-
նանց են թա խումբ (15-24 տա րե կան նե րի են թախմ բում 88.9% -ից մինչև 45-59 տա րե կան նե րի` 30.7%)։ 
Քա ղա քային և գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի կտր ված քով այս ցու ցա նի շի էա կան տար բե րու թյուն չի 
գրանց վել։

 Հարց ման մաս նա կից նե րի 5.4% -ը նշել է, որ վե րը նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում ու նե ցել է ան տա նե-
լի ցավ կամ ան հանգս տու թյուն։ Այս կա տե գո րիայում ամուս նա ցած կա նանց տո կո սը 9 ան գամ ավե լի 
բարձր է (5.4%), քան չա մուս նա ցած նե րի նը (0.6%)։ Խն դիրն ու ղիղ փոխ կա պակց վում է երե խա նե րի 
թվի հետ (1.1%` երե խա չու նե ցող և 7.4%` երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող կա նայք) և հա կա դարձ` կր թա-
կան մա կար դա կի հետ (միջ նա կարգ կր թու թյամբ հարց վող ներ` 5.3% և բարձ րա գույն` 2.3%)։ Ինչ վե-
րա բե րում է «զ բաղ վա ծու թյան» գոր ծո նին, ապա ցու ցա նիշն ավե լի բարձր է չաշ խա տող և սե զո նային 
աշ խա տանք կա տա րող կա նանց շր ջա նում (հա մա պա տաս խա նա բար` 5.7% և 6.9%)։

 �  Հի շո ղ# թյան հետ կապ ված խն դիր ներ վեր ջին 4 շա բաթ նե րի ըն թաց ք#մ
 Հարց մա նը մաս նա կից կա նանց 75.4% -ը նշել է, որ հի շո ղու թյան հետ կապ ված որ ևէ խն դիր չի ու նե-
ցել վեր ջին 4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում, իսկ հարց վող նե րի 1.5%-ն ար ձա նագ րել է հի շո ղու թյան հետ 
կապ ված շատ կամ չա փա զանց շատ խն դիր ներ։ Այս կա տե գո րիայում առա վել խո ցե լի են 45-59 տա-
րե կան կա նայք (2.8%), քա ղա քաբ նակ կա նայք (1.8%` գյու ղաբ նակ նե րի 0.8% -ի դի մաց) և նախ կի նում 
ամուս նա ցած կա նայք (4.1%` ներ կա յում ամուս նա ցած կա նանց 1.5% -ի դի մաց)։ «Ե րե խա նե րի թվի» և 
«զ բաղ վա ծու թյան» գոր ծոն ներն ազ դե ցու թյուն չեն ու նե ցել այս ցու ցա նի շի վրա։ 

Ինչ վե րա բե րում է «կր թա կան մա կար դա կի» գոր ծո նին, ապա հի շո ղու թյան հետ կապ ված շատ կամ 
չա փա զանց շատ խն դիր նե րի ամե նա ցածր տո կո սը գրանց վել է միջ նա կարգ և բարձ րա գույն կր թու-
թյուն ստա ցած կա նանց շր ջա նում (հա մա պա տաս խա նա բար` 0.6% և 0.7%)։

 Դե ղո րայ քի օգ տա գոր ծ# մը վեր ջին 4 շա բաթ նե րի ըն թաց ք#մ
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 �  Դե ղո րայքն ըն դ#ն վել է հանգս տա նա լ# կամ քնե լ# նպա տա կով 
Ըստ հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի, վեր ջին 4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում կա նանց 88.2% -ը հանգս տա-
նա լու կամ քնե լու նպա տա կով դե ղո րայք չի ըն դու նել։ Հարց ման մաս նա կից նե րի 8.5% -ը նման դե ղո-
րայք ըն դու նել է մեկ կամ եր կու ան գամ, 2.2% -ը` մի քա նի ան գամ և միայն 1.1% -ը` հա ճախ։ Ընդ որում, 
նման դե ղո րայք ըն դու նող քա ղա քաբ նակ կա նանց տո կո սը (13.2%) 1.7 ան գամ ավել է գյու ղաբ նակ 
կա նանց նույն ցու ցա նի շի հա մե մա տու թյամբ (8.0%)։ Եր ևա նաբ նակ նե րի շր ջա նում այն նույ նիսկ ավե-
լի բարձր է (14.9%)։ Ինչ վե րա բե րում է ամուս նա կան կար գա վի ճա կին, ապա նման դե ղո րայք օգ տա-
գոր ծող նե րի տո կո սը բարձր է նախ կի նում ամուս նա ցած կա նանց շր ջա նում (19.1%), իսկ «կր թու թյան» 
գոր ծո նով ամե նա ցածր ցու ցա նի շը գրանց վել է բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում (5.5%)։ 
«Ե րե խա նե րի թվի» և «զ բաղ վա ծու թյան» գոր ծոն նե րը չեն ազ դում կա նանց կող մից նման դե ղո րայ քի 
օգ տա գործ ման վրա։

 �  Ցա վազրկ ման նպա տա կով օգ տա գործ ված դե ղո րայք
 Հարց մա նը մաս նակ ցած կա նան ցից գրե թե յու րա քան չյուր երկ րոր դը (հարց վող նե րի 43.8% -ը) վեր ջին 
4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում օգ տա գոր ծել է ցա վազր կող դե ղա մի ջոց: Ընդ որում, հարց վող նե րի 27.4%-
ն այն օգ տա գոր ծել է հա զիվ մեկ կամ եր կու ան գամ, 10.1% -ը` մի քա նի ան գամ, իսկ 6.3% -ը` հա ճախ։ 
Ցա վազր կող նե րի օգ տա գոր ծումն ու ղիղ փոխ կա պակց վում է տա րի քի հետ. եթե 15-24 տա րե կան կա-
նանց են թախմ բում նման դե ղա մի ջոց ներ ըն դու նել է հարց վող նե րի միայն 12.7% -ը, ապա 45-59 տա-
րե կան նե րի են թախմ բում այդ ցու ցա նի շը կազ մում է 54.0%։ 

Ինչ վե րա բե րում է ամուս նա կան կար գա վի ճա կին, ապա նման դե ղա մի ջոց ներ օգ տա գոր ծող ամուս-
նա ցած կա նանց տո կո սը 3 ան գամ ավե լի բարձր է, քան երբ ևէ չա մուս նա ցած նե րի նը (47.5% -ը` 16.2% 
-ի դի մաց)։ Եթե ցա վազր կող դե ղո րայք օգ տա գոր ծող քա ղա քաբ նակ և գյու ղաբ նակ կա նանց միջև 
էա կան տար բե րու թյուն ներ չեն գրանց վել, ապա իրա վի ճակն այլ է կր թա կան մա կար դա կի դեպ քում. 
նման դե ղա մի ջոց ներ օգ տա գոր ծող կա նանց տո կո սը 1.5 ան գամ ավե լի ցածր է բարձ րա գույ նա վարտ 
կա նանց շր ջա նում (5.0%)` ի տար բե րու թյուն միջ նա կարգ կր թու թյամբ կա նանց (7.2%)։ Ցա վազր կող-
նե րի օգ տա գոր ծումն ու ղիղ փոխ կա պակց վում է հարց վող նե րի երե խա նե րի քա նա կին (ե րե խա չու նե-
ցող կա նանց 1.7% -ը` 3 կամ ավե լի երե խա ու նե ցող նե րի 7.7% -ի դի մաց)։ «Զ բաղ վա ծու թյան» գոր ծո նը 
ցա վազր կող նե րի օգ տա գործ ման մեջ էա կան տար բե րու թյուն ներ ի հայտ չի բե րում։

 �  Դե ղո րայ քի օգ տա գոր ծ#մ ընկճ ված կամ ճնշ ված չզ գա լ# հա մար
 Հարց մա նը նա խոր դած 4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում կա նանց 5.1%-ն առն վազն մեկ ան գամ օգ տա գոր-
ծել է հա կա դեպ րե սանտ։ Ինչ պես նա խորդ եր կու դե ղո րայ քի դեպ քում, հա կա դեպ րե սանտ նե րի օգ-
տա գոր ծու մը տա րի քի հետ աճում է։ Ըստ երե խա նե րի թվի, կր թու թյան մա կար դա կի և զբաղ վա ծու-
թյան գոր ծոն նե րի` հա կա դեպ րե սանտ նե րի օգ տա գործ ման էա կան տար բե րու թյուն ներ չկան։ Մյուս 
կող մից նշա նա կա լի տար բե րու թյուն ներ են դիտ վում գյու ղա կան և քա ղա քային բնա կա վայ րե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի միջև (հա մա պա տաս խա նա բար` 3.3% և 5.7%)։

 Վեր ջին 4 շա բաթ նե րի ըն թաց ք#մ ի հայտ եկած ընդ հա ն#ր առող ջա կան խն դիր ներ 

Այս հար ցի նպա տակն էր սահ մա նել հարց մա նը նա խոր դած 4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում կա նանց մոտ 
ար ձա նագր ված կոնկ րետ առող ջա կան խն դիր նե րի առ կա յու թյու նը, նե րա ռյալ` հա ճա խա կի գլ խա-
ցա վեր, վատ ախոր ժակ, ան քնու թյուն, ձեռ քե րի դող, վա խի զգա ցում, անընդ հատ հոգ նա ծու թյուն և 
այլն, այ սինքն` առա վե լա պես հո գե սո մա տիկ բնույ թի ախ տա նիշ ներ:

Տ վյալ նե րի հա մա ձայն` հարց մա նը մաս նակ ցած 2749 կա նանց 65.7% -ը մատ նան շել է վե րոն շյալ ախ-
տա նիշ նե րից գո նե մե կը։ Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս առան ձին ախ տա նիշ նե րի 
հետ ևյալ պատ կե րը` հարց ման մաս նա կից նե րի 48.8% -ը նշել է, որ ու նի հա ճա խա կի գլ խա ցա վեր, 12.3% 
-ը` վատ ախոր ժակ, 28.5% -ը վատ է քնում, 12.7% -ը վա խի զգա ցում է ու նե նում, 13.2% -ի ձեռ քե րը դո ղում 
են, 27.5% -ը լար ված է, 11.9%-ն ու նի մար սո ղա կան խն դիր ներ, 7.9% -ը` հս տակ մտա ծե լու դժ վա րու թյուն, 
9.0% -ը դժ բախտ է, 12.5% -ը սո վո րա կա նից ավե լի շատ է լաց լի նում, 12.4%-ն ամե նօ րյա գոր ծե րից հա-
ճույք չի ստա նում, 8.6% -ը դժ վա րա նում է որո շումն եր կա յաց նել, 7.7% -ը կար ծում է, որ տու ժում է իր 
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ամե նօ րյա աշ խա տան քը, 11.5% -ը չի կա րո ղա նում օգ տա կար լի նել կյան քում, 13.7% -ը կորց րել է հե-
տաքրք րու թյունն այն ամե նի հան դեպ, ին չից սո վո րա բար հա ճույք է ստա ցել, 3.1%-ն իրեն ոչ պի տա-
նի մարդ է զգում, 1.9% -ը կյան քին վերջ տա լու միտք է ու նե ցել, 19.2%-ն անընդ հատ հոգ նա ծու թյուն է 
զգում, 11.9% -ը ստա մոք սում ան հանգս տու թյուն է զգում, իսկ 27.6% -ը շուտ հոգ նում է։ Անհ րա ժեշտ է 
նշել, որ որ քան ավե լի մեծ է կա նանց տա րի քը, այն քան մեծ է նշ ված ախ տա նիշ նե րի տո կո սը։ 

Ինչ վե րա բե րում է հիմն ա կան ախ տա նիշ նե րին, տար բե րու թյու նը գյու ղաբ նակ և քա ղա քաբ նակ կա-
նանց միջև մեծ չէ։ Սա կայն Եր ևա նում բնակ վող կա նանց մոտ այս ախ տա նիշ նե րը զգա լիորեն ավե-
լի մեծ տո կոս են կազ մում, մաս նա վո րա պես` գլ խա ցա վե րի (50.3%), նյար դայ նու թյան և լար վա ծու-
թյան (32.7%), անընդ հատ հոգ նած զգա լու (22.7%), սո վո րա կա նից ավե լի հա ճախ լաց լի նե լու (14.8%) և  
հս տակ մտա ծե լու դժ վա րու թյուն ու նե նա լու (9.2%) ախ տա նիշ նե րի պա րա գա յում։ Բո լոր ախ տա նիշ-
նե րի առու մով ամե նա բարձր ցու ցա նի շը գրանց վել է նախ կի նում ամուս նա ցած կա նանց շր ջա նում. 
նրանց 70.0% -ը նշել է գլ խա ցա վե րի, 47.5% -ը` ան քնու թյան և 43.4% -ը` նյար դայ նա ցած կամ լար ված և 
անընդ հատ հոգ նած զգա լու մա սին։ Հիմն ա կան ախ տա նիշ նե րը հա ճա խա նում են նաև «ե րե խա նե րի 
թվի» ավե լաց մա նը զու գըն թաց։ Երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող հարց վող նե րի 78.2% -ը նշել է գո նե 
մեկ ախ տա նիշ։ Մյուս կող մից, այդ ախ տա նիշ նե րը հա կա դարձ փոխ կա պակց վում են կր թու թյան մա-
կար դա կին։ Եթե տար րա կան կր թու թյամբ հարց վող նե րի 79.4% -ը նշել է որ ևէ մեկ ախ տա նիշ, ապա 
բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում այդ ցու ցա նի շը զգա լիորեն ցածր է (56.0%)։ Ինչ վե րա-
բե րում է «զ բաղ վա ծու թյան գոր ծո նին», ապա այդ ախ տա նիշ նե րի առու մով աշ խա տող և չաշ խա տող 
կա նանց միջև տար բե րու թյու նը մեծ չէ, մինչ դեռ տո կո սային հա րա բե րու թյու նը շատ ավե լի բարձր է 
այն կա նանց շր ջա նում, ով քեր սե զո նային աշ խա տանք ու նեն (72.9%)։

Ինք նաս պա ն# թյան մա սին մտ քեր կամ փոր ձեր 

Հարց մա նը մաս նակ ցած 2749 կա նանց 1.6% -ը երբ ևէ կյան քին վերջ տա լու միտք է ու նե ցել, իսկ նրան-
ցից յու րա քան չյուր եր րոր դը (31.4%) իս կա պես ինք նաս պա նու թյան փորձ է կա տա րել։ 35-44 տա րե-
կան կա նայք և նախ կի նում ամուս նա ցած կա նայք ավե լի են հակ ված մտա ծե լու իրենց կյան քին վերջ 
տա լու մա սին (հա մա պա տաս խա նա բար` 3.1% և 2.9%)։ 15-19 տա րե կան առա վել կրտ սեր են թախմ բում 
միայն 1.0%-ն է երբ ևէ մտա ծել իր կյան քին վերջ տա լու մա սին, սա կայն նրան ցից ոչ ոք ինք նաս պա-
նու թյան փորձ չի կա տա րել։ 

Երբ ևէ իրենց կյան քին վերջ տա լու մա սին մտ քեր ու նե ցած և նրանց մեջ ինք նաս պա նու թյան փորձ 
կա տա րած կա նանց տո կոսն ավե լի բարձր է քա ղա քաբ նակ նե րի շր ջա նում` գյու ղաբ նակ նե րի հա մե-
մա տու թյամբ (հա մա պա տաս խա նա բար` 1.7% -ը` 1.5% -ի դի մաց և 38.9% -ը` 10.5% -ի դի մաց)։ Այդ ցու ցա-
նի շը էլ ավե լի բարձր է Եր ևա նի բնա կիչ նե րի շր ջա նում։ Այս տեղ կյան քին վերջ տա լու մտ քեր ու նե ցած 
կա նան ցից յու րա քան չյուր եր րոր դը (33.3%) իս կա պես ինք նաս պան լի նե լու փորձ է կա տա րել։ Ինք-
նաս պա նու թյան փորձ կա տա րած կա նանց տո կո սը հա րա բե րա կա նո րեն բարձր է նաև ներ կա յում 
ամուս նա ցած (30.6%) և նախ կի նում ամուս նա ցած (60.0%) կա նանց շր ջա նում` չա մուս նա ցած կա նանց 
հա մե մա տու թյամբ (0%), այ սինքն` իրենց կյան քին վերջ տա լու միտք ու նե ցող յու րա քան չյուր երկ րորդ 
և եր րորդ կի նը` հա մա պա տաս խա նա բար։ 

Ինչ վե րա բե րում է կր թա կան մա կար դա կին, ապա պատ կե րը հետ ևյալն է` երբ ևէ իրենց կյան քին 
վերջ տա լու մա սին մտա ծած և ինք նաս պա նու թյան փորձ կա տա րած հարց վող նե րի տո կոսն ավե լի 
բարձր է բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող նե րի, քան ընդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյամբ կա նանց 
շր ջա նում (հա մա պա տաս խա նա բար` 2.1% -ը` 1.4% -ի դի մաց և 53.8% -ը` 31.1% -ի դի մաց)։ Այլ կերպ ասած, 
բարձ րա գույն կր թու թյամբ յու րա քան չյուր երկ րորդ կի նը, որ երբ ևէ մտա ծել է վերջ տալ իր կյան քին, 
ինք նաս պա նու թյան փորձ է կա տա րել։

«Զ բաղ վա ծու թյան» գոր ծո նի պա րա գա յում մի տու մը նման է թե՛ կյան քին վերջ տա լու մա սին մտա-
ծե լու և թե՛ ինք նաս պա նու թյան փորձ կա տա րե լու դեպ քե րի հա մար։ Սե փա կան կյան քին վերջ տա լու 
մա սին մտա ծած և ինք նաս պա նու թյան փորձ կա տա րած կա նանց տո կոսն ավե լի բարձր է աշ խա տող 
(հա մա պա տաս խա նա բար` 2.6% և 40.4%), քան չաշ խա տող (հա մա պա տաս խա նա բար` 1.2% և 26.0%) 
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կա նանց շր ջա նում։ 

Ինչ վե րա բե րում է «ե րե խա նե րի թվի» գոր ծո նին, ապա մի տու մը հա ման ման չէ կյան քին վերջ տա լու 
մա սին մտա ծե լու և ինք նաս պա նու թյան փորձ կա տա րե լու դեպ քե րի հա մար։ Չնա յած որ իրենց կյան-
քին վերջ տա լու միտք ու նե ցող նե րի տո կոսն ամե նա ցածրն է երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող կա նանց 
շր ջա նում (0.9%), այնուամենայնիվ այս տեղ ինք նաս պա նու թյան փորձ կա տա րած նե րի տո կոսն ամե-
նա բարձրն է գրանց վել (22.7%)։

Վ նա սա կար սո վո ր#յթ նե րի տա րած վա ծ# թյ# նը

 �Ծ խե լը
 Հարց վող նե րի 3.8% -ը դրա կան է պա տաս խա նել «Դուք հի մա ծխու՞մ եք» հար ցին, 1.6% -ը ծխում է 
ամեն օր։ Հնա րա վոր է, որ հարց վող նե րից ոմանք չու զե նային հայտ նել իրենց ծխե լու մա սին, հաշ վի 
առ նե լով կա նանց ծխե լու նկատ մամբ լայն հա սա րա կու թյան բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը։
 Կա նանց ծխե լու վե րա բե րյալ այլ հե տա զո տու թյուն ներ միտ ված են են թադ րե լու, որ ծխելն ավե լի 
տա րած ված է կա նանց շր ջա նում, քան ցույց են տա լիս սույն հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը։ (Հա-
մա ձայն ՀԺԱՀ 2005թ. տվյալ նե րի, կա նանց 2.0% -ը ծխում է ամեն օր։ Ցու ցա նիշն ավե լի բարձր է (3%-
4%), երբ տվյալ նե րը բաշխ վում են ըստ կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի:

 Գծապատկեր 5.1. Կա նանց շր ջա ն#մ ծխե լ# վե րա բե րյալ տվյալ ներն ըստ կեն սագ րա կան 
բն# թագ րիչ նե րի `

8.0%
7.7%

6.6%

5.8%
5.1%

4.6%
4.1%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

Բարձրագույն կրթությամբ կանայք
Նախկինում ամուսնացած կանայք
Աշխատող կանայք

Ամենամեծ տարիքային խումբը (45-59 տարեկան կանայք)
Երեխա չունեցող կանայք
Երբևէ չամուսնացած կանայք
Քաղաքաբնակներ

Ծ խե լու ամե նա ցածր տո կո սը գրանց վել է տա րի քային ամե նաե րի տա սարդ են թախմ բի` 15-19 տա րե-
կան նե րի (0.8%), գյու ղաբ նակ նե րի (1.4%) և երեք ու ավե լի երե խա ու նե ցող կա նանց (1.8%) շր ջա նում։ 
Ի հա կադ րու թյուն ներ կա յում ծխող կա նանց տո կո սի (հարց վող նե րի 1.6% -ը ծխում է ամեն օր, իսկ 
2.2% -ը` եր բեմն), ներ կա յում չծ խող, բայց նախ կի նում երբ ևէ ծխած կա նանց տո կո սը շատ ավե լի ցածր 
է (հարց վող նե րի 0.1% -ը, ով քեր ներ կա յում չեն ծխում, նախ կի նում ծխել են ամեն օր, և 1.5% -ը` եր բեմն)։ 
Այս վի ճա կագ րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ծխե լը աս տի ճա նա բար ավե լի է տա րած վել կա նանց շր ջա-
նում, և ծխող նե րի տո կո սը ներ կա սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շր ջա նում մոտ 2.5 ան գամ ավե լի մեծ 
է նախ կին սերն դի հա մե մա տու թյամբ (հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց 3.8% -ը ներ կա յում ծխում է, 
մինչ դեռ ան ցյա լում ծխել է հարց վող նե րի 1.6% -ը )։

 � Ո գե լից խմիչ քի օգ տա գոր ծ# մը
 «Որ քա՞ն հա ճախ եք ոգե լից խմիչք օգ տա գոր ծում» հար ցին կա նանց 71.5% -ը պա տաս խա նել է, որ բո-
լո րո վին չի օգ տա գոր ծում, 0.3% -ը` խմում է գրե թե ամեն օր, 0.4% -ը` շա բա թը մեկ կամ եր կու ան գամ, 
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4.6% -ը` ամի սը 1-3 ան գամ, մինչ դեռ կա նանց 20.8% -ը հայտ նել է, որ ոգե լից խմիչք օգ տա գոր ծում է 
միայն եր բեմն (ա մի սը մեկ ան գա մից պա կաս)։ Փաս տո րեն, յու րա քան չյուր չոր րորդ կին տար բեր 
հա ճա խա կա նու թյամբ օգ տա գոր ծում է ոգե լից խմիչք։ Հարց վող նե րի 5.3% -ը ոգե լից խմիչք է օգ տա-
գոր ծում ամի սը 1-3 ան գամ կամ ավե լի հա ճախ (այ սու հետև` «հա ճախ»)։ Ըստ կեն սագ րա կան բնու-
թագ րիչ նե րի` տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ 

�� Ո գե լից խմիչք օգ տա գոր ծող նե րի տո կոսն ամե նա բարձրն է 35-44 տա րե կան նե րի են թախմ բում 
(6.8%), նախ կի նում ամուս նա ցած (8.3%), բարձ րա գույն կր թու թյամբ (6.5%) և աշ խա տող կա նանց 
(7.1%) շր ջա նում։ 

�� Ո գե լից խմիչ քի օգ տա գործ ման ամե նա ցածր տո կո սը գրանց վել է ամե նաե րի տա սարդ կա նանց 
տա րի քային են թախմ բում` 15-19 տա րե կան (0.5%), և գյու ղաբ նակ նե րի շր ջա նում (4.1%)։

 Հարց մա նը նա խոր դած 12 ամիս նե րին խմե լու հետ կապ ված առող ջա կան խն դիր ներ է ու նե ցել կա-
նանց 3.0% -ը, 2.6% -ը հայտ նել է դրա մա կան խն դիր ներ ու նե նա լու մա սին, մինչ դեռ միայն 0.3%-ն է նշել, 
որ ոգե լից խմիչք օգ տա գոր ծե լու պատ ճա ռով կոնֆ լիկտ ներ է ու նե ցել ըն տա նի քի և ըն կեր նե րի հետ։ 

Այս պի սով, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ոգե լից խմիչ քի օգ տա գոր ծու մը կա նանց կող մից Հա յաս տա-
նում սո ցիալա կան լուրջ խն դիր չէ, և դա հա մա պա տաս խա նում է կա նանց կող մից ոգե լից խմիչ քի 
օգ տա գործ ման նկատ մամբ հայ հա սա րա կու թյան ավան դա կան բա ցա սա կան կեց ված քին։

 ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ Զ� ԳԸՆ ԿԵ ՐՈՋ ՎԱՐ ՔԱԳ ԾԻ ԱԶ ԴԵ Ց� ԹՅ� ՆԸ ԿՆՈՋ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԵՎ ՄՏԱ ՎՈՐ 
ԱՌՈՂ Ջ� ԹՅԱՆ ՎՐԱ

 Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում նպա տակ է դր վել ոչ միայն գնա հա տել կնոջ առող ջա կան 
խն դիր նե րը և պար զել բռ նու թյան տե սակ նե րի տա րած վա ծու թյու նը, այլև բա ցա հայ տել սե ռա կան 
զու գըն կե րոջ վար քագ ծի, մաս նա վո րա պես` բռ նու թյան դրս ևո րումն ե րի հնա րա վոր ազ դե ցու թյու նը 
կնոջ ֆի զի կա կան և/ կամ մտա վոր առող ջու թյան վրա։

 Կար ևոր վել է այս ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ կա նանց ինք նագ նա հա տա կա նի պար զա բա նու մը: Հե-
տա զո տու թյան տվյալ նե րը ցույց են տվել որ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան որ ևէ տե սա-
կի են թարկ ված կա նանց գրե թե կե սը (51.5%) նշում են, որ իրենց սե ռա կան զու գըն կե րոջ վար քա գի ծը 
ոչ մի ազ դե ցու թյուն չի թո ղել իրենց ֆի զի կա կան կամ մտա վոր առող ջու թյան վրա, մինչ դեռ շուրջ 
մեկ եր րոր դը (27.8%) նշում է, որ այդ ազ դե ցու թյու նը փոքր է եղել, իսկ 13.1% -ը հա մա րում է, որ առող-
ջու թյան վրա նման վար քագ ծի ազ դե ցու թյու նը շատ մեծ է։ Անհ րա ժեշտ է նշել, որ որ քան բարձր է 
հարց վո ղի կր թա կան մա կար դա կը, այն քան իրենց առող ջու թյան վրա սե ռա կան զու գըն կե րոջ վար-
քագ ծի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան գնա հա տա կանն ավե լի մեծ է (այս պես մտա ծող բարձ րա գույն 
կր թու թյամբ կա նայք կազ մում են 31.2%, իսկ ընդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյուն ու նե ցող նե րը` 7.7%)։ 
Իրենց ֆի զի կա կան կամ մտա վոր առող ջու թյան վրա սե ռա կան զու գըն կե րոջ վար քագ ծի ու նե ցած 
ազ դե ցու թյան մա սին նշող նե րի տո կոսն առա վել ցածր է գյու ղաբ նակ (11.9%) և չաշ խա տող կա նանց 
(7.1%) շր ջա նում։

ԲՌ Ն� ԹՅԱՆ ԱԶ ԴԵ Ց� ԹՅ� ՆԸ ԿՆՈՋ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԿԱՄ ՄՏԱ ՎՈՐ ԱՌՈՂ Ջ� ԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ֆի զի կա կան առող ջ� թյան գնա հա տա կա նը խիստ տար բեր վում է սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից 
բռ նու թյան են թարկ ված և չեն թարկ ված կա նանց միջև: 

 � Ինք նազ գա ցո ղ# թյան գնա հա տա կա նը. իրենց առող ջու թյու նը որ պես «գե րա զանց» կամ «լավ» 
գնա հա տած հարց վող նե րի տո կո սը զգա լիորեն ցածր է սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան 
են թարկ ված կա նանց շր ջա նում` բռ նու թյան չեն թարկ ված նե րի հա մե մա տու թյամբ։ Ընդ որում, տար-
բե րու թյու նը կազ մում է մոտ 1.3 ան գամ հո գե բա նա կան բռ նու թյան (35.8%` 50.0% -ի դի մաց) և գրե-
թե 2 ան գամ` ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռ նու թյան պա րա գա յում (հա մա պա տաս խա նա բար` 23.8% -ը 
48.6% -ի դի մաց և 25.4% 47.1% -ի դի մաց)։ Իրա վի ճա կը միան գա մայն հա կա ռակն է «վատ» և «շատ 
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վատ» գնա հա տա կա նի դեպ քում։ Բռ նու թյան վե րոն շյալ երեք տե սակ նե րից գո նե մե կին են թարկ ված 
կա նանց շր ջա նում իրենց առող ջա կան վի ճակն այդ պես գնա հա տող հարց վող նե րի տո կո սը գրե թե 
2 ան գամ գե րա զան ցում է բռ նու թյան չեն թարկ ված նե րի ցու ցա նի շը։ Հո գե բա նա կան բռ նու թյան դեպ-
քում այն կազ մում է 25.4% 14.1% -ի դի մաց, ֆի զի կա կա նի դեպ քում` 29.1%` 15.8% -ի դի մաց և սե ռա կա նի 
դեպ քում` 29.2%` 16.5% -ի դի մաց։

Գծապատկեր 5.2. Ինք նազ գա ցո ղ# թյան գնա հա տա կա նը սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից  
բռ ն# թյան են թարկ ված կա նանց կող մից 

35.8%

23.8% 25.4%

50.0% 48.6% 47.1%

Հոգեբանական Ֆիզիկական Սեռական

Ենթարկվել է բռնության Չի ենթարկվել բռնության

25.4%

29.1% 29.2%

14.1%
15.8% 16.5%

Հոգեբանական Ֆիզիկական Սեռական

Վատ և շատ վատԳերազանց և լավ 

 �  Ֆի զի կա կան առող ջ# թյ#ն. կնոջ ֆի զի կա կան առող ջու թյու նը բնու թագ րող տար բեր ցու ցիչ նե րի 
պա րա գա յում նույն պես վե րոն շյալ փոխ կա պակց վա ծու թյունն ակն հայտ է։ Մաս նա վո րա պես, քայ լել 
չկա րո ղա նա լու հետ կապ ված խն դիր նե րի մա սին ավե լի շատ նշում են այն կա նայք, ով քեր են թարկ-
վել են հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան բռ նու թյան` ի տար բե րու թյուն բռ նու թյան չեն թարկ ված նե րի 
(հա մա պա տաս խա նա բար` 8.8%` 4.6% -ի դի մաց և 10.0%` 5.2% -ի դի մաց)։ Սե ռա կան բռ նու թյան գոր ծո-
նի հետ որ ևէ կապ չկա (5.1%` 5.6% -ի դի մաց)։ Հարց մա նը նա խոր դած 4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում քոր 
կամ հեշ տո ցային ար տադ րու թյուն ու նե ցող հարց վող նե րի տո կո սը բարձր է այն կա նանց շր ջա նում, 
ով քեր են թարկ վել են սե ռա կան բռ նու թյան` հա մե մա տած սե ռա կան բռ նու թյան չեն թարկ ված նե րի 
հետ (հա մա պա տաս խա նա բար` 8.9%` 5.9% -ի դի մաց և 23.8%` 13.5% -ի դի մաց)։

 �  Դե ղո րայ քի օգ տա գոր ծում. Կա նանց կող մից դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը կար ևոր է բռ նու-
թյան հետ ևանք նե րը գնա հա տե լու հա մար։ Բա վա կան հա ճախ (այ սինքն` «մի քա նի ան գամ» կամ 
«շատ ան գամ») քնա բեր դե ղա մի ջոց ներ օգ տա գոր ծող հարց վող նե րի տո կոսն ավե լի բարձր է այն 
կա նանց շր ջա նում, ով քեր են թարկ վել են հո գե բա նա կան (5.3%) կամ ֆի զի կա կան բռ նու թյան (8.6%), 
քան բռ նու թյան չեն թարկ ված նե րի շր ջա նում (հա մա պա տաս խա նա բար` 3.0% և 3.1%)։
��  Տար բե րու թյուն նե րը շատ ավե լի ցայ տուն են ցա վազր կող դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման դեպ-

քում։ Այս պես, հարց ման մաս նա կից նե րից բա վա կան հա ճախ ցա վազր կող դե ղեր օգ տա գոր ծող-
նե րի ցու ցա նիշն ակն հայ տո րեն ավե լի բարձր է այն կա նանց շր ջա նում, ով քեր են թարկ վել են 
հո գե բա նա կան (26.6%) կամ ֆի զի կա կան բռ նու թյան (30.8%), բռ նու թյան չեն թարկ ված նե րի հա մե-
մա տու թյամբ (հա մա պա տաս խա նա բար` 15.6% և 17.1%)։ 

�� Եր կու դեպ քում էլ (այ սինքն` քնա բեր և ցա վազր կող դե ղո րայ քի օգ տա գործ ման) տար բե րու թյունն 
առա վել ակն հայտ է ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված լի նե լու պա րա գա յում։
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Գծապատկեր 5.3. Դե ղո րայ քի գոր ծա ծ# թյ# նը (%)

Ֆիզիկական Հոգեբանական

ՑավազրկողներՔնաբերներ
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 � Ա ռող ջա կան վի ճա կով պայ մա նա վոր ված տար բեր ախ տա նիշ նե րի վրա ազ դող ց# ցիչ նե րի 
ար ժեք նե րը նույն պես ու ղիղ փոխ կա պակց վում են բռ նու թյան հետ։ Այս պես, հարց մա նը նա խոր դած 
4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում գլ խա ցավ ու նե ցած նե րի տո կո սը 1.2-1.3 ան գամ ավե լի բարձր է այն կա-
նանց շր ջա նում, ով քեր են թարկ վել են բռ նու թյան երեք տե սակ նե րից մե կին կամ մի քա նի սին` բռ նու-
թյան չեն թարկ ված կա նանց հա մե մա տու թյամբ։ Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում վատ ախոր ժակ ու նե-
ցած հարց վող նե րի տո կո սը 1.6-2.4 ան գամ ավե լի բարձր է բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց դեպ քում` 
ի տար բե րու թյուն բռ նու թյան չեն թարկ ված նե րի (հո գե բա նա կան գոր ծո նի դեպ քում 19.3%` 11.7% -ի դի-
մաց, ֆի զի կա կա նի` 25.2%` 12.4% -ի դի մաց, և սե ռա կան բռ նու թյան` 31.6%` 12.9% -ի դի մաց)։
 Հարց մա նը նա խոր դած 4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում վատ քնե լու մա սին հա ղոր դած հարց վող նե րի տո-
կո սը 1.6-1.8 ան գամ ավե լի բարձր է այն կա նանց շր ջա նում, ով քեր են թարկ վել են բռ նու թյան որ ևէ 
տե սա կի` բռ նու թյան չեն թարկ ված կա նանց հա մե մա տու թյամբ։

 Ձեռ քե րի դո ղը բռ նու թյան որ ևէ տե սա կի են թարկ ված կա նանց շր ջա նում 1.5-1.6 ան գամ ավե լի հա-
ճախ է նկա րագր վում, քան բռ նու թյան չեն թարկ ված կա նանց մոտ։

Գծապատկեր 5.4. Հո գե կան և ֆի զի կա կան առող ջ# թյ# նը (%)  

Ենթարկվել է բռնության Չի ենթարկվել բռնության

ԱնքնությունՎախի զգացողություն
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 �Մ տա վոր առող ջ# թյան վրա ներ գոր ծող ցու ցիչ նե րի ար ժեք նե րի տար բե րու թյու նը բռ նու թյան են-
թարկ ված և չեն թարկ ված կա նանց միջև շատ ավե լի ակ նա ռու է և մեծ։
 Մաս նա վո րա պես, վեր ջին 4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում վա խի զգա ցում ու նե նա լու մա սին հա ղոր դած 
հարց վող նե րի տո կո սը 2 ան գամ ավե լի մեծ է հո գե բա նա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց շր ջա-
նում` բռ նու թյան չեն թարկ ված նե րի հա մե մա տու թյամբ (21.8% -ը` 10.6% -ի դի մաց), ֆի զի կա կան բռ նու-
թյան դեպ քում` 3 ան գամ (հա մա պա տաս խա նա բար` 34.3%- և 11.4%) և սե ռա կան բռ նու թյան դեպ քում` 
2.4 ան գամ (հա մա պա տաս խա նա բար` 30.4%-և 12.8%)։

 Հարց մա նը նա խոր դած 4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում հս տակ մտա ծե լ� հետ կապ ված խն դիր նե րի մա-
սին նշած հարց վող նե րի տո կո սը 2.4-2.8 ան գամ ավե լի բարձր է ֆի զի կա կան և/ կամ հո գե բա նա կան 
բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց շր ջա նում` բռ նու թյան չեն թարկ ված կա նանց հա մե մա տու թյամբ։ 

Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում դժ բախտ զգա լ� հետ կապ ված տար բե րու թյուն նե րը էլ ավե լի մեծ են 
բռ նու թյան բո լոր տե սակ նե րի դեպ քում, այ սինքն` հո գե բա նա կան, ֆի զի կա կան և սե ռա կան (հա մա-
պա տաս խա նա բար` 2.7, 3.3 և 3.8 ան գամ)։

 Հարց մա նը նա խոր դած 4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում սո վո րա կա նից ավե լի հա ճախ լաց լի նե լ� մա սին 
նշած հարց վող նե րի տո կո սը մի ջի նը 2 ան գամ բարձր է բռ նու թյան որ ևէ տե սա կի են թարկ ված կա-
նանց շր ջա նում` բռ նու թյան չեն թարկ ված նե րի հա մե մա տու թյամբ։

 Պատ կերն ըստ էու թյան նույնն է այն պի սի ախ տա նիշ նե րի դեպ քում, ինչ պի սին են` չի կա րո ղա ն�մ 
օգ տա կար լի նել կյան ք�մ, ամե նօ րյա գոր ծե րից հա ճ�յք չի ստա ն�մ, իրեն ան պի տան մարդ է զգ�մ 
և կորց րել է հե տաքրք ր� թյ�նն այն ամե նի հան դեպ, որ սո վո րա բար հա ճ�յք էր պատ ճա ռ�մ իրեն։

Ինք նաս պա ն# թյան մա սին մտ քեր կամ փոր ձեր

 Ինք նաս պա ն# թյան մա սին մտ քե րը կամ փոր ձե րը մտա վոր առող ջու թյան վրա բռ նու թյան գոր ծո-
նի ամե նա ծանր դրս ևո րումն երն են։

Գծապատկեր 5.5. Ինք նաս պա ն# թյան և բռ ն# թյան կա պը (%) 

Ենթարկվել է բռնության Չի ենթարկվել բռնության

Որոնցից ինքնասպանության փորձ են կատարել (%)Ինքնասպանության մասին մտածել են (%)
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Այս հե տա զո տու թյան շր ջա նա կում ձեռք բեր ված տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ նա խորդ 4 շա բաթ-
նե րի ըն թաց ք�մ որոշ կա նայք, ով քեր են թարկ վել են բռ նու թյան որ ևէ տե սա կի, մտա ծել են իրենց 
կյան քին վերջ տա լու մա սին։ Այս կա նանց տո կո սը հո գե բա նա կան բռ նու թյան դեպ քում կազ մում է 
4.1%, ֆի զի կա կան` 9.0% և սե ռա կան` 15.2%, որոնք հա մա պա տաս խա նա բար` 2.7, 6.4 և 8.9 ան գամ 
բարձր են բռ նու թյան նշ ված տե սակ նե րին չեն թարկ ված կա նանց հա մե մա տու թյամբ։ Տար բե րու-
թյուն նե րը շատ ավե լի մեծ են երբ ևէ կյան քին վերջ տա լ� մա սին մտա ծած կա նանց դեպ քում։ Երբ ևէ 
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իրենց կյան քին վերջ տա լու մա սին միտք ու նե ցած նե րի ցու ցա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար 3.9, 
9 և 15 ան գամ ավե լի բարձր են հո գե բա նա կան, ֆի զի կա կան և/ կամ սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ-
ված կա նանց շր ջա նում` բռ նու թյան չեն թարկ ված կա նանց հա մե մա տու թյամբ։ 

Ի րենց կյան քին վերջ տա լու մա սին մտ քեր ու նե ցած կա նան ցից ոմանք երբ ևէ ինք նաս պա ն� թյան 
փորձ են կա տա րել։ Մաս նա վո րա պես, իրենց կյան քին վերջ տա լու մտ քեր ու նե ցած կա նանց շր ջա-
նում հո գե բա նա կան բռ նու թյան են թարկ ված նե րի 51.7% -ը, ֆի զի կա կան` 62.5% -ը և սե ռա կան բռ նու-
թյան` 70.6%-ն ինք նաս պա նու թյան փորձ են կա տա րել։ Այս պի սով, ակն հայտ է, որ սե ռա կան բռ նու-
թյունն ամե նա ծանր ազ դե ցու թյունն ու նի կնոջ մտա վոր առող ջու թյան վրա։

Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ բռ նու թյան են թարկ ված և չեն թարկ ված կա նանց 
միջև տար բե րու թյունն ար տա հայտ ված է նաև վնա սա կար սո վո րու թյուն նե րի պա րա գա յում։ Հետ ևա-
բար, ամեն օր ծխող հարց վող նե րի տո կո սը 2,4 ան գամ ավե լի բարձր է հո գե բա նա կան, 6.9 ան գամ` 
ֆի զի կա կան, և 8.8 ան գամ` սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց շր ջա նում, քան չեն թարկ ված-
նե րի։ 

Ըստ ստաց ված տվյալ նե րի` ոգե լից խմիչ քի օգ տա գործ ման և բռ նու թյան միջև վի ճա կագ րո րեն հա-
վաս տի փոխ կա պակց վա ծու թյուն չի բա ցա հայտ վել, այս ցու ցի չի առն չու թյամբ ստաց ված տվյալ նե րի 
թվային փոքր ար ժեք նե րի պատ ճա ռով։ 

Այս պի սով, սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում ստաց ված տվյալ նե րը հս տակ ցույց են տա լիս, 
որ կա նանց ֆի զի կա կան և մտա վոր առող ջու թյու նը ներ կա յաց նող հիմն ա կան ցու ցա նիշ ներն ու ղիղ 
փոխ կա պակց վում են բռ նու թյան գոր ծո նի հետև փաս տում են սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու-
թյան տար բեր դրս ևո րումն ե րի ծանր ազ դե ցու թյան մա սին կնոջ մտա վոր և ֆի զի կա կան առող ջու-
թյան վրա։
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Գ ԼՈՒԽ 6. ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ Զ� ԳԸՆ ԿԵ ՐՈՋ ԿՈՂ ՄԻՑ ԲՌ Ն� ԹՅ� ՆԸ ԵՎ 
ԿՆՈՋ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԱՌՈՂ Ջ� ԹՅ� ՆԸ ԵՎ  
ՎԵ ՐԱՐ ՏԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ ՎԱՐ ՔԱ ԳԻ ԾԸ

 Վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյու նը շատ կար ևոր է առողջ ման կած նու թյան ապա հով ման և հե- 
տ ևա բար առողջ սերն դի վե րար տադ րու թյան հա մար, ին չը հա սա րա կու թյան զար գաց ման և բար գա-
վաճ ման գրա վա կանն է։ Բնակ չու թյան վե րար տադ րո ղա կան վար քագ ծի ու սումն ա սի րու թյու նը կար-
ևոր է ինչ պես հե տա գա պտ ղա բե րու թյան կան խա տես ման, այն պես էլ ըն տա նի քի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն նե րի պո տեն ցիալ գնա հատ ման տե սան կյու նից։

Կ ՆՈՋ ՎԵ ՐԱՐ ՏԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ/ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԱՌՈՂ Ջ� ԹՅ� ՆԸ ԵՎ ՎԵ ՐԱՐ ՏԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ  
ՎԱՐ ՔԱԳ ԾԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆՆ ԸՍՏ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԲՆ� ԹԱԳ ՐԻՉ ՆԵ ՐԻ

 Վե րար տադ րո ղա կան վար քա գիծ

 �  Կեն դա նա ծին երե խա նե րի թվա քա նա կը
« Քա նի՞ կեն դա նի երե խա եք � նե ցել» հար ցին կա նանց շուրջ 51.9% -ը պա տաս խա նել է 1 կամ 2, մինչ-
դեռ նրան ցից 23.3%-ն ու նե ցել է 3 և 7.9% -ը` 4 կամ ավե լի երե խա։ Եր կու և ավե լի երե խա ու նե ցող նե րի 
տո կոսն ամե նա բարձրն է 35-44 տա րի քային են թախմ բում (64.1%)։ Երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող 
գյու ղաբ նակ կա նանց տո կո սը գե րա զան ցում է քա ղա քաբ նակ նե րի այդ ցու ցա նի շը (45.5% -ը` 26.0% -ի 
դի մաց). նույն քան երե խա ներ ու նե ցող կա նանց նվա զա գույն տո կո սը գրանց վել է Եր ևա նում (21.8%)։ 
Ներ կա յում ամուս նա ցած կա նանց 3.0%-ն ընդ հան րա պես երե խա չու նի։ Երե խա չու նի նաև բարձ-
րա գույն կր թու թյամբ կա նան ցից գրե թե յու րա քան չյուր եր րոր դը (29.4%)։ Երեք և ավե լի երե խա ու-
նե ցող նե րի տո կո սը բարձր է չաշ խա տող կա նանց շր ջա նում` աշ խա տող կա նանց հա մե մա տու թյամբ 
(հա մա պա տաս խա նա բար` 31.7% և 27.0%)։

 � Հ ղի# թյան փաստն այն կա նանց դեպ ք#մ, ով քեր երբ ևէ չեն ծնն դա բե րել
 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ երբ ևէ չծնն դա բե րած կա նանց 95.8%-ն ընդ հան-
րա պես հղիու թյուն չի ու նե ցել։ Թեև այս խմ բի կա նանց 3.8% -ը նշել են հղիու թյան մա սին, սա կայն այն 
չի ավարտ վել ծնն դա բե րու թյամբ։ Հարց վող նե րի շր ջա նում չծնն դա բե րած կա նան ցից երբ ևէ հղի չի 
եղել չա մուս նա ցած 15-19 տա րե կան նե րի 100.0% -ը և ներ կա յում ամուս նա ցած կա նանց 74.3% -ը, մինչ-
դեռ 23.2% -ը ներ կա յում ամուս նա ցած կա նայք են, ով քեր դեռևս չեն ծնն դա բե րել, ընդ որում` վեր ջին-
նե րը կազ մում են ամ բողջ ընտ րան քի մո տա վո րա պես 2.0% -ը ։

 �  Ներ կա յ#մս կեն դա նի երե խա ներ
 Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ կեն դա նի երե խա ու նե ցող նե րի շր ջա նում ընդ հա-
նուր առ մամբ գյու ղաբ նակ կա նայք ավե լի շատ երե խա ներ ու նեն, քան քա ղա քաբ նակ նե րը։ Եթե այս 
խմ բում քա ղա քաբ նակ կա նան ցից յու րա քան չյուր եր րոր դը (31.3%) ու նի երեք և ավե լի երե խա, ապա 
գյու ղաբ նակ կա նանց շր ջա նում նույն քան երե խա ու նի յու րա քան չյուր երկ րոր դը (49.5%)։ 

Այս կա տե գո րիայում գտն վող կա նանց հա մար կր թու թյան մա կար դա կը հա կա դարձ փոխ կա պակց-
վում է երե խա նե րի թվա քա նա կի հետ։ Եթե բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում երեք և 
ավե լի երե խա ու նե ցող նե րը կազ մում են 21.1%, ապա միջ նա կարգ կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում այդ 
ցու ցա նի շը կազ մում է 40.7%։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, այս կա տե գո րիայում հարց վող կա նանց 34.4% -ը ներ կա յում ու նի երեք կամ 
ավե լի երե խա, 48.7% -ը` եր կու, իսկ 16.7% -ը` մեկ երե խա, մինչ դեռ 0.2% -ը երե խա ներ չու նի։ 
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 � « Կորց րած» երե խա ներ
 «Երբ ևէ կորց րե՞լ եք երե խա` տղա կամ աղ ջիկ» հար ցին, կեն դա նի երե խա ծնն դա բե րած կա նանց 
6.7% -ը տվել է դրա կան պա տաս խան ընդ որում` քա ղա քաբ նակ կա նանց կո րուստ ներն ավե լի քիչ են 
(6.1%), քան` գյու ղաբ նակ նե րի (8.1%)։ Երե խա նե րի առա վե լա գույն կո րուստ գրանց վել է նախ կի նում 
ամուս նա ցած կա նանց շր ջա նում (9.8%)։

Կր թա կան ցեն զի աճին զու գա հեռ նվա զում է նաև երե խա նե րի կո րուս տը։ Այս պես, եթե երբ ևէ երե-
խա կորց րել է բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց 6.4% -ը, ապա ընդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյամբ 
կա նանց շր ջա նում այդ ցու ցա նի շը կազ մել է 7.4%, իսկ ընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյամբ կա նանց 
դեպ քում` 11.1%։

« Քա նի՞ որ դի և/ կամ դ�ստր է մա հա ցել» հար ցին կեն դա նի երե խա ու նե ցած և այ նու հետև կորց րած 
կա նանց 48.0% -ը պա տաս խա նել է, որ կորց րել է տղա, իսկ 62.0% -ը` աղ ջիկ։ Նկա տի առ նե լով, որ 
աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի մա հա ցու թյան հա րա բե րակ ցու թյան պա րա գա յում կեն սա բա նա կան հա վա-
սա րակշ ռու թյու նը ճիշտ հա կա ռակն է, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ աղ ջիկ երե խա նե րի նկատ մամբ 
խնամ քի առու մով ցու ցա բեր վել է խտ րա կան վե րա բեր մունք։ 

Ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ երե խա(ներ) կորց րած հարց վող նե րի տո կոսն ավե լի բարձր է 
աշ խա տող կա նանց շր ջա նում (7.9%)` չաշ խա տող նե րի հա մե մա տու թյամբ (6.0%)։ Ըստ էու թյան, աշ-
խա տող կա նանց դեպ քում երե խա նե րի մա հա ցու թյան ռիսկն ավե լի մեծ է չաշ խա տող նե րի հա մե մա-
տու թյամբ։ 

Ինչ վե րա բե րում է կր թու թյան գոր ծո նին, ապա հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ 
վե րոն շյալ կա նանց կա տե գո րիայի հա մար կր թա կան մա կար դա կը հա կա դարձ փոխ կա պակց վում 
է նրանց երե խա կորց նե լու հա վա նա կա նու թյան հետ։ Այս պի սով, եթե կեն դա նի երե խա ծնն դա բե-
րած և այ նու հետև կորց րած տար րա կան կր թու թյամբ կա նայք կազ մում են 11.1%, ապա միջ նա կարգ և 
բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց դեպ քում այդ ցու ցա նի շը հա մա պա տաս խա նա բար` 7.4% և 6.4% է։

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս նաև, թե քա նի տղա ներ և աղ ջիկ ներ են մա հա ցել։ 
Երե խա կորց րած կա նանց 7.7% -ը կորց րել է եր կու կամ ավե լի տղա, իսկ 8.7% -ը ` եր կու կամ ավե լի 
աղ ջիկ։
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 Ե րե խա նե րի հայ րե րը և ֆի նան սա կան օգ ն# թյ# նը 

Ա ղյ# սակ 6.1. Երե խա նե րի կեն սա բա նա կան հայ րե րը 
Ընտ րան քի 15-59 տա րե կան կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի, 
ով քեր հղի են եղել, � նե ցել են կեն դա նի ծն�նդ և պա տաս խա նել են իրենց երե խա նե րի կեն սա բա նա կան հայ-
րե րի մա սին հար ցին (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Գոր ծոն/ կեն սագ րա-
կան տվյալ ներ

1 
հայր

1 -ից 
ավե լի 
հայ րեր

Կեն դա նի 
ծն#նդ չի 
# նե ցել

Հ րա ժար վել 
է պա տաս-

խա նել 

Ըն դա-
մե նը%

Կա նանց թի վը  
(ով քեր հղի են եղել 
և ծնն դա բե րել են 
կեն դա նի երե խա)

Տա
 րի

ք

15-24 94.8 0.0 5.2 0.0 100.0 94
15-19 … … … … 3
20-24 94.7 0.0 5.3 0.0 100.0 90

25-34 99.2 0.3 0.5 0.0 100.0 434
35-44 97.9 1.5 0.6 0.0 100.0 644
45-59 97.3 2.3 0.2 0.2 100.0 1,130

Բ
 նա

 կ#
-

թ
յ#

ն

Քա ղա քային 97.5 1.8 0.6 0.1 100.0 1,662
Եր ևան 97.2 1.7 0.8 0.3 100.0 642
Այլ քա ղա քային 97.6 1.9 0.5 0.0 100.0 1,020

Գյու ղա կան 98.3 0.9 0.7 0.1 100.0 640

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Երբ ևէ չա մուս նա ցած

Ներ կա յում  
ամուս նա ցած 97.9 1.5 0.5 0.1 100.0 2,034

Նախ կի նում  
ամուս նա ցած 96.2 1.8 1.6 0.4 100.0 268

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0 … … … … 23

1-2 97.9 1.9 0.0 0.2 100.0 1,495

3+ 99.0 1.0 0.0 0.0 100.0 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի ստա ցել … … … … 4
Ընդ հա նուր  
տար րա կան 98.6 0.7 0.0 0.7 100.0 97

Ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ 97.8 1.9 0.3 0.0 100.0 948

Մի ջին  
մաս նա գի տա կան 98.6 0.9 0.5 0.0 100.0 795

Բարձ րա գույն 95.7 2.2 1.7 0.4 100.0 458

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Գոր ծա զուրկ 97.9 1.6 0.5 0.0 100.0 1,433
Աշ խա տում է 97.4 1.5 1.0 0.1 100.0 716
Սե զո նային  
աշ խա տանք 97.6 1.1 0.6 0.7 100.0 140

Այլ … … … … 13
Ըն դա մե նը 97.7 1.6 0.6 0.1 100.0% 2,302

Այն հար ցին, թե բո լոր երե խա նե րի կեն սա բա նա կան հայ րը նու՞յնն է, թե՞ տար բեր, երե խա ու նե ցող 
կա նանց 97.7% -ը պա տաս խա նել է, որ իրենց երե խա նե րի հայ րը նույնն է, և միայն 1.6% -ը նշել է` տար-
բեր։ Պետք է նկա տել, որ այս կա նանց ցու ցա նի շը եր կու ան գամ ավե լի բարձր է քա ղա քաբ նակ նե-
րի (1.8%), քան գյու ղաբ նակ նե րի (0.9%) շր ջա նում։ Այս կա տե գո րիայում բարձ րա գույն կր թու թյամբ 
կա նանց տո կոսն ավե լի բարձր է (2.2%) միջ նա կարգ կր թու թյամբ կա նանց հա մե մա տու թյամբ (1.9%)։ 
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Տա րի քային գոր ծո նի առու մով առա վել բարձր ցու ցա նիշ է գրանց վել 45-59 տա րե կան կա նանց են-
թախմ բում (2.3%)։

 Ա ղյ# սակ 6.2. Ֆի նան սա կան աջակ ց# թյ#ն հո րից (հայ րե րից) 
Ընտ րան քի 15-59 տա րե կան կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի, 
ով քեր � նե ցել են կեն դա նի ծն�նդ և պա տաս խա նել են իրենց երե խա նե րի հո րից (հայ րե րից) ֆի նան սա կան 
աջակ ց� թյան մա սին հար ցին (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Գոր ծոն/  
կեն սագ րա կան 
տվյալ ներ

Ոչ ոք Ոմանք Բո լո-
րը

Հայտ-
նի չէ 

Չ գի տեմ/ 
չեմ հի շ#մ

Հ րա ժար-
վել է պա-
տաս խա-

նել 

Ըն դա-
մե նը 

%

Կա նանց թի վը 
(ով քեր ծնն դա-
բե րել են կեն-
դա նի երե խա)

Տա
 րի

ք

15-24 11.2 0.8 83.0 5.0 0.0 0.0 100.0 89
15-19 … … … … … … 3
20-24 9.8 0.8 84.1 5.3 0.0 0.0 100.0 85

25-34 12.1 0.3 86.3 0.9 0.0 0.4 100.0 432
35-44 13.4 4.7 80.1 0.8 0.1 0.9 100.0 640
45-59 21.9 9.5 61.4 5.6 0.1 1.5 100.0 1,127

Բ
 նա

 կ#
 թ

յ#
ն Քա ղա քային 19.5 5.5 70.1 4.0 0.0 0.9 100.0 1,652

Եր ևան 23.3 5.1 69.3 1.9 0.0 0.4 100.0 636
Այլ  
քա ղա քային 17.2 5.8 70.5 5.4 0.0 1.1 100.0 1,016

Գյու ղա կան 11.3 7.5 77.7 1.7 0.2 1.6 100.0 636

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Երբ ևէ  

չա մուս նա ցած
Ներ կա յում 
ամուս նա ցած 12.5 6.5 79.6 1.1 0.1 0.2 100.0 2,025

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 54.1 2.7 15.0 20.9 0.0 7.3 100.0 263

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0 … … … … … … 10

1-2 17.8 3.4 74.6 3.7 0.0 0.5 100.0 1,494

3+ 16.3 11.2 68.4 2.1 0.1 1.9 100.0 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել … … … … … … 4

Ընդ հա նուր 
տար րա կան 12.0 18.3 61.0 6.9 0.7 1.1 100.0 97

Ընդ հա նուր  
միջ նա կարգ 18.1 5.2 72.5 2.5 0.1 1.6 100.0 945

Մի ջին մաս նա-
գի տա կան 17.3 7.3 71.3 3.7 0.0 0.4 100.0 792

Բարձ րա գույն 16.7 3.2 75.3 3.9 0.0 0.9 100.0 450

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Գոր ծա զուրկ 16.4 6.8 74.5 2.1 0.0 0.2 100.0 1,427
Աշ խա տում է 20.1 3.9 68.0 5.1 0.2 2.7 100.0 709
Սե զո նային  
աշ խա տանք 11.2 9.1 70.9 7.8 0.0 1.0 100.0 139

Այլ … … … … … … 13
Ըն դա մե նը 17.2 6.1 72.2 3.4 0.1 1.0 100.0% 2,288

Ա ղյու սակ 6.2 -ում ամ փոփ ված են տվյալ ներ, թե քա նի՞ երե խա է ֆի նան սա կան օգ նու թյուն ստա ցել 
իր հո րից։ Երե խա ու նե ցող կա նանց 72.2% -ը պա տաս խա նել է` «բո լոր երե խա նե րը», իսկ 17.2% -ը` «ոչ 
մի երե խա»։ Կար ևոր է նշել, որ «բո լոր երե խա նե րի» պա րա գա յում իրենց հո րից ֆի նան սա կան օգ-
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նու թյուն ստա ցող երե խա նե րի տո կոսն ավե լի բարձր է գյու ղա կան (77.7%), քան` քա ղա քային (70.1%) 
բնա կա վայ րե րում։ Իրենց հո րից ֆի նան սա կան օգ նու թյուն ստա ցող երե խա նե րի առա վել ցածր ցու-
ցա նիշ է գրանց վել նախ կի նում ամուս նա ցած կա նանց երե խա նե րի շր ջա նում (15.0%)։ Այս կա տե գո-
րիայում յու րա քան չյուր երկ րորդ կին (54.1%) երե խայի հո րից ֆի նան սա կան օգ նու թյուն չի ստա նում։ 
Կր թու թյան գոր ծոնն, ըստ էու թյան, այս առու մով նշա նա կու թյուն չու նի։

Ծ նե լի# թյ#ն

 �  Բազ մապ տ#ղ հղի# թյ#ն ներ
 Հարց վող նե րից միայն մեկն է նշել, որ իր հղիու թյունն ավարտ վել է երեք երե խայի ծնն դով։ 

Երկ վո րյակ ծնն դա բե րած կա նանց 58.3% -ը հղի է եղել մեկ ան գամ, իսկ 30.1% -ը` եր կու ան գամ։ Այս 
խմ բում կա նանց տո կո սը, ով քեր հղի են եղել երեք կամ չորս ան գամ, հա մա պա տաս խա նա բար կազ-
մում է 5.1% և 3.1%։ Կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ ներն այս առու մով էա կան ազ դե ցու թյուն չու նեն։

 � Հ ղի# թյ#ն ներ, որոնք չեն ավարտ վել կեն դա նած ն# թյամբ
Ս րանք այն հղիու թյուն ներն են, որոնք ավարտ վել են վի ժու մով, մե ռե լած նու թյամբ կամ հղիու թյան 
ար հես տա կան ընդ հա տու մով։ Հարց մա նը մաս նակ ցած կա նան ցից գրե թե յու րա քան չյուր երկ րոր-
դը (58.4%), ով երբ ևէ հղի է եղել, նշում է վե րոն շյալ դեպ քե րից առն վազն մե կը, որի պատ ճա ռով իր 
հղիու թյու նը չի ավարտ վել կեն դա նի ծնուն դով։ 
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Ա ղյ# սակ 6.3. Վի ժ#մն եր, մե ռե լած ն# թյ#ն և հղի# թյան ար հես տա կան ընդ հա տ#մն եր 
Ընտ րան քի 15-59 տա րե կան կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի, 
ով քեր հղի են եղել և �մ հղի� թյ� նը ավարտ վել է վի ժ� մով, մե ռե լած ն� թյամբ կամ ար հես տա կան ընդ հա-
տ� մով (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար):

Գոր ծոն/ Կեն-
սագ րա կան 
տվյալ ներ

Հ ղի# թյ#նն 
ավարտ վել 
է վի ժ# մով

Հ ղի# թյ#նն 
ավարտ վել է 
մե ռե լած ն#-

թյամբ

Հ ղի# թյ#նն 
ավարտ վել 
է ընդ հա-
տ# մով

Առն վազն մի 
պատ ճառ նշած 

կա նանց  
տո կո սը

Ըն դա-
մե նը %

Կա նանց  
թի վը (ե րբ ևէ 
հղի# թյ#ն 
# նե ցած)

Տա
 րի

ք

15-24 18.1 2.0 10.6 28.6 100.0 85
15-19 … … … … 3
20-24 18.3 2.1 11.0 29.2 100.0 82

25-34 15.6 0.9 31.2 43.7 100.0 430
35-44 11.3 3.6 56.0 62.2 100.0 639
45-59 16.4 3.6 55.8 64.1 100.0 1,129

Բ
 նա

 կ#
 թ

յ#
ն Քա ղա քային 15.0 3.1 48.6 58.1 100.0 1,648

Եր ևան 18.1 3.3 43.3 53.0 100.0 633
Այլ քա ղա-
քային 13.1 2.9 51.9 61.3 100.0 1,015

Գյու ղա կան 14.6 3.0 52.0 59.3 100.0 635

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Երբ ևէ 

չա մուս նա ցած
Ներ կա յում 
ամուս նա ցած 14.5 3.2 50.2 58.6 100.0 2,019

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 18.1 1.9 44.3 56.9 100.0 264

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0 … … … … 5

1-2 13.6 3.5 42.0 51.7 100.0 1,495

3+ 15.6 2.2 63.5 69.1 100.0 784

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել … … … … 4

Ընդ հա նուր 
տար րա կան 12.3 2.2 59.8 64.8 100.0 97

Ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ 14.5 3.6 51.5 59.5 100.0 944

Մի ջին մաս-
նա գի տա կան 16.4 2.3 49.0 59.9 100.0 788

Բարձ րա գույն 13.8 3.5 44.4 52.5 100.0 450

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Գոր ծա զուրկ 15.1 3.3 48.5 58.0 100.0 1,424
Աշ խա տում է 13.6 2.7 48.9 56.4 100.0 708
Սե զո նային 
աշ խա տանք 19.5 2.9 66.2 74.6 100.0 139

Այլ … … … … 13
Ըն դա մե նը 14.9 3.1 49.5 58.4 100.0% 2,283

Ընդ որում, նրանց գրե թե կե սը (49.5%) նշել է, որ իր վե րար տադ րո ղա կան կյան քի ըն թաց քում ու նե-
ցել է հղիու թյան ընդ հա տում. 14.9% -ի մոտ տե ղի է ու նե ցել վի ժում, իսկ 3.1% -ը նշել է, որ հղիու թյունն 
ավարտ վել է մե ռե լած նու թյամբ։ Մե ռե լած նու թյան առա վե լա գույն ցու ցա նի շը գրանց վել է երե խա չու-
նե ցող կա նանց շր ջա նում (12.8%)։ Ինչ վե րա բե րում է հղիու թյան ար հես տա կան ընդ հա տումն ե րին, 
ապա դրանք առա վել բարձր տո կոս են կազ մում 35-44 (56.0%) և 45-59 տա րե կան (55.8%), երեք և 
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ավե լի երե խա ու նե ցող (63.5%) և սե զո նային աշ խա տանք կա տա րող (66.2%) կա նանց շր ջա նում։

Հ ղիու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման հա րա բե րա կա նո րեն բարձր տո կոս է գրանց վել գյու ղա- 
բ նակ (52.0%) և ընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյամբ (59.8%) կա նանց շր ջա նում։ Այդ ցու ցա նիշն ավե-
լի ցածր է բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց խմ բում (44.4%)։ Հղիու թյան ար հես տա կան ընդ հատ-
ման նվա զա գույն տո կո սը գրանց վել է կա նանց 20-24 տա րե կան նե րի են թախմ բում (11.0%)։

 �  Վի ժ#մն եր 
Վի ժում ու նե ցած կա նանց 21.2% -ը նշել է, որ ու նե ցել է եր կու, իսկ 6.8% -ը` երեք կամ ավե լի վի ժումն եր։

 �  Մե ռե լած ն# թյ#ն
 Մա հա ցած պտուղ ար ձա նագ րած կա նանց 12.6% -ը նշել է, որ իր կյան քում դա կրկն վել է եր կու ան գամ։ 
Մե ռե լած նու թյան եր կու դեպք նշող կա նանց ամե նա բարձր տո կո սը գրանց վել է կա նանց 35-44 տա-
րի քային են թախմ բում (16.2%), ինչ պես նաև երեք և ավե լի երե խա ու նե ցած կա նանց շր ջա նում (18.3%)։ 
Այս ցու ցա նի շը եր կու ան գամ ավե լի բարձր է քա ղա քաբ նակ կա նանց խմ բում (14.6%)` գյու ղաբ նակ 
կա նանց հա մե մա տու թյամբ (7.2%)։

 � Հ ղի# թյան ար հես տա կան ընդ հա տ#մն ե րի հա ճա խա կա ն# թյ# նը
Հ ղիու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում նշած կա նանց 19.4%-ն ընդ հա տում է ու նե ցել մեկ, 27.9% -ը` եր-
կու, 14.9% -ը` երեք, իսկ 10.9% -ը` չորս ան գամ։ Այս խմ բի կա նանց 22.8% -ը հղիու թյան ար հես տա կան 
ընդ հա տում են ու նե ցել 5-10 ան գամ, 3.2% -ը` 11-20 և 0.8% -ը` 21 և ավե լի ան գամ։ Վե րար տադ րո ղա-
կան տա րի քում 5-10 ան գամ հղիու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում ու նե ցած հարց վող նե րի առա-
վե լա գույն տո կո սը գրանց վել է ընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյամբ և երեք ու ավե լի երե խա ու նե-
ցող կա նանց շր ջա նում (հա մա պա տաս խա նա բար` 31.8% և 29.7%)։ Բնա կու թյան վայ րի գոր ծոնն այս 
առու մով էա կան նշա նա կու թյուն չու նի. 5-10 ան գամ հղիու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում ու նե ցած 
հարց վող նե րի 20.8% -ը կազ մում են գյու ղաբ նակ և 23.3% -ը` քա ղա քաբ նակ կա նայք (Եր ևա նի դեպ քում 
այս ցու ցա նիշն ավե լի ցածր է` 18.2%)։ Տար բե րու թյուն ներն ավե լի ցայ տուն են կր թա կան գոր ծո նի 
պա րա գա յում` 5-10 ար հես տա կան ընդ հա տում ու նե ցած բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց տո կո սը 
էա կա նո րեն ցածր է տար րա կան կր թու թյամբ կա նանց ու նե ցած ար հես տա կան ընդ հա տումն ե րի հա-
մե մա տու թյամբ (հա մա պա տաս խա նա բար` 24.4% և 31.8%)։

Վե րար տադ րո ղա կա ն# թյան ներ կա իրա վի ճա կը 

Ընտ րան քում ընդ գրկ ված կա նանց միայն 1.1%-ն է դրա կան պա տաս խա նել այն հար ցին, թե արդյոք 
հղի են հարց ման պա հին։ Հղի կա նանց առա վե լա գույն տո կո սը գրանց վել է 20-24 տա րե կան նե րի  
շր ջա նում (6.7%), ին չը զար մա նա լի չէ, քա նի որ դա վե րար տադ րո ղա կա նու թյան առու մով առա վել 
ակ տիվ տա րիքն է և նաև հա մընկ նում է երկ րում առա ջին ամուս նու թյան և առա ջին երե խան ու նե-
նա լու մի ջին ցու ցա նի շին։

��  Հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը
ա.  Հ ղի# թյան կան խար գել ման որ ևէ մի ջո ցի օգ տա գոր ծ# մը

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հա մա ձայն, հղիու թյու նից խու սա փե լու նպա տա կով կա նանց 45.8%-
ն օգ տա գոր ծում է որ ևէ մի ջոց, 38.0% -ը` չի օգ տա գոր ծում, իսկ 13.9% -ը նշել է, որ սե ռա կան կյան քով չի 
ապ րում։ Այս պի սով, ընտ րան քի գրե թե յու րա քան չյուր երկ րորդ կի նը փոր ձել է հե տաձ գել հղիու թյու-
նը կամ խու սա փել դրա նից։

բ.    Հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի օգ տա գործ ման ներ կա իրա վի ճա կը
 Հա մա ձայն հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի, երբ ևէ հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց օգ տա գոր ծած կա-
նանց 53.4% -ը հարց ման ժա մա նա կա հատ վա ծում որ ևէ հա կա բեղմն ա վո րիչ չէր օգ տա գոր ծում։ Նշ-
ված խմ բում հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց ներ օգ տա գոր ծել է ամուս նա ցած կա նանց 57.1% -ը։ Այս ցու-
ցա նի շը մոտ է Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան և առող ջու թյան հար ցե րի 2005թ. հե տա զո տու թյան 
տվյալ նե րին (53.1%)։ Այդ խմ բում ամե նա բարձր տո կո սը գրանց վել է 20-24 տա րե կան կա նանց շր ջա-
նում (85.0%)։ Հարկ է նշել, որ այս կա տե գո րիայում ավե լի բարձր ցու ցա նիշ է գրանց վել գյու ղաբ նակ 
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կա նանց շր ջա նում` քա ղա քաբ նակ նե րի հա մե մա տու թյամբ (հա մա պա տաս խա նա բար` 63.8% և 49.1%), 
իսկ ամե նա ցած րը` Եր ևա նի բնա կիչ նե րի շր ջա նում (44.3%)։ Զար մա նա լի է, որ բարձ րա գույն կր թու-
թյամբ կա նանց շր ջա նում այդ ցու ցա նիշն ավե լի ցածր է (51.4%), քան` ընդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու-
թյուն ու նե ցող նե րի (56.0%)։ Այս առու մով տար բե րու թյուն չի գրանց վել աշ խա տող կամ չաշ խա տող 
կա նանց միջև (52.6% յու րա քան չյուր խմ բի դեպ քում)։ Այնուամենայնիվ, ցու ցա նիշն ավե լի բարձր է 
սե զո նային աշ խա տանք կա տա րող կա նանց շր ջա նում (63.6%)։

Գծապատկեր 6.1.  Հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց ներ
 «Ի՞նչ հիմն ա կան մե թոդ եք այժմ կի րա ռ�մ» հար ցին, կա նայք, �մ ամ� սին նե րը և/ կամ իրենք ներ կա յ�մ օգ-
տա գոր ծ�մ են հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց ներ, տվել են հետ ևյալ պա տաս խան նե րը:
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 Հարկ է նշել, որ այն պի սի անար դյու նա վետ մե թոդ, ինչ պի սին ընդ հատ ված սե ռա կան հա րա բե րու-
թյունն է, կի րառ վում է նշ ված կա տե գո րիայի յու րա քան չյուր չոր րորդ կնոջ կող մից։ Պատ կերն էա պես 
փոխ վում է, երբ տվյալ նե րը բաշխ վում են ըստ կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի։ Այս պես, հա բե-
րի օգ տա գործ ման ամե նա բարձր տո կո սը գրանց վել է Եր ևա նի բնա կիչ նե րի շր ջա նում (16.9%), մինչ-
դեռ նե րար գան դային պա րույ րի կի րառ ման առա վե լա գույն ցու ցա նի շը գրանց վել է գյու ղաբ նակ նե րի 
(37.5%), իսկ օրա ցու ցային մե թո դի դեպ քում` սե զո նային աշ խա տանք ու նե ցող (15.6%) և 20-24 տա րե-
կան կա նանց (16.9%) շր ջա նում։ Պահ պա նակ նե րի օգ տա գործ ման ամե նա բարձր տո կո սը գրանց վել 
է Եր ևա նի բնա կիչ նե րի շր ջա նում (25.0%), նե րար գան դային պա րույրն այս խմ բում երկ րորդ ամե նա-
տա րած ված մե թոդն է (18.4%), իսկ եր րորդ տե ղում դե ղա հա բե րի օգ տա գոր ծումն է (16.9%)։ 

Ընդ հատ ված սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նշող նե րի առա վե լա գույն տո կո սը գրանց վել է 45-59 տա րե-
կան (30.4%) և երեք ու ավե լի երե խա ու նե ցող (30.8%) կա նանց շր ջա նում։ 

Ա մուս նա ցած կա նայք նա խընտ րում են նե րար գան դային պա րույ րի (31.4%) և ընդ հատ ված սե ռա կան 
հա րա բե րու թյան (25.4%) մե թոդ նե րը, մինչ դեռ նախ կի նում ամուս նա ցած կա նայք նա խընտ րում են 
հա բեր (22.4%) և նե րար գան դային պա րույր (16.7%)։

 Վե րոն շյալ կա տե գո րիայում բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նայք հիմն ա կա նում օգ տա գոր ծում են նե-
րար գան դային պա րույր (24.8%), պահ պա նակ ներ (24.6%) և ընդ հատ ված սե ռա կան հա րա բե րու թյուն 
(22.0%)։ 

Ինչ վե րա բե րում է հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի օգ տա գործ մա նը, ապա գրե թե տար բե րու թյուն չկա աշ-
խա տող և չաշ խա տող կա նանց միջև (ը ստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի` նրանց հա մար առա վել 
մատ չե լի է նե րար գան դային պա րույ րը, այ նու հետև ընդ հատ ված սե ռա կան հա րա բե րու թյու նը և եր-
րորդ` պահ պա նակ նե րը)։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ կա նանց այս են թախմ բում յու րա քան չյուր եր րոր դը (31.2%) կի րա ռում է նե րար-
գան դային պա րույր, իսկ յու րա քան չյուր հին գե րոր դը կամ վե ցե րոր դը` պահ պա նակ ներ։ Նկա տի առ-
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նե լով այն փաս տը, որ ընդ հատ ված սե ռա կան հա րա բե րու թյու նը հիմն ա կա նում կի րառ վում է օրա-
ցու ցային մե թո դի հետ միասին, ար դյուն քում ստաց վում է, որ հա կա բեղմն ա վո րիչ մե թոդ կի րա ռող 
յու րա քան չյուր եր րորդ կի նը (կամ նրանց ամու սին նե րը) (36.4%) օգ տա գոր ծում է հա կա բեղմն ա վոր-
ման ոչ ժա մա նա կա կից և ոչ ար դյու նա վետ մե թոդ ներ։ Ի դեպ, այս տվյալ նե րը հա մընկ նում են ՀԺԱՀ 
2005թ.-ի տվյալ նե րին։ Այդ հե տա զո տու թյու նը նույն պես փաս տում է, որ ձա խող ված հա կա բեղմն ա-
վո րիչ մե թոդ նե րից (այ սինքն` մե թո դի կի րառ ման ար դյուն քում պա տա հա կան հղիու թյան փաստ է 
ար ձա նագր վում) օրա ցու ցային և ընդ հատ ված սե ռա կան հա րա բե րու թյան մե թոդ ներն առա ջինն են 
ցու ցա կում։ 

Այն հար ցին, թե սե ռա կան զու գըն կե րը տե ղյա՞կ է, որ կի նը կի րա ռում է հա կա բեղմն ա վո րիչ մե թոդ, 
հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց նե րից օգտ վող կա նանց 91.4% -ը դրա կան պա տաս խան է տվել։ Այս են-
թախմ բի կա նանց միայն 1.7%-ն է հս տակ բա ցա սա կան պա տաս խան տվել, մինչ դեռ 6.9% -ը չեն հի շել 
կամ հրա ժար վել են պա տաս խա նել։ Այս պի սով, հարց ված նե րի այս խմ բում, ում սե ռա կան զու գըն կե-
րը տե ղյակ չէ կնոջ կող մից հա կա բեղմն ա վո րիչ մե թո դի կի րառ ման մա սին, ամե նա բարձր տո կո սը 
գրանց վել է 20-24 տա րե կան (3.9%), Եր ևա նում բնակ վող (3.8%), նախ կի նում ամուս նա ցած (4.5%) և 
սե զո նային աշ խա տանք կա տա րող (4.7%) կա նանց շր ջա նում։ 

Այն հար ցին, թե սե ռա կան զու գըն կե րը երբ ևէ հրա ժար վե՞լ է կամ փոր ձե՞լ է ար գե լել հա կա բեղմն ա վո-
րիչ մե թոդ ներ կի րա ռել հղիու թյու նից խու սա փե լու նպա տա կով, երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց 
3.1% -ը դրա կան պա տաս խան է տվել։ Նման պա տաս խան տված հարց վող նե րի առա վել բարձր տո-
կոս է գրանց վել 35-44 տա րե կան (4.7%), Եր ևա նից դուրս այլ քա ղա քային տա րածք նե րում բնակ վող 
(3.3%) և նախ կի նում ամուս նա ցած (5.3%) կա նանց շր ջա նում։ Ըստ կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի 
էա կան տար բե րու թյուն ներ չեն գրանց վել։

 Կա նանց, ում զու գըն կե րը հրա ժար վել կամ ար գե լել է կի րա ռել որ ևէ մե թոդ, 75.5% -ը նշել է, որ զու գըն-
կե րը բա ցա հայտ ար տա հայ տել է իր ան հա մա ձայ նու թյու նը:

ա.   Պահ պա նակ նե րի կի րա ռ# մը 
�� Երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց 25.6% -ը նշել է, որ երբ ևէ պահ պա նակ կի րա ռել է։

��  Ներ կա յում հա կա բեղմն ա վո րիչ մե թոդ ներ կի րա ռող կա նանց 17.8% -ը պահ պա նակ է օգ տա գոր-
ծում։ 

Երբ ևէ պահ պա նակ օգ տա գոր ծած կա նանց 32.8% -ը նշում է, որ իր սե ռա կան զու գըն կե րոջ հետ վեր-
ջին սե ռա կան հա րա բե րու թյան ժա մա նակ պահ պա նակ է օգ տա գոր ծել։ Այդ են թախմ բում հատ կա-
պես բարձր տո կոս են կազ մում այն հարց վող նե րը, ով քեր բնակ վում են քա ղա քային բնա կա վայ-
րե րում (35.9%, որը էլ ավե լի բարձր է եր ևա նաբ նակ նե րի շր ջա նում 36.1%), 20-24 և 25-34 տա րե կան 
կա նայք (հա մա պա տաս խա նա բար` 66.0% և 37.6%) և բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նայք (40.7%)։ 
Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ավե լի երի տա սարդ կա նայք, քա ղա քային բնա կիչ նե րը և բարձ րա գույն 
կր թու թյամբ կա նայք ավե լի են հակ ված ապա հով սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի (ին չը, inter alia, 
պաշտ պա նում է նաև սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րից)։ Այդ ցու ցա նի շը 
զգա լիորեն ավե լի ցածր է գյու ղաբ նակ կա նանց շր ջա նում (24.8%)։ Անհ րա ժեշտ է նշել, որ սե զո նային 
աշ խա տան քով զբաղ վող յու րա քան չյուր երկ րորդ կին (55.7%) պահ պա նակ չի օգ տա գոր ծել իր վեր ջին 
սե ռա կան հա րա բե րու թյան ժա մա նակ։ 

Երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց միայն 14.8%-ն է նշում, որ իր սե ռա կան զու գըն կե րո ջը երբ ևէ  
խնդ րել է պահ պա նակ օգ տա գոր ծել։ Նման մո տեց մանն առա վել հակ ված են բարձ րա գույն կր թու-
թյամբ (18.5%) և 25-34 տա րե կան (19.5%) կա նայք։ Առա վել ցածր տո կոս է գրանց վել գյու ղաբ նակ 
(13.3%) և 20-24 տա րե կան (13.1%) կա նանց շր ջա նում։

բ.  Պահ պա նակ օգ տա գոր ծե լ# խնդ րան քի մեր ժ# մը 
Երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց 9.4% -ը նշել է, որ սե ռա կան զու գըն կե րը մեր ժել է պահ պա նակ 
օգ տա գոր ծե լու իր խնդ րան քը։ Նման մեր ժում ստա ցած հարց վող նե րի տո կոսն ավե լի բարձր է բարձ-
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րա գույն կր թու թյամբ (10.5%), գյու ղաբ նակ (11.9%) և 35-44 տա րե կան (12.1%) կա նանց շր ջա նում, մինչ-
դեռ ամե նա ցածր ցու ցա նի շը գրանց վել է 20-24 տա րե կան կա նանց շր ջա նում (2.8%)։

 Կա նանց 71.1% -ը, ում զու գըն կե րը հրա ժար վել է պահ պա նակ օգ տա գոր ծել, նշել է, որ իր զու գըն կե րը 
չի ըն դու նում պահ պա նա կի օգ տա գոր ծու մը, մինչ դեռ 2.3% -ի դեպ քում զու գըն կե րը բղա վել կամ բար-
կա ցել է։ Այս խմ բի կա նանց 36.8% -ի զու գըն կերն ասել է, որ պահ պա նա կի ան հրա ժեշ տու թյուն չկա, 
իսկ 1.6% -ը ծի ծա ղել է կնոջ վրա և խնդ րան քը լուրջ չի ըն դու նել։

Կ նոջ սե ռա կան առող ջ# թյ# նը 

Այս հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում կա նանց վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյանն առնչ վող  
խն դիր նե րը սահ մա նա փակ վել են բոր բո քային հի վան դու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված քո րի և հեշ-
տո ցային ար տադ րու թյան մա սին հար ցադ րումն ե րով, որոնք միև նույն ժա մա նակ սե ռա կան ճա նա-
պար հով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի թե կուզև անուղ ղա կի ցու ցա նիշ ներ են։

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ հարց վող նե րի 13.4% -ը հարց մա նը նա խոր դած 4 
շա բաթ նե րի ըն թաց քում ու նե ցել է առն վազն մեկ ախ տա նիշ` կա նանց 12.2% -ը նշել է հեշ տո ցային ար-
տադ րու թյան, իսկ 5.3% -ը` քո րի մա սին։ Ըստ կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի` տար բե րու թյուն նե րը 
զգա լի են։ Այս պես, քո րի մա սին նշած հարց վող նե րի ամե նա բարձր տո կո սը գրանց վել է 25-34 տա րե-
կան (6.4%), գյու ղաբ նակ (7.0%), երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող (7.6%), նախ կի նում ամուս նա ցած (8.6%) 
և սե զո նային աշ խա տան քով զբաղ վող (8.5%) կա նանց շր ջա նում։

Կր թու թյան գոր ծո նը հա կա դարձ փոխ կա պակ ցու թյան մեջ է քո րի առ կա յու թյան հետ. միջ նա կարգ 
կր թու թյամբ կա նանց այդ ցու ցա նիշն ավե լի քան երեք ան գամ գե րա զան ցում է բարձ րա գույն կր թու-
թյամբ կա նանց ցու ցա նի շը (հա մա պա տաս խա նա բար` 7.6% և 2.3%)։ Ամե նա բարձր տո կո սը գրանց վել 
է ընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյամբ կա նանց շր ջա նում (13.3%)։ 

Ըստ կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի` հեշ տո ցային ար տադ րու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը բա-
վա կա նին բարձր է գրե թե միև նույն են թախմ բե րում։ Հեշ տո ցային ար տադ րու թյուն նշող հարց վող-
նե րի տո կոսն ամե նա բարձրն է 35-44 տա րե կան (15.2%), գյու ղաբ նակ (17.5%), ներ կա յում ամուս նա-
ցած (14.0%), երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող (15.3%) կա նանց շր ջա նում։ Հեշ տո ցային ար տադ րու թյան 
մա սին նշած կա նանց ամե նա բարձր ցու ցա նի շը գրանց վել է սե զո նային աշ խա տան քով զբաղ վող 
(18.0%) կա նանց շր ջա նում` աշ խա տող և չաշ խա տող կա նանց հա մե մա տու թյամբ։ Ինչ վե րա բե րում է 
կր թա կան գոր ծո նին, ապա որ քան բարձր է հարց վող նե րի կր թա կան մա կար դա կը, այն քան ցածր է 
այս ախ տա նի շի հա վա նա կա նու թյու նը (ախ տա նի շի մա սին նշել է տար րա կան կր թու թյամբ կա նանց 
23.9% -ը և բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց ըն դա մե նը 7.7% -ը )։

ԲՌ Ն� ԹՅ� ՆԸ ԵՎ ՎԵ ՐԱՐ ՏԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ/ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԱՌՈՂ Ջ� ԹՅ� ՆԸ

Բռ նու թյան գոր ծո նի դերն էա կան է կա նանց վե րար տադ րո ղա կան վար քագ ծի և առող ջու թյան գնա-
հա տա կա նի առու մով։ Հետ ևա բար, օգ տա կար է հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում ստաց ված տվյալ-
նե րի հի ման վրա գնա հա տել հո գե բա նա կան, ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռ նու թյան ներ գոր ծու թյու նը։

Երե խա նե րի մա հա ց# թյան վրա բռ ն# թյան ազ դե ց# թյան գնա հա տա կա նը

ՍԶԲ ազ դե ցու թյու նը երե խա նե րի մա հա ցու թյան վրա միան շա նակ չէ։ Այս պես, եթե հո գե բա նա կան 
բռ նու թյան են թարկ ված հարց վող նե րի շր ջա նում երե խա կորց րած կա նանց տո կո սը 1.5 ան գամ գե-
րա զան ցում է բռ նու թյան չեն թարկ ված կա նանց այդ ցու ցա նի շը (հա մա պա տաս խա նա բար` 8.7% և 
6.0%), ապա ֆի զի կա կան բռ նու թյան դեպ քում իրա վի ճա կը ճիշտ հա կա ռակն է (հա մա պա տաս խա-
նա բար` 5.3% և 6.8%), իսկ սե ռա կան բռ նու թյան դեպ քում տար բե րու թյու նը չն չին է (հա մա պա տաս-
խա նա բար` 7.6% և 6.7%)։
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Հղի# թյ# նը, ծնե լի# թյ# նը և բռ ն# թյ# նը

Բռ նու թյան ազ դե ցու թյան տե սան կյու նից հղիու թյան ել քե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ եթե 
վի ժումն ե րի առն չու թյամբ բռ նու թյան գոր ծոնն էա կան չէ, ապա մե ռե լած նու թյան առու մով` մա հա ցած 
պտ ղի դեպ քե րի տո կո սը զգա լիորեն մեծ է ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան բռ նու թյան են թարկ ված 
կա նանց շր ջա նում (հա մա պա տաս խա նա բար` 5 և 3.3 ան գամ)։ Սա կայն այդ տար բե րու թյու նը նշա նա-
կա լի չէ սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց շր ջա նում։

 Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ ար հես տա կան ընդ հա տու մով ավարտ ված հղիու-
թյուն նե րի մի ջին ցու ցա նի շը 1.5 ան գամ ավե լի բարձր է բռ նու թյան զոհ դար ձած կա նանց շր ջա նում։ 
Սա վե րա բե րում է բռ նու թյան բո լոր երեք տե սակ նե րին` չն չին տար բե րու թյուն նե րով (այս պես` հո գե-
բա նա կան բռ նու թյան դեպ քում` 1.6, ֆի զի կա կա նի դեպ քում` 1.4, և սե ռա կա նի դեպ քում` 1.3 ան գամ)։

Վե րար տադ րո ղա կան վար քա գիծ

 �  Հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի ներ կա գոր ծա ծ# մը և բռ ն# թյ# նը 
Օգ տա կար է նաև գնա հա տել բռ նու թյան դե րը վե րար տադ րո ղա կան վար քագ ծի, մաս նա վո րա պես 
հա կա բեղմն ա վո րիչ մե թոդ նե րի օգ տա գործ ման տե սան կյու նից։ Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը 
ցույց են տա լիս, որ բռ նու թյան զոհ դար ձած կա նանց շր ջա նում հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց նե րի օգ-
տա գործ ման տո կոսն ավե լի ցածր է բռ նու թյան չեն թարկ ված նե րի հա մե մա տու թյամբ։ Տար բե րու թյու-
նը հատ կա պես նկա տե լի է հո գե բա նա կան (1.2 ան գամ` 46.4% -ը 56.3% -ի դի մաց) և ֆի զի կա կան (1.4 
ան գամ` 38.4% -ը 55.4% -ի դի մաց) բռ նու թյան դեպ քում։

Գծապատկեր 6.2.  Հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի օգ տա գոր ծ# մը և հղի# թյան ար հես տա կան  
ընդ հա տ#մն ե րը (%)

Սեռական

Ֆիզիկական

Հոգեբանական

Սեռական

Ֆիզիկական

Հոգեբանական

Ենթարկվել է բռնությանՉի ենթարկվել բռնության

Հղիության արհեստական ընդհատումներՀակաբեղմնավորիչներից հրաժարում/մերժում
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ա.  Հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց նե րի գոր ծա ծ# թյ# նից հրա ժա ր# մը կամ ար գե լ# մը սե ռա կան 
զ# գըն կե րոջ կող մից
 Զու գըն կե րոջ կող մից հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց նե րի գոր ծա ծու թյան հրա ժա րու մը կամ ար գե լու մը 
տա րած ված եր ևույթ է ՍԶԲ զոհ դար ձած կա նանց շր ջա նում։ Այս պես, հո գե բա նա կան բռ նու թյան 
դեպ քում այն 1.5 ան գամ ավե լի հա ճախ է հան դի պում բռ նու թյան չեն թարկ ված կա նանց հա մե մա տու-
թյամբ (8.7% 6.0% -ի դի մաց)։ Ֆի զի կա կան բռ նու թյան դեպ քում տար բե րու թյունն ավե լի մեծ է (4.8%` 
3.0% -ի դի մաց)։ Զու գըն կե րոջ կող մից հրա ժար ման կամ ար գել ման առա վել տա րած ված դրս ևո րում-
ներն են եղել «բ ղա վեց/ բար կա ցավ», «ս պառ նաց ծե ծել», «ս պառ նաց հե ռա նալ/կ նո ջը տա նից դուրս 
անել», «ծե ծեց ինձ/ հար ձակ վեց վրաս» և այլն։ Ընդ որում, վե րոն շյալ դրս ևո րումն ե րից որ ևէ մե կի 
մա սին հայտ նած կա նանց մի ջին ցու ցա նի շը բռ նու թյան բո լոր տե սակ նե րին են թարկ ված կա նանց 
խմ բե րում 1.5 ան գամ ավե լի բարձր է երբ ևէ բռ նու թյան չեն թարկ ված նե րի հա մե մա տու թյամբ (հո գե-
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բա նա կան բռ նու թյան դեպ քում` 1.5, ֆի զի կա կա նի դեպ քում` 1.6, և սե ռա կա նի դեպ քում` 1.3 ան գամ)։

բ. Տ ղա մարդ կանց կող մից պահ պա նա կի օգ տա գոր ծ# մը
Բռ նու թյան գոր ծո նի տե սան կյու նից էա կան տար բե րու թյուն ներ են առ կա նաև տղա մարդ կանց կող-
մից պահ պա նա կի օգ տա գործ ման առու մով։ Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ  
բռ նու թյան հակ ված տղա մար դիկ շատ ավե լի հա ճախ են հրա ժար վում պահ պա նա կի օգ տա գոր ծու-
մից։ Հարկ է նշել, որ հրա ժար ման դեպ քե րը հո գե բա նա կան բռ նու թյան դեպ քում` 1.8, ֆի զի կա կա-
նի դեպ քում` 2.8, իսկ սե ռա կա նի դեպ քում` 3 ան գամ ավե լի են բռ նու թյան չեն թարկ ված կա նանց 
զու գըն կեր նե րի հա մե մա տու թյամբ։ Ակն հայտ է, որ վեր ջին դեպ քում բռ նու թյու նը զու գակց վում է 
անա պա հով սե ռա կան հա րա բե րու թյան հետ, ինչն էա պես բարձ րաց նում է սե ռա կան ճա նա պար հով 
փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի տա րած ման ռիս կը։ Այս եզ րա կա ցու թյու նը հաս տատ վում է այն 
փաս տով, որ ՍՃՓՀ -ի ախ տա նիշ ներն ավե լի տա րած ված են այն կա նանց շր ջա նում, ով քեր են թարկ-
վել են սե ռա կան բռ նու թյան։

Գծապատկեր 6.3. Պահ պա նա կի գոր ծա ծ# թյ# նը և սե ռա վա րակ նե րը (%)

Հոգեբանական Ֆիզիկական Սեռական Չի ենթարկվել բռնության Ենթարկվել է բռնության

Հեշտոցային արտադրություններ
Քոր

Սեռավարակների անուղղակի ախտանիշներ/
քոր կամ հեշտոցային արտադրություններՀրաժարվում են պահպանակի գործածումից %
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14.0
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Ենթարկվել է բռնության
Չի ենթարկվել բռնության

9.0

24.0

6.0

14.0

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԸ, ՀՂԻ� ԹՅ� ՆԸ ԵՎ Բ� ԺՕԳ Ն� ԹՅ� ՆԸ ՀՂԻ� ԹՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ Ք�Մ  
ԸՍՏ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ Ց� ՑԻՉ ՆԵ ՐԻ 

Այս բաժ նում առա ջադր ված հար ցե րի նպա տակն է ան դրա դառ նալ ըն տա նե կան հա րա բե ր� թյ�ն-
նե րին` կապ ված երե խա նե րի, նրանց թվա քա նա կի և սե ռի հետ, այդ հար ցե րի նկատ մամբ սե ռա կան 
զ� գըն կե րոջ վե րա բեր մ�ն քին, ինչ պես նաև հղիու թյան ըն թաց քում բու ժօգ նու թյան ու կա նանց վնա-
սա կար սո վո րու թյուն նե րի հետ փոխ կա պակց ված հար ցե րին: Այս բաժ նում ներ կա յաց ված են նաև 
ընտ րան քում ընդ գրկ ված կա նանց 5-12 տա րե կան երե խա նե րի հո գե սո մա տիկ առող ջու թյան և վար-
քագ ծային սո վո րույթ նե րի վե րա բե րյալ տվյալ ներ, ինչ պես նաև քն նարկ վում են այն պի սի իրա վի ճակ-
ներ, որոնք կա րող են մտա հո գիչ լի նել մոր հո գե կան առող ջու թյան և նե րըն տա նե կան խն դիր նե րի 
հետ կապ ված։ Բա ժի նը ան դրա դառ նում է նաև կնոջ վեր ջին հղիու թյան ըն թաց քում նա խածնն դյան 
հս կո ղու թյան և հղիու թյան հար կադր ված ընդ հատ ման հետ կապ ված հար ցե րին ու դրանց նկատ-
մամբ սե ռա կան զու գըն կե րոջ վե րա բեր մուն քին։

Երե խա ներն ըստ սե ռի

« Վեր ջին երե խան աղ ջի՞կ է, թե` տղա» հար ցին կեն դա նա ծին երե խա ներ ու նե ցած կա նանց 59.2% -ը 
պա տաս խա նել է, որ վեր ջին երե խան տղա է եղել։ Պետք է նշել, որ եթե 15-24 տա րի քային խմ բում 
տղա /աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյու նը 1:2 է (հա մա պա տաս խա նա բար` 34.2% և 65.8%), ապա 25-34 տա-
րի քային խմ բում` 2:1 (հա մա պա տաս խա նա բար` 62.1% և 37.9%)։ Այս պի սով կա րե լի է են թադ րել, որ 
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եթե կինն ու նի մե կից ավե լի երե խա, ապա նոր ծն ված երե խա նե րի շր ջա նում տղա նե րի թիվն աս տի-
ճա նա բար գե րակշ ռում է։ Այս եզ րա կա ցու թյունն ապա ցուց վում է այն փաս տով, որ խնդ րո առար կա 
են թախմ բի կա նանց շր ջա նում, ով քեր ու նեն երեք երե խա, տղա /աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյու նը կազ-
մում է 64.1%:35.98%։ Հետ ևա բար են թադր վում է, որ Հա յաս տա նում այնուամենայնիվ առ կա է սե ռըն-
տիր վի ժեց ման խն դի րը։

« Վեր ջին երե խան կեն դա նի՞ է, թե` ոչ» հար ցին այս խմ բի կա նանց 98.8% -ը տվել է դրա կան պա-
տաս խան։ Կո րուստ ներն ավե լի շատ են նախ կի նում ամուս նա ցած կա նանց մոտ (5.3%)։ Գյ� ղա- 
բ նակ-քա ղա քաբ նակ կտր ված քով տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ քա ղա քաբ նակ կա նայք ավե լի քիչ 
երե խա ներ են կորց րել (1.0%, իսկ Եր ևա նում այդ ցու ցա նիշն ավե լի ցածր է և կազ մում է 0.2%), քան 
գյու ղաբ նակ նե րը (1.8%)։ Աշ խա տող կա նանց դեպ քում նույն պես կո րուստ նե րը հա րա բե րա կա նո րեն 
բարձր են (1.6%)։

Մինչև 5 տա րե կան երե խա ներ. վեր ջին հղի# թյան ըն թաց քը

 Միև նույն կա տե գո րիայում, այ սինքն` կեն դա նի երե խա ներ ու նե ցած կա նանց շր ջա նում հարց վող նե-
րի 13.7%-ն ու նի մինչև 5 տա րե կան երե խա ներ։ Հե տաքր քիր է, որ բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց 
շր ջա նում այս ցու ցա նիշն ավե լի բարձր է, քան միջ նա կարգ կր թու թյամբ կա նանց դեպ քում (13.4%): 

�� Այն հար ցին, թե արդյո՞ք վեր ջին հղիու թյու նը ցան կա լի էր, թե` ոչ, առա վե լա գույ նը 5 տա րի առաջ 
ծնն դա բե րած կա նանց 91.5% -ը տվել է դրա կան պա տաս խան, մինչ դեռ 4.6% -ը պա տաս խա նել է, 
որ կնա խընտ րեր ավե լի ուշ, կամ` երե խա ներ չէր ու զում ու նե նալ։ Այս կա տե գո րիայում երե խա ու-
նե նա լու ցան կու թյուն չու նե ցող կա նանց տո կոսն ամե նա բարձրն է երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող 
(4.7%) և գյու ղաբ նակ կա նանց (2.8%) շր ջա նում` քա ղա քաբ նակ նե րի հա մե մա տու թյամբ (ըն դա մե նը 
0.3%)։ Փաս տո րեն տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ քա ղա քաբ նակ կա նայք ավե լի իրա զեկ են ըն տա-
նի քի պլա նա վոր ման մե թոդ նե րին:

��  Վեր ջին հղիու թյան նկատ մամբ սե ռա կան զու գըն կե րոջ վե րա բեր մուն քը գրե թե նույնն է, ինչ որ 
այս են թախմ բի կա նանց դեպ քում։ Առա վե լա գույ նը 5 տա րի առաջ ծնն դա բե րած կա նանց սե ռա-
կան զու գըն կեր նե րի 90.8% -ը նույն պես դրա կան է ար տա հայտ վել կնոջ հղիու թյան փաս տի վե-
րա բե րյալ, և միայն 4.7%-ն է ցան կա ցել երե խա ու նե նալ ավե լի ուշ կամ երե խա չէր ու զում ու նե նալ 
(կա նանց դեպ քում` 4.6%): 

�� Ըստ կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի էա կան տար բե րու թյուն ներ չեն բա ցա հայտ վում։ Ըստ էու-
թյան, մի տումն ե րը նույնն են, ինչ պես նա խորդ հար ցի դեպ քում, բա ցա ռու թյամբ քա ղա քաբ նակ 
կա նանց զու գըն կեր նե րի, ով քեր ավե լի շատ են նշել հղիու թյան ոչ ցան կա լի լի նե լը (1.5% -ով ավե լի, 
քան իրենց կա նայք:

�� Հ ղիու թյան նա խածնն դյան հս կո ղու թյան վե րա բե րյալ հար ցին հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած 
առա վե լա գույ նը հինգ տա րի առաջ ծնն դա բե րած կա նանց 62.8% -ը պա տաս խա նել է, որ այ ցե լել է 
ման կա բարձ-գի նե կո լո գին, 48.3% -ը` ընդ հա նուր բժշ կին և 12.8% -ը` միայն ման կա բար ձու հուն, մինչ-
դեռ 1.6% -ը` որ ևէ բժշ կի չի այ ցե լել։ Այս ցու ցա նի շը հատ կա պես բարձր է գյու ղաբ նակ (2.9%), երեք և 
ավե լի երե խա ու նե ցող (3.1%) կա նանց շր ջա նում: 

�� Ընդ հա նուր առ մամբ, այս են թախմ բի կա նանց 98.4%-ն առն վազն մեկ ան գամ այ ցե լել է բժշ կի, իսկ 
բարձ րա գույն կր թու թյամբ բո լոր կա նայք հղիու թյան ըն թաց քում այ ցե լել են որ ևէ բու ժաշ խա տո ղի: 

�� Այն հար ցին, թե ինչ պես է սե ռա կան զու գըն կե րը վե րա բեր վել իրենց նա խածնն դյան այ ցե րին, 
այս են թախմ բի կա նանց 95.8% -ը պա տաս խա նել է, որ իր զու գըն կե րը նպաս տել է, 2.4% -ը` չի հե-
տաքրքր վել, իսկ 0.4% -ը` դեմ է եղել։ Հե տաքր քիր է, որ զու գըն կե րոջ ան հա մա ձայ նու թյան մա սին 
ավե լի շատ նշել են բարձ րա գույն կր թու թյամբ և աշ խա տող կա նայք (հա մա պա տաս խա նա բար` 
1.7% և 1.3%), չնա յած իրա կա նում բո լոր այս կա նայք հա ճա խել են բուժ հաս տա տու թյուն ներ: 

Այն հար ցին, թե կնոջ հղիու թյան ըն թաց քում զու գըն կե րը նա խընտ րում էր որ դի, դուստր, թե սե-
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ռը նրա հա մար նշա նա կու թյուն չու ներ, այս են թախմ բի կա նանց 44.1% -ը պա տաս խա նել է` «որ դի», 
11.9% -ը` «դուստր», իսկ 43.8% -ի հա մար սե ռի գոր ծոնն էա կան չի եղել։ Ըստ կեն սագ րա կան բնու-
թագ րիչ նե րի` պա տաս խան ներն էա կա նո րեն չեն տար բեր վում մի մյան ցից, սա կայն դիտ վել է մի օրի-
նա չա փու թյուն` որ քան բարձր է կնոջ կր թա կան ցեն զը, այն քան զու գըն կե րոջ վե րա բեր մուն քը սե ռի 
նկատ մամբ պա կաս խտ րա կան է։ 

Ա ղյ# սակ 6.4. Զ# գըն կե րոջ նա խընտ ր# թյ# նը երե խայի սե ռի հար ց#մ 
Ընտ րան քի 15-59 տա րե կան, առա վե լա գ�յ նը 5 տա րի առաջ ծնն դա բե րած կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ�-
թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի, �մ զ� գըն կեր նե րը � նե ցել են նա խընտ ր� թյ�ն երե խայի սե ռի 
հար ց�մ (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար), (“[ ]” 25-49 դեպ քե րի հա մար):

Գոր ծոն/  
կեն սագ րա կան 
տվյալ ներ

Որ դի Դ#ստր
Ն շա նա-
կ# թյ#ն 
չ# ներ

Չ գի տեմ/ 
չեմ հի շ#մ 

Հ րա ժար-
վել է պա-
տաս խա-

նել

Ըն դա մե-
նը%

Կա նանց թի վը 
(ծնն դա բե րել են 
առա վե լա գ#յ նը 
5 տա րի առաջ)

Տա
 րի

ք

15-24 44.5 5.9 48.7 0.9 0.0 100.0 79
15-19 … … … … … 4
20-24 47.1 5.1 46.8 1.0 0.0 100.0 75

25-34 44.9 13.2 41.7 0.0 0.2 100.0 212
35-44 [62.5] [22.3] [15.2] [0.0] [0.0] 100.0 31
45-59

Բ
 նա

 կ#
 թ

յ#
ն Քա ղա քային 45.1 15.5 39.2 0.0 0.2 100.0 207

Եր ևան 47.4 19.4 33.2 0.0 0.0 100.0 120
Այլ  
քա ղա քային 41.9 10.1 47.6 0.0 0.4 100.0 87

Գյու ղա կան 48.9 6.5 44.0 0.6 0.0 100.0 115

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Երբ ևէ  

չա մուս նա ցած
Ներ կա յում 
ամուս նա ցած 46.3 12.5 40.9 0.2 0.1 100.0 317

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած … … … … … 5

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0

1-2 43.6 12.8 43.3 0.3 0.0 100.0 262

3+ 59.1 9.9 30.5 0.0 0.5 100.0 60

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել … … … … … 2

Ընդ հա նուր  
տար րա կան … … … … … 9

Ընդ հա նուր  
միջ նա կարգ 47.2 10.7 41.8 0.0 0.3 100.0 132

Մի ջին  
մաս նա գի տա կան 53.5 13.0 32.7 0.8 0.0 100.0 92

Բարձ րա գույն 39.1 14.4 46.5 0.0 0.0 100.0 87

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Գոր ծա զուրկ 46.2 12.4 41.1 0.3 0.0 100.0 248
Աշ խա տում է 47.4 13.7 38.9 0.0 0.0 100.0 64
Սե զո նային  
աշ խա տանք … … … … … 8

Այլ … … … … … 2
Ըն դա մե նը 46.5 12.3 40.9 0.2 0.1 100.0% 322
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Վ նա սա կար սո վո ր# թյ#ն նե րը հղի# թյան ժա մա նակ 

Ո գե լից խմիչ քի օգ տա գոր ծ� մը. այս են թախմ բի կա նանց 97.7% -ը նշել է, որ հղիու թյան ըն թաց քում 
ոգե լից խմիչք չի օգ տա գոր ծել։ Հղիու թյան ըն թաց քում ոգե լից խմիչք օգ տա գոր ծած կա նանց տո կո սը 
հա րա բե րա կա նո րեն բարձր է աշ խա տող և ընդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյամբ (հա մա պա տաս խա-
նա բար` 6.4% և 3.5%) և 25-34 տա րե կան (2.8%) կա նանց շր ջա նում։

 «Արդյո՞ք ծխել եք հղի� թյան ըն թաց ք�մ» հար ցին դրա կան է պա տաս խա նել այս խմ բի կա նանց 
միայն 1.3% -ը։ Հղիու թյան ըն թաց քում ծխա խոտ օգ տա գոր ծած կա նանց տո կո սը բարձր է 35-44 տա րե-
կան նե րի (4.8%) և Եր ևա նի բնա կիչ նե րի (2.4%) շր ջա նում։ Ըստ մյուս կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի 
էա կան տար բե րու թյուն ներ չկան։ 

Հետծնն դյան շր ջան

 Վե րոն շյալ խմ բում յու րա քան չյուր երկ րորդ կին (48.4%) ծնն դա բե րու թյու նից հե տո 6 շա բաթ նե րի 
ըն թաց քում այ ցե լել է հետծնն դյան ստու գումն ե րի։ Այս կա տե գո րիայում ստու գումն ե րի չայ ցե լած 
կա նանց հա մե մա տա բար բարձր մաս նա բա ժին են կազ մում 15-24 տա րե կան (60.4%), գյու ղաբ նակ 
(56.6%) և չաշ խա տող (54.4%) կա նայք։

 «Արդյո՞ք երե խային ծն վե լ�ց կշ ռել են» հար ցին այդ խմ բի բո լոր կա նայք տվել են դրա կան պա տաս-
խան։ Ընդ որում, կա նանց 6.8% -ը նշել է, որ նո րա ծին նե րի մոտ գրանց վել է ծնն դյան ցածր քաշ (այ-
սինքն` 2.5 կի լոգ րա մից պա կաս)։ Այս տվյալ նե րը գրե թե հա մընկ նում են պաշ տո նա կան վի ճա կագ-
րու թյան վեր ջին տա րի նե րի մի ջին ցու ցա նի շին։

5-12 տա րե կան երե խա նե րը և նրանց թվա քա նա կը

«5-12 տա րե կան երե խա ներ � նե՞ք» հար ցին հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած և կեն դա նի երե խա ու-
նե ցած կա նանց յու րա քան չյուր չոր րոր դը (25.9%) տվել է դրա կան պա տաս խան։ Կեն սա բա նո րեն օրի-
նա չափ է, որ այս կա նանց թիվն առա վե լա գույնն է 25-34 տա րի քային խմ բում։ Այս տվյալ նե րի վե րա-
բե րյալ այլ օրի նա չա փու թյուն ներ բա ցա հայտ ված չեն։ 

5-12 տա րե կան երե խա նե րի թվա քա նա կը

 Հարց մա նը մաս նակ ցած 5-12 տա րե կան երե խա ու նե ցող կա նանց 63.6%-ն ու նի միայն մեկ, 32.1% -ը` 
եր կու, իսկ 3.7% -ը` երեք և ավե լի երե խա։ Ըստ կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի այս տվյալ ներն էա-
կա նո րեն չեն տար բեր վում մի մյան ցից։

« Քա նի՞սն են տղա» հար ցին կա նանց 86.3% -ը պա տաս խա նել է` «մեկ», 13.7% -ը` «եր կու և ավե լի» 
տղա։ Այս խմ բում գե րակշ ռում են նախ կի նում ամուս նա ցած կա նայք (28.8%)։ 

Ինչ վե րա բե րում է աղ ջիկ նե րի թվա քա նա կին, ապա իրա վի ճա կը գրե թե հա ման ման է. այս տա րի քի 
իգա կան սե ռի երե խա ներ ու նե ցող կա նանց 79.4% -ը նշել է` մեկ, 19.4% -ը` եր կու, և 1.0% -ը` երեք և ավե լի 
աղ ջիկ։

 «Այդ երե խա նե րից (5-12 տա րե կան) քա նի՞սն են ներ կա յ�մս ապ ր�մ Ձեզ հետ» հար ցին արա կան 
սե ռի երե խա ներ ու նե ցող հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց 86.4% -ը պա տաս խա նել է` «մեկ», 13.7% -ը` 
«եր կու և ավե լի» տղա, իսկ այս տա րի քի իգա կան սե ռի երե խա ներ ու նե ցող կա նանց 79.4% -ը պա-
տաս խա նել է` «մեկ», 20.6% -ը` «եր կու և ավե լի» աղ ջիկ։

Ե րե խա նե րի հո գե սո մա տիկ առող ջա կան վի ճա կը 

Այն հար ցին, թե արդյո՞ք երե խա նե րից որ ևէ մե կի մոտ եղել են հո գե սո մա տիկ ախ տա նիշ ներ, 5-12 
տա րե կան երե խա ու նե ցող կա նանց 7.0% -ը պա տաս խա նել է, որ երե խան ու նե նում է մղ ձա վանջ, 6.1% 
-ի դեպ քում` գի շե րա մի զու թյուն, իսկ 2.2% -ի դեպ քում` ծծում է բութ մա տը։ Այս կա նանց 28.5% -ը նշել է, 
որ իր երե խան ինք նամ փոփ է, իսկ 10.4% -ը` հա կա ռա կը` ագ րե սիվ։ 

Ըստ էու թյան, այս խմ բից յու րա քան չյուր եր րորդ կին մատ նան շել է վե րոն շյալ ախ տա նիշ նե րից  
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առն վազն մե կը։ Սա նշա նա կում է, որ այս երե խա ներն ու նեն նյար դային հա մա կար գի հետ կապ-
ված և վար քագ ծային խն դիր ներ։ Կար ևոր է նաև, որ եթե գյու ղա կան տա րածք նե րում երե խա ներն 
ավե լի ագ րե սիվ են (10.8%` 10.2% -ի դի մաց, և 5.1% Եր ևա նում), ապա քա ղա քային բնա կա վայ րե րում 
երե խա ներն առա վել ինք նամ փոփ են (29.6%` 26.1% -ի դի մաց)։ Հե տաքր քիր է, որ չաշ խա տող կա նանց 
երե խա ներն ավե լի հակ ված են ու նե նալ այս հինգ ախ տա նիշ նե րից որ ևէ մե կը, քան աշ խա տող մայ-
րե րի երե խա նե րը (43.4%` 26.5% -ի դի մաց)։ Երեք և ավե լի երե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րում այս 
խն դիր ներն ավե լի շատ են (հա մա պա տաս խա նա բար` 42.9% և 34.0%)։ Գրե թե նույն ցու ցա նիշն է ար-
ձա նագր վել 35-44 տա րե կան կա նանց երե խա նե րի շր ջա նում (40.0%)։ Այս ցու ցա նիշն առա վե լա գույնն 
է նախ կի նում ամուս նա ցած կա նանց պա րա գա յում (53.5%)։

Տ նից փախ չող և դպ րոց չհա ճա խող երե խա նե րը

5-12 տա րե կան տղա երե խա ու նե ցող կա նանց 0.8% -ի երե խա նե րը տա նից փա խել են։ Նման երե խա-
նե րի տո կոսն ավե լի բարձր է գյու ղա կան, քան` քա ղա քային բնա կա վայ րե րում ( 1.9%` 0.4% -ի դի մաց)։

 Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ միև նույն են թախմ բի 5-12 տա րե կան աղ ջիկ երե-
խա նե րի տո կո սը, ով քեր փա խել են տա նից, ավե լի բարձր է տղա նե րի հա մե մա տու թյամբ (2.0%` 0.8% 
-ի դի մաց)։ Նման աղ ջիկ նե րի մաս նա բա ժինն ավե լի բարձր է քա ղա քային, քան` գյու ղա կան բնա-
կա վայ րե րում (հա մա պա տաս խա նա բար` 2.2% և 1.4%)։ Այդ ցու ցա նի շը հա րա բե րա կա նո րեն ցածր է 
բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց (1.5%), և էլ ավե լի բարձր` երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող (2.3%) և 
35-44 տա րե կան կա նանց (3.2%) աղ ջիկ երե խա նե րի շր ջա նում։ Նախ կի նում ամուս նա ցած կա նանց 
աղ ջիկ ներն ամե նա շատն են փախ չում տա նից (5.1%)։ Կնոջ զբաղ վա ծու թյունն այս դեպ քում էա կան 
գոր ծոն չէ։

5-12 տա րե կան երե խա ներ ու նե ցող կա նանց հարց րել են, թե իրենց երե խա նե րից քա նի՞սն են  
դպ րո ցում սո վո րում։ Այս կա նանց 50.9% -ը նշել է, որ դպ րո ցում սո վո րում է 1 տղա, իսկ 8.2% -ը` եր կու 
և ավե լի տղա։ Խմ բում 37.1%-ն ու նեն դպ րո ցում սո վո րող մեկ, իսկ 11.0% -ը` եր կու և ավե լի աղ ջիկ։ Ըստ 
հարց վող նե րի կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի, այս կա նանց պա տաս խան նե րում էա կան տար բե-
րու թյուն ներ չեն գրանց վել։

5-12 տա րե կան դպ րո ցում սո վո րող երե խա ու նե ցող կա նանց 0.7% -ը նշել է, որ իր երե խան (ե րը) մնա-
ցել է(ե ն) նույն դա սա րա նում։ Ընդ որում, որ քան շատ են ըն տա նի քում երե խա նե րը, այն քան ավե լի 
մեծ է ու սու մը ձա խո ղե լու հա վա նա կա նու թյու նը (այս կա տե գո րիայի մեկ կամ եր կու երե խա ու նե ցող 
կա նանց 0.4% -ը նշել է, որ իր երե խան (ե րը) մնա ցել է(ե ն) նույն դա սա րա նում` ի տար բե րու թյուն երեք 
և ավե լի երե խա ու նե ցող կա նանց 1.0% -ի։ Նույն դա սա րա նում մնա լու հա վա նա կա նու թյու նը հա կա-
դարձ փոխ կա պակց վում է մայ րե րի կր թա կան ցեն զի հետ (ը նդ հա նուր տար րա կան կր թու թյուն` 4.0%, 
ընդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյուն` 0.5% և բարձ րա գույն կր թու թյուն` 0%)։

Այս խմ բի կա նանց միայն 0.8%-ն է մատ նան շել, որ իր երե խան միառ ժա մա նակ դա դա րել է դպ րոց 
հա ճա խել կամ դուրս է մնա ցել դպ րո ցից։ Ինչ վե րա բե րում է հարց վող նե րի կեն սագ րա կան բնու թագ-
րիչ նե րին, ապա այս կա նանց պա տաս խան նե րում էա կան տար բե րու թյուն ներ չեն գրանց վել, չնա յած 
որ սո ցիալա կան գոր ծո նը և կա նանց կր թա կան ցեն զը որո շա կի ազ դե ցու թյուն ու նեն այս ցու ցի չի 
վրա (ի նչ պես նա խորդ դեպ քում)։

Հ ղի# թյան հար կադր ված ընդ հա տ#մ և նա խածնն դյան խնամք 

Երբ միև նույն են թախմ բի կա նանց հարց րել են, թե արդյո՞ք իրենց երբ ևէ ստի պել են ընդ հա տել հղիու-
թյու նը, նրանց ըն դա մե նը 2.6%-ն է դրա կան պա տաս խան տվել։ Ընդ որում, ցու ցա նի շը զգա լիորեն 
ցածր է գյու ղաբ նակ կա նանց շր ջա նում` քա ղա քաբ նակ նե րի հա մե մա տու թյամբ (1.0%` 3.3% -ի դի մաց)։ 
Այդ են թախմ բում տո կո սը բարձր է երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող (5.2%), չաշ խա տող (4.3%) և Եր ևա-
նից դուրս այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րում ապ րող (4.3%) կա նանց շր ջա նում։ Անհ րա ժեշտ է նշել, 
որ բարձ րա գույն կր թու թյամբ ոչ մի կին ստի պո ղա բար չի ընդ հա տել հղիու թյու նը (Ա ղյու սակ 6.5)։ 
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Ա ղյ# սակ 6.5. Հղի# թյան հար կադր ված ընդ հա տ#մ 
Ընտ րան քի 15-59 տա րե կան կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի, 
ով քեր � նեն իրենց հետ բնակ վող և դպ րոց հա ճա խող 5-12 տա րե կան երե խա ներ և �մ հար կադ րել են կամ 
չեն հար կադ րել ընդ հա տել հղի� թյ� նը (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար), (“[ ]” 25-49 դեպ քե րի հա մար):

Գոր ծոն/ կեն սագ-
րա կան տվյալ ներ Այո Ոչ Հ րա ժա րել է 

պա տաս խա նել 
Ըն դա-
մե նը %

Կա նանց թի վը (5-12 տա րե կան և  
դպ րոց հա ճա խող երե խա # նե ցող ներ)

Տա
 րի

ք

15-24 … … … 2
15-19 … … … 2
20-24 1.6 97.9 0.5 100.0 268

25-34 3.0 97.0 0.0 100.0 205
35-44 [0.0] [97.6] [2.4] [100.0] 46
45-59

Բ
 նա

 կ#
 թ

յ#
ն Քա ղա քային 2.7 96.6 0.7 100.0 328

Եր ևան 1.9 97.4 0.7 100.0 178
Այլ  
քա ղա քային 3.7 95.5 0.8 100.0 150

Գյու ղա կան 0.9 99.1 0.0 100.0 193

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Երբ ևէ  

չա մուս նա ցած 2.2 97.6 0.2 100.0 486

Ներ կա յում  
ամուս նա ցած [0.0] [96.5] [3.5] 100.0 35

Նախ կի նում  
ամուս նա ցած [100.0]

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0 1.4 98.3 0.3 100.0 347

1-2 3.4 96.0 0.6 100.0 174

3+ 100.0

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել … … … 2

Ընդ հա նուր  
տար րա կան … … … 20

Ընդ հա նուր  
միջ նա կարգ 2.7 97.3 0.0 100.0 223

Մի ջին  
մաս նա գի տա կան 2.8 96.5 0.7 100.0 165

Բարձ րա գույն 0.0 100.0 0.0 100.0 111

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Գոր ծա զուրկ 3.2 96.8 0.0 100.0 327
Աշ խա տում է 0.0 99.2 0.8 100.0 159
Սե զո նային  
աշ խա տանք [0.0] [96.3] [3.7] [100.0] 30

Այլ … … … 5
Ըն դա մե նը 2.0 97.5 0.5 100.0% 521

Այն հար ցին, թե արդյո՞ք հղիու թյան ըն թաց քում նա խածնն դյան կլի նի կա ներ այ ցե լե լու հետ կապ ված 
դժ վա րու թյուն ներ են եղել, 5-12 տա րե կան երե խա ու նե ցող կա նանց 10.5% -ը դրա կան է պա տաս խա-
նել։ Հատ կան շա կան է, որ ցու ցա նիշն ավե լի բարձր է Եր ևա նից դուրս այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե-
րում ապ րող (12.4%) և ներ կա յում ամուս նա ցած (11.2%) կա նանց շր ջա նում։ Տո կո սը զգա լիորեն ցածր է 
Եր ևա նում բնակ վող (7.6%) և բարձ րա գույն կր թու թյամբ (9.3%) կա նանց շր ջա նում։

 «Ո րո՞նք էին այդ խո չըն դոտ նե րը» հար ցին այդ դժ վա րու թյուն ներն ու նե ցած կա նանց 21.4% -ը մատ-
նան շել է հա մայն քում բժշ կի բա ցա կա յու թյան հան գա ման քը, 5.1% -ը` բժշ կի տղա մարդ լի նե լու փաս-
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տը, 7.4% -ը` փո խադ րա մի ջո ցի հետ կապ ված դժ վա րու թյուն նե րը և 7.9% -ը` ամուս նու կամ սկես րոջ 
դեմ լի նե լու հան գա ման քը։ Այս կա նան ցից յու րա քան չյուր եր րոր դը (28.9%) նշել է, որ նա խածնն դյան 
ստուգ ման կա րիք չկար։

« Դ�ք կա նո նա վոր հա ճա խե՞լ եք գի նե կո լո գիական ստ� գ�մն ե րի» հար ցին այս են թախմ բի կա նանց 
10.8% -ը բա ցա սա կան պա տաս խան է տվել։ Նույն խմ բի կա նանց 57.5% -ը, ով քեր չեն հա ճա խել կա-
նո նա վոր գի նե կո լո գիական ստու գումն ե րի, նշել է, որ գի նե կո լո գիական ստու գումն ե րի կա րիք չկար։ 
Ըստ էու թյան, այս խմ բի յու րա քան չյուր երկ րորդ կին գի նե կո լո գիական կա նո նա վոր ստու գումն ե րը 
չի կար ևո րում։ Հարց ված նե րի 2.7% -ը նշել է, որ ամու սի նը դեմ է եղել, իսկ 5.9% -ը պատ ճա ռա բա նել է 
փո խադ րա մի ջո ցի բա ցա կա յու թյամբ։

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԱՌՈՂ Ջ� ԹՅ� ՆԸ ԵՎ ՄԱՅ ՐԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ԲՌ Ն� ԹՅ� ՆԸ

 Մայ րե րի հո գե սո մա տիկ վի ճա կի և նրանց երե խա նե րի առող ջա կան կար գա վի ճա կի միջև պատ ճա-
ռա հետ ևան քային կա պը լավ հայտ նի է։ Այս հա մա տեքս տում, այնուամենայնիվ, գեն դե րային բռ նու-
թյան դե րի պար զա բա նու մը կար ևոր նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում։

Նա խա պատ վ# թյ# նը ըստ երե խայի սե ռային պատ կա նե լի# թյան

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ բռ նու թյան հա կում ու նե ցող տղա մար դիկ մի ջի-
նը 1.5 ան գամ ավե լի են նա խընտ րում տղա զա վակ ու նե նալ, քան կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան 
հա կում չու նե ցող սե ռա կան զու գըն կեր նե րը։ Ընդ որում, տղա զա վակ նա խընտ րող տղա մարդ կանց 
շր ջա նում այդ ցու ցա նիշ նե րը կազ մում են` հո գե բա նա կան բռ նու թյան դեպ քում 56.8%` 42.0% -ի դի մաց, 
ֆի զի կա կա նի դեպ քում` 60.0%` 43.4% -ի դի մաց, և սե ռա կա նի դեպ քում` 75.0%` 43.4% -ի դի մաց։

Բռ ն# թյան են թարկ ված մայ րե րի երե խա նե րի հո գե կան առող ջ# թյ# նը 

Ե րե խա նե րի հո գե կան առող ջու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րի պա տաս խան նե րից հետ ևում է, որ 
բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց երե խա ներն այդ առու մով ավե լի խո ցե լի են, և նրանց հա րա բե-
րա կա նո րեն ավե լի բարձր տո կո սի մոտ ար ձա նագր վում են հո գե սո մա տիկ խան գա րումն ե րի ախ-
տա նիշ ներ (մղ ձա վանջ, գի շե րա մի զու թյուն, բութ մա տը ծծել, ինք նամ փո փու թյուն կամ հա կա ռա կը` 
ագ րե սի վու թյուն)։

 Գծապատկեր 6.4. Երե խա նե րի առող ջ# թյան և մայ րե րի նկ տա մամբ հո գե բա նա կան  
բռ ն# թյան կա պը (%)

Ինքնամփոփ Ագրեսիվ Մղձավանջ Գիշերամիզություն Ծծում է բութը

Չի ենթարկվել բռնությանԵնթարկվել է բռնության
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��  Հո գե բա նա կան բռ ն� թյան են թարկ ված կա նանց երե խա նե րի մոտ շուրջ եր կու ան գամ ավե լի հա-
ճախ է նկատ վում մղ ձա վանջ (11.9%` 5.7% -ի դի մաց), երեք ան գամ ավե լի հա ճախ ծծում են բութ 
մա տը (4.5%` 1.5% -ի դի մաց), 1.3 ան գամ ավե լի հա ճախ` գի շե րա մի զու թյուն (7.5%` 5.7% -ի դի մաց), 1.7 
ան գամ ավե լի ինք նամ փոփ են (41.8%` 24.6% -ի դի մաց) և 3.2 ան գամ` ավե լի ագ րե սիվ (22.4%` 7.0% -ի 
դի մաց)։

��  Ֆի զի կա կան բռ ն� թյան դեպ քում տար բե րու թյուն նե րը նույն քան ակ նա ռու են` 1.9 ան գամ ավե լի` 
մղ ձա վանջ (12.5%` 6.5% -ի դի մաց), 1.9 ան գամ ավե լի հա ճախ ծծում են բութ մա տը (4.1%` 2.2% -ի դի-
մաց), 2.3 ան գամ ավե լի` գի շե րա մի զու թյուն (12.5%-` 5.5% -ի դի մաց), 3 ան գամ ավե լի ագ րե սիվ են 
(27.1` 8.9% -ի դի մաց), և միակ բա ցա ռու թյունն ինք նամ փոփ լի նելն է, որի դեպ քում տար բե րու թյուն-
ներն ան նշան են (29.2%` 28.4% -ի դի մաց)։

��  Սե ռա կան բռ ն� թյան դեպ քում երե խա նե րի հո գե կան առող ջու թյան և նրանց մայ րե րի բռ նու թյան 
են թարկ ված լի նե լու կամ չլի նե լու միջև փոխ կա պակց վա ծու թյունն ավե լի բարդ է, և տար բե րու-
թյուն ներն ավե լի քիչ են ար տա հայտ ված։ Այս հան գա ման քը թերևս տրա մա բա նա կան է, քա նի որ 
այս տե սա կի բռ նու թյու նը հա վա նա բար տե ղի չի ու նե նում երե խա նե րի ներ կա յու թյամբ։ Եթե մղ-
ձա վան ջի դեպ քում տար բե րու թյու նը չն չին է (7.7%` 7.1% -ի դի մաց), ապա բութ մա տը ծծե լու և գի շե-
րա մի զու թյան հետ կապ ված այդ տար բե րու թյունն ավե լի մեծ է` հա մա պա տաս խա նա բար 3.7 (7.7%` 
2.1% -ի դի մաց) և 2.7 ան գամ (15.4%` 5.8% -ի դի մաց)։ Իսկ ինք նամ փոփ կամ ագ րե սիվ լի նե լու առու մով 
խնդ րո առար կա գոր ծոն նե րի միջև ու ղիղ փոխ կա պակց վա ծու թյուն չկա։ 

Այնուամենայնիվ ակն հայտ է, որ բռ նու թյան ցան կա ցած դրս ևո րում ամե նա վատ ազ դե ցու թյունն ու-
նի երե խա նե րի հո գե կան առող ջու թյան և նրանց հո գե շար ժա կան զար գաց ման ար դյուն քում նաև 
նրանց ան հա տա կա նու թյան, մտա ծե լա կեր պի և վար քագ ծի ձևա վոր ման վրա։ Քա նի որ բռ նու թյան 
վե րոն շյալ երեք ձևե րը հիմն ա կա նում զու գակց ված են, ապա ակն հայտ է դառ նում խնդ րի կար ևո րու-
թյու նը։
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Գ ԼՈՒԽ 7. ԿԱ ՆԱՆՑ ԴԻ ՄԱ ԿԱՅ ՄԱՆ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ Ր� ԹՅ� ՆԸ ԵՎ  
ԱՐ ՁԱ ԳԱՆՔՆ Ի ՊԱ ՏԱՍ ԽԱՆ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ Զ� ԳԸՆ ԿԵ ՐՈՋ  
ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԲՌ Ն� ԹՅԱՆ

 Ինչ պես նշ վեց այս զե կույ ցում ավե լի վաղ, ըն տա նե կան բռ նու թյու նը Հա յաս տա նում լուրջ, թեև ան-
բա վա րար հա ղորդ վող և մե ծա պես չճա նաչ ված եր ևույթ է։ Այս հե տա զո տու թյան նպա տակ նե րից 
մեկն էր սահ մա նել սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան շր ջա նակն ու մասշ տաբ նե րը` ցույց 
տա լու, որ այս խն դի րը գո յու թյուն ու նի և դրան ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ հետ ևո ղա կան և հա-
մա պար փակ ձևով։ 

Ար դյու նա վետ, ուղ ղորդ ված և նա խա հար ձակ լի նե լու հա մար Կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյու-
նը, որը դեռևս չի ձևա կերպ վել և իրա կա նաց վել, պետք է հիմն ված լի նի ոչ միայն նե րըն տա նե կան 
բռ նու թյան ձևե րին, հիմն ա կան պատ ճառ նե րին և ազ դե ցու թյուն նե րին, այլև կա նանց հա մար դրանց 
ու նե ցած հետ ևանք նե րին, ինչ պես նաև կա նանց հա կազ դե ցու թյանն այդ բռ նու թյա նը, նրանց գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կամ չգոր ծե լու հիմ քում ըն կած պատ ճառ նե րին և նրանց կող մից կի րառ վող ռազ մա վա-
րու թյուն նե րին, եթե դրանք կի րառ վում են, նկա տի առ նե լով ներ կա սո ցիալ-տն տե սա կան ու մշա կու-
թային մի ջա վայ րը և օժան դա կու թյան գո յու թյուն ու նե ցող են թա կա ռուց ված քը։ 

Այս հատ վա ծը նվիր ված է վե րոն շյալ հար ցե րից մի քա նի սին։

 ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԲՌ Ն� ԹՅԱՆ ՀԵ ՏԵ ՎԱՆՔ ՆԵ ՐԸ ԿԱ ՆԱՆՑ ՀԱ ՄԱՐ

 Հարց ման շր ջա նակ նե րում փորձ է ար վել գնա հա տել սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից գոր ծադր ված 
բռ նու թյան առող ջա պա հա կան, տն տե սա կան, սո ցիալա կան և հո գե բա նա կան հետ ևանք նե րը կա-
նանց հա մար, այն պես, ինչ պես բռ նու թյան են թարկ ված կա նայք տես նում են դրանք։ 

Ա ղյու սակ 7.1 -ում ներ կա յաց ված են տվյալ ներ, թե կա նայք ինչ պես են գնա հա տում իրենց առող ջու-
թյան վրա սե ռա կան զու գըն կե րոջ գոր ծադ րած բռ նու թյան ու նե ցած հետ ևանք նե րը։ 
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Ա ղյ# սակ 7.1. Առող ջ# թյան վրա սե ռա կան զ# գըն կե րոջ կող մից բռ ն# թյան հետ ևանք ներն 
ըստ հարց վող նե րի գնա հա տա կա նի 

Երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած և բռ ն� թյան են թարկ ված 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա-
ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան բն� թագ րիչ նե րի, ով քեր կար ծ�մ են, որ սե ռա կան զ� գըն կե րոջ գոր ծադ րած  
բռ ն� թյ� նը կա րող է ազ դե ց� թյ�ն չ� նե նալ, կամ � նե նալ քիչ կամ շատ ազ դե ց� թյ�ն իրենց առող ջ� թյան 
վրա (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար), (“[ ]” 25-49 դեպ քե րի հա մար):

Ոչ մի  
ազ դե ց# թյ#ն Քիչ Շատ Չ գի տի/

 չի հի շ#մ

Հ րա ժար վել է/ 
պա տաս խան 

չ կա

Ըն դա մե նը, 
%

 Կա նանց 
թի վը

Տա
 րի

ք

15-24 78.5 0.0 21.5 0.0 0.0 3
 15-19 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 1
 20-24 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2

25-34 [45.0] [22.7] [15.1] [12.3] [4.9] [100.0] 26
35-44 58.0 20.9 14.3 5.0 1.8 100.0 75
45-59 48.2 33.9 11.7 4.8 1.4 100.0 122

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 48.2 30.7 13.7 5.4 2.0 100.0 149
Եր ևան 62.8 19.0 11.7 3.3 3.2 100.0 51
Այլ քա ղա-
քային 40.6 36.8 14.7 6.5 1.4 100.0 98

Գյու ղա կան 57.9 22.3 11.9 6.2 1.7 100.0 77

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Երբ ևէ  

չա մուս նա ցած         

Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած 57.3 23.9 11.4 4.9 2.6 100.0 166

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 35.5 38.9 17.9 7.7 0.0 100.0 60

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0 ... ... ... ... ... 8

1-2 48.8 31.5 13.8 3.6 2.1 100.0 139

3+ 51.6 23.9 13.0 9.8 1.7 100.0 79

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել          

Ընդ հա նուր 
տար րա կան ... ... ... ... ... 18

Ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ 54.5 29.6 7.7 6.4 1.8 100.0 113

Մի ջին մաս նա-
գի տա կան 58.9 26.7 6.0 5.6 2.8 100.0 63

Բարձ րա գույն [37.3] [26.4] [31.2] [3.3] [1.8] [100.0] 32

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 52.9 31.0 7.1 5.9 3.2 100.0 117
Աշ խա տող 48.6 24.1 22.2 4.3 0.8 100.0 68
Սե զո նային 
աշ խա տանք [52.7] [25.7] [14.1] [7.5] [0.0] [100.0] 40

Այլ ... ... ... ... ... ... 1
Ըն դա մե նը 51.5 27.8 13.1 5.7 1.9 100.0% 226

Այս կա տե գո րիայի հարց վող նե րի կե սից փոքր -ի նչ ավե լին մատ նան շել է, որ իր զու գըն կե րոջ բռ նի 
վար քա գի ծը ոչ մի ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել իր առող ջու թյան վրա։ Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այս 
կա նայք են թարկ վել են բռ նու թյան «մեղմ» կամ «չա փա վոր» ձևե րի։ Միև նույն ժա մա նակ, այս հար-
ցին պա տաս խա նած կա նանց 40.9% -ը հս տակ նշել է, որ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյունն 
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ու նե ցել է (քիչ կամ շատ) ազ դե ցու թյուն իր առող ջու թյան վրա։ Այս ցու ցա նի շը նույ նիսկ ավե լի բարձր 
է նշ ված կա նանց առան ձին են թախմ բե րում։ Նման ազ դե ցու թյան մա սին են նշում նախ կի նում զու-
գըն կեր ու նե ցած կա նանց 56.8% -ը և տար րա կան կր թու թյամբ կա նանց 56.8% -ը։ Այս պի սով, ամե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ նրանք են թարկ վել են բռ նու թյան դա ժան ձևե րի, որոնք ավե լի հա րատև ազ-
դե ցու թյուն են ու նե ցել նրանց ֆի զի կա կան և մտա վոր առող ջու թյան վրա։ 

Ըն տա նե կան բռ նու թյու նը նույն պես սո ցիալ-տն տե սա կան հար թու թյուն ու նի։ Ինչ պես վկա յում են 
Աղյու սակ 7.2 -ում տեղ գտած տվյալ նե րը, նե րըն տա նե կան բռ նու թյան զո հե րի մոտ մեկ եր րոր դը նշել 
է, որ իր զու գըն կե րոջ վար քա գի ծը խան գա րել է իր աշ խա տան քին կամ այլ եկա մուտ բե րող գոր ծու-
նեու թյա նը։

 Ա ղյ# սակ 7.2. Սե ռա կան զ# գըն կե րոջ բռ նի վար քագ ծի պատ ճա ռով կա նանց աշ խա տան քի 
կամ եկա մ#տ բե րող այլ գոր ծ# նե# թյան խա թա ր# մը (ը ստ հարց վող նե րի 
գնա հատ ման) 

Երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած և սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից բռ ն� թյան են թարկ ված 15-59 տա րե կան այն կա-
նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ� նը, ով քեր կար ծ�մ են, որ զ� գըն կե րոջ բռ նի վար քա գի ծը խան գա րել է կամ 
չի խան գա րել իրենց աշ խա տան քին կամ այլ եկա մ�տ բե րող գոր ծ� նե� թյա նը (հան րա գ� մա րը գե րա զան-
ց�մ է հա րյ�ր տո կո սը, քա նի որ մի քա նի պա տաս խան ընտ րե լ� հնա րա վո ր� թյ�ն էր տր ված):

Չ
 կա

 (ա
շ խ

ա
 տ

ա
նք

 
չ#

 նի
)

Ա
շ խ

ա
 տ

ա
ն-

քի
ն 

չի
 

 խ
ա

ն գ
ա

 րե
լ

Զ
#

 գը
ն կ

ե ր
ը 

խ
ա

ն գ
ա

 րե
լ է

 
ա

շ խ
ա

 տ
ա

ն-
քի

ն

Չ
ի 

կա
 րո

 ղա
-

ցե
լ կ

են
տ

 րո
-

նա
 նա

լ

Չ
ի 

կա
 րո

 ղա
-

ցե
լ ա

շ խ
ա

-
տ

ել
/ հ

ի վ
ա

ն-
դ#

 թ
յա

ն 
 

ա
ր ձ

ա
 կ#

րդ

Կ
որ

ց ր
ել

 է
 վ

ս-
տ

ա
 հ#

 թ
յ#

նն
 

իր
 կ

ա
 րո

 ղ#
-

թ
յ#

ն ն
ե ր

ի 
հա

ն դ
եպ

Ա
յլ

Կ
ա

 նա
նց

  
թ

ի վ
ը,

 1
00

 %

Ըն դա մե նը, % 32.2 45.5 5.2 14.7 1.4 8.4 1.4 217

Ե թե այս խմ բի ըն դա մե նը 5.2%-ն է ասել, որ իր զու գըն կերն ուղ ղա կիորեն ազ դել է իր աշ խա տան քի 
վրա, այնուամենայնիվ հարց վող նե րի 25.9% -ի դեպ քում ազ դե ցու թյու նը պա կաս վնա սա կար և ցա վա-
լի հետ ևանք ներ չի ու նե ցել։

Տ վյալ նե րը հակ ված են մատ նան շե լու, որ տն տե սա կան գոր ծու նեու թյան ընդ հա տու մը նաև ֆի զի կա-
կան և հո գե կան առող ջու թյանն առնչ վող հետ ևանք ներ ու նի։ Այս պես, այս խմ բի կա նանց առն վազն 
1.4% -ը ստիպ ված է եղել անաշ խա տու նա կու թյան ար ձա կուրդ վերց նել, առն վազն 14.7% -ը չի կա րո ղա-
ցել կենտ րո նա նալ, իսկ 8.4% -ը կորց րել է վս տա հու թյունն իր կա րո ղու թյուն նե րի հան դեպ։

 Հարց ման ար դյունք նե րը հս տակ նշա նա կու թյուն ու նեն թե՛ այս ոլոր տի մաս նա գետ նե րի և թե՛ քա ղա-
քա կա նու թյուն մշա կող նե րի հա մար` առա վել ուղ ղորդ ված մի ջամ տու թյուն նե րի և ավե լի ար դյու նա-
վետ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռումն ե րի մշակ ման հա մար։

 ԱՐ ՁԱ ԳԱՆՔ ԲՌ Ն� ԹՅԱ ՆԸ` ԲՌ Ն� ԹՅԱՆ ՀԱ ԿԱ ԴԱՐ Ձ�Մ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵ ՏԵ ՎԱՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Այս հե տա զո տու թյան նպա տակ նե րից մեկն էր պար զել, թե ինչ հա ճա խա կա նու թյամբ է ֆի զի կա կան 
բռ նու թյան են թարկ ված կի նը հա կա դար ձել բռ նու թյա նը (ե թե հա կա դար ձել է) և որոնք են եղել հետ-
ևանք նե րը։
 Ա ղյու սակ 7.3 -ում ամ փոփ ված են տվյալ ներ` զու գըն կե րոջ խփե լու պա րա գա յում կա նանց կող մից հա-
կա հար վա ծի տա րած վա ծու թյան և հա ճա խա կա նու թյան վե րա բե րյալ:
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 Ա ղյ# սակ 7.3. Հարց վող նե րի հա կա դար ձ# մը սե ռա կան զ# գըն կե րոջ խփե լ# դեպ ք#մ 
Երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան 
բն� թագ րիչ նե րի, ով քեր բռ ն� թյան են են թարկ վել սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից և հա կա դար ձել են կամ չեն 
հա կա դար ձել (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար), (“[ ]” 25-49 դեպ քե րի հա մար):

Ե
ր բ

եք

Մ
եկ

 կ
ա

մ 
եր

 կ#
  

ա
ն գ

ա
մ

Մ
ի 

քա
 նի

 
ա

ն գ
ա

մ

Շ
ա

տ
 ա

ն-
գա

մ/
գ ր

ե թ
ե 

մի
շտ

Չ
 գի

 տ
ի/

 չի
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մ

Հ
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 ժա
ր վ

ել
 

է/
 պ

ա
 տ

ա
ս-

խ
ա

ն 
չկ

ա

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը
 

%

Կ
ա

 նա
նց

 թ
ի վ

ը

Տա
 րի

ք

15-24 ... ... ... ... ... ... 3
15-19 ... ... ... ... ... ... 1
20-24 ... ... ... ... ... ... 2

25-34 [69.8] [29.9] [0] [0]  [0] [0.3] [100.0] 26
35-44 84.1 11.8 1.7 0 2.4 0 100.0 75
45-59 71.1 19.3 0.3 1.6 3 4.7 100.0 122

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 68.5 24.7 0.6 0.8 3.2 2.2 100.0 149
Եր ևան 76.8 14 0 0 9.2 0 100.0 51
Այլ քա ղա քային 64 30.4 0.8 1.3 0.1 3.4 100.0 98

Գյու ղա կան 89.5 4.3 1.1 0.9 0.9 3.3 100.0 77

Ա
 մ#

ս-
նա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
-

վի
 ճա

կ Ներ կա յումս  
ամուս նա ցած 78.4 14.1 0.7 1.2 2.5 3.1 100.0 166

Նախ կի նում  
ամուս նա ցած 67.8 28.1 0.8 0 2.2 1.1 100.0 60

Ե
 րե

 խ
ա

-
նե

 րի
  

թ
ի վ

ը 0 ... ... ... ... ... ... 8
1-2 71.1 23.8 0 1.4 3.1 0.6 100.0 139
3+ 81.3 8.8 2 0 1.6 6.3 100.0 79

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Ընդ հա նուր  
տար րա կան ... ... ... ... ... ... 18

Ընդ հա նուր  
միջ նա կարգ 74.8 21.1 1 1.1 0.6 1.4 100.0 113

Մի ջին  
մաս նա գի տա կան 77.1 15.8 0 1.2 5.9 0 100.0 63

Բարձ րա գույն [75] [20.1] [1.4] [0] [3.5] [0] [100.0] 32

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 75.2 22.2 0.4 1.1 1.1 0 100.0 117
Աշ խա տող 74.3 14.1 0.4 1.1 6.3 3.8 100.0 68
Սե զո նային  
աշ խա տանք 79.6 10.2 2.1 0 0 8.1 [100.0] 40

Այլ ... ... ... ... ... ... ... 1
Ըն դա մե նը 75.5 17.8 0.7 0.9 2.5 2.6 100.0% 226

Ա ղյու սա կի տվյալ նե րը ցույց է տա լիս, որ այս են թախմ բի հարց վող նե րի երեք քա ռոր դը եր բեք հա-
կա հար ված չի հասց նում, երբ զու գըն կերն իր նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ նու թյուն է կի րա ռում։  
Բռ նու թյան են թարկ ված հինգ կա նան ցից մո տա վո րա պես մեկն է միայն, որ պա տաս խան բռ նու թյան 
է դի մում, երբ զու գըն կե րը խփում է իրեն, և իսկ գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը (17.8% նշ ված են-
թախմ բում) հա կա հար ված է տվել միայն մեկ կամ եր կու ան գամ, և միայն 2%-ն է այդ պես վար վել մի 
քա նի կամ շատ ան գամ։

 Կար ևոր է նշել, որ չնա յած գրե թե բո լոր ստան դարտ գոր ծոն նե րը (հարց վող նե րի կեն սագ րա կան 
բնու թագ րիչ նե րը), որոնք կի րառ վել են հարց ման ըն թաց քում, կա րող են հա մար վել բա վա կա նին 
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ճշգ րիտ կան խո րո շիչ ներ` թե արդյոք բռ նու թյան են թարկ ված կինն ինքն էլ կդի մի բռ նու թյան (և եթե 
այո, ապա ինչ հա ճա խա կա նու թյամբ), այնուամենայնիվ միայն ամ�ս նա կան կար գա վի ճակն է, որ 
ու նի հս տակ միատե սակ ազ դե ցու թյուն։ Այլ կերպ ասած, նախ կի նում ամուս նա ցած կա նանց տո կո-
սը, ով քեր հա կա հար ված են հասց րել, ըստ էու թյան, եր կու ան գամ ավե լի բարձր է, քան ներ կա յումս 
ամուս նա ցած կա նանց դեպ քում (28.1%` 14.1% -ի դի մաց)։ Տվյալ նե րը հիմն ա վո րում են ավե լի վաղ կա-
տար ված եզ րա կա ցու թյու նը, որ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից գոր ծադր ված բռ նու թյու նը կա րող 
է ամուս նա լու ծու թյան էա կան գոր ծոն դառ նալ։ Դրանք նաև հակ ված են ցույց տա լու, որ կա նայք, 
ով քեր ավե լի հա ճախ են հա կա հար ված հասց րել (կամ ընդ հան րա պես հա կա հար ված հասց րել են), 
կա րող են են թարկ ված լի նել ֆի զի կա կան բռ նու թյան առա վել ծայ րա հեղ ձևե րի (և ավե լի հա ճախ) 
և/ կամ նման կա նանց զու գըն կեր նե րը ցան կու թյուն չեն ու նե ցել շա րու նա կել հա րա բե րու թյուն նե րը 
նրանց հետ։

 Հե տաքր քիր զար գա ցում է ար տա ցոլ ված երե խա նե րի թվի գոր ծո նի հետ կապ ված։ Երե խա չու նե ցող 
կա նայք ընդ հան րա պես հա կա հար ված չեն հասց րել։ Կա րե լի է առաջ քա շել մի կան խա վար կած, որի 
ստուգ ման հա մար հե տա գա հե տա զո տու թյուն ներ են պա հանջ վում։ Հա վա նա բար սրանք հիմն ա կա-
նում այն կա նայք են, ով քեր հա րա բե րա կա նո րեն նոր են հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տել զու գըն կե-
րոջ հետ և բռ նու թյան հաս տատ ված օրի նա չա փու թյու նը դեռ չի գոր ծել և, հա վա նա բար, նրանք են-
թարկ վել են ֆի զի կա կան բռ նու թյան ավե լի «չա փա վոր» ձևե րի։ Երեք և ավե լի երե խա ու նե ցող տա սը 
կա նան ցից (այս են թախմ բում) միայն մեկն է մեկ, եր կու կամ մի քա նի ան գամ հա կա հար ված հասց-
րել (10.8%)։ Թվում է` այս կա տե գո րիայի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը հաշտ վել է իր ճա կա տագ րի 
հետ։ Հա կա հար ված հասց րած կա նանց ամե նա բարձր տո կո սը (25.2%) գրանց վել է այն հարց վող նե րի  
շր ջա նում, ով քեր մեկ կամ եր կու երե խա ու նեն։ Այս կամ այն պատ ճա ռով այս կա տե գո րիայի կա նայք 
առա վել վճ ռա կան են իրենց պաշտ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ուժ գոր ծադ րե լու առու մով։ 

Ինչ վե րա բե րում է տա րի քի գոր ծո նին, տվյալ նե րը հս տակ ցույց են տա լիս, որ 25-34 տա րե կան կա-
նայք ավե լի պատ րաս տա կամ են հա կա հար ված հասց նել (29.9%), քան 34-44 տա րե կան (13.5%) կամ 
նույ նիսկ 45-59 տա րե կան (21.2%) կա նայք։ Կա րող է թվալ, որ որո շա կի հա սա րա կա կան փո փո խու-
թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել ան ցած մի քա նի տար վա ըն թաց քում։ Հնա րա վոր բա ցատ րու թյուն նե րից 
մեկն այն է, որ եթե բռ նու թյունն ընդ հա նուր առ մամբ վե րելք է ապ րում հայ հա սա րա կու թյու նում, 
գու ցե դա նաև ար տա հայտ վում է ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում` ստի պե լով մեծ թվով երի-
տա սարդ կա նանց հա կա հար վա ծի դի մել։ Մեկ այլ բա ցատ րու թյուն էլ (ո րը չի բա ցա ռում առա ջին 
բա ցատ րու թյու նը) այն է, որ գեն դե րային հա մա ձայ նու թյու նը փոխ վել է հայ հա սա րա կու թյու նում, և 
ավե լի քիչ թվով երի տա սարդ կա նայք են հակ ված թույլ տա լու սե ռա կան զու գըն կե րոջն ան պա տիժ 
ձևով բռ նա նալ իրենց վրա:

 Շատ ավե լի դժ վար է բա ցատ րել այն հս կա յա կան տար բե րու թյուն նե րը, որ առ կա են խնդ րո առար-
կա են թախմ բում` կապ ված բնա կ� թյան վայ րի գոր ծո նի հետ։ Եթե սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից 
գոր ծադր ված բռ նու թյա նը հա կա հար ված հասց նող կա նանց տո կոսն ավե լի ցածր է գյու ղաբ նակ կա-
նանց շր ջա նում (6.3%)` քա ղա քաբ նակ նե րի հա մե մա տու թյամբ (26.1%), ապա Եր ևա նում (14.0%) և այլ 
քա ղա քային բնա կա վայ րե րում (32.5%) բնակ վող կա նանց միջև շատ մեծ է։ Հե տա գա ու սումն ա սի րու-
թյուն ներ են ան հրա ժեշտ, այդ թվում նաև որա կա կան, բա ցա հայ տե լու, թե ին չու բռ նա րար զու գըն-
կե րո ջը հա կա հար ված հասց նող կա նանց տո կո սը եր կու ան գամ ավե լի բարձր է Հա յաս տա նի այլ 
քա ղաք նե րում, քան մայ րա քա ղա քում։

 Շատ ավե լի զար մա նա լի են աշ խա տան քի կար գա վի ճա կի հետ կապ ված տվյալ նե րը: Պատ կե րը 
տա րի մաստ է։ Ըստ տվյալ նե րի, բռ նի զու գըն կե րո ջը հա կա հար ված տվող կա նանց տո կո սը մոտ 1.5 
և 2 ան գամ ավե լի ցածր է սե զո նային աշ խա տանք կա տա րող (12.3%) և աշ խա տող (15.6%) կա նանց 
շր ջա նում` չաշ խա տող նե րի (23.7%) հա մե մա տու թյամբ։ Գու ցե թվա, որ աշ խա տող կա նայք տն տե սա-
պես ավե լի ան կախ լի նե լով պետք է ավե լի շատ հակ ված լի նեին իրենց պաշտ պա նե լու։ Քա նի որ դա 
այդ պես չէ, ապա կա րե լի է հնա րա վոր եզ րա կա ցու թյուն կա տա րել, որ այս դեպ քում զբաղ վա ծու թյան 
գոր ծո նը հա վաս տի չէ, և որ գոր ծում են ինչ -որ այլ` ավե լի ու ժեղ գոր ծոն ներ։
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 Բա վա կա նին հե տաքր քիր պատ կեր է ստաց վում, երբ տվյալ նե րը բաշխ վում են ըստ կր թա կան մա-
կար դա կի։ Չնա յած տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ ընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյամբ կա նան ցից 
ոչ մե կը հա կա հար ված չի հասց րել, նրանց շր ջա նում հս տակ պա տաս խան չտ վող նե րի (կա նայք, ով-
քեր հրա ժար վել են պա տաս խա նել կամ պա տաս խան չեն ու նե ցել հար ցին) տո կոսն ան նա խա դեպ 
բարձր է (23.2%)։ Կա րե լի է տրա մա բա նա կան են թադ րու թյուն անել, որ հնա րա վոր է` այս կա նան ցից 
ոմանք հա կա հար ված հասց րել են, բայց ան հար մար են զգում խոս տո վա նել։ Ըն դու նե լով, որ դա 
այդ պես է, և միավո րե լով անո րոշ և «չ գի տեմ/ չեմ հի շում» պա տաս խան նե րը, կա րե լի է առաջ քա շել 
մի կան խա վար կած, որ որ քան էլ տա րօ րի նակ չհն չի, այս դեպ քում կր թ� թյ� նը տար բե րա կող գոր-
ծոն չէ։ Այս եզ րա կա ցու թյու նը հաս տատ վում է նաև այն տվյալ նե րով, որոնք վե րա բե րում են «եր-
բեք հա կա հար ված չի հասց րել» պա տաս խա նին, որի դեպ քում գրե թե կա տա րյալ միօրի նա կու թյուն է  
դրս ևոր վել (ցու ցա նի շը տա տան վում է 74.8% -ից 77.1% -ի սահ ման նե րում)։ Նաև հե տաքր քիր է նշել, որ 
այս ցու ցա նիշն, ըստ էու թյան, հա մընկ նում է են թախմ բի ընդ հա նուր ցու ցա նի շի հետ (75.5%)։

 Գծապատկեր 7.1. Հարց վող նե րի հա կա դարձ ման ազ դե ց# թյ# նը 
Ընտ րան ք�մ ընդ գրկ ված և վե րոն շյալ պա տաս խան նե րը տված 15-59 տա րե կան կա նանց տո կո սային բաշխ-
վա ծ� թյ�նն ըստ զ� գըն կե րո ջը հա կա հար ված հասց նե լ� ազ դե ց� թյան:
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Ոչ մի փոփոխություն/ոչ մի ազդեցություն
Բռնությունն ավելի շատացավ

Բռնությունն ավելի քչացավ
Բռնությունը դադարեց

Չգիտի/չի հիշում
Հրաժարվել է/պատասխան չկա

Տ վյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ հա կա հար ված հասց նե լու ար դյունք նե րը լա վա գույն դեպ քում կա րե լի 
է խա ռը հա մա րել։ Չնա յած այս են թախմ բի բո լոր կա նանց հա կա դար ձումն առանձ նա պես ար դյու-
նա վետ չէ (քա նի որ հարց վող նե րի 42.8% -ը որ ևէ փո փո խու թյան մա սին չի հա ղոր դել, իսկ 14.2% -ը նշել 
են, որ բռ նու թյունն ավե լի շա տա ցել է), այնուամենայնիվ այն օգ տա կար է եղել չորս կա նան ցից մե կի 
հա մար։ Հա կա հար ված հասց նե լով` ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց 24.2% -ը կա րո ղա-
ցել է վերջ դնել իր նկատ մամբ բռ նու թյա նը, իսկ 2.3% -ը մատ նան շել է, որ բռ նու թյու նը նվա զել է։ Ընդ-
հա նուր առ մամբ հարց վող նե րի բա վա կա նին բարձր տո կո սը (13.6%), ով քեր չգի տեն կամ չեն հի շում, 
թե ինչ ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել իրենց կող մից բռ նա րար զու գըն կե րո ջը հասց ված հա կա հար վա ծը, չի 
բա րե լա վում ընդ հա նուր պատ կե րը։ 

Ա մեն դեպ քում, հե տա գա հե տա զո տու թյուն ներ են ան հրա ժեշտ այս իրա վի ճա կի խո րը և ման րա-
մասն վեր լու ծու թյան հա մար։ Այս դաշ տում մաս նա գետ նե րը դժ վար եր կընտ րան քի առջև են կանգ-
նած։ Ակն հայ տո րեն բռ նու թյու նը լա վա գույն պա տաս խա նը չէ, և հա զիվ թե կա րե լի լի նի ակն կա լել, 
որ մաս նա գետ նե րը բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց խոր հուրդ տան պա տաս խան բռ նու թյուն գոր-
ծադ րել իրենց զու գըն կե րոջ նկատ մամբ։ Մի կող մից, քա նի դեռ ըն տա նե կան բռ նու թյու նը կան խար-
գե լող ար դյու նա վետ մի ջոց ներ չեն մշակ վել և գոր ծարկ վել, որոնք զո հե րին կտ րա մադ րեն հա մա-
պար փակ օժան դա կու թյուն և պաշտ պա նու թյուն, բռ նա րար նե րի հա մար հզոր հա կախ թան կլի նեն 
և ընդ հա նուր առ մամբ կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյունն ու, մաս նա վո րա պես, զու գըն կե րոջ կող մից 
բռ նու թյու նը կդարձ նեն մշա կու թային առու մով անըն դու նե լի, և քա նի դեռ ըն տա նիք նե րը չեն ազատ-
վել բռ նու թյու նից, բռ նու թյան այս արա տա վոր շր ջա նը կշա րու նա կի գո յու թյուն ու նե նալ, քա նի որ  
բռ նու թյան են թարկ ված կա նան ցից ոմանք ստիպ ված կլի նեն ինք նա պաշտ պա նու թյան դի մել։
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 ԱՐ ՁԱ ԳԱՆՔ ԲՌ Ն� ԹՅԱ ՆԸ` ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵԼՆ � ԱՆ ՀԱՏ ՆԵ ՐԻՑ ԵՎ ՀԱՍ ՏԱ Տ� ԹՅ�Ն ՆԵ ՐԻՑ 
ՕԳ Ն� ԹՅ�Ն ՀԱՅ ՑԵ ԼԸ

 Նե րըն տա նե կան բռ նու թյան դեմ պայ քա րե լու և զո հե րին օգ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է քան դել այս 
եր ևույ թի շուրջ առա ջա ցած լռու թյան պա տը։ Խն դի րը չի կա րող լուծ վել, եթե զո հե րը չբա ցա հայտ վեն 
և եթե այլ ան ձինք, այդ թվում` բա րե կամն ե րը, ըն կեր ներն ու կա ռա վա րու թյան հա մա պա տաս խան 
մար մին ներն ու հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ան տե ղյակ մնան այս խնդ րին։ Այս հե տա զո տու թյու-
նը փոր ձել է պար զել, թե արդյոք ըն տա նե կան բռ նու թյան զո հերն այլ մարդ կանց պատ մում են իրենց 
զու գըն կե րոջ բռ նի վար քի մա սին, և եթե այո, ապա ում, և արդյոք նրանք օգ նու թյան հա մար դի մում 
են այլ մար մին նե րի և ան հատ նե րի, ով քեր ի պաշ տո նե պետք է օգ նեն իրենց։

Ինչ պես վկա յում են Աղյու սակ 7.4 -ի տվյալ նե րը, այս կա տե գո րիայում հարց ման են թարկ ված կա-
նանց գրե թե կե սը (44.0%) որ ևէ մե կին իր զու գըն կե րոջ բռ նի վար քի մա սին չի պատ մել։ Թեև սրա 
հիմ քում ըն կած պատ ճառ նե րը հայտ նի են այլ երկր նե րում իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի և 
Հա յաս տա նում ՀԿ-նե րի և կա ռա վա րա կան մար մին նե րի հա վա քագ րած տվյալ նե րի շնոր հիվ (ա մո-
թի մշա կույթ, հայ րիշ խա նա կան նոր մե րի գե րակշ ռում, հան րային կար ծի քի ճն շում, վս տա հու թյան 
պա կաս, լա վա տե սա կան հույ սե րի պա կաս և այլն), այս խն դի րը պա հան ջում է առա վել խոր, մաս նա-
վո րա պես` որա կա կան հե տա զո տու թյուն ներ։
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Ա ղյ# սակ 7.4. Զ# գըն կե րոջ բռ նի վար քի մա սին այլ մարդ կանց պատ մե լը 
Երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան 
բն� թագ րիչ նե րի, ով քեր բռ ն� թյան են են թարկ վել սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից և ով քեր այլ մարդ կանց 
պատ մել են կամ չեն պատ մել նրա բռ նի վար քի մա սին (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար), (“[ ]” 25-49 դեպ-
քե րի հա մար):
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15-24  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... 4
15-19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
20-24  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

25-34 [28.9] [3.1] [46.9 [14.5] [0.0] [5.3] [0.0] [3.3] [9.7] [0.0] [2.4] [0.0] [0.0] [0] [100.0] 27
35-44  49.2 15.4 38.1 16.5 0.0 2.6 2.5 2.9 2.6 0.0 3.6 1.0  1.9 0 100.0 74
45-59  43.6 15.5 41.1 13.7 2.6 7.5 7.4 7.4 2.5 1.6 0.6 0.5  0.0 0 100.0 120

Բ
 նա

 կ#
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ն 

վա
յր

Քա ղա-
քային  44.5 18.0 39.6 15.5 2.1 5.7 7.3 6.5 1.6 0.8 0.9 0.0  0.0 0 100.0 148

Եր ևան  49.6 15.9 26.6 14.0 1.3 9.0 11.4 5.2 4.7 2.5 2.6 0.0 0.0 0 100.0 50
Այլ  
քա ղա-
քային

42.0 19.1 46.2 16.3 2.5 4.0 5.2 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 100.0 98

Գյու ղա կան  43.1 6.5 41.9 13.3 0.0 5.1 0.0 3.2 6.8 0.9 3.6 1.8  1.8 0 100.0 77

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Ներ-

կա յումս 
ամուս նա-
ցած

 51.6 12.0 35.6 11.1 0.0 3.4 2.7 1.7 2.3 0.4 1.7 0.8  0.8 0 100.0 165

Նախ կի-
նում ամուս-
նա ցած

 23.3 19.8 53.7 24.7 5.2 11.2 10.5 15.3 6.5 2.1 2.2 0.0  0.0 0 100.0 60

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... 9

1-2  43.7 11.6 44.3 13.0 1.8 7.4 4.1 7.8 4.3 0.5 2.5 1.0  1.0 0 100.0 137

3+  49.6 10.3 38.2 19.4 0.8 2.7 6.5 1.6 2.2 1.6 0.8 0.0  0.0 0 100.0 79

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն 
չի ստա ցել               
Ընդ հա նուր 
տար րա-
կան

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... 17

Ընդ հա նուր 
միջ նա-
կարգ

 51.3 13.2 35.9 12.8 2.2 5.5 2.2 6.9 1.9 0.0 1.2 1.2  0.6 0 100.0 114

Մի ջին 
մաս նա գի-
տա կան

 43.7 15.6 42.3 15.5 0.0 9.6 6.9 3.2 5.6 3.1 4.2 0.0  1.0 0 100.0 64

Բարձ րա-
գույն [17.8] [21.7] [46.9] [17.8] [0.0] [0.0]  [2.1] [5.0] [6.4] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0] [100.0] 30

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա-
տող  55.3 16.1 29.4 14.0 0.0 4.1 2.1 2.4 2.0 1.1 0.5 0.5  0.6 0 100.0 117

Աշ խա տող  26.7 16.5 50.4 21.6 3.7 9.9 11.4 11.5 7.9 1.1 5.1 1.1  1.1 0 100.0 67
Սե զո նային 
աշ խա-
տանք

[40.0] [4.3] [55.8] [5.8] [0.0] [2.2] [0.0] [2.2] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0.0] [0] [100.0] 40

Այլ  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... 1
Ըն դա մե նը  44.0 14.1 40.4 14.8 1.4 5.5 4.8 5.3 3.4 0.9 1.8 0.6 0.6 0 100.0% 225
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Ե թե կա նայք կիս վում են ինչ -որ մե կի հետ, ապա հիմն ա կա նում` ծնող նե րի (40.1%)։ Այս առու մով  
կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում նաև նրանց եղ բայր նե րը և քույ րե րը (14.8%) և ըն կեր նե րը (14.8%), չնա-
յած շատ ավե լի ցածր ցու ցա նի շով։ Ավե լի քիչ նրանք պատ մում են իրենց ամուս նու ըն տա նի քին, 
հար ևան նե րին և երե խա նե րին, հա վա նա բար երբ ար դեն հնա րա վոր չի լի նում թաքց նել բռ նու թյու նը, 
հատ կա պես երբ ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը ձեռք է բե րում սո վո րա կան բնույթ կամ կա նայք են թարկ-
վում են բռ նու թյան դա ժան ձևե րի։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց միայն չն չին տո կոսն է (3.4%) բռ նու թյան մա-
սին հայտ նել ոս տի կա նու թյա նը։ Ակն հայտ է, որ ամո թից բա ցի, ետ պա հող գոր ծոն է նաև ոս տի կա-
նու թյան նկատ մամբ վս տա հու թյան պա կա սը, որ նույ նիսկ մի ջամ տե լու դեպ քում ոս տի կա նու թյու նը 
քիչ բա նով կա րող է օգ նել։ 

Էլ ավե լի չն չին է բժշ կի (ա ռող ջա պա հու թյան աշ խա տո ղի) կամ իրա վա բա նա կան խորհր դա տո ի հետ 
այս խն դի րը քն նար կած կա նանց մաս նա բա ժի նը (հա մա պա տաս խա նա բար` 3.4% և 0.9%)։

 Զար մա նա լի չէ, որ այս խմ բում կա նանց ըն դա մե նը 0.6%-ն է (այ սինքն` ըստ էու թյան ոչ մե կը) խն դի-
րը քն նար կել տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն ի ղե կա վա րի հետ։ Նկա տի առ նե լով հայ հա-
սա րա կու թյան սո ցիալա կան փո շիացու մը, որին են թարկ վել է ցա վա լի ան ցու մային գոր ծըն թա ցում` 
առանց կան խո րոշ ված ար դյուն քի, ինչ պես նաև զանգ վա ծային հիաս թա փու թյունն ընդ հա նուր և, 
մաս նա վո րա պես, տե ղա կան ընտ րու թյուն նե րից, զար մա նա լի չէ, որ օրի նա կա նու թյան ան բա վա րա-
րու թյու նը փո խա կերպ վել է վս տա հու թյան պա կա սի։ 

Այլ ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ ղե կա վար ներ չկան։ Չնա յած քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան վե րել քի 
և հայ հա սա րա կու թյան շր ջա նում կրո նի դե րի վե րա կանգն ման մա սին բո լոր խո սակ ցու թյուն նե րին, 
այս խմ բի հարց վող նե րից ոչ ոք չի դի մել որ ևէ ՀԿ -ի (կա նանց կազ մա կեր պու թյան) կամ քա հա նայի` 
ըն տա նե կան հար ցե րը քն նար կե լու նպա տա կով։ Այս հան գա ման քը հս տակ ցույց է տա լիս, որ նրանք 
չեն ակն կա լում իրա կան օժան դա կու թյուն և, հա վա նա բար, նույ նիսկ չեն վս տա հում նրանց ևս։ 

Այս խմ բի կա նանց շր ջա նում տվյալ նե րի բաշխ վա ծու թյու նը բա ցա հայ տում է ցայ տուն տար բե րու-
թյուն ներ, որոնք կապ ված են տա րի քի, բնա կու թյան վայ րի, ամուս նա կան կար գա վի ճա կի կամ այլ 
գոր ծո նի հետ։ 

Ինչ վե րա բե րում է տա րի քին առնչ վող առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ապա 25-34 տա րե կան նե րի 
խում բը հս տակ առանձ նա նում է մյուս նե րից։ Առա ջին, այս տա րի քային խմ բում բռ նու թյան մա սին 
այլ ան ձանց պատ մող նե րի թի վը 1.5 ան գամ ավե լի բարձր է ավե լի մեծ տա րի քով կա նանց հա մե-
մա տու թյամբ։ Միև նույն ժա մա նակ, այդ կա նայք շատ ավե լի դժ կա մո րեն են պատ մում դրա մա սին 
իրենց ըն կեր նե րին (3.1% -ը` մո տա վո րա պես 15.5% -ի դի մաց` հա մա պա տաս խա նա բար 35-44 և 45-59 
տա րե կան կա նանց դեպ քում), բայց ավե լի շատ են կիս վում ծնող նե րի հետ։ Ամե նա մեծ տար բե րու-
թյու նը, սա կայն, ոս տի կա նու թյան հետ այս խն դի րը քն նար կե լու նրանց պատ րաս տա կա մու թյունն է։ 
Ոս տի կա նու թյա նը դի մած կա նանց շր ջա նում այս խմ բի ցու ցա նի շը մո տա վո րա պես 4 ան գամ ավե լի 
բարձր է (9.7%)` 35-44 և 45-59 տա րե կան կա նանց հա մե մա տու թյամբ (հա մա պա տաս խա նա բար` 2.6% 
և 2.5%)։ Թե կուզև սա ինք նին հե տաքր քիր զար գա ցում է, այն չի հա կա սում ոս տի կա նու թյան նկատ-
մամբ վե րոն շյալ ան վս տա հու թյա նը։ 

Ա ռա վել տար բե րա կիչ գոր ծոն է ամ�ս նա կան կար գա վի ճա կը։ Նախ կի նում և ներ կա յումս ամուս-
նա ցած կա նանց միջև տար բե րու թյուն նե րը, կապ ված իրենց նկատ մամբ գոր ծադր ված բռ նու թյան 
մա սին այլ ան ձանց պատ մե լու կամ չպատ մե լու և խո սակ ցի ընտ րու թյան հետ, ոչ միայն մեծ են, այլև 
որ ևէ այլ գոր ծո նի չեն հա մա պա տաս խա նում։

 Կր թ� թյ� նը նույն պես տար բե րու թյուն ներ է առաջ բե րում։ Բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նայք ավե-
լի քան 2.5 ան գամ ավե լի քիչ են հակ ված որ ևէ մե կին խնդ րի մա սին պատ մե լու (17.8%), քան մի ջին 
մաս նա գի տա կան (43.7%) և ընդ հա նուր միջ նա կարգ (51.3%) կր թու թյուն ու նե ցող նե րը։ Վեր ջին նե րի 
ավե լի մեծ մաս նա բա ժինն է քն նար կում այս հարցն ըն կեր նե րի և ըն տա նի քի (բա ցա ռու թյամբ` քե ռի-
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նե րի, հո րեղ բայր նե րի, մո րա քույր նե րի և հո րա քույր նե րի), հար ևան նե րի և նույ նիսկ ոս տի կա նու թյան 
հետ` կր թա կան ավե լի ցածր ցենզ ու նե ցող կա նանց հա մե մա տու թյամբ։ Ինչ վե րա բե րում է ոս տի կա-
նու թյա նը դի մե լուն, ապա բռ նա րար զու գըն կե րոջ մա սին ոս տի կա նու թյա նը հայտ նող կա նանց տո-
կո սը բարձր չէ, և կր թու թյան մա կար դա կից կախ ված` կա նանց միջև տար բե րու թյուն ներն ակն հայտ 
են։ Որ քան ավե լի կրթ ված է կի նը, այն քան ավե լի շատ է նա հակ ված խն դի րը քն նար կե լու ոս տի կա-
նու թյան հետ։ Պատ ճառ նե րից մեկն այն է, որ այս կա նայք ավե լի լա վա տե ղյակ են իրենց իրա վունք-
նե րին և ավե լի վս տահ են խո սում իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։ Չնա յած ան հրա-
ժեշտ է նշել, որ բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նան ցից և ոչ մեկն այս խն դի րը բժիշկ նե րի, տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ղե կա վար նե րի, ՀԿ-նե րի հետ չի քն նար կել։ Սա այն հար ցե րից 
մեկն է, որին ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ հե տա գա ու սումն ա սի րու թյուն նե րում` քա ղա քա կա նու-
թյան, ինս տի տու ցիոնալ մե խա նիզմն ե րի և մի ջամ տու թյուն նե րի բա րե լավ ման նկա տա ռու մով։ 

Ըստ բնա կ� թյան վայ րի գոր ծո նի, տվյալ նե րի բաշխ վա ծու թյու նը ցույց է տա լիս խա ռը, չնա յած հե-
տաքր քիր ար դյունք ներ։ Եթե գյու ղաբ նակ նե րի և քա ղա քաբ նակ նե րի միջև տար բե րու թյուն նե րը հիմ-
նա կա նում փոքր են (ըն կեր նե րի, երե խա նե րի և ոս տի կա նու թյան հետ հար ցը քն նար կե լու նկա տե լի 
բա ցա ռու թյամբ), ապա Եր ևա նի և այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րի միջև տար բե րու-
թյուն նե րը շատ ցայ տուն են։ Եր ևա նում այս կա նայք ավե լի քիչ են հակ ված պատ մե լու որ ևէ մե կին, 
իսկ եթե նույ նիսկ պատ մում են, ապա նրանց ավե լի փոքր տո կոսն է հար ցը քն նար կում ըն կեր նե րի 
և ըն տա նի քի ու հար ևան նե րի հետ, քան այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րում բնակ վող կա նայք։ Սա-
կայն, ի հա կադ րու թյուն վեր ջին նե րի, նրանք ավե լի շատ են հակ ված բռ նի հա րա բե րու թյուն նե րի 
մա սին խո սե լու ոս տի կա նու թյան, բժիշկ նե րի և իրա վա խորհր դա տու նե րի հետ։ Այլ քա ղա քային բնա-
կա վայ րե րի կա նան ցից ոչ մեկն այդ պես չի վար վել։

Բռ նի հա րա բե րու թյուն նե րի փաս տը հեշտ թաքց վող գաղտ նիք չէ։ Վաղ թե ուշ ըն կեր նե րը և ըն տա-
նի քը, հար ևան նե րը և նույ նիսկ կա ռա վա րու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րը տե ղե կա նում են իրա վի ճա-
կին, հատ կա պես երբ կա նայք իրենք են դրա մա սին պատ մում։ Ուս տի հե տաքր քիր է տես նել, թե ով 
է (ե թե որ ևէ մե կը) երբ ևէ փոր ձել օգ նել նե րըն տա նե կան բռ նու թյան զո հե րին։ Տվյալ նե րը վեր լու ծե լիս 
և քն նար կե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ դրանք բա ցա ռա պես «զո հի» տե սան կյունն են ար տա-
հայ տում, և որ բռ նու թյան են թարկ ված ոչ բո լոր կա նայք են պատ մում բռ նու թյան մա սին, հետ ևա բար 
ոչ բո լոր ան հատ ներն ու կազ մա կեր պու թյուն ներն են տե ղե կա նում դրա մա սին։ 

Ա ղյու սակ 7.5 -ի տվյալ նե րը բա վա կա նին տխուր պատ կեր են ստեղ ծում։ Այս խմ բի հարց վող նե րի 
կե սից ավե լին նշել է, որ որ ևէ մե կը երբ ևէ չի փոր ձել օգ նել իրենց։ Իհար կե, բնա կան է, որ օգ նե լու 
փորձ կա տա րող նե րի ցու ցա կը գլ խա վո րում են ծնող նե րը (35.4%)։ Նրանց են հետ ևում եղ բայր ներն ու 
քույ րե րը (9.7%) և ըն կեր նե րը (9.4%)։ Մի փոքր օժան դա կու թյուն է ստաց վել հար ևան նե րից, երե խա նե-
րից և զու գըն կե րոջ ըն տա նի քից (կա նանց ըն դա մե նը 2.4%-4.0%-ն է նշել, որ նրանք փոր ձել են օգ նել 
իրենց)։ Այ լոց ջան քե րը չն չին տո կոս են կազ մում։
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Ա ղյ# սակ 7.5. Ով քեր են փոր ձել օգ նել 
Երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան 
բն� թագ րիչ նե րի, ով քեր սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից են թարկ վել են բռ ն� թյան և որոնց որ ևէ օգ ն� թյ�ն է 
ց� ցա բե րել կամ չի ց� ցա բե րել ստորև թվարկ ված որ ևէ մե կը (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար), (“[ ]” 25-49 
դեպ քե րի հա մար):
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15-24  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
15-19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
20-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

25-34 [32.6] [3.1] [46.9] [18.0] [0.0] [5.3] [0.0] [5.7] [3.3] [0.0] [0.0]  [0.0]  [0.0] [100.0] 27
35-44 53.8  14.7 36.0 8.3 0.0 0.0 0.8 1.2 0.0 0.0 2.7 1.0 1.0 100.0 74
45-59 54.4 8.1 32.4 7.9 1.4 4.9 5.3 5.4 1.9 0.6 0.0 0.5 1.8 100.0 121

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 52.8  11.8 31.4 11.1 1.6 4.4 4.7 3.4 0.0 0.0 0.9 0.0 1.5 100.0 148
Եր ևան 60.3 11.4 18.2 4.5 4.6 5.1 8.8 5.1 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 100.0 50
Այլ քա-
ղա քային 49.0 12.0 38.2 14.5 0.0 4.0 2.6 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 100.0 98

Գյու ղա կան 49.7 5.3 42.0 6.1 0.0 1.1 0.0 5.0 4.0 0.9 0.9 1.8 0.9 100.0 77

Ա
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ս ն
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ա
 վի

 ճա
կ Ներ կա յումս 

ամուս նա ցած 60.6 6.9 29.9 7.7 0.0 1.6 2.7 1.7 0.8 0.4 0.4 0.8 1.7 100.0 165

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 27.5 16.8 49.4 14.0 3.8 7.6 4.2 10.2 2.9 0.0 2.2 0.0 0.0 100.0 60

Ե
 րե
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-

րի
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ի վ
ը 0  ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

1-2 49.4 5.5 39.0 8.7 0.5 4.4 1.3 4.6 2.3 0.5 1.5 1.0 2.1 100.0 137

3+ 61.6 8.1 32.1 11.6 2.1 1.6 6.5 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 79
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յ#
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Կր թու թյուն չի 
ստա ցել
Ընդ հա նուր 
տար րա կան  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

Ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ 62.9 7.9 30.3 5.9 0.6 4.1 0.0 5.4 0.6 0.0 0.6 1.2 0.6 100.0 114

Մի ջին մաս-
նա գի տա կան  47.8  10.2 34.3 11.5 1.6 4.0 4.9 2.0 2.5 1.1 2.0 0.0 3.4 100.0 64

Բարձ րա գույն [23.0] [19.9]  [45.1] [12.0] [0.0] [0.0]  [2.1] [5.0] [2.9] [0.0] [0.0]  [0.0]  [0.0] [100.0] 30

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
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թ
յ#

ն

Չաշ խա տող  64.3 8.5 23.2 11.3 1.4 2.3 2.1 4.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.8 100.0 117
Աշ խա տող 32.2  14.7 48.1 10.5 0.0 6.9 5.8 4.9 3.7 1.1 3.0 1.1 1.1 100.0 67
Սե զո նային 
աշ խա տանք 47.9 4.3 47.7 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 40

Այլ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Ըն դա մե նը 51.8 9.5 35.1 9.4 1.0 3.2 3.1 4.0 1.4 0.3 0.9 0.6 1.3 100.0 225
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Տ վյալ նե րի բաշխ վա ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ որոշ գոր ծոն ներ լավ կան խո րո շիչ ներ են, թե կա-
նանց որ են թախմ բե րին է սո վո րա բար օգ նու թյուն ցու ցա բեր վում։ Այս պես, ամ�ս նա կան կար գա վի-
ճա կը հս տակ առանձ նա նում է։ Նախ կի նում ամուս նա ցած կա նանց բա վա կա նին բարձր տո կոսն է 
(մի ջի նը 1.5-2 և մինչև 4 և նույ նիսկ 6 ան գամ) օգ նու թյուն ստա ցել` ներ կա յումս ամուս նա ցած կա նանց 
հա մե մա տու թյամբ (բ ժիշկ նե րի և ՀԿ-նե րի փոքր բա ցա ռու թյամբ)։

Բ նա կ� թյան գոր ծո նը միատե սակ ազ դե ցու թյուն չու նի։ Եթե որոշ դեպ քե րում տար բե րու թյուն նե րը 
շատ քիչ են, ապա մյուս դեպ քե րում չկա որ ևէ օրի նա չա փու թյուն։ Օրի նակ, գյու ղաբ նակ կա նանց 
ավե լի բարձր տո կոսն օգ նու թյուն է ստա նում ծնող նե րից, հար ևան նե րից և ոս տի կա նու թյու նից, բայց 
ավե լի ցածր տո կո սով նրանք օգ նու թյուն են ստա նում ըն կեր նե րից, այլ բա րե կամն ե րից ու ան հատ-
նե րից` քա ղա քաբ նակ նե րի հա մե մա տու թյամբ։ Բա ցի այդ, Եր ևա նի և այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե-
րի բնա կիչ նե րի միջև կան մեծ տար բե րու թյուն ներ, ինչն ավե լի խա ռը պատ կեր է ստեղ ծում։ 

Օգ նու թյուն ստա նա լու հա վա նա կա նու թյունն ընդ հա նուր առ մամբ դրա կան է փոխ կա պակց վում  
կր թ� թյան գոր ծո նի հետ։ Սա հատ կա պես ճշ մա րիտ է բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց դեպ քում։ 
Այլ ան ձանց կող մից օգ նու թյուն ստա նա լու տո կո սը նրանց շր ջա նում կա յուն բարձր է` կր թա կան ցածր 
ցենզ ու նե ցող կա նանց հա մե մա տու թյամբ (մի ջի նը 1.5-2 կամ ավե լի ան գամ)։ Սա կայն նրանք առա վել 
քիչ են հակ ված օգ նու թյուն փնտ րե լու զու գըն կե րոջ ըն տա նի քում կամ երե խա նե րից։ 

Այս հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում հե տա գա փորձ է կա տար վել բա ցա հայ տե լու, թե սե ռա կան 
զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան զո հերն արդյոք դի մում են գո յու թյուն ու նե ցող հաս տա տու թյուն ներ, 
որոնց հանձ նա գի րը (կամ գո նե հանձ նագ րի մի մա սը) նրանց օգ նելն է։

Տ վյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ բռ նու թյան են թարկ ված կա նայք հիմն ա կա նում չեն դի մում հա մա պա-
տաս խան հաս տա տու թյուն ներ և այն ան հատ նե րին, ով քեր կա րող են իրենց օգ նել։ Այս պես, նրանց 
ըն դա մե նը 6.8%-ն է դի մել ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան ներ, 3.7% -ը` ոս տի կա նու թյուն և 3.7% -ը`  
հի վան դա նոց ներ կամ առող ջա պա հա կան կենտ րոն ներ։

Տ վյալ նե րը կր կին հաս տա տում են առա վել վաղ կա տար ված բա ցա հայ տումն ե րը, որ բռ նու թյան են-
թարկ ված կա նայք չեն դի մում կա նանց իրա վունք նե րը պաշտ պա նող կազ մա կեր պու թյուն նե րին և 
քա հա նա նե րին։ Պարզ վել է նաև, որ նրանք չեն դի մում սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն նե րին։

Տ վյալ նե րի պա կա սը, տա րա սեռ գոր ծոն նե րի բազ մա զա նու թյունն ու խնդ րի բարդ բնույ թը չեն թույլ 
տա լիս կա տա րել հա մա պար փակ եզ րա կա ցու թյուն ներ։ Այ նու հան դերձ, պարզ է, որ պա հանջ վում 
է հե տա գա հե տա զո տու թյուն, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան ինս տի տու ցիոնալ կա ռույց ներն ու 
կազ մա կեր պու թյուն ներն ավե լի նա խա հար ձակ դիրք պետք է գրա վեն։

 ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵՐ` ՕԳ Ն�ԹՅԱՆ ԴԻ ՄԵ Լ� ԿԱՄ ՉԴԻ ՄԵ Լ� ՀԱ ՄԱՐ

 Միան գա մայն բնա կան է, որ բռ նի հա րա բե րու թյուն նե րում հայտն ված ան ձը, որն այս կամ այն պատ-
ճա ռով չի կա րող դրանց վերջ դնել, պետք է օգ նու թյուն փնտ րի։ Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը սա-
կայն ցույց են տա լիս, որ ոչ բո լոր դեպ քե րում է դա այդ պես։ Հա կա ռա կը, ընտ րան քի կա նանց շատ 
չն չին տո կոսն է օգ նու թյուն ստա նա լու նպա տա կով դի մել հա մա պա տաս խան հաս տա տու թյուն ներ։ 
Հիմն ա կա նում, եթե նրանք բա ցա հայ տել են բռ նի հա րա բե րու թյուն նե րը, ապա դրա մա սին տե ղե-
կաց րել են ըն տա նի քին (հիմն ա կա նում ծնող նե րին) և ըն կեր նե րին, և բա րո յա կան և այլ օժան դա կու-
թյուն փնտ րել նրանց մոտ և ոչ այ լուր։

 Հե տա զո տու թյան ժա մա նակ փորձ է կա տար վել պար զել, թե ին չո՞ւ բռ նու թյան են թարկ ված կի նը 
դի մում է կամ չի դի մում հա մա պա տաս խան հաս տա տու թյուն ներ կամ մե խա նիզմն ե րի` օգ նու թյուն 
ստա նա լու նպա տա կով։

 Ցու ցա նիշ նե րի փոք րու թյան հետ ևան քով հաս տա տու թյուն ներ դի մե լու պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ 
տվյալ նե րը վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի չեն։ Սա կայն դրանք ցույց են տա լիս, թե ինչ պես են հարց վող-
ներն այդ պատ ճառ նե րը դա սա կար գում ըստ կար ևո րու թյան։ «Կինն այլևս չէր կա րող հան դուր ժել 
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բռ նու թյու նը» ցու ցա կում գրա վում է առա ջին տե ղը։ Ըստ կար ևո րու թյան հա ջորդ պատ ճառն այն է, 
որ կի նը տե սել է, թե ինչ պես են տա ռա պում երե խա նե րը։ Այ նու հետև հա ջոր դում են` «զու գըն կե րը 
սպառ նա ցել է խփել երե խա նե րին» և «ծանր վնաս վածք հասց րել կնո ջը» պատ ճառ նե րը։ 

Ինչ վե րա բե րում է այն պատ ճառ նե րին, թե ին չու կինն օգ նու թյուն չի փնտ րել վե րոն շյալ հաս տա տու-
թյուն նե րում, ապա Աղյու սակ 7.6 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րը հակ ված են ցույց տա լու, որ այս խմ բի 
կա նանց կե սից ավե լին ինքն էլ չգի տի, թե ին չու (կամ չի պա տաս խա նել) չի դի մել որ ևէ հաս տա-
տու թյուն օգ նու թյուն ստա նա լու հա մար։ Իս կա պես, միակ ամե նա մեծ ցու ցա նի շը (55.6%) գրանց վել է 
«չ գի տեմ, պա տաս խան չկա» տար բե րա կի դեպ քում։ Ակն հայտ է, որ շատ կա նայք եր կար չեն մտա ծել 
նշ ված հաս տա տու թյուն ներ դի մե լու տար բե րա կի մա սին, որի պատ ճառ նե րից մե կը, inter alia, այն-
պի սի մտա ծե լա կեր պի պա կասն է, որ օգ նու թյուն ստա նա լու նպա տա կով նշ ված հաս տա տու թյուն ներ 
կնոջ դի մե լը լրիվ նոր մալ եր ևույթ է։ 

Եր կու այլ կար ևոր պատ ճառ ներն են (ը ստ հա ջոր դա կա նու թյան)` մտա հո գ� թյ� նը, որ այս հաս տա-
տու թյուն ներ դի մե լով կի նը վատ համ բավ կբե րի ըն տա նի քին (16.5%), և այն ըն կա լ� մը, որ բռ նու թյու-
նը, որին ին քը են թարկ վել է, «նոր մալ է/ լուրջ չէ» (12.3%)։

 Շատ ավե լի ցածր է այն հարց վող նե րի տո կո սը, ով քեր մատ նան շել են երե խա նե րին կորց նե լու վա-
խը (7.8%), հետ ևանք նե րի (ա վե լի շատ բռ նու թյան) վա խը (6.5%)` իբրև վե րոն շյալ հաս տա տու թյուն նե-
րից օգ նու թյուն չհայ ցե լու պատ ճառ ներ։

 Հարց վող նե րի ըն դա մե նը 4.3%-ն է նշել հետ ևյալ եր կու պատ ճառ նե րը` «շ փոթ ված էր /ա մա չում էր/ 
վա խե նում էր, որ չեն հա վա տա կամ իրեն կմե ղադ րեն» և «վա խե նում էր, որ հա րա բե րու թյա նը վերջ 
կդ նի»։
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 Ա ղյ# սակ 7.6. Կնոջ` օգ ն# թյան չդի մե լ# պատ ճառ նե րը 
Երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային բաշխ վա ծ� թյ�նն ըստ կեն սագ րա կան 
բն� թագ րիչ նե րի, ով քեր սե ռա կան զ� գըն կե րոջ կող մից են թարկ վել են բռ ն� թյան և որ ևէ օգ ն� թյան չեն դի մել 
(հան րա գ� մա րը գե րա զան ց�մ է հա րյ�ր տո կո սը, քա նի որ մի քա նի պա տաս խան ընտ րե լ� հնա րա վո ր�-
թյ�ն էր տր ված), (“...” 25 -ից պա կաս դեպ քե րի հա մար), (“[ ]” 25-49 դեպ քե րի հա մար):
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15-24  ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
15-19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
20-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

25-34  ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
35-44  63.1 7.6 8.0 0.7 0.0 1.4 6.9 9.0 12.6 100.0 64
45-59  53.6 5.0 17.1 6.2 1.0 4.2 8.0 16.7 3.5 100.0 113

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային  57.9 8.2 6.3 5.8 0.8 4.4 8.6 17.1 7.4 100.0 136
Եր ևան [52.4] [7.1] [9.4] [4.7] [0.0] [2.6] [12.1] [25.5] [8.1] [100.0] 41
Այլ քա ղա-
քային 60.2 8.7 5.0 6.3 1.2 5.3 7.1 13.5 7.2 100.0 95

Գյու ղա կան  51.1 3.2 24.3 1.1 0.0 4.0 6.0 15.2 4.7 100.0 68

Ա
 մ#

ս ն
ա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
 վի

 ճա
կ Երբ ևէ  

չա մուս նա ցած           

Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած  57.7 4.2 14.9 1.3 0.0 3.1 5.1 15.6 8.1 100.0 159

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած [48.3] [14.8] [3.3] [14.7] [2.6] [8.4] [17.3] [19.4] [0.9] [100.0] 45

Ե
 րե

 խ
ա

 նե
-

րի
 թ

ի վ
ը 0  ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

1-2  53.1 6.0 13.5 5.2 0.9 6.1 3.7 14.7 8.4 100.0 126

3+  55.3 8.3 11.4 3.0 0.0 1.4 5.2 21.4 3.9 100.0 70

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Կր թու թյուն չի 
ստա ցել           

Ընդ հա նուր 
տար րա կան  ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

Ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ  60.6 4.2 13.7 5.5 1.1 6.1 6.3 13.7 4.0 100.0 105

Մի ջին մաս նա-
գի տա կան  55.5 7.6 15.5 4.0 0.0 2.8 4.6 16.7 3.5 100.0 56

Բարձ րա գույն  [51.2] [5.8] [2.1] [2.4] [0.0] [0.0] [22.0] [18.0] [27.6] [100.0] 26

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող  66.4 7.5 9.7 3.2 0.0 3.8 5.3 15.6 2.9 100.0 109
Աշ խա տող  36.4 3.4 19.2 9.3 2.1 6.9 14.1 12.5 16.6 100.0 55
Սե զո նային  
աշ խա տանք  [51.5] [8.3] [10.1] [0.2] [0.0] [2.1] [6.0] [24.7] [2.9] [100.0] 39

Այլ  ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Ըն դա մե նը  55.6 6.5 12.3 4.3 0.6 4.3 7.8 16.5 6.5 100.0% 204
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 Հե տաքր քիր է, որ «հաս տա տու թյու նը (հաս տա տու թյուն նե րը) չի (չեն) օգ նի, կամ գի տեր մեկ այլ կնոջ, 
որին չէին օգ նել» նկա տա ռու մը որ պես պատ ճառ չի ըն կալ վել (այն կազ մում է պա տաս խան նե րի հա-
զիվ 06.% -ը )։ Չնա յած որ մյուս պատ ճառ նե րը, որոնք ըստ հարց վող նե րի հա մար վել են լուրջ, կա րող 
են ստ վեր գցել այս պատ ճա ռի վրա, այնուամենայնիվ վեր ջի նիս նման ծայ րա հեղ ցածր ցու ցա նի շը 
հիմք է ստեղ ծում առն վազն եր կու եզ րա հան գումն ե րի հա մար։ Նախ, կա րող է թվալ, որ հարց վող նե-
րը հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ և փոր ձա ռու թյուն չու նեն վե րը նշ ված հաս տա տու թյուն նե րի հետ 
կապ հաս տա տե լու առու մով։ Երկ րորդ, ամեն դեպ քում չի թվում, թե նրանց մոտ այդ հաս տա տու-
թյուն նե րի բա ցա սա կան պատ կեր է ձևա վոր ված։ Այս պի սով, նշ ված հաս տա տու թյուն նե րի հա մար 
նա խադ րյալ ներն այն քան էլ վատ չեն, և եթե նրանք գի տակց ված ջան քեր գոր ծադ րեն ար դյու նա վետ 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու ուղ ղու թյամբ, ապա արագ կա րող են լավ հե ղի նա կու թյուն և հան րային  
վս տա հու թյուն ձեռք բե րել։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ որ ևէ կա յուն օրի նա չա փու թյուն չի դի տարկ վում, երբ տվյալ նե րը վեր լուծ վում 
են ըստ կեն սագ րա կան բնու թագ րիչ նե րի։ Տվյալ նե րը հս տակ ցույց են տա լիս, որ ոչ մի գոր ծոն չի կա-
րող վս տա հե լի կան խո րո շիչ դեր խա ղալ այս դեպ քում։ 

Այս պես, օրի նակ, «շ փոթ ված էր /ա մա չում էր/ վա խե նում էր, որ չեն հա վա տա կամ իրեն կմե ղադ րեն» 
պատ ճա ռը բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց ավե լի քիչ տո կո սի հա մար է կար ևոր, քան` կր թա-
կան ցածր մա կար դակ ու նե ցող նե րի (2.4% -ը` մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան 4.0% -ի և ընդ հա-
նուր միջ նա կարգ կր թու թյան 5.5% -ի դի մաց)։ Գու ցե թվա, որ ավե լի կրթ ված կա նայք կա րող են ավե լի 
լավ դի մա կայել հա սա րա կու թյան ճն շումն ե րին, որոնք բխում են կարծ րա տի պե րից։ Սա կայն «ըն տա-
նի քին վատ համ բավ բե րե լու» առու մով պատ կե րը հայե լային է, քա նի որ այն որ պես պատ ճառ նշել 
է բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց 18.0% -ը, մինչ դեռ մյուս եր կու խմ բե րի դեպ քում այդ ցու ցա նի շը 
հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում է 16.7% և 13.7%։

 Հա տուկ պատ ճառ ներ նշող ներ կա յումս ամուս նա ցած կա նանց տո կո սը կա յուն ցածր է 1.5-3 ան գամ` 
նախ կի նում ամուս նա ցած կա նանց հա մե մա տու թյամբ։ Սա կայն պատ կե րը լիովին հա կա ռակն է  
բռ նու թյու նը «նոր մալ» հա մար վե լու դեպ քում, հետ ևա բար չի հա մա պա տաս խա նում վե րոն շյալ օրի-
նա չա փու թյա նը։

 Գյու ղաբ նակ կա նայք էա պես ավե լի քիչ են մտա հոգ ված «ա վե լի շատ բռ նու թյան, հետ ևանք նե րի 
կամ շփոթ ված լի նե լու» պատ ճառ նե րով` քա ղա քաբ նակ կա նանց հա մե մա տու թյամբ, հա մա պա տաս-
խա նա բար` 3.2% -ը` 8.2% -ի դի մաց և 1.1% -ը` 5.8% -ի դի մաց, կամ ըն տա նի քին վատ համ բավ բե րե լու 
առու մով (15.2% -ը` 17.1% -ի դի մաց)։ Միև նույն ժա մա նակ այն կա նանց տո կո սը, ով քեր բռ նու թյան մա-
կար դա կը «նոր մալ» են հա մա րում, գրե թե չորս ան գամ բարձր է գյու ղաբ նակ նե րի շր ջա նում` քա ղա-
քաբ նակ նե րի հա մե մա տու թյամբ (6.3%)։

Թ վում է` տար բեր պատ ճառ նե րի նկատ մամբ շատ ան հա տա կան վե րա բեր մունք է դրս ևոր վում։ 
Հատ կա պես պետք է մատ նան շել, որ այս ոլոր տում քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րը, ծա ռա յու թյուն-
ներ մա տու ցող նե րը և մաս նա գետ նե րը կա րող են ներ կա յաց ված տվյալ նե րից հաս կա նալ, որ ան հա-
տա կան մո տե ցու մը պետք է հատ կա պես կար ևոր վի, և վե րոն շյալ պատ ճառ նե րին ան դրա դար ձող 
ռազ մա վա րու թյուն նե րը պետք է հիմն ա կա նում քն նարկ վեն ըստ առան ձին դեպ քե րի։

ԲՌ Ն�ԹՅԱՄԲ � ՂԵԿՑ ՎՈՂ ՀԱ ՐԱ ԲԵ Ր�ԹՅ�Ն ՆԵ ՐԻՑ ԿԱՄ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՎՈ ՐԱ ՊԵՍ  
ՀՐԱ ԺԱՐ ՎԵ Լ�, ԿԱՄ ԴՐԱՆՔ ՊԱՀ ՊԱ ՆԵ Լ� ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ 

Նե րըն տա նե կան զո հե րին առա վել ար դյու նա վետ օգ նու թյուն և օժան դա կու թյուն տրա մադ րե լու հա-
մար կար ևոր է իմա նալ, թե ինչ պատ ճա ռով են նրանք ժա մա նա կա վո րա պես կամ առ հա վետ հրա-
ժար վել բռ նի հա րա բե րու թյուն նե րից, ին չու են նրանք հե տո վե րա դար ձել կամ ին չու են նա խընտ րել 
պահ պա նել այդ հա րա բե րու թյուն նե րը։ Կար ևոր է նաև իմա նալ, ուր է գնա ցել բռ նու թյան են թարկ-
ված կի նը, երբ որո շել է թե կուզ ժա մա նա կա վո րա պես հրա ժար վել բռ նի հա րա բե րու թյուն նե րից։ 

Ինչ պես եր ևում է Աղյու սակ 7.7-1 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րից, բռ նի հա րա բե րու թյուն ներ ու նե ցող 
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կա նանց ըն դա մե նը 19.9%-ն է (կամ մո տա վո րա պես յու րա քան չյուր հին գից մե կը) ժա մա նա կա վո րա-
պես կամ առ հա վետ հե ռա ցել զու գըն կե րո ջից։

 Ա ղյ# սակ 7.7 Կա նայք, ով քեր հե ռա ցել են կամ չեն հե ռա ցել բռ նա ցող զ# գըն կե րո ջից
Բռ նի հա րա բե ր� թյ�ն նե ր�մ ապ րող երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային 
բաշխ վա ծ� թյ� նը, ով քեր ժա մա նա կա վո րա պես կամ առ հա վետ հե ռա ցել են բռ նի զ� գըն կե րո ջից (“...” 25 -ից 
պա կաս դեպ քե րի հա մար), (“[ ]” 25-49 դեպ քե րի հա մար):

Եր բեք չի 
հե ռա ցել

Հե ռա-
ցել է

Կի րա-
ռե լի չէ

Չ գի տի/ չի 
հի շ#մ

Հ րա ժար վել 
է/ պա տաս-
խան չկա

Ըն դա մենը 
%

Կա նանց 
թի վը

Տա
 րի

ք

15-24 ... ... ... ... ... 4
15-19 ... ... ... ... ... 1
20-24 ... ... ... ... ... 2

25-34 [47.5] [32.3] [21.3] [0.0] [0.0] [100.0] 26
35-44 61.7 30.5 3.0 5.7 0.0 100.0 72
45-59 82.4 10.6 4.0 2.9 0.7 100.0 105

Բ
 նա

 կ#
 թ

յա
ն 

վա
յր

Քա ղա քային 64.4 26.4 5.1 5.1 0.6 100.0 124
Եր ևան 64.3 16.4 9.6 6.2 0.0 100.0 62
Այլ քա ղա-
քային 64.5 31.5 0.5 4.1 1.3 100.0 62

Գյու ղա կան 84.7 7.3 6.7 1.0 0.0 100.0 83

Ա
 մ#

ս-
նա

 կա
ն 

կա
ր գ

ա
-

վի
 ճա

կ Ներ կա յումս 
ամուս նա ցած 81.4 14..0 3.6 1.0 0.0 100.0 152

Նախ կի նում 
ամուս նա ցած 43.7 36.1 11.5 10.2 1.4 100.0 55

Ե
 րե

 խ
ա

-
նե

 րի
 

 թ
ի վ

ը 0 ... ... ... ... ... 7
1-2 67.4 25.9 5.8 2.6 0.0 100.0 121
3+ 76.0 36.1 6.0 5.1 1.0 100.0 79

Կ
ր թ

#
 թ

յ#
ն

Ընդ հա նուր 
տար րա կան ... ... ... ... ... 18

Ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ 83.5 11.6 4.1 0.8 0.8 100.0 102

Միջ նա կարգ 
մաս նա գի տա-
կան

64.4 27.3 4.5 3.8 0.0 100.0 61

Բարձ րա գույն [41.7] [42.2] [13.4] [9.6] [0.0] [100.0] 26

Զ
 բա

ղ վ
ա

 ծ#
-

թ
յ#

ն

Չաշ խա տող 77.6 17.8 2.2 3.0 0.0 100.0 105
Աշ խա տող 52.7 29.8 13.4 5.1 0.0 100.0 63
Սե զո նային  
աշ խա տանք [85.6] [8.1] [3.1] [2.2] [2.1] [100.0] 37

Այլ ... ... ... ... ... 2
Ըն դա մե նը 71.4 19.9 5.7 3.5 0.4 100.0% 207

Բռ նի զու գըն կե րո ջից հե ռա ցող կա նանց տո կո սը նվա զում է տա րի քին զու գա հեռ։ Եթե 25-34 և 35-44 
տա րի քային խմ բե րում բռ նի զու գըն կե րո ջը լքած կա նանց մաս նա բա ժին նե րը հա մա պա տաս խա նա-
բար կազ մում են [32.3%] և 30.5%, ապա 45-59 տա րե կան կա նանց դեպ քում 10.6% է։ 

Ինչ պես ակն կալ վում էր, գո նե ժա մա նա կա վո րա պես իրենց բռ նի զու գըն կե րո ջը լքած զո հե րի տո-
կո սը զգա լիորեն ավե լի բարձր է նախ կի նում ամուս նա ցած, քան ներ կա յումս ամուս նա ցած կա նանց 
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շր ջա նում (հա մա պա տաս խա նա բար` 36.1% և 14.0%)։ 

Ինչ վե րա բե րում է բնա կու թյան վայ րի գոր ծո նին, ապա զար մա նա լի չէ, որ գյու ղա կան բնա կա վայ րե-
րի կա նայք ավե լի քիչ են հակ ված հե ռա նա լու տա նից, քան քա ղա քում բնակ վող նե րը (հա մա պա տաս-
խա նա բար` 7.3% և 26.4%)։ Սա կայն զար մա նա լի է, որ այլ քա ղա քային բնա կա վայ րե րի կա նայք գրե թե 
եր կու ան գամ ավե լի են հակ ված հե ռա նա լու զու գըն կե րո ջից` Եր ևա նում բնակ վող նե րի հա մե մա տու-
թյամբ (հա մա պա տաս խա նա բար` 31.5% և 16.4%)։

Կր թա կան մա կար դա կը նշա նա կա լի ազ դե ցու թյուն ու նի կնոջ` տա նից հե ռա նա լու որոշ ման վրա։  
Կր թա կան գոր ծո նի ազ դե ցու թյու նը հատ կա պես մեծ է, երբ հա մե մատ վում են ընդ հա նուր միջ նա-
կարգ և բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց հարց ման տվյալ նե րը։ Այս պես, առա ջի նի դեպ քում ցու-
ցա նի շը 11.6% է, մինչ դեռ երկ րոր դի դեպ քում այն կազ մում է [42.2%], իսկ միջ նա կարգ մաս նա գի տա-
կան կր թու թյամբ կա նայք տեղ են զբա ղեց նում դրանց եր կու սի միջև (27.3%)։ 

Երբ կի նը հե ռա նում է, որո՞նք են նրան այդ քայ լին դր դող պատ ճառ նե րը։ 

Ինչ պես վկա յում են Աղյու սակ 7.8 -ի տվյալ նե րը, բռ նու թյու նը «այլևս չէր կա րող հան դուր ժել» պատ-
ճա ռը հս տակ ամե նահ զոր խթանն է կնոջ հա մար, որ պես զի նա հե ռա նա իր բռ նի զու գըն կե րո ջից։ 
Այդ պատ ճա ռը ցու ցա կում գրա վում է առա ջին տե ղը` 71.6%։ Այս խմ բում հարց վող նե րի 17.8% -ը հե ռա-
ցել է, որով հետև տե սել է, որ երե խա նե րը տա ռա պում են։ Պատ ճառ է նաև, երբ կի նը լքել է իր զու-
գըն կե րո ջը, որով հետև վեր ջինս սպառ նա ցել կամ խփել է երե խա նե րին (7.4%)։ Հարց վող նե րի գրե թե 
միև նույն տո կո սը (7.7%) հե ռա ցել է, որով հետև բռ նի զու գըն կե րը ծանր վնաս վածք է հասց րել։ 

Ա ղյ# սակ 7.8. Կ նոջ` վեր ջին ան գամ տա նից հե ռա նա լ# պատ ճառ նե րը
Բռ նի հա րա բե ր� թյ�ն նե ր�մ ապ րող երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային 
բաշխ վա ծ� թյ� նը, ով քեր ժա մա նա կա վո րա պես կամ առ հա վետ հե ռա ցել են բռ նի զ� գըն կե րո ջից (հան րա-
գ� մա րը գե րա զան ց�մ է հա րյ�ր տո կո սը, քա նի որ մի քա նի պա տաս խան ընտ րե լ� հնա րա վո ր� թյ�ն էր 
տր ված):
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Ըն դա մե նը, % 14.1 71.6 7.7 3.7 7.4 17.8 3.0 4.5 1.9 52

Այն կա նանց տո կո սը, ով քեր հե ռա ցել են, որով հետև վա խե ցել են, որ զու գըն կե րը կս պա նի իրենց 
(4.5%) կամ որով հետև նա սպառ նա ցել է կամ փոր ձել է սպա նել իրենց (3.7%), կամ տա նից դուրս են 
շպր տել (3.0%), տեղ են զբա ղեց նում ցու ցա կի վեր ջում։

Չ նա յած որ հար ցը կոնկ րետ տր վել է տա նից վեր ջին ան գամ հե ռա նա լու պատ ճա ռը պար զե լու նպա-
տա կով, այնուամենայնիվ ար դյուն քում բռ նու թյան պատ մու թյուն նե րը և ֆի զի կա կան բռ նու թյան 
կրկն վող գոր ծո ղու թյուն ներն են նկա րագր վել։ Այս փաստն օգ նում է բա ցատ րել, թե ին չու հարց վող-
նե րի 14.1% -ը չի նշել առան ձին դիպ ված, ին չի պատ ճա ռով որո շել է հե ռա նալ։ Նրանք ծա նոթ են եղել 
հա կա սու թյան զար գաց մա նը, քա նի որ բռ նու թյան օրի նա չա փու թյու նը սո վո րա բար նույնն է, և հա-
վա նա բար զգա ցել են, որ իրա վի ճա կը հան գե լու է բռ նու թյան։ Ուս տի նրանք կան խել են այդ բռ նու-
թյու նը` հե ռա նա լով ավե լի վաղ, քա նի դեռ հա կա սու թյու նը բռ նու թյան փու լի չի հա սել։

 Պարզ վում է, որ երբ բռ նու թյան են թարկ ված կինն իս կա պես հե ռա նում է բռ նի զու գըն կե րո ջից, Հա-
յաս տա նում նա գնա լու վայ րի շատ տար բե րակ ներ չու նի։ 

Ինչ պես վկա յում են  Գծապատկեր 7.2 -ի տվյալ նե րը, կա նայք հիմն ա կա նում (68.0%) ընտ րել են ավան-
դա կան և հա վա նա բար միակ հիմն ա վոր և մատ չե լի տար բե րա կը` գնա լով իրենց բա րե կամն ե րի 
մոտ։ Հիմն ա կա նում սրանք հայ րա կան տներն են։
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 Գծապատկեր 7.2. Ուր են գնա ցել նե րըն տա նե կան բռ ն# թյան զո հե րը, երբ վեր ջին ան գամ  
հե ռա ցել են տա նից

Բռ նի հա րա բե ր� թյ�ն նե ր�մ ապ րող երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան այն կա նանց (52 կին) տո կո-
սային բաշխ վա ծ� թյ� նը, ով քեր ժա մա նա կա վո րա պես կամ առ հա վետ հե ռա ցել են բռ նի զ� գըն կե րո ջից, և 
գնա ցել են:

68.0%
1.8%

9.9%

13.3%

7.0%
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 Այս խմ բում յու րա քան չյուր տա սը կա նան ցից միայն մեկն է ապաս տան գտել իր ըն կեր նե րի կամ  
հար ևան նե րի մոտ, ինչն ակն հայ տո րեն ժա մա նա կա վոր լու ծում է։ Հարց ման մաս նա կից նե րը ամուս-
նու բա րե կամն ե րի մոտ գնա լը որ պես տար բե րակ չեն դի տար կել։

 Կա նանց 13.3%-ն այլ տեղ է ընտ րել։ Ամեն դեպ քում դա ապաս տա րան, եկե ղե ցի, հյու րա նոց (կամ 
վար ձով տուն) կամ փո ղոց չի եղել։ 

Ա ղյու սակ 7.9 -ի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ այս խմ բում կա նանց գրե թե կե սից ավե լին բռ նի զու-
գըն կե րո ջից հե ռա նում են ավե լի պա կաս, քան մեկ ամ սով, իսկ 7.0% -ը` մեկ ամ սից ավե լի եր կար 
ժա մա նա կով։

Ա ղյ# սակ 7.9. Նե րըն տա նե կան բռ ն# թյան զո հերն ինչ քան ժա մա նա կով են հե ռա ցել  
զ# գըն կե րո ջից վեր ջին ան գամ

Բռ նի հա րա բե ր� թյ�ն նե ր�մ ապ րող երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային 
բաշխ վա ծ� թյ� նը, ով քեր իրենց բռ նի զ� գըն կե րո ջից հե ռա ցել են հետ ևյալ ժա մա նա կա հատ վա ծով:

Մեկ ամ սից պա կաս Մեկ ամիս կամ ավե լի Չի վե րա դար ձել Կա նանց թի վը, 100%

Ըն դա մե նը, % 55.4 7.0 37.6 52

Այնուամենայնիվ, հե տաքր քիր է, որ կա նանց մեկ եր րոր դից ավե լին (37.6%) զու գըն կե րոջ մոտ չի վե-
րա դար ձել։ Սա բա վա կա նին բարձր տո կոս է` նկա տի առ նե լով այն բազ մա թիվ գոր ծոն նե րը, որոնք 
նման որո շում կա յաց նե լիս կնոջ հա մար հա կախ թան են հան դի սա նում, այդ թվում նաև տն տե սա կան 
ան կա խու թյան պա կա սը, բնա կա րա նի հետ կապ ված եր կա րա ժա ետ վս տա հե լի տար բե րակ նե րի 
բա ցա կա յու թյու նը, հա սա րա կա կան ճն շու մը և այլն։ 

Ա ղյու սակ 7.10 -ում ամ փոփ ված տվյալ նե րից հետ ևում է, որ բռ նի զու գըն կե րոջ մոտ կի նը հիմն ա կա-
նում վե րա դառ նում է երե խա նե րի և ըն տա նի քի պատ ճա ռով (44.5% և 33.3%)։ Մեկ այլ դր դա պատ ճառ 
է, որ նրանք մտա ծել են, թե զու գըն կե րը կփոխ վի (21.5%)։ Սո ցիալա կան և տն տե սա կան հան գա մանք-
նե րը, որոնք ստի պել են կա նանց վե րա դառ նալ, կազ մում են 9.7%։ «Նե րեց նրան» պատ ճա ռը նույն-
քան նշա նա կա լի է (10.7%)։
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 Ա ղյ# սակ 7.10. Կնոջ վե րա դար ձի պատ ճառ նե րը
Բռ նի հա րա բե ր� թյ�ն նե ր�մ ապ րող երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային 
բաշխ վա ծ� թյ� նը, ով քեր բռ նի զ� գըն կե րո ջից հե ռա նա լ�ց հե տո ի վեր ջո վե րա դար ձել են (հան րա գ� մա րը 
գե րա զան ց�մ է հա րյ�ր տո կո սը, քա նի որ մի քա նի պա տաս խան ընտ րե լ� հնա րա վո ր� թյ�ն էր տր ված)  
(“[ ]” 25-49 դեպ քե րի հա մար):
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Ըն դա մե նը [44.5] [7.7] [33.3] [0.9] [5.1] [6.0] [10.7] [21.5] [9.7] 33

 Հատ կան շա կան է, որ սե րը, ամուս նու թյան սր բու թյու նը և կնոջ տուն վե րա դառ նա լու ամուս նու  
խնդ րան քը քիչ կշիռ ու նեն (հա մա պա տաս խա նա բար` 0.9%, 7.7% և 5.1%), ինչ պես նաև ըն տա նի քի 
ասե լով վե րա դառ նա լը (6.0%)։

Էապես այլ պատ կեր է ի հայտ եկել, երբ նե րըն տա նե կան բռ նու թյան զո հե րին հարց րել են, թե ին չու 
են նրանք պահ պա նել իրենց բռ նի հա րա բե րու թյուն նե րը։ Աղյու սակ 7.11 -ի տվյալ նե րը հս տակ ցույց 
են տա լիս, որ հետ ևյալ եր կու պատ ճառ ներն են կազ մում հիմն ա կան կշի ռը, իսկ մյուս եր կուսն ու նեն 
փոքր -ի նչ պա կաս կշիռ։

Ա ղյ# սակ 7.11. Բռ նա ցող զ# գըն կե րոջ հետ կա նանց մնա լ# պատ ճառ նե րը
Բռ նի հա րա բե ր� թյ�ն նե ր�մ ապ րող երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային 
բաշխ վա ծ� թյ� նը, ով քեր չեն հե ռա ցել բռ նի զ� գըն կե րո ջից (հան րա գ� մա րը գե րա զան ց�մ է հա րյ�ր տո կո-
սը, քա նի որ մի քա նի պա տաս խան ընտ րե լ� հնա րա վո ր� թյ�ն էր տր ված):
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Ըն դա մե նը, % 25.7 25.9 20.7 3.8 9.8 7.7 1.3 19.1 12.5 3.0 9.9 6.1 180

Այդ պատ ճառ ներն են` «ա մուս նու թյան սր բու թյու նը» (25.9%), երե խա նե րին լքել չցան կա նա լը (25.7%), 
ըն տա նի քին չխայ տա ռա կե լու ցան կու թյու նը (20.7%) և զու գըն կե րո ջը նե րե լու որո շու մը (19.1%)։ Բո լոր 
այս պատ ճառ նե րը հիմն ա վոր ված են հարց վող նե րի կող մից ըն տա նի քի հան դեպ վե րա պա հած մեծ 
ար ժե քով։ 

Ըն տա նի քին վե րա բե րող մի շարք այլ պատ ճառ ներ նույն պես կար ևոր են բա վա կա նին մեծ թվով կա-
նանց հա մար։ Դրանք են` հա վա տը (կամ ավե լի շուտ հույ սը), որ զու գըն կե րը կփոխ վի (12.5%), սե րը 
զու գըն կե րոջ նկատ մամբ (9.8%) և միայ նակ չմն ա լու ցան կու թյու նը (7.7%)։

 Հա վա նա բար ըն տա նի քը պահ պա նե լու որո շու մը հարց վող նե րից մի քա նի սի հա մար շար ժա ռիթ է 
ծա ռայել հա մա րե լու, որ բռ նու թյու նը, որին իրենք են թարկ վել են, այն քան էլ լուրջ չի եղել (9.9%)։ 

Այս պի սով, ըն տա նի քի գոր ծոնն առաջ նային է գրե թե այն բո լոր նկա տա ռումն ե րում, որոնք ստի պում 
են կնո ջը դի մա նալ բռ նի զու գըն կե րո ջը, քա նի որ մնա ցած պատ ճառ նե րը նշող հարց վող ներն ան-
նշան մաս նա բա ժին են կազ մում։ Այս պես, պա տաս խան նե րի մեջ երե խա նե րին ինք նու րույն ապա հո-
վել չկա րո ղա նա լը կազ մում է ըն դա մե նը 3.8%, սպառ նա լիք նե րը` 3.0%, իսկ ըն տա նի քի կող մից կնոջ 
նկատ մամբ ճն շու մը` 1.3%։

 Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ նե րըն տա նե կան բռ նու թյան զո հե րին օգ նե լու ցան կա ցած ջան քի գոր-
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ծադր ման ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն փաս տը, որ ըն տա նիքն ամե նա մեծ գե րա կա-
յ� թյ�նն է բռ ն� թյան են թարկ ված կա նանց հիմն ա կան մա սի հա մար, ով քեր նույ նիսկ պահ պա նում 
են բռ նի հա րա բե րու թյուն նե րը` ի շահ երե խա նե րի և ըն տա նի քի։ Հետ ևա բար, ցան կա ցած մի ջամ տու-
թյուն, ծա ռա յու թյուն և օգ նու թյան այլ ձև պետք է փոր ձի շա հա ռու կա նանց օգ նել պահ պա նե լու իրենց 
ըն տա նիք նե րը և նրանց հնա րա վո րու թյուն տա փո խե լու իրա վի ճակն ու զար գա ցու մը և ճեղ քե լու  
բռ նու թյան արա տա վոր շր ջա նը։

 Կա նանց ըն կալ մամբ այժմ այդ պես չի ար վում, կամ առն վազն այդ պես չի ար վում։ Աղյու սակ 7.12 -ի 
տվյալ ներն աներկ բայո րեն ցույց են տա լիս, որ կա նանց առա ջարկ ված օգ նու թյու նը նրանց կող մից 
հա մար վում է ոչ հա մար ժեք և ոչ տե ղին։ Բնա կան է, որ հիմն ա կա նում նրանք չեն ու զում նման օգ նու-
թյուն ստա նալ։ Կաս կա ծի տակ է դր վում նույ նիսկ ըն տա նի քը, քա նի որ կա նանց միայն 11.7% -ը (այ-
սինքն մո տա վո րա պես տա սից մե կը) կցան կա նար նրա նից ավե լի շատ օգ նու թյուն ստա նալ։

Ա ղյ# սակ 7.12. Ան հատ ներ կամ հաս տա տ# թյ#ն ներ, որոնք ավե լի շատ օգ ն# թյ#ն կա րող էին 
ց# ցա բե րել

Բռ նի հա րա բե ր� թյ�ն նե ր�մ ապ րող երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 15-59 տա րե կան այն կա նանց տո կո սային 
բաշխ վա ծ� թյ� նը, ով քեր կ� զե նային կամ չէին � զե նա դի մել հետ ևյալ ան հատ նե րին կամ հաս տա տ� թյ�ն-
նե րին ավե լի շատ օգ ն� թյ�ն ստա նա լ� հա մար:

Ա վե լի շատ  
օգ ն# թյ#ն

Ըն տա-
նի քը

Իր 
մայ րը

Ա մ#ս ն#
 մայ րը

Ա ռող ջա պա հա կան 
կենտ րո նը

Ոս տի կա-
ն# թյ# նը

Քա հա նան/կ րո նա կան 
առաջ նոր դը

Կու զե նար 11.7 7.3 2.9 2.1 0.8 1.4
Չէր ու զե նա 88.3 92.7 97.1 97.9 99.2 98.6
Ըն դա մե նը% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Կա նանց թի վը 225 225 225 225 225 225

Անհ րա ժեշտ է նաև նշել, որ հարց վող նե րի 68.6% -ը որ ևէ օգ նու թյուն ստա նալ չի ցան կա ցել։

Տ վյալ նե րը վկա յում են, որ առող ջա պա հա կան կենտ րոն նե րի, ոս տի կա նու թյան և կրո նա կան առաջ-
նորդ նե րի ու դրանց ար դյու նա վե տու թյան նկատ մամբ վս տա հու թյու նը ցածր է` տե սա կա նո րեն նե-
րըն տա նե կան զո հե րին օգ նու թյուն և պաշտ պա նու թյուն ապա հո վե լու առու մով։

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը մտա ծե լու տե ղիք են տա լիս և տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րում քա-
ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րին, ոլոր տի մաս նա գետ նե րին և մյուս շա հագր գիռ կող մե րին խնդ րի 
հիմն ա կան աս պեկտ նե րի վե րա բե րյալ։
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Գ ԼՈՒԽ 8. ԵԶ ՐԱ ԿԱ Ց� ԹՅ�Ն ՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱ ՋԱՐ Կ� ԹՅ�Ն ՆԵՐ

 Այս գլ խում ամ փոփ ված է հարց ման հիմն ա կան ար դյունք նե րի գնա հատ ման և հա մադր ման ար-
դյուն քը։

 ՀԱՐՑ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԵԶ ՐԱ ԿԱ Ց� ԹՅ�Ն ՆԵ ՐԸ 

Ա. ԿԱ ՆԱՆՑ ԴԵՄ ԲՌ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՏԱ ՐԱԾ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ 
Ինչ պես նշում են հարց ման մաս նա կից նե րը, կա նանց դեմ բռ նու թյու նը սո վո րա կան եր և�յթ է Հա-
յաս տա ն�մ  և ին տիմ զ� գըն կե րոջ կող մից բռ ն� թյ�նն ամե նա տա րած վածն է ֆի զի կա կան և հո գե-
բա նա կան բռ նու թյուն նե րի, վե րահս կո ղա կան վար քի և հա վա նա բար նաև սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի 
մեջ։ 

Ս տորև ներ կա յաց ված են որոշ տվյալ ներ ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան տար բեր դրս ևո-
րումն ե րի վե րա բե րյալ, որոնց են թարկ վել են երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած կա նայք իրենց կյան քի ըն-
թաց քում որ ևէ պա հի (կյան քի ըն թաց քում ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան տա րած վա ծու-
թյուն)

��  Կա նանց 61.0% -ը են թարկ վել է վե րահս կո ղա կան վար քի:

��  Կա նանց 25.0% -ը են թարկ վել է հո գե բա նա կան բռ նու թյան/ չա րա շահ ման: 

�� Կա նանց 8.9% -ը են թարկ վել է ֆի զի կա կան բռ նու թյան: 

�� Կա նանց 3.3% -ը են թարկ վել է սե ռա կան բռ նու թյան:

��  Կա նանց 9.5% -ը են թարկ վել է ֆի զի կա կան և/ կամ սե ռա կան բռ նու թյան: 

Ինչ վե րա բե րում է ամու սին կամ այլ ին տիմ զու գըն կեր չհան դի սա ցող բռ նա րար նե րի կող մից ֆի զի-
կա կան բռ նու թյա նը և հար կա դիր սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րին, որոնց հարց մա նը մաս նակ ցած 
բո լոր կա նայք կա րող էին են թարկ ված լի նել 15 տա րե կա նից հե տո, ապա պատ կե րը հետ ևյալն է՝ 

�� Կա նանց 2.3% -ը են թարկ վել է ֆի զի կա կան բռ նու թյան: 

�� Կա նանց 0.1% -ը հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում ըն դու նել է, որ են թարկ վել է հար կա դիր սե ռա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի: 

�� Միև նույն ժա մա նակ, պա տաս խա նե լով միև նույն հար ցին անա նուն՝ կա նանց 9.2% -ը նշել է սե ռա-
կան շա հա գործ ման մա սին մա նուկ և վաղ չա փա հա սու թյան շր ջա նում (ե րբ նրանք 15 տա րե կա նից 
փոքր էին): 

�� Հարց ման տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց միայն 0.1%-ն է են-
թարկ վել ֆի զի կա կան բռ նու թյան ու սու ցիչ նե րի կող մից։ Հա յաս տա նում իրա կա նաց ված մի շարք 
ու սումն ա սի րու թյուն ներ (չ նա յած դրանք ներ կա յա ցուց չա կան չեն) ցույց են տա լիս, որ Հա յաս տա նի 
դպ րոց նե րում ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը հազ վա դեպ եր ևույթ չէ68։ 

Ինչ վե րա բե րում է տն տե սա կան բռ նու թյան տա րած վա ծու թյա նը, ներ կա յ�մ-զ� գըն կեր � նե ցող կա-
նանց հետ կապ ված հար ցու մը բա ցա հայ տել է, որ 

�� Ն րանց 7.4% -ը դա դա րել է աշ խա տել կամ հրա ժար վել է աշ խա տե լուց, քա նի որ նրանց զու գըն կեր-
նե րը չեն ու զել, որ իրենք աշ խա տեն: 

68 Դպրոցահասակ երեխաների առողջապահական վարքը։ Դպրոցում անցկացված առողջապահական հարցման 
ամփոփիչ զեկույց: Երևան, Արաբկիրի Երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ և ՄԱՀՄ/UNICEF, 
2007թ.։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի անցկացրած մոնիտորինգի զեկույցները տե´ս «Դիտորդ» պարբերական, 
2008թ. հուլիս-օգոստոս, # 1(#39); «Դիտորդ» պարբերական, 2009թ., ապրիլ-հունիս, # 6-7(#44-45)։ Մարդ� իրավ�նքները 
Հայաստանի շրջաններ�մ, (# 4)։ Երևան. ՀՀԿ, 2010թ., էջ 41-61։ Գիտելիքն ընդդեմ բռն�թյան, Երևան. ՀՀԿ, 2010թ.:
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�� Ն րանց 8.7%-ն ասել է, որ իրենց եկա մու տը/տն տե սա ծը վերց րել են իրենց զու գըն կեր նե րը՝ հա կա-
ռակ իրենց կամ քին: 

�� Երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած կա նանց 60.9% -ը չէր աշ խա տում։ (Այս հան գա ման քը կա րող է խնդ րի 
մի մա սը լի նել, քա նի որ բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րից հայտ նի է, որ ըն տա նե կան բռ նու թյան 
զոհ դար ձած այն կա նայք, ով քեր տն տե սա պես կախ ված են իրենց զու գըն կեր նե րից, դժ վա րա նում 
են վերջ դնել բռ նա րար փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին69)։

�� Տ վյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ կա նանց դեմ բռ նու թյունն ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն ու նի կա-
նանց առող ջու թյան և նրանց սո ցիալա կան, հո գե կան, ֆի զի կա կան և տն տե սա կան բա րե կե ցու-
թյան վրա։ 

�� Երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած կա նանց 2.1% -ը և երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած և ֆի զի կա կան կամ սե ռա-
կան բռ ն� թյան են թարկ ված կա նանց 22.1% -ը առն վազն մեկ ան գամ տու ժել է (վն աս վածք է ստա-
ցել) ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան կամ սե ռա կան բռ նու թյան հետ ևան քով։ 

�� Երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած և հղիու թյուն ու նե ցած կա նանց 3.3% -ը ֆի զի կա կան բռ նու թյան է են-
թարկ վել ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից հղիու թյան ըն թաց քում։ 

�� Հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց տո կո սը, ով քեր ու նեն գեն դե րային բռ նու թյան հա մա պա տաս-
խան ըն կա լում, խիստ տար բեր վում է՝ ել նե լով բռ նու թյան ձևից և նրանց կեն սագ րա կան տվյալ նե-
րի բնույ թից։ Այ նու հան դերձ, այս տար բե րու թյուն նե րից ան կախ, կա նանց մե ծա մաս նու թյու նը ու նի 
գեն դե րային բռ նու թյան և դրա բո լոր դրս ևո րումն ե րի մա սին հա մար ժեք ըն կա լում։ 

�� Որ քան բարձր է կրթ վա ծու թյան մա կար դա կը, այն քան ավե լի մեծ է հարց ման մաս նա կից նե րի տո-
կո սը, ով քեր կա նանց ֆի զի կա կան, սե ռա կան և հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը ճշգ րիտ որա կում են 
որ պես գեն դե րային բռ նու թյուն։ 

�� Ներ կա «ա մուս նա կան կար գա վի ճա կը» ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան բո լոր դրս ևո-
րումն ե րի լա վա գույն ցու ցա նիշն է. իրենց նկատ մամբ բռ նու թյան մա սին նշած կա նանց տո կոսն  
առն վազն 1.3, 3-4 և 1.9 ան գամ հա մա պա տաս խա նա բար ցածր է հո գե բա նա կան, ֆի զի կա կան և 
սե ռա կան բռ նու թյուն նե րից տու ժած, ներ կա յում զու գըն կեր ու նե ցող կա նանց մոտ՝ ի տար բե րու-
թյուն նախ կի նում զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց։ 

�� Կր թու թյու նը և տա րի քը բռ նու թյան երեք ձևե րը բա վա կա նին ճշգ րիտ ար տա ցո լող գոր ծոն ներ են։ 
Դրանք ցույց են տա լիս կա յուն կապ։ Կր թու թյան դեպ քում, սե ռա կան բռ նու թյան գե րակշ ռու թյան 
և զո հի կր թ� թյան մա կար դա կի միջև հա կա ռակ հա րա բե րակ ցու թյու նը գրե թե միան շա նակ է։ Տա-
րի քի դեպ քում` առա ջին երեք տա րի քային խմ բե րի մոտ նկատ վում է բռ նու թյան հս տակ աճ, իսկ 
չոր րորդ խմ բի մոտ՝ թեթև նվա զում։ 

�� Հարց ման ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ կա նայք խո ցե լի են բռ նու թյան բազ մա թիվ դրս ևո-
րումն ե րի նկատ մամբ։ 

�� Հար ցու մը հաս տա տում է ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի 
զգա լի փոխ հա տու մը։ Ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց խմ բի 
մոտ սե ռա կան բռ նու թյու նը հա ճախ զու գակց վել է ֆի զի կա կան բռ նու թյան հետ։ 

�� Հարց ման մաս նա կից նե րի 3.3% -ը ար ձա նագ րում են սե ռա կան, իսկ 2.9% -ը՝ սե ռա կան և ֆի զի կա-
կան բռ նու թյան մա սին։ 

�� Երբ ևէ ֆի զի կա կան և/ կամ սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց միայն 4.3%-ն է են թարկ վել 
բա ցա ռա պես սե ռա կան բռ նու թյան, մինչ դեռ 28.9% -ը բախ վել է սե ռա կան և ֆի զի կա կան բռ նու-
թյան հետ։ 

�� Ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նան ցից յու րա քան չյուր հին գե րոր դը նաև սե ռա կան  
բռ նու թյան զոհ է։ 

69  Տե´ս Violence against Women in France. Geneva: OMCT, 2003թ., էջ. 12.
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�� Կա նանց ին տիմ զու գըն կեր նե րի կող մից վե րահս կող վար քի կա յուն գե րակշ ռու մը հս տակ ցույց է 
տա լիս, որ հայ րիշ խա նա կան սո ցիալա կան և մշա կու թային կարծ րա տի պերն ու նոր մերն ար մա-
տա ցած և տա րած ված են հա սա րա կու թյան մեջ։

Բ. ԻՆ ՏԻՄ ԶՈՒ ԳԸՆ ԿԵ ՐՈՋ ԲՌ ՆԻ ՎԱՐ ՔԻ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ 
�� Հարց ման մաս նա կից նե րի գրե թե կե սը (47.9%) մատ նան շել է, որ իրենց նկատ մամբ իրենց ին տիմ 

զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ նու թյան ցու ցա բեր ման որ ևէ հա տուկ պատ ճառ չի եղել։ 

�� Պատ ճառ նե րը տար բեր են և առան ձին պատ ճառ նե րի հա րա բե րա կան «կ շի ռը» կամ կար ևո րու-
թյու նը փո փոխ վում է շատ մեծ տի րույ թում։ Ըստ կար ևո րու թյան դրանք բա ժան վում են մի քա նի 
խմ բի՝ 

�� Խիստ ան կար ևոր պատ ճառ ներ են դիտ վում, երբ կի նը ան հնա զանդ է եղել, կամ մեր ժել է սե ռա-
կան հա րա բե րու թյու նը կամ թե րա ցել է կե րա կուր պատ րաս տե լիս (հա մա պա տաս խա նա բար 2.5%, 
3.4% և 3.1%)։

�� Հարց ման մաս նա կից նե րի ավե լի մեծ տո կո սը բռ նի վար քի պատ ճառ է հա մա րում տղա մարդ կանց 
աշ խա տա վայ րում դժ վա րու թյուն նե րը և իր ըն տա նի քում առ կա խն դիր նե րը (հա մա պա տաս խա նա-
բար 5.7% և 6.8%)։

�� Տղա մար դու ագ րե սիայի էա պես բարձր գե րակշ ռ� թյ� նը ծա գում է ան կա յուն տն տե սա կան վի-
ճա կից, գոր ծազր կու թյու նից և ֆի նան սա կան խն դիր նե րից. հարց ման յ� րա քան չյ�ր տաս նե րորդ 
մաս նա կի ցը մատ նան շել է զու գըն կե րոջ գոր ծա զուրկ կամ խան դոտ լի նե լը, որ պես նրա բռ նի վար-
քի պատ ճառ (հա մա պա տաս խա նա բար 10.1% և 10.6%)։ Դրա մա կան խն դիր նե րը ևս որ պես պատ-
ճառ զգա լի թիվ են կազ մում (18.2%)։

�� Տղա մար դ� ոգե լից խմիչք օգ տա գոր ծե լ� հետ կապ ված խն դիր նե րը առանձ նա ն�մ են, որ պես  
բռ նի վար քի միակ ամե նա կար ևոր պատ ճառ։ Հարց ման մաս նա կից նե րի մեկ եր րոր դը (33.0%) բռ նի 
վար քը կա պում է հար բա ծու թյան հետ։ 

Գ. ՄԻՋ ՍԵՐՆ ԴԱՅԻՆ ՇՐ ՋԱ ՆԸ ԵՎ ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԲՌ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԲՆՈՒՅ ԹԸ

��  Հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց 6.0% -ը և 7.9% -ը երե խա ժա մա նակ ակա նա տես է եղել իր մոր 
հան դեպ ֆի զի կա կան բռ նու թյան կամ լսել էր դրա մա սին։ 

�� Կա նանց զու գըն կեր ներն ավե լի բռ նա րար են, եթե նրանց մայ րե րին ծե ծել են ամու սին նե րը.  
երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած կա նանց շր ջա նում, ով քեր երբ ևէ են թարկ վել են ֆի զի կա կան բռ նու-
թյան իրենց ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից, ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված մայ րեր ու նե ցող 
զու գըն կեր նե րի տո կո սը 8 ան գամ ավե լի բարձր է (20.9%), քան երբ ևէ զու գըն կեր ու նե ցած այն կա-
նանց շր ջա նում, ով քեր ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից երբ ևէ չեն են թարկ վել բռ նու թյան (2.6%)։

�� Ն մա նա պես, այն ին տիմ տղա մարդ զու գըն կեր նե րը, ում մայ րե րին ծե ծել են ամու սին նե րը, տասն 
ան գամ ավե լի շատ են հակ ված ֆի զի կա կան բռ նու թյուն գոր ծադ րե լու իրենց կա նանց նկատ մամբ 
(43.6%), քան նրանք, ում մայ րե րը ծե ծի չեն են թարկ վել (4.5%) ։

��  Զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց միայն 20%-ն է հա կա հար ված 
տվել՝ ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ վե լու պա հին։

Դ. ԿԱ ՆԱՆՑ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՄՈՒՆ ՔԸ ԲՌ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՆ ԴԵՊ ԵՎ ԱՄՈՒՍ ՆՈՒ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ «Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ» 
�� Կա նանց ըն դա մե նը 7.7%-ն է այն կար ծի քին, որ ըն տա նե կան խն դիր նե րը (ի սկ ըն տա նե կան բռ նու-

թյու նը առա վել նուրբ հարց է) կա րե լի է քն նար կել ըն տա նի քի ան դամն ե րի շր ջա նա կից դուրս այլ 
մարդ կանց հետ։ 

�� Կա նանց 54.0% -ը չի հա մա ձայ նել, իսկ 31.1% -ը հա մա ձայ նել է այն ձևա կերպ մա նը, որ օրեն քը չպետք 
է մի ջամ տի, քա նի որ ըն տա նե կան բռ նու թյունն ան ձնա կան խն դիր է։ 

�� Հարց ման ար դյունք նե րը հս տակ մատ նան շում են, որ հայ հա սա րա կու թյան տար բեր հատ ված նե-
րի շր ջա նում աս տի ճա նա բար տա րա ծում է գտ նում այն ըն կա լու մը, որ կա նանց նկատ մամբ բռ նու-
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թյու նը մաս նա վոր խն դիր չէ, նույ նիսկ երբ կա տար վում է ըն տա նի քի ներ սում, և որ պե տու թյու նը 
պար տա վոր է մի ջամ տել` վե րաց նե լու և կան խե լու բռ նու թյու նը, ու հա մա պա տաս խան պաշտ պա-
նու թյուն ապա հո վել գեն դե րային բռ նու թյան թի րախ դար ձած կա նանց հա մար։ 

�� Կ նո ջը ծե ծե լու վե րա բե րյալ կա նանց դիր քո րո շումն երն էա պես կախ ված են հան գա մանք նե րից և 
հարց վո ղի ծագ ման բնույ թից։ Գրե թե ոչ մի հան գա մանք չի հա մար վում ըն դու նե լի պատ ճառ կնո-
ջը ծե ծե լու հա մար, բա ցա ռու թյամբ դա վա ճա նու թյան, քա նի որ կա նանց 34.3% -ը ար դա րաց նում և 
նե րում է այն ամուս նուն, որը ծե ծում է իր կնո ջը` բա ցա հայ տե լով նրա դա վա ճա նու թյու նը։ 

�� Որ քան բարձր է կր թա կան մա կար դա կը, այն քան փոքր է հարց ման այն մաս նա կից նե րի թի վը, ով-
քեր ար դա րաց նում են ին տիմ զու գըն կե րոջ բռ նու թյու նը։ 

�� Կա նանց ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը մեր ժում է ամուս նու սե ռա կան իրա վուն քի գա ղա փա րը, միայն 
14.2%-ն է հա մա ձայն այն ձևա կերպ ման հետ, որ կնոջ պար տա կա նու թյունն է սե ռա կան հա րա բե-
րու թյուն ու նե նալ իր ամուս նու հետ, նույ նիսկ իր կող մից ցան կու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում։ 

�� Կա նանց 82.2% -ը հա մա ձայ նել է, որ կա առն վազն մեկ ծան րակ շիռ պատ ճառ, որ պես զի ամուս նա-
ցած կի նը մեր ժի սե ռա կան հա րա բե րու թյունն իր ամուս նու հետ։ 

Ե. ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՈՒ ԺԵ ՂԱ ՑՈՒ ՄԸ, ԻՆՔ ՆԱՎՍ ՏԱ ՀՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԿԱ ՆԱՆՑ ՀԱՆ ԴԵՊ ԲՌ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

��  Կա նանց հիմն ա կան մա սը չ� նի տն տե սա կան ապա հո վու թյան, ինք նավս տա հու թյան և ու ժե ղաց-
ման հա մար ան հրա ժեշտ (բա վա րար) ֆի նան սա կան մի ջոց ներ և ձեռ նար կա տի րա կան, աշ խա-
տան քային և սե փա կա նա տի րա կան հնա րա վո րու թյուն ներ։ 

�� Չ նա յած ար տադ րու թյան մի ջոց նե րի տնօ րի նու մը և վե րահս կու մը տն տե սա կան ինք նավս տա հու-
թյան և ինք նու րույ նու թյան կար ևոր ցու ցիչ ներ են, ընդ հա նուր առ մամբ կա նայք չու նեն այն տն տե-
սա կան մի ջոց նե րը, որոնք բա վա րար են ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան հա մար, հատ կա-
պես քա ղա քային տա րածք նե րում. գյու ղա կան շր ջան նե րում կա նանց 2.8% - 9.0% -ը և քա ղա քային 
շր ջան նե րում կա նանց 0.6%-ն է տնօ րի նում այդ պի սի մի ջոց ներ։ Ուս տի նրանց ան կա խու թյունն ու 
ան կախ որո շումն եր կա յաց նե լու կա րո ղու թյու նը խիստ սահ մա նա փակ են։ 

�� Չ նա յած ինք նու րույն գու մար վաս տա կե լը կնոջ տն տե սա կան, մաս նա վո րա պես ֆի նան սա կան 
կար գա վի ճա կի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի, հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց միայն 
37.7%-ն է ընդ գրկ ված եկամ տա բեր գոր ծու նեու թյան մեջ, մաս նա վո րա պես շա հ� թա բեր աշ խա-
տանք նե ր�մ։ Այլ կերպ ասած, երեք կնո ջից եր կու սը դրամ չեն վաս տա կում աշ խա տան քի կամ այլ 
շա հու թա բեր գոր ծու նեու թյան մի ջո ցով, ուս տի իրենց գո յու թյու նը պահ պա նե լու հա մար կա խում 
ու նեն մյուս նե րից՝ հիմն ա կա նում օժան դա կու թյուն ստա նա լով ին տիմ զու գըն կեր նե րից։ 

�� Չ նա յած ավե լի ար դար և պա կաս բռ նի փոխ հա րա բե րու թյուն ներն ավե լի հեշ տու թյամբ են ձեռք 
բեր վում և պահ պան վում, երբ տղա մար դու և կնոջ ստա ցած եկա մուտ նե րի միջև տար բե րու թյու նը 
մեծ չէ, ներ կա յում զու գըն կեր ու նե ցող և ինք նու րույն դրամ վաս տա կող կա նանց միայն 19.4%-ն է 
ար ձա նագ րում, որ իր վաս տա կած գու մա րը, հա մե մա տա բար շատ է կամ գրե թե հա վա սար զու-
գըն կե րոջ ստա ցա ծին։ 

�� Կա նանց տն տե սա կան ինք նու րույ նու թյու նից զր կե լը կամ նրանց նկատ մամբ տն տե սա կան  
բռ նու թյու նը բա ցա հայտ է, երբ ին տիմ զու գըն կեր նե րը վերց նում են նրանց եկա մու տը կամ տն տե-
սած մի ջոց նե րը նրանց կամ քին հա կա ռակ, կամ ստի պում դուրս գալ աշ խա տան քից կամ մեր ժել 
որ ևէ աշ խա տան քի առա ջարկ։ Հարց ման տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ Հա յաս տա նում սա մեծ  
խն դիր չէ. ներ կա յում զու գըն կեր ու նե ցող կա նանց մո տա վո րա պես 9.0%-ն է նշել, որ իր զու գըն կե րը  
երբ ևէ վերց րել է իր եկա մու տը/տն տե սած մի ջոց նե րը իր կամ քին հա կա ռակ (սո վո րա բար պա-
տա հել է մեկ կամ եր կու ան գամ) և ըն դա մե նը 7.4% -ը` որ երբ ևէ հրա ժար վել է աշ խա տան քից,  
որով հետև զու գըն կե րը չի ցան կա ցել, որ ինքն աշ խա տի։ 
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Զ. ԲՌ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԿՆՈՋ ԱՌՈՂ ՋՈՒ ԹՅԱՆ ՎՐԱ

 Հարց ման ար դյունք նե րը միան շա նակ հաս տա տում են աշ խար հում կա տար ված շատ ու սումն ա սի-
րու թյուն նե րի և հար ցումն ե րի եզ րա հան գումն երն այն մա սին, որ գեն դե րային բռ նու թյու նը ոչ միայն 
մար դու իրա վունք նե րի և սո ցիալա կան ար դա րու թյան, այլև հան րային առող ջու թյան խն դիր է։ 

�� Հարց ման տվյալ նե րը հս տակ ցույց են տա լիս, որ բռ նու թյու նը ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն ու նի 
կնոջ ֆի զի կա կան, հո գե կան և վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան և նրա երե խա նե րի հո գե կան 
առող ջու թյան վրա։ 

�� Թե կուզև այդ ազ դե ցու թյան աս տի ճա նը խիստ տար բեր է, այնուամենայնիվ բնույ թը գրե թե նույնն 
է բռ նու թյան բո լոր երեք ձևե րի հա մար։ 

�� Ի րենց ընդ հա նուր առող ջա կան վի ճա կը «գե րա զանց» կամ «լավ» գնա հա տող կա նանց տո կո սը 
զգա լիորեն ցածր է կա նանց այն են թախմ բում, ով քեր են թարկ վել են բռ նու թյան, ի տար բե րու թյուն 
բռ նու թյան չեն թարկ ված կա նանց (1.5 ան գամ պա կաս հո գե բա նա կան և 2 ան գամ պա կաս` ֆի զի-
կա կան ու սե ռա կան բռ նու թյան դեպ քում), մինչ դեռ միև նույն խմ բում իրենց առող ջու թյու նը «վատ» 
կամ «շատ վատ» որա կող կա նանց տո կո սը եր կու ան գամ ավե լի մեծ է, քան բռ նու թյան չեն թարկ-
ված կա նանց շր ջա նում։ 

�� Ա զատ զբոս նե լու հետ կապ ված խն դիր նե րի մա սին մատ նան շող հարց ման մաս նա կից նե րի տո-
կոսն ավե լի բարձր է այն կա նանց շր ջա նում, ով քեր են թարկ վել են բռ նու թյան։ 

�� Հարց ման մաս նա կից նե րից քնե լու և ցա վազրկ ման նպա տա կով հա ճախ դե ղա մի ջոց ներ օգ տա-
գոր ծե լու մա սին մատ նան շող նե րի տո կո սը զգա լիորեն բարձր է այն կա նանց շր ջա նում, ով քեր 
բռ նու թյան են են թարկ վել։ 

�� Ու ղիղ փոխ կախ վա ծու թյուն կա ան հա տի առող ջու թյանն առնչ վող ախ տա նիշ նե րի (գլ խա ցա վեր, 
վատ ախոր ժակ, վատ քուն, ձեռ քե րի դող և այլն) և բռ նու թյան գոր ծո նի միջև։ Այս պի սով, ինչ վե-
րա բե րում է բռ նու թյան բո լոր երեք տե սակ նե րին, այդ ախ տա նիշ նե րի մա սին մատ նան շող կա-
նանց տո կո սը մի ջի նը 1.5-2 ան գամ ավե լի բարձր է նրանց շր ջա նում, ով քեր են թարկ վել են բռ նու-
թյան, այն կա նանց հա մե մա տու թյամբ, ով քեր բռ նու թյան չեն են թարկ վել։ 

�� Հո գե կան առող ջու թյանն առնչ վող պա թո լո գիական (ախ տա բա նա կան) նշան նե րի հետ կապ ված, 
նշ ված ախ տա նիշ ներն ու նե ցող հարց վող նե րի տո կոսն ավե լի բարձր է այն կա նանց շր ջա նում, ով-
քեր են թարկ վել են բռ նու թյան (2-3 ան գամ ավե լի բարձր է «հեշ տու թյամբ վա խե ցող» և 3-4 ան գամ` 
«դժ բախտ զգա ցող» կա նանց շր ջա նում)։ 

�� Հո գե կան առող ջու թյան վրա բռ նու թյան գոր ծո նի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան ամե նա դա ժան 
նշան նե րը սե փա կան կյան քին վերջ դնե լու մտ քե րը կամ փոր ձերն են։ Իրենց կյան քին վերջ դնե լու 
մտ քեր ու նե ցող հարց վող նե րի տո կո սը 2.7, 6.4 և 8.9 ան գամ ավե լի բարձր է հա մա պա տաս խա նա-
բար այն կա նանց մոտ, ով քեր են թարկ վել են հո գե բա նա կան, ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռ նու թյան։ 

�� Հո գե բա նա կան բռ նու թյան են թարկ ված և իրենց կյան քին վերջ դնե լու մա սին մտ քեր ու նե ցող կա-
նանց գրե թե կե սը, և ֆի զի կա կան ու սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված և իրենց կյան քին վերջ 
դնե լու մա սին մտա ծող կա նանց գրե թե եր կու եր րոր դը ինք նաս պա նու թյան փորձ են կա տա րել։ 

�� Ինչ վե րա բե րում է ռիս կային վար քին, հատ կա պես ծխա խո տի օգ տա գոր ծու մը շատ ավե լի տա-
րած ված է բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց շր ջա նում։ 

�� Բռ նու թյան գոր ծո նի և վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան/ վե րար տադ րո ղա կան վար քի միջև 
հա րա բե րակ ցու թյան առու մով բա ցա հայտ վել է՝ 

�� Բռ նու թյան ազ դե ցու թյու նը հղիու թյան վրա. հղիու թյան ար դյուն քում մա հա ցած երե խա ծնն դա բե-
րած կա նանց տո կո սը հինգ ան գամ ավե լի է ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց շր ջա-
նում։ Ար հես տա կան ճա նա պար հով հղիու թյան ընդ հատ ման պա րա գա յում նման մի ջո ցի դի մած 
կա նանց տո կո սը մի ջի նը 1.5 ան գամ ավե լի բարձր է բռ նու թյան բո լոր երեք տե սակ նե րի դեպ քում։ 
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�� Բռ նու թյու նը նաև հզոր ռիս կային գոր ծոն է` կապ ված ան ցան կա լի հղիու թյու նից խու սա փե լու և 
այդ նպա տա կով հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի օգ տա գոր ծու մը սահ մա նա փա կե լու հետ. հա կա բեղմն ա-
վոր ման որ ևէ մի ջոց օգ տա գոր ծե լուց հրա ժար ված և հղիու թյու նից խու սա փե լու նպա տա կով կնոջ 
կող մից որ ևէ մի ջո ցի կի րա ռու մը ար գե լած ին տիմ զու գըն կեր նե րի տո կո սը 1.3-4.6 ան գամ բարձր է 
բռ նի զու գըն կեր նե րի շր ջա նում։ 

�� Պահ պա նա կի օգ տա գոր ծու մից հրա ժար ված ին տիմ զու գըն կեր նե րի տո կո սը 1.8-3 ան գամ ավե լի 
բարձր է այն տղա մարդ կանց շր ջա նում, ով քեր բռ նու թյան հա կում ու նեն։ Նման դեպ քե րում բռ նու-
թյու նը զու գակց վում է անա պա հով և չպաշտ պան ված սե ռա կան հա րա բե րու թյամբ, որը կա րող է 
հան գեց նել ոչ միայն ան ցան կա լի հղիու թյան և դրա ար հես տա կան ընդ հատ ման, այլև սե ռա կան 
ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի։ 

�� Սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի ախ տա նիշ ներ (քոր, հեշ տո ցային ար-
տադ րու թյուն) ու նե ցող կա նանց տո կո սը 2 և ավե լի ան գամ մեծ է նրանց շր ջա նում, ով քեր են թարկ-
վել են բռ նու թյան`բռ նու թյան չեն թարկ ված նե րի հա մե մա տու թյամբ:։ 
Բռ նու թյունն ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն ու նի այն երե խա նե րի հո գե կան առող ջու թյան վրա, 
ում մայ րե րը բռ նու թյան են են թարկ վել։ Հա ճա խա կի մղ ձա վանջ ներ ու նե ցող, ագ րե սիվ և հա ճախ 
գի շե րա մի զու թյամբ տա ռա պող երե խա նե րի տո կո սը հա մա պա տաս խա նա բար գրե թե 2, 3 և 1.5 
ան գամ ավե լի է այն կա նանց երե խա նե րի շր ջա նում, ով քեր են թարկ վել են բռ նու թյան, ի տար բե-
րու թյուն բռ նու թյան չեն թարկ ված կա նանց երե խա նե րի։ 

Է. ՈՐՈՇ ՎԱՐ ԿԱԾ ՆԵ ՐԻ ՍՏՈՒ ԳՈՒՄ

 Մի ջազ գային, հատ կա պես ԱՀԿ/WHO -ի և ՄԱԲՀ/UNFPA -ի հե տա զո տու թյուն նե րի և հար ցումն ե րի 
մի շարք կար ևոր բա ցա հայ տումն եր ըն դուն վել են որ պես վար կած ներ և փոր ձարկ ման են թարկ վել 
սույն հարց ման ըն թաց քում։ Ար դյունք նե րը խառն են։ Հայ կա կան իրա կա նու թյունն ավե լի հա ճախ 
տար բեր վում է։

1. ԱՀԿ/WHO -ի մի շարք հե տա զո տու թյուն նե րում են թադ րու թյուն կա, որ ավե լի բարձր կր թա կան 
աս տի ճան ու նե ցող կա նայք ավե լի շատ են են թա կա ին տիմ զու գըն կեր նե րի կող մից ֆի զի կա կան և 
սե ռա կան բռ նու թյան։ Հե տա զո տող նե րը եզ րա կաց նում են, որ ավե լի կրթ ված, ուս տիև ավե լի ինք նու-
րույն կա նայք հակ ված են ավե լի վճ ռա կան դի մադ րու թյուն ցույց տա լու հայ րիշ խա նա կան նոր մե րին 
և ավան դույթ նե րին։ Վե րահս կո ղու թյու նը վե րա կանգ նե լու փորձ կա տա րե լիս նրանց զու գըն կեր նե րը 
կա րող են դի մել բռ նու թյան70։ 

Մեր հարց ման տվյալ նե րը չեն հաս տա տում այս են թադ րու թյու նը։ Կնոջ կր թա կան մա կար դա կի և ֆի-
զի կա կան ու սե ռա կան բռ նու թյան միջև հա րա բե րու թյու նը հա կա դարձ է, այ սինքն՝ կր թա կան ավե լի 
բարձր մա կար դա կը նվա զեց նում է ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան են թարկ վե լու վտան գը և 
դառ նում է պաշտ պա նա կան գոր ծոն։ 

Հ նա րա վոր բա ցատ րու թյուն նե րից մե կը, այ լոց թվ�մ, այն է, որ կր թու թյու նը՝ առաջ նոր դե լով դե պի 
հնա րա վո րու թյուն նե րի մե ծա ցում, ան մի ջա պես չի վե րած վում ինք նու րույ նու թյան։ Այլ կերպ ասած՝ 
առա վել կրթ ված կա նայք ան պայ մա նո րեն ավե լի ինք նու րույն չեն զգում կամ այդ պի սին չեն, կամ 
ավե լի հակ ված չեն պայ քա րե լու հայ րիշ խա նա կան նոր մե րի հետ ուղ ղա կիորեն։ Մեկ այլ հնա րա վոր 
բա ցատ րու թյուն էլ այն է, որ առա վել կրթ ված կա նայք կա րող են հակ ված լի նել ընտ րե լու ավե լի լավ 
կրթ ված և ազա տա միտ տղա մարդ կանց, ով քեր ավե լի լայն մտա հո րի զոն ու նեն և առա վել բա րյա ցա-
կամ են գեն դե րային հա վա սա րու թյան գա ղա փար նե րի նկատ մամբ և ով քեր առն վազն հակ ված են 

70  «Կրթական մակարդակի և ինտիմ զուգընկերոջ կողմից բռնության միջև հարաբերակցությունը բարդ է. որոշ դեպքերում 
կանայք, ովքեր ավելի կրթված են դառնում և հնարավորություններ են ձեռք բերում , հանդիպում են բռնության ավելի 
մեծ վտանգի, քանի որ նրանց տղամարդ զուգընկերները փորձում են վերադարձնել վերահսկողությունը», Addressing 
violence against women and achieving the MDGs. Geneva: WHO, 2005թ., էջ. 44. «Կանայք ենթարկվում են սեռական 
բռնության առավել մեծ ռիսկի, երբ նրանք ենթարկվում են ֆիզիկական բռնության ինտիմ զուգընկերոջ կողմից, 
եթե դառնում են ավելի կրթված, ուստիև ավելի ինքնուրույն… Հավանական բացատրությունն այն է, որ ավելի մեծ 
ինքնուրույնությունը հանգեցնում է կանանց կողմից ավելի մեծ ընդդիմության հայրիշխանական նորմերի նկատմամբ…, 
այնպես որ տղամարդիկ կարող են բռնության դիմել վերահսկողությունը վերականգնելու փորձ կատարելիս»։ World 
report on violence and health. Krug, E.G. et al., eds. Geneva: WHO, 2002թ., էջ 158։
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ըն դու նե լու ավե լի էգա լի տար (հա վա սար) փոխ հա րա բե րու թյուն ներ։ 

2. ՄԱԲՀ/UNFPA -ի հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ չնա յած ին տիմ զու գըն կե րոջ բռ նու թյան են 
են թարկ վում կա նայք բո լոր տա րի քային խմ բե րից, առա վել ռիս կային գո տում են 20-35 տա րե կան 
կա նայք։ 

Մեր հարց ման ար դյունք ներն այլ պատ կեր են ցույց տա լիս։ Ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան 
երեք տե սակ նե րից ցան կա ցա ծին են թարկ ված կա նանց տո կո սը հս տակ ավե լի ցածր է (և հիմն ա կա-
նում էա պես ցածր) 20-24 և 25-34 տա րի քային խմ բե րում, ի տար բե րու թյուն 35-44 և 45-59 տա րի քային 
խմ բե րի (տես 8.1 աղյու սա կը)։ Հարց ման տվյալ նե րը հս տակ ցույց են տա լիս, որ առա վե լա գույն ռիս-
կի են են թա կա կա նայք 35-44 և 45-59 տա րի քային խմ բե րից։ 

Ա ղյ# սակ 8.1. Ին տիմ զ# գըն կե րոջ կող մից բռ ն# թյան գե րակշ ռ# թյ#ն 
Երբ ևէ զ� գըն կեր � նե ցած 20-59 տա րե կան կա նանց՝ ին տիմ զ� գըն կե րոջ կող մից հո գե բա նա կան, ֆի զի կա-
կան կամ սե ռա կան բռ ն� թյան են թարկ ված լի նե լ� տո կո սային հա րա բե ր� թյ�նն ըստ տա րի քային խմ բե րի:

Տա րի քային խ#մբ
Բռ ն# թյան տե սակ

Հո գե բա նա կան Ֆի զի կա կան Սե ռա կան
20-24 7.9 2.3 1.7
25-34 17.0 5.3 2.3
35-44 29.1 10.5 5.7
45-59 27.4 9.9 2.6

3. ՄԱԲՀ/UNFPA -ի հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ չաշ խա տող կա նայք բռ նու-
թյան են թարկ վե լու առա վել մեծ հա վա նա կա նու թյուն ու նեն` ի տար բե րու թյուն աշ խա տող նե րի։ Մեր 
բա ցա հայ տումն ե րը ցույց են տա լիս, որ աշ խա տան քը տար բե րա կիչ գոր ծոն չէ, քա նի որ բռ նու թյան 
երեք տե սակ նե րին են թարկ ված կա նանց տո կո սը կո պիտ հաշ վար կով նույնն է թե´ աշ խա տող և 
թե´ չաշ խա տող հարց վող նե րի շր ջա նում։ Միակ տար բե րու թյու նը սե զո նային աշ խա տանք կա տա-
րող կա նանց խմ բում է։ Ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան են թարկ վող կա նանց տո կոսն այս 
խմ բում մի ջին հաշ վար կով 1.5 ան գամ (հո գե բա նա կան բռ նու թյան դեպ քում) և 3.6 ան գամ (սե ռա կան 
բռ նու թյան դեպ քում) ավե լի բարձր է, քան կա յուն աշ խա տանք ու նե ցող կամ չաշ խա տող կա նանց  
շր ջա նում։ 

4. Նկա տի ու նե նա լով եր ևույ թի նր բու թյու նը, հե տա զո տող նե րը մտա հոգ էին՝ չցան կա նա լով լրա ցու-
ցիչ ցավ և հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռել ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյան են թարկ ված 
կա նանց, նրանց հետ հար ցում ան ցկաց նե լու ըն թաց քում։ Այնուամենայնիվ, որոշ ու սումն ա սի րու-
թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ կնո ջը հար ցեր ուղ ղելն ու նրա հետ խո սե լը կա րող է դրա կան լի նել։ 
Այս պի սով, Առող ջ� թյան և գեն դե րային հա վա սա ր� թյան կենտ րո նի իրա կա նաց րած ու սումն ա սի-
րու թյան ար դյուն քում հե տա զո տող նե րը հան գե ցին այն եզ րա կա ցու թյան, որ «խո չըն դոտ հան դի սա-
նա լու փո խա րեն, բռ նու թյան վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցե լը շատ կա նայք հա մա րում 
են օգ տա կար»71: Բազ մա թիվ երկր նե ր�մ կա նանց առող ջ� թյան և ըն տա նե կան բռ ն� թյան վե րա-
բե րյալ ԱՀԿ/WHO � ս�մն ա սի ր� թյա նը մաս նա կից որոշ հե տա զո տող ներ եզ րա կաց րել են, որ «[բ]
n լոր երկր նե րում ու սումն ա սի րու թյու նից ստաց ված ընդ հա նուր տպա վո րու թյունն այն է, որ կա նայք 
ոչ միայն պատ րաս տա կամ են խո սել բռ նու թյան են թարկ վե լու իրենց փոր ձա ռու թյան մա սին, այլև 
հա ճախ երախ տա պարտ են, որ կա րող են պատ մել իրենց պատ մու թյուն նե րը համ բե րա տար, կա-
րեկ ցող ան ձի»72։

71 Առողջության և գենդերային հավասարության կենտրոն, Կանանց դեմ բռնության միջազգային հետազոտական ցանցի 
երկրորդ տարեկան հանդիպում, 8-19-ը դեկտեմբերի 1996թ., չհրապարակված փաստաթուղթ, որին հղում է կատարվել՝ 
Putting Women First… Geneva: WHO, 2001թ., էջ 9։

72 Jansen, H. A. F. M. et al. “Interviewer Training in the WHO Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence.” 
Violence against Women, Vol. 10 No. 7-ը հուլիսի 2004թ., էջ 845:
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 Հա յաս տա նում իրա կա նաց րած հե տա զո տու թյու նը հակ ված չէ հաս տա տե լու այս ընդ հան րա ցու մը, 
որը կա տար վել է այլ երկր նե րում նմա նօ րի նակ հե տա զո տու թյուն նե րի հեն քի վրա։ Միև նույն ժա-
մա նակ, սա կայն, մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ իս կա պես շատ կա նայք 
լավ են զգում (կամ նույ նիսկ ավե լի լավ) (28.2%), քան վատ (կամ ավե լի վատ) (10.8%) հար ցազ րույ ցից 
հե տո, և նրան ցից ոչ շա տերն են որ պես հարց ման են թարկ ված կա նանց հս տակ մե ծա մաս նու թյուն 
(61.0%), որ տար բե րու թյուն չեն զգա ցել։ 

5. Ցա վոք, պա տաս խան նե րի տար բե րակ ներն ըստ էու թյան միև նույն հար ցե րի հա մար՝ կապ ված 
կնո ջը ծե ծե լու և կնոջ կող մից սե ռա կան հա րա բե րու թյու նը մեր ժե լու վե րա բեր մուն քի հետ, ԱՀԿ/WHO 
հար ցա շա րում էա պես տար բեր վում են ԴԱՀ73 -ի հար ցա շա րից՝ դրա նով ան հնար դարձ նե լով տվյալ-
նե րի հա մե մա տու թյու նը։ 

Ը. ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱ ԿՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 
ԱՀԿ/WHO -ի ստան դարտ հար ցա շա րը փո փոխ վել և հար մա րեց վել է, բայց թեթ ևա կի, որ պես զի 
հնա րա վոր դառ նա տվյալ նե րի մի ջազ գային հա մե մա տու թյու նը՝ օգ տա գոր ծե լով միև նույն հար ցա-
թեր թիկն ու մե թո դա բա նու թյու նը տար բեր երկր նե րում։ Սա կայն սա ձեռք բեր վեց շատ մեծ գնով։ 
Հար ցու մը հիմն ված էր դեմ առ դեմ հար ցազ րույց նե րի վրա։ Ուս տի հնա րա վոր էր պահ պա նել անա-
նու նու թյու նը։ 

Բազ մա թիվ ու սումն ա սի րու թյուն ներն ու հար ցումն ե րը բա ցա հայ տել են, որ գեն դե րային բռ նու թյու-
նը «թաքն ված է լռու թյան և ամո թի մեջ»74: Շատ մշա կույթ նե րում, նե րա ռյալ Հա րա վային Կով կա սը, 
բռ նու թյու նը, հատ կա պես ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյու նը, սե ռա կան բռ նու թյու նը կամ հե-
տապն դու մը բա ցա հայտ վում են շատ հազ վա դեպ, եթե երբ ևէ բա ցա հայտ վում են, քա նի որ դրանց 
ար դյուն քում զո հը ստիպ ված է առնչ վել բազ մա թիվ բա ցա սա կան սո ցիալա կան, տն տե սա կան, հո-
գե բա նա կան և այլ գոր ծոն նե րի։ Շատ փոր ձա գետ ներ շեշ տում են սո ցիալա պես խա րան ված և ծայ-
րա հեղ դեպ քե րում ար տաքս ված լի նե լը, և ի վեր ջո տն տե սա պես և սո ցիալա պես խո ցե լի և ան հույս 
իրա վի ճա կում հայտն վե լը շատ հա ճախ կա նանց խան գա րում է ընդ դի մա նալ, հայտ նել բռ նու թյան 
մա սին և վերջ դնել բռ նի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին։ 

Այս պի սով, առա ջին ան հրա ժեշտ քայլն է` հաշ վի առ նել սո ցիալա կան հա մա տեքս տը և մշա կու թային 
զգա յու նու թյու նը՝ նվա զեց նե լու հա մար հարց վո ղի ամո թի, հու սա խա բու թյան և նվաս տա ցա ծու թյան 
զգա ցումն ե րը, որոնց պատ ճա ռով բռ նու թյան դեպ քե րի մա սին չեն բարձ րա ձայ նում։ 

Թե կուզև գի տակց վում է, որ բնակ չու թյան հար ցումն ե րը պետք է մշա կու թային առանձ նա հատ կու-
թյուն ու նե նան, այ նու հան դերձ դրանց մե թո դա բա նու թյու նը այս նր բու թյունն ամ բող ջո վին հաշ վի չի 
առ նում։ Տվյալ դեպ քում ամո թի մշա կույթն է (և եր բեմն նաև վա խի մշա կույ թը), որ պար փա կում է  
խն դի րը լռու թյան մեջ և աղա վա ղում ար դյունք ներն ու ի հայտ բե րում կեղծ ար դյունք ներ, որոնք բա-
ցա սա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե նում ոլոր տի քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշակ ման վրա։ ԱՀԿ/WHO 
հրա պա րա կու մը, որը բնակ չու թյանն ուղղ ված՝ ըն տա նե կան բռ նու թյան զգա յուն թե մա նե րով բազ-
մա թիվ հար ցումն ե րի վս տա հե լի նե ցուկ և իրա գոր ծող է, ըն դու նում է, որ «ա մո թը, ինք նա-խա րա զա-
նու մը կամ վա խը հե տա գա բռ նու թյու նից կա րող են խան գա րել կա նանց քն նար կել իրենց փոր ձա ռու-
թյու նը»75:

 Պետք է խոս տո վա նել, որ չնա յած այն կար ծի քին, որ որ պես այդ պի սին բնակ չու թյանն ուղղ ված հար-
ցումն ե րը, ինչ պես այս մե կը, իրա վամբ տրա մադ րում են ամե նա հա մո զիչ փաս տե րը, մշա կու թային 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ վի չառ նե լու ար դյուն քում ի հայտ եկած թե րու թյուն նե րը (հաշ վի 

73 Տե´ս Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջապահական հարց�մ 2000թ., ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն և ORC Macro. Calverton, Maryland, 2001թ., դեկտեմբեր, էջ 43-
50. Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջապահական հարց�մ 2005թ., Ազգային վիճակագրական ծառայություն, 
Առողջապահության նախարարություն և ORC Macro,Calverton, Maryland, 2006թ., դեկտեմբեր, էջ.217-223:

74 Addressing violence against women: piloting and programming. Rome, Italy: UNFPA & AIDOS, 2003թ., սեպտեմբեր, էջ 5։
75 Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women (Document 

WHO/FCH/GWH/01.1).Geneva: WHO, 2001թ., էջ 9։
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չառ նելն ան խու սա փե լի է ստան դարտ ներն ու հա մա պա տաս խա նու թյունն ապա հո վե լու ան հրա ժեշ-
տու թյան պատ ճա ռով) հան գեց րել են սպաս վա ծից ավե լի հա ղոր դումն ե րի76։ Մինչ հա մընդ հա նուր 
ըն դուն վում է, որ հար ցու մը, նե րա ռյալ հար ցա թեր թի կի պատ րաս տու մը որ պես հարց ման մի ջոց, 
պետք է առանձ նա հա տուկ լի նի՝ տվյալ մշա կույ թին հա մա պա տաս խա նե լու առու մով, գործ նա կա նում 
այս սկզ բուն քը միշտ չէ, որ պահ պան վում է։ Հա յաս տա նում, օրի նակ, սե ռա կան կյան քի, հատ կա պես 
բռ նա բա րու թյան կամ բռ նու թյան փոր ձա ռու թյան և հա ճախ նույ նիսկ զու գըն կե րոջ կամ ոչ զու գըն կե-
րոջ կող մից հե տապնդ ման են թարկ վե լու մա սին հար ցեր տա լը կա րող է լի նել ոչ այն քան դժ վար կամ 
վտան գա վոր, որ քան չա փից դուրս անըն դու նե լի հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ։ 

Շատ երկր նե րում, այդ թվում նաև Հա յաս տա նում, կա նայք լռում են գեն դե րային բռ նու թյան, մաս-
նա վո րա պես բռ նա բա րու թյանն առնչ վող մի ջա դե պե րի մա սին, քա նի որ դրանց բարձ րա ձայ նու մը 
կա րող է հան գեց նել խայ տա ռակ ման, կաս կա ծան քի և ըն տա նե կան դա վա ճա նու թյան կամ ան-
բա րո յա կան վար քի մեջ մե ղադր վե լու (ար դա րաց նե լով բռ նա ցո ղին) կամ նույ նիսկ ար տաքս վե լու։ 
Զար մա նա լի չէ, որ շատ զո հեր ցան կու թյուն չու նեն հայտ նե լու նման հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և  
ոտնձ գու թյուն նե րի մա սին հա մա պա տաս խան ծա ռայող նե րին՝ սո ցիալա կան հետ ևանք նե րի չբախ-
վե լու նպա տա կով։ Իրա վա կան և առող ջա պա հա կան ըն թա ցա կար գե րը, որոնք նե րա ռում են բժշ կա-
կան և այլ դա տա փոր ձա գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ, հե տաքն նու թյու նը և սե ռա կան բռ նու թյուն-
նե րի, մաս նա վո րա պես բռ նա բա րու թյան հե տապն դու մը, գաղտ նիու թյան նվա զա գույն ապա հո վու մը 
(կամ ընդ հան րա պես չա պա հո վու մը) սո վո րա բար մի տում ու նեն նո րից ցն ցե լու զո հե րին՝ դրա նով 
իսկ նրանց հիմն ա կա նում առա վել դժ կամ դարձ նե լով քայ լեր ձեռ նար կե լու։ Սո ցիալա կան հետ ևանք-
նե րից և մշա կու թային սահ մա նա փա կումն ե րից բա ցի բռ նու թյան մա սին չհայտ նե լու պատ ճառ նե րից 
կա րող են նաև լի նել հան ցա գոր ծից և, ինչ պես մատ նանշ ված է UNODC (ՄԱԿ -ի Թմ րա նյու թե րի և 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի գրա սե նյակ) հե տա զո տու թյու նում, «ոս տի կա նու թյու նից վա-
խե նա լը, հատ կա պես կր կին զոհ դառ նա լու վտան գը»77։ Հարկ է չմո ռա նալ, որ հե տապն դու մը պե տա-
կան իշ խա նու թյան կող մից կա տար վող բռ նու թյուն և վի րա վո րանք է։ Պար տա դիր չէ, որ դա իրա կա-
նաց վի միայն ոս տի կան նե րի կող մից։ Զո հե րը կա րող են նման փոր ձա ռու թյուն ու նե նալ` հայտն վե լով 
այլ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի, օրի նակ՝ առող ջա պա հու թյան կամ սո ցիալա կան ապա հով-
ման հա մա կար գե րի ոլոր տում։ Ուս տի հիմ քեր կան կար ծե լու, որ բռ նա բա րու թյան կամ այլ սե ռա կան 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և բռ նու թյան «մութ թի վը» (օ րի նակ` ոս տի կա նու թյան զրան ցած բռ նա բա-
րու թյուն նե րի և այլ դեպ քե րի և դրանց իրա կան թվի տար բե րու թյու նը) կա րող է բա վա կա նին բարձր 
լի նել։

 Հա յաս տա նում մար դիկ, մաս նա վո րա պես կա նայք, բաց և ան կեղծ չեն իրենց կյան քի ին տիմ կող մե-
րի առն չու թյամբ, հատ կա պես եթե դրանք լիովին չեն հա մա պա տաս խա նում գե րակշ ռող սո ցիալա-
կան կարծ րա տի պե րին (սո վո րա բար հայ րիշ խա նա կան) և սո ցիալա կան նոր մե րին ու իգա կան սե ռի 
առա քի նու թյան մա սին ավան դա կան պատ կե րա ցումն ե րին և որոնք մո տե նում են որոշ (ըն կա լե լի) 
ար գելք նե րի, որոնք կա րող են ազ դել նրանց հա սա րա կա կան վար կի վրա, որ իրենք ու զում են ու նե-
նալ և կա րող են «վար կա բե կել» նրանց այլ ան ձանց աչ քում (նույ նիսկ եթե դա իգա կան սե ռի չդա-
76 ԱՀԿ/WHO-ն լավատեղյակ է այս փաստին։ «Քանի որ կանայք հաճախ խարանվում կամ մեղադրվում են բռնության 

համար, որին ենթարկվում են, բռնության դեպքերի չափից շատ հաղորդումը հավանական չէ։ Գործնականում 
կողմնակալության հնարավոր ձևը կարող է արտացոլել բռնության մասին իր փորձառությունն ի հայտ բերելու հարցվողի 
պատրաստակամությունը, որը կարող է տարբեր լինել տարբեր տարիքային խմբերի, տարբեր աշխարհագրական 
պայմանների և տարբեր մշակույթների ու երկրների համար …», WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic 
Violence against Women, 2005 թ., էջ 23. Չնայած հետազոտությունն իրականացրած փորձագետների խումբը լավատես է, որ 
մի շարք միջոցներ (ինչպես ուսումնասիրության գործիքների ստանդարտացումը, հարցաթերթիկի նախափորձարկումն 
ու հարցում անցկացնողների ինտենսիվ վերապատրաստումը) կարող են օգնել «նվազեցնելու կողմնակալությունը, 
մեծացնելու բացահայտումը և նվազեցնելու միջտեղանքային փոփոխականության հավանականությունը», նրանք 
այնուամենայնիվ ընդունում են, որ բացահայտմանն առնչվող մնացած կողմնակալությունը կարող է հանգեցնել 
բռնության մակարդակի թերի գնահատման և որ տարածվածության տվյալները, որոնք ներառված են զեկույցում, 
«պետք է համարվեն յուրաքանչյուր տեղանքում բռնության իրական տարածվածության նվազագույն չափումները» Ibid, 
էջ 23։

77 Indicators, crime and violence against women. UNODC paper, էջ 3։ Ներկայացվել է 2007թ. հոկտեմբերի 5-ին կանանց 
նկատմամբ բռնության չափման ցուցիչներին նվիրված փորձագետների խմբի հանդիպմանը (2007թ., 8-10-ը հոկտեմբերի, 
Ժնև)։ 
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տա պար տող և հո գա տար հար ցազ րու ցա վար է, որը ձգ տում է լավ զե կույց պատ րաս տել). բռ նու թյան 
զոհ լի նե լու կար գա վի ճա կի բա ցա հայ տումն ու ըն դու նու մը նույն պես նվա զեց նում է նրանց ինք նագ-
նա հատ ման մա կար դա կը։ 

Չ նա յած որ ոչ բո լոր դեպ քե րի մա սին հայտ նե լը ինք նին ան ցան կա լի ար դյունք է, քա նի որ աղա վա-
ղում է իրա կան պատ կե րը, այն ի հա վե լումն, ու նի բա վա կա նին վտան գա վոր լրա ցու ցիչ հետ ևանք։ 
Քո ղար կե լով իրա կան վի ճա կը՝ ոչ բո լոր դեպ քե րի մա սին հայտ նե լը (հատ կա պես երբ խոս քը վե րա-
բե րում է փոքր թվե րին) կա րող է հան գեց նել ինք նա հանգս տաց ման։ 

Դեմ առ դեմ հար ցազ րույց նե րի մե թո դա բա նու թյու նը, որը մշա կու թային առու մով հար մար չէ աշ-
խար հի այս հատ վա ծում կա նանց շր ջա նում նրանց ան ձնա կան կյան քի հետ կապ ված խիստ զգա յուն 
խն դիր նե րի շուրջ հար ցում իրա կա նաց նե լու հա մար և հան գեց նում է տե ղե կատ վու թյան խե ղա թյուր-
ման, խիստ ան տե ղի է նաև մեկ այլ պատ ճա ռով։ Միան գա մայն հնա րա վոր է, որ հե տա զո տու թյան 
ար դյունք ներն ընկ նեն այն ան հատ նե րի, կազ մա վո րումն ե րի և քա ղա քա կան ու ժե րի ձեռ քը, որոնք 
նա խընտ րում են ժխ տել գեն դե րային բռ նու թյան լայն տա րած վա ծու թյու նը։ 

Այս տե սա կե տը շատ լավ է ձևա կեր պել նաև ԱՀԿ/WHO-ն։ Իր կար ևո րա գույն փաս տաթղ թե րից մե-
կում ԱՀԿ/WHO-ն շեշ տում է, որ «բա րո յա գի տա կան առու մով անըն դու նե լի է իրա կա նաց նել վատ 
նա խա պատ րաստ ված (նա խագծ ված) ու սումն ա սի րու թյուն, որը չի հա մա պա տաս խա նում հե տա-
զո տու թյան հիմն ա կան նպա տակ նե րին։ Սա հատ կա պես ճշ մա րիտ է կա նանց դեմ բռ նու թյան ու-
սումն ա սի րու թյուն նե րի դեպ քում, երբ կա նանց խնդ րում են բա ցա հայտ ներ կա յաց նել դժ վա րին և 
ցա վոտ փոր ձա ռու թյու նը և երբ խնդ րո առար կայի բնույ թը կա րող է կա նանց վտան գի են թար կել։ 
Գործ նա կա նում նույն պես մտա հո գիչ է, թե արդյոք հե տա զո տու թյան փաս տաթղ թե րով իջեց վում է 
ըն տա նե կան բռ նու թյան մա կար դա կը այն պի սի մի ջա վայ րում, երբ առ կա փաս տե րը վկա յում են հա-
կա ռա կը։ Սխալ տվյալ նե րը կա րող են ավե լի վատ դեր խա ղալ, քան տվյալ նե րի բա ցա կա յու թյու նը, 
որով հետև քիչ տա րած վա ծու թյան հաշ վարկ նե րը կա րող են օգ տա գործ վել՝ հար ցա կա նի տակ դնե լու 
բռ նու թյան` մտա հո գու թյան ար ժա նի օրի նա կան ոլորտ լի նե լը»78:

 Սա կայն կա նանց դեմ բռ նու թյան (VAW) վե րա բե րյալ հար ցումն ե րի ամ բողջ իմաս տը, ինչ պես 
ձևա կերպ ված է ՄԱԿ -ի գլ խա վոր քար տու ղա րի զե կույ ցում, «քա ղա քա կան կամ քը խթա նե լը և  
…օ րենսդ րա կան ու քա ղա քա կան բա րե փո խումն ե րի հան գեց նելն է»79:

 Փաս տը, որ գեն դե րային բռ նու թյան դրս ևո րումն ե րը և հան գա մանք նե րը քիչ են հա ղորդ վում, հան-
գեց նում է հա կա ռակ ար դյունք նե րի, քա նի որ դժ վար է հա մո զել թե´ հան րու թյա նը և թե´ իշ խա-
նու թյուն նե րին (Կա ռա վա րու թյուն, խորհր դա րան, տե ղա կան և տա րած քային կա ռա վար ման մար-
մին ներ), որ գեն դե րային բռ նու թյու նը լուրջ խն դիր է և որ այն ու նի լուրջ ֆի զի կա կան, մտա վոր, 
սե ռա -ա ռող ջա կան և այլ հետ ևանք ներ և ան դրա դարձ ներ, ուս տիև դրա դեմ պայ քարն ու դրա կան-
խար գե լու մը պետք է դառ նա գե րա կա յու թյուն շա հագր գիռ բո լոր կող մե րի հա մար։ Ըն կա լումն երն ու 
մտա ծե լա կեր պը փո խե լու և գեն դե րային կամ ըն տա նե կան բռ նու թյու նը որ պես խն դիր մարդ կանց 
շր ջա նում վեր հա նե լու, իրա զե կու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցա ռումն եր և քա րո զար շավն եր ու քա ղա-
քա կան և այլ մի ջո ցա ռումն եր նա խա ձեռ նե լու և դրանց օժան դա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ են ար ժա-
նա հա վատ փաս տեր։ 

Սա է պատ ճառ նե րից մե կը, թե ին չու լրիվ գաղտ նի հար ցումն ե րը նա խընտ րե լի են որ պես կա նանց 
դեմ բռ նու թյան խոր ու սումն ա սի րու թյուն նե րի լրա ցու ցիչ գոր ծիք ներ, քա նի որ դրանք կա րող են օգ-
նել խու սա փե լու էա պես քիչ տվյալ ներ ստա նա լու ծու ղա կից և ստա նալ վս տա հե լի, ամ բող ջա կան 
տվյալ նե րու գնա հա տա կան ներ գեն դե րային բռ նու թյան բո լոր դրս ևո րումն ե րի տա րած վա ծու թյան (և 

78 Putting Women First: … Geneva: WHO, 2001թ., էջ 15:
79 ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զեկույց, էջ 68։
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տա րած ման ոլոր տի) մա սին մշա կու թային միան ման հա մա տեքս տե րում80: Թե կուզև նման հար ցում-
նե րը կա րող են առա ջաց նել մեծ մե թո դա բա նա կան, տեխ նի կա կան, կազ մա կեր պա կան, ֆի նան սա-
կան և այլ խն դիր ներ, դրանք իրա վամբ կա րող են լի նել եր ևույ թի մասշ տաբ նե րի և տար բեր կող մե րի 
հա մե մա տա բար ճշգ րիտ սահ ման ման ոչ միայն ամե նա, այլ գու ցեև միակ ար դյու նա վետ մի ջո ցը։ 

Մեր ու սումն ա սի րու թյու նը, թե կուզև մա կե րե սային ձևով, ներ կա յաց նում է այս տե սա կե տի նշա նա-
կու թյու նը։ Կտ րուկ հար ցին, թե արդյո՞ք նախ քան 15 տա րե կան դառ նա լը նրանց որ ևէ մե կը սե ռա կան 
ճնշ ման(գայ թակ ղու թյան) են թար կել է կամ փոր ձե՞լ է նրանց հար կադ րել ինչ -որ սե ռա կան բնույ թի 
բան անել իրենց կամ քին հա կա ռակ, հարց ման մաս նա կից նե րի միայն 0.1%-ն է դրա կան պա տաս-
խան տվել, ընդ որում «բռ նա ցո ղը» եղել է տղա ըն կե րը։ 

Սա կայն երբ միև նույն հար ցը տր վել է հարց ման մաս նա կից նե րին հար ցազ րույ ցի վեր ջում,  
գաղտ նիու թյուն ապա հո վող ինչ -որ ձևով (քար տի մի ջո ցով, որ տեղ նրանք պետք է նշեին ու րախ կամ 
տխուր դեմք և փա կեին ծրա րում), ինչն առն վազն տե սա կա նո րեն կա րող էր պաշտ պա նել նրանց 
ինք նու թյու նը, հարց վող նե րի 9.2% -ը, այ սինքն 92 ան գամ ավե լին, դրա կան պա տաս խան է տվել։ 

Հենց այս թեր տե ղե կա ցումն է, որ օգ նում է բա ցատ րել Հա յաս տա նում և Եվ րո պա յում հա մա պա տաս-
խան հար ցումն ե րի ար դյունք նե րի ակ նա ռու տար բե րու թյու նը։ Հա կա ռակ դեպ քում, կա րե լի էր եզ-
րա կաց նել, որ երկ րում ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց տո կոսն առն վազն եր կու, իսկ 
սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված նե րի նը՝ երեք ան գամ ավե լի ցածր է, քան Եվ րո պա յում։ Նկա տի 
առ նե լով կա նանց հան դեպ բռ նու թյան բո լոր ձևե րը՝ տո կո սը կա րող էր թվալ առն վազն 1.5 ան գամ 
ավե լի ցածր, քան Եվ րո պա յում։ 

Կա նանց նկատ մամբ, նե րա ռյալ նե րըն տա նե կան բռ նու թյան դեմ պայ քա րի աշ խա տան քային խմ բի 
ան դամ Ռո զա Լո գա րը ասում է. «Հա մա ձայն այս ոլոր տում իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի, 
Եվ րո պա յում բո լոր կա նանց մո տա վո րա պես 20%-25% -ը տու ժել է ֆի զի կա կան, իսկ ավե լի քան 10% -ը՝ 
սե ռա կան բռ նու թյու նից չա փա հա սու թյան շր ջա նում։ Եթե հաշ վի առն վեն կա նանց դեմ բռ նու թյան 
բո լոր ձևե րը, ապա կա նանց մոտ 45% -ը են թարկ վել է բռ նու թյան»81։ Եվ րո պա կան կա նանց լոբ բիի 
2010թ. զե կույ ցում նույն պես նշ վում է, որ Եվ րո պայի բո լոր կա նանց 45% -ը են թարկ վել է գեն դե րային 
բռ նու թյան82:

 Հա մա ձայն մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի, ֆի զի կա կան բռ նու թյան, սե ռա կան բռ նու թյան, հո-
գե բա նա կան բռ նու թյան և ֆի զի կա կան և կամ սե ռա կան բռ նու թյան տա րած վա ծու թյու նը երբ ևէ զու-
գըն կեր ու նե ցած կա նանց կյան քի ըն թաց քում հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում է 8.9%, 3.3%, 25.0% 
և 9.5%։ 

Չա փա հա սու թյան շր ջա նում (15 տա րե կա նից հե տո) կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան և սե ռա կան 
կյան քի հար կադր ման դեպ քե րի տա րած վա ծու թյու նը, երբ բռ նա ցո ղը ամու սի նը կամ զու գըն կե րը չէ, 
հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում է 2.3% և 0.1% ։

Ան հե ռա տե սա կան կլի ներ կար ծել, որ Հա յաս տա նում կա նանց դեմ բռ նու թյան ընդ հա նուր մա կար-

80 Սա փաստորեն չի քննարկվում ԱՀԿ/WHO հետազոտության փորձագետների կողմից։ Հենց նրանք են նշում, որ իրենց 
հետազոտության մեջ նկատված տարբերությունները «երեխա տարիքում սեռական բռնության տարածվածության 
դեմ-առ-դեմ հարցազրույցների միջոցով և այլ գաղտնի ձևերով բացահայտման միջև» համապատասխանում են այլ 
հետազոտությունների արդյունքներին, որոնք պարզել են, որ հարցվողների համար հաճախ ավելի հեշտ է հայտնել 
շատ ամոթալի վարքի մասին գաղտնի ձևաչափերում։ Այնպիսի նուրբ թեմաների հետազոտությունները, ինչպիսիք 
են սեռական վարք, արհեստական վիժեցումը, սեռական բռնությունը և բռնի սեռական հարաբերությունը, միշտ 
ավելի շատ են արձանագրել ռիսկային վարքը, երբ տվյալների հավաքման համար օգտագործվել են անանուն կամ 
համակարգչային մեթոդներ, քան հարցազրույցներՙ։ WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence 
against Women. Initial results on prevalence, health outcomes and women’s responses. Claudia García-Moreno et. al. Geneva: WHO, 
2005թ., էջ 53։

81 Logar, Rosa. Good Practices and Challenges in Legislation on Violence against Women. Փորձագիտական աշխատություն, որը 
պատրաստվել է Փորձագիտական խմբի հանդիպման համար՝ նվիրված կանանց դեմ բռնությանն ուղղված բարենպաստ 
գործելակերպին և օրենսդրությանը: Վիեննայի ՄԱԿ-ի գրասենյակ, Ավստրիա, 26-28-ը մայիսի 2008թ.։ Document EGM/
GPLVAW/2008/EP.10, էջ 1։

82 From Beijing to Brussels. Եվրոպական կանանց լոբբիի Պեկին + 15 զեկույցը ԵՄ գործունեության վերաբերյալ, Բրյուսել, 
2010թ., էջ 8։
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դա կը մի քա նի ան գամ ավե լի ցածր է, քան Եվ րո պա յում։ 

Ուս տի, կա րե լի է հա մա րել, որ մեր հարց ման ար դյուն քում ձեռք բեր ված տվյալ ներն ըն դա մե նը ար-
տա ցո լում են սառ ցա բե կո րի գա գա թը։

 ՀԵ ՏԱ ԳԱ ՀԵ ՏԱ ԶՈ Տ� ԹՅ�Ն ՆԵՐ

1.  Հիմն ա կա նում ուղղ ված լի նե լով կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան տա րած վա ծու թյանն ու դա ժա-
նու թյան աս տի ճա նին, ներ կա հե տա զո տու թյու նը միայն ընտ րո վի է ան դրա դառ նում գեն դե րային, 
նե րա ռյալ ըն տա նե կան բռ նու թյան որոշ պատ ճառ նե րի։ Կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան ար մա-
տա կան դր դա պատ ճառ նե րի խոր ու սումն ա սի րու թյու նը այն ոլորտ նե րից է, որ առա ջի կա յում դեռ 
պետք է իրա կա նաց նել։ 

2. Ի հա վե լումն, սույն ու սումն ա սի րու թյան սկզ բուն քային եզ րա կա ցու թյուն նե րից մեկն այն է, որ հե-
տա զո տու թյու նը հս տակ և հա մո զիչ կեր պով ցույց է տա լիս, որ այլ տե սա կի հար ցումն եր (մե թո դա-
բա նու թյուն ներ) են ան հրա ժեշտ հա սա րա կու թյան հա մար առա վել կար ևոր և մշա կու թային ու քա-
ղա քա կան առու մով զգա յուն հար ցե րից մե կի՝ գեն դե րային բռ նու թյան ծա վալն ու մասշ տաբ նե րը 
ճիշտ գնա հա տե լու հա մար։ 

3. Ի դեալա կան լու ծու մը կա րող էր լի նել հիմն վե լով ԱՀԿ/WHO հար ցա շա րի վրա այն հար ցումն երն 
ամ բող ջա պես գաղտ նի հար ցումն ե րով և միև նույն հար ցե րին բևեռ ված քա նա կա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րով հա մալ րե լը։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում պար բե րա բար ան ցկաց վող և հետ ևո ղա կան 
ու սումն ա սի րու թյուն ներն ան կաս կած դրա կան նշա նա կու թյուն կու նե նան, քա նի որ կկա րո ղա նան 
ապա հո վել լայն ընդ գրկ վա ծու թյուն և ար տա ցո լել զար գա ցու մը (դի նա մի կան) և գնա հա տել գոր-
ծադր ված ջան քերն ու ար ձա նագր ված ար դյունք նե րը։ 

Ա ՌԱ ՋԱՐ Կ� ԹՅ�Ն ՆԵՐ

��  Գեն դե րային բռ նու թյու նը շա րու նա կում է կա յուն խն դիր մնալ Հա յաս տա նում։ Պետք է ասել, որ 
հետ ևո ղա կան ջան քեր են ան հրա ժեշտ այս եր ևույ թի դեմ պայ քա րե լու և այն ար մա տա խիլ անե-
լու հա մար։ Հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար, ինչ պես նշ վում է ՄԱԿ -ի գլ խա վոր քար տու ղա րի զե-
կույ ցում, «պա հանջ վում է հս տակ քա ղա քա կան կամք, ան կեղծ, տե սա նե լի և վճ ռա կան հանձ նա-
ռու թյուն պե տու թյան ղե կա վար բարձ րա գույն մա կար դակ նե րում և ան հատ նե րի ու հա մայնք նե րի  
վճ ռո րոշ, քա րոզ չա կան և գործ նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ»83: 

�� Ա վե լի եռան դուն և նպա տա կաուղղ ված հան րային իրա զե կու թյան բարձ րաց ման քա րո զար շավն եր 
են ան հրա ժեշտ՝ ու ղեր ձը տեղ հասց նե լու և «կա նանց նկատ մամբ իրա գործ վող բռ նու թյուն նե րը 
ան տե սող, հան դուր ժող, նե րող կամ ար հա մար հող»84 և բռ նու թյան տար բեր ձևե րի դրս ևոր մա նը 
նպաս տող վե րա բեր մուն քի և վար քի դեմ պայ քա րե լու հա մար։ Ուս տի էա կան է նաև վկա յա կո չել և 
ամ րապն դել այն սո ցիալա կան և մշա կու թային նոր մերն ու ար ժեք նե րը, որոնք դրա կան վե րա բեր-
մունք են ձևա վո րում կա նանց նկատ մամբ և որոնք անըն դու նե լի են հա մա րում բռ նու թյունն ընդ-
հան րա պես և գեն դե րային բռ նու թյու նը` մաս նա վո րա պես։ 

�� Չ նա յած որ ին տիմ զու գըն կե րոջ կող մից բռ նու թյու նը տե ղի է ու նե նում մաս նա վոր ոլոր տում, այն 
ան ձնա կան, ան հա տա կան խն դիր չէ։ Ավե լին, այն մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան  

83 Կանանց նկատմամբ բռնության բոլոր ձևերի խորը ուսումնասիրություն։ Report of the Secretary-General. UN doc. A/61/122/
Add.1. N.Y, 2006թ., էջ 9։

84 ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-Մունի ուղերձը Կանանց դեմ բռնության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային 
օրվա կապակցությամբ, 25-ը նոյեմբերի 2008թ.։ SG/SM/11942 OBV/748 WOM/1705. www.un.org/News/Press/docs/2008/
sgsm11942.doc.htm 
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խն դիր է85: Հետ ևա բար, հա սա րա կու թյան անու նից պե տու թյու նը պար տա վո րու թյուն ու նի պայ քա-
րե լու կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան բո լոր ձևե րի դեմ, ան կախ նրա նից, թե ով է հան ցա գոր ծը 
և որ տեղ է տե ղի ու նե ցել բռ նու թյու նը (այ սինքն` պայ քա րել նե րըն տա նե կան /ին տիմ զու գը ն կե րոջ 
կող մից բռ նու թյան դեմ), և սահ մա նել, պահ պա նել և վե րահս կել գեն դե րային բռ նու թյան բո լոր 
ձևե րի դեմ պայ քա րի հա մա պար փակ մի հա մա կարգ՝ միև նույն ժա մա նակ երաշ խա վո րե լով հան-
ցա գործ նե րի դա տա կան կար գով հե տապնդ ման և զո հե րի պաշ պա նու թյան, վե րա կանգն ման ու 
նրանց օգ նու թյան ու օժան դա կու թյան ցու ցա բեր ման ար դյու նա վետ գոր ծող մե խա նիզմն եր։ 

�� Գեն դե րային բռ նու թյան դեմ պայ քա րի ջան քերն էա պես կշա հեն, եթե Հա յաս տա նի կա ռա վա րու-
թյունն ավե լի նա խա հար ձակ դիրք գրա վի Պե տա կան գեն դե րային քա ղա քա կա ն� թյան հայե-
ցա կար գի հա մա պա տաս խան բաժ նի մշակ ման և գոր ծարկ ման ուղ ղու թյամբ։ Բա ժի նը կա րե լի է 
ընդ լայ նել հայե ցա կար գի, որը կսահ մա նի գեն դե րային բռ նու թյան դեմ Կա ռա վա րու թյան քա ղա-
քա կա նու թյան հիմն ա կան սկզ բունք ներն ու մո տե ցումն ե րը և հայե ցա կար գային հիմք կս տեղ ծի 
ապա գա օրենսդ րա կան դաշ տի հա մար։ 

�� Կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան հայ կա կան օրենսդ րու թյու նը պետք է հա մա պար փակ լի նի։ Հա-
մա ձայն ՄԱԿ -ի Գլ խա վոր ասամբ լեայի 2006թ. դեկ տեմ բե րի 19 -ի թիվ 61/143 որոշ ման, որն ըն դուն-
վել է ի պա տաս խան կա նանց դեմ բռ նու թյան բո լոր ձևե րի մա սին գլ խա վոր քար տու ղա րի խոր 
ու սումն ա սի րու թյան և որում «շեշ տում է կա նանց և աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան բո լոր ձևե-
րին որ պես օրեն քով պատ ժե լի քրեական հան ցա գոր ծու թյուն վե րա բեր վե լու ան հրա ժեշ տու թյու-
նը»86, պետք է, այ լոց թվ�մ, Քրեական օրենսգր քում, Ըն տա նե կան օրենսգր քում և այլն, նե րա ռի 
այն պի սի հաս կա ցու թյուն ներ, ինչ պի սին են՝ «ա րյու նապղ ծու թյուն», «ըն տա նե կան բռ նու թյուն», 
«ա մուս նա կան բռ նա բա րու թյուն» և «կամ քին հա կա ռակ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն» տեր մին նե-
րը և պետք է հս տակ քրեակա նաց նի դրանք։ 

�� Գեն դե րային բռ նու թյան զո հե րի իրա կան պաշտ պա նու թյուն ապա հո վե լու հա մար օրեն քով պետք 
է սահ ման վի «հայ ցի ապա հով ման մի ջոց» զո հե րի հա մար, որոնք ստիպ ված չեն լի նի ապաս տան 
փնտ րել այ լուր, այլ կմն ան տա նը, քա նի որ դա տա րան նե րին իրա վունք կտր վի տա նից վտա րել  
բռ նու թյուն գոր ծադ րո ղին87: Այս կա նայք չպետք է հայտն վեն ան բա րեն պաստ վի ճա կում երե խա-
նե րի խնա մա կա լու թյան հար ցե րի հետ կապ ված։ Ի հա վե լումն, նե րըն տա նե կան բռ նու թյան զո-
հե րի հա մար ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել սո ցիալա կան ապա հո վու թյան հա մա պար փակ ցանց (այդ 
թվում` կազ մա կեր պել ֆի նան սա կան օժան դա կու թյուն)։ 

�� Ար դյու նա վետ լի նե լու հա մար օրեն քը պետք է նաև ար տա ցո լի եվ րո պա կան տա րած ված մո տե-
ցումն ե րը և հիմն վի եվ րո պա կան երկր նե րի և կազ մա վո րումն ե րի փոր ձա ռու թյան և գոր ծե լա կեր պի 
վրա։ Չա փա նիշ ներ և մե խա նիզմն եր սահ մա նե լիս առա ջինն ու ամե նա կար ևորն այն է, որ օրեն քը 
հա մա պա տաս խա նի Կա նանց դեմ բռ նու թյան, նե րա ռյալ ըն տա նե կան բռ նու թյան կան խար գել ման 
և վե րաց ման կոն վեն ցիայի հիմ քում ըն կած փի լի սո փա յու թյա նը (Կոն վեն ցիան վերջ նա կան տես քի 
կբեր վի 2011թ. սկզ բին)։ Այս պի սով, սպաս վող օրեն քը պետք է ստեղծ վի չորս հիմն ա սյու նե րի վրա 
(պաշտ պա նու թյուն, դա տա կան կար գով հե տապն դում, կան խար գե լում և քա ղա քա կա նու թյուն)88: 
Ուս տի այն պետք է լի նի ավե լի հա մա պար փակ և ընդ գր կուն օրենք, այլ ոչ թե պար զա պես oրենք 

85 Ավելի շատ ուշադրություն պետք է դարձվի քարոզարշավներին և այլ հանրային կարծիք ձևավորող ջանքերին՝ առաջ 
մղելու այն գաղափարը, որ մարդու իրավունքները վերաիմաստավորվել են այսօրվա աշխարհում և որ դրանք այլևս չեն 
սահմանափակվում հանրային ոլորտով, այլ վերաբերում են նաև անձնական ոլորտին։ 

86 General Assembly Resolution 61/143 adopted on 19 December 2006. UN Document A/RES/61/143, էջ 3։
87 Մինչև այժմ գերակշռող մտածելակերպն ու գործելակերպը ոստիկանության և դատական իշխանությունների համար 

ավելի շուտ զոհին, քան բռնի հանցագործին տանից հեռացնելն է։ Ինչպես իրավամբ նշում է Չերիլ Ա. Թոմասը, «Այս 
գործելակերպը վտանգում է ընտանեկան բռնության իրավական բարեփոխման հիմնական նպատակները՝ զոհի 
ապահովություն և հանցագործի պատասխանատվություն»: Thomas, Cheryl A. Legal Reform on Domestic Violence in Central 
and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Փորձագիտական աշխատություն, որը պատրաստվել է Փորձագիտական 
խմբի հանդիպման համար՝ նվիրված կանանց դեմ բռնությանն ուղղված բարենպաստ գործելակերպին և 
օրենսդրությանը: Վիեննայի ՄԱԿ-ի գրասենյակ, Ավստրիա, 26-28-ը մայիսի 2008թ։ Document EGM/GPLVAW/2008/
EP.01, էջ 3-4։

88 Տե´ս CAHVIO (2009) 4 FIN document (check through www.coe.int/violence)
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ըն տա նե կան բռ նու թյան մա սին։ 

�� Չ նա յած որ օրենք նե րը կար ևոր են (հատ կա պես գեն դե րային հա վա սա րու թյան և ըն տա նե կան  
բռ նու թյան մա սին օրենք նե րը), դրանք ինք նին հա մա դար ման մի ջոց չեն, քա նի որ էա կա նը դրանց 
կի րար կումն է։ Բա ցի այդ, ան հրա ժեշտ են օրեն քի կի րարկ ման հս տակ, լավ մտած ված, թա փան-
ցիկ և ար դյու նա վետ ըն թա ցա կար գեր։ 

�� Ընդ հա նուր առ մամբ, գեն դե րային բռ նու թյան դեմ պայ քա րի ոլոր տում քա ղա քա կա նու թյու նը 
պետք է հիմն ված լի նի հա մա պար փակ /ամ բող ջա կան մո տեց ման վրա, որը նե րա ռում, հա մա կար-
գում և հա մադ րում է կր թու թյու նը, կան խար գե լու մը, հե տաքն նումն ու դա տա կան կար գով հե տա- 
պն դու մը, պա տի ժը և զո հե րի վե րա կանգ նումն ու նրանց օժան դա կու թյան ցու ցա բե րու մը, հատ կա-
պես ֆի նան սա կան օգ նու թյու նը և այլ ջան քեր, ինչ պես՝ բնա կա րա նի տրա մադ րում, իրա վա կան  
խորհր դատ վու թյուն և այլն։ 

�� Ն մա նօ րի նակ մո տե ցու մը կհան գեց նի հա մա պար փակ, ճկուն և ար դյու նա վետ հա մա կար գի 
ստեղծ ման, որն ուղղ ված կլի նի կա նանց դեմ բռ նու թյան կան խար գել մա նը, արագ ար ձա գանք-
մա նը, դա տա կան կար գով հե տապնդ մանն ու վե րա կանգն մա նը։ Դրա լրիվ և ար դյու նա վետ կի-
րա ռու մը պետք է գե րա կա յու թյուն հա մար վի Կա ռա վա րու թյու նում։ Այս մո տե ցու մը կար ևոր է նաև 
ազ գային քա ղա քա կա նու թյան ամ րապնդ ման և հա մա ձայ նեց ված ու հա մա պար փակ ռազ մա վա-
րու թյան (Մաս նա վոր և հան րային ոլորտ նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րի բո լոր ձևե րի 
դեմ պայ քա րի ազ գային գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր) ձևա կերպ ման հա մար։ Սկզ բուն քո րեն, այն 
հիմ քեր կս տեղ ծի ապա գա յում այս հա մա կար գին աս տի ճա նա կան ան ցման հա մար, ին չը ոչ թե 
պար զա պես կբ խի կա նանց շա հե րից, այլ կմիավո րի կա նանց կա րո ղու թյուն նե րը, հե ռան կար ներն 
ու փոր ձա ռու թյու նը։ 

�� Հա մար ժեք քա ղա քա կա նու թյան ձևա կեր պումն ու կի րա ռու մը և այլ մի ջո ցա ռումն ե րի նա խա ձեռ-
նու մը երաշ խա վո րե լու և Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման (CEDAW) 
հանձ նա ժո ղո վի ամ փո փիչ դի տար կումն ե րին հա մա պա տաս խա նու թյուն ապա հո վե լու նպա տա-
կով ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել հա տուկ կա ռա վա րա կան մար մին կամ հա մա կար գող հաս տա տու-
թյուն, որին կհանձ նա րար վի մի ջո ցա ռումն եր իրա կա նաց նել կա նանց նկատ մամբ գեն դե րային  
բռ նու թյան բո լոր ձևե րի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով։ 

�� Անհ րա ժեշտ է մի ջոց ներ ձեռ նար կել, ծրագ րեր իրա կա նաց նել բռ նու թյան կան խար գել ման ուղ ղու-
թյամբ։ Քա նի որ սա բարդ խն դիր է, ապա ծրագ րե րը պետք է իրա կա նաց վեն տար բեր նա խա րա-
րու թյուն նե րի և գոր ծա կա լու թյուն նե րի հա մա տեղ ջան քե րով: 

�� Առ կա է առող ջա պա հա կան ոլոր տին և այլ բժշ կա կան ըն թա ցա կար գե րին վե րա բե րող օրենսդ րու-
թյուն, մաս նա վո րա պես իրա վա կան ակ տեր մշա կե լու ան հրա ժեշ տու թյուն, որոնք կե րաշ խա վո րեն 
բռ նու թյան վեր լու ծու թյունն ու նույ նա կա նա ցու մը։ 

�� Ա ռող ջա պա հա կան ոլոր տում բռ նու թյան հայտ նա բեր մանն ուղղ ված ծրագ րե րի մշա կումն ու իրա-
կա նա ցու մը, ինչ պես օրի նակ` պար բե րա կան զն նու թյան ծրագ րե րը, կա րող են էա պես մեղ մել  
բռ նու թյան հետ կապ ված խն դի րը և նվա զեց նել առող ջա պա հա կան «հոգ սե րը»։ 

�� Բժշ կա կան ան ձնա կազ մի գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը, գեն դե րային բռ նու թյան զո հե րին 
հայտ նա բե րե լու և նրանց ան հրա ժեշտ օժան դա կու թյուն (այդ թվում՝ սո ցիալա կան, իրա վա կան և 
հո գե բա նա կան օգ նու թյուն) ցու ցա բե րե լու կա րո ղու թյու նը բա րե լավ ման կա րիք ու նեն։ Հետ ևա բար 
շատ ար դյու նա վետ կա րող են լի նել այս հար ցի լուծ մանն ուղղ ված՝ վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե-
րը։ 

�� Ա ռող ջա պա հա կան և կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում, հա մայն քային կա ռույց նե րում և ոչ կա-
ռա վա րա կան երի տա սար դա կան և ման կա կան կենտ րոն նե րում հո գե բա նա կան, իրա վա կան,  
խորհր դատ վա կան և սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ-
ծու մը կա րող է ար դյու նա վետ մի ջոց լի նել գեն դե րային բռ նու թյան զո հե րին օժան դա կե լու գոր ծըն-
թա ցում։ 
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�� Շատ կար ևոր է հան րային կար ծիք ձևա վո րել` բռ նու թյան խնդ րին հա մար ժեք վե րա բեր մուն քի 
առն չու թյամբ, մշա կել և իրա կա նաց նել հան րային իրա զեկ ման ծրա գիր, որն ուղղ ված կլի նի կարծ-
րա տի պե րի հաղ թա հար մա նը, և երաշ խա վո րել այս ոլոր տում ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի լայ նա ծա վալ մաս նակ ցու թյու նը։ 

�� Դժ վար իրա վի ճա կում գտն վող ան ձանց և գեն դե րային բռ նու թյան զո հե րին օժան դա կե լու նպա-
տակ հե տապն դող մի ջո ցա ռումն ե րը պետք է իրա կա նաց վեն պե տու թյան հո վա նու ներ քո, ինչ պես 
նաև ան հրա ժեշտ են թա կա ռուց վածք նե րի, նե րա ռյալ ապաս տան նե րի, ժա մա նա կա վոր ապաս-
տան նե րի, մաս նա գի տաց ված սո ցիալա կան օժան դա կու թյան կենտ րոն նե րի և այլ նի մի ջո ցով։ Այս 
տե սան կյու նից, պե տու թյան կող մից ան վճար ծա ռա յու թյուն նե րի շր ջա նա կում, սո ցիալ-հո գե բա նա-
կան և առող ջու թյան վե րա կանգն ման ծրագ րե րի երաշ խա վո րու մը նվազ կար ևոր չէ։ 

�� Հա մա պա տաս խան պե տա կան և ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում 24-ժա մյա թեժ 
գծի ստեղ ծու մը կա րող է իրա վամբ շատ ար դյու նա վետ լի նել դժ վար իրա վի ճա կում գտն վող ան-
ձանց օժան դա կե լու առու մով։ 

�� Գեն դե րային բռ նու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման այ լընտ րան քային հա-
մա կար գի ստեղ ծու մը կար ևոր է բռ նու թյան խնդ րի գնա հատ ման և վեր լու ծու թյան ու ար դյու նա-
վետ ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի ձևա կերպ ման հա մար։ 

�� Ն կա տի առ նե լով այս խնդ րի բազ մա գոր ծոն բնույ թը՝ բռ նու թյան հաղ թա հար մա նը կամ նվա զեց-
ման ուղղ ված մի ջո ցա ռումն ե րի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը հիմն վում է միջ-սեկ տո րային 
և միջ գոր ծա կա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա։ 

�� Կա րիք կա բա րե լա վե լու և վե րա կազ մա վո րե լու գեն դե րային բռ նու թյան զո հե րին տրա մադր վող 
օժան դա կու թյունն ու ծա ռա յու թյուն նե րը։ Հիմն վե լով հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի և մի ջազ-
գային փոր ձա ռու թյան վրա, կա րե լի է առա ջար կել, որ ստեղծ վեն զո հե րին բազ մա կող մա նի աջակ-
ցու թյան ցու ցա բեր ման կենտ րոն ներ, որոնք կնե րա ռեն գո յու թյուն ու նե ցող տե ղե կատ վա կան և 
խորհր դատ վա կան կենտ րոն նե րը, ապաս տան նե րը և բժշ կա կան կամ իրա վա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ մա տու ցող կենտ րոն նե րը, և կս տեղծ վի մշ տա կան 24-ժա մյա թեժ գծե րի և ար դյու նա վետ ար-
ձա գան քող ու ուղ ղոր դող ծա ռա յու թյուն նե րի մի հա մա կարգ։ 

�� Անհ րա ժեշտ է հզո րաց նել ազ գային մարմն ի տե ղե կատ վու թյուն և վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ հա-
վա քե լու կա րո ղու թյու նը։ 

�� Դեռևս պետք է տե ղի ու նե նան նոր մա տիվ ան ցումն եր (օ րի նակ՝ այն գա ղա փա րի ըն դու նու մը, որ 
կին զո հը չպետք է հե ռա նա հայ րե նի տնից և գնա ապաս տան, այլ պետք է հե ռա նա հան ցա գոր-
ծը և այլն, կամ` հա մար ժեք փոխ հա տուց ման վճար ներ/վնաս նե րի փոխ հա տու ցում պետք է տրա-
մադր վի ըն տա նե կան բռ նու թյան զո հե րին)։ Ուս տի բո լոր հիմն ա կան շա հագր գիռ կող մե րը, ինչ պի-
սին են կա ռա վա րա կան կազ մա վո րումն ե րը, քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյու նը ներ կա յաց նող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, պետք է ու շադ րու թյու նը բևե-
ռեն թե´ իրա վա կան բա րե փոխ ման, թե´քա ղա քա կա նու թյան փո փո խու թյան և թե´քա րո զար շավ-
նե րի վրա։ 

�� Կր թա կան բա ղադ րի չը պետք է ամ րապնդ վի և առա վել նշա նա կու թյուն ստա նա, քա նի որ եր կա-
րա ժա ետ ջան քեր է պա հան ջում, քան մե կան գա մյա քա րո զար շավն ե րը, հա սա նե լի է զո հե րին, 
հան ցա գործ նե րին և լայն հա սա րա կու թյա նը և իրա կա նաց վում է կա նո նա վոր հիմ քով։ Սա պետք 
է նե րառ վի թե´ ֆոր մալ և թե´ ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գե րում։ Գեն դե րային, նե րա ռյալ ըն-
տա նե կան բռ նու թյու նը զգա լիորեն կն վա զի և ի վեր ջո ար մա տա խիլ կար վի միայն այն ժա մա նակ, 
երբ մշա կու թային առու մով դառ նա ան հար կի և երբ լայն հա սա րա կու թյունն ընդ հան րա պես չհան-
դուր ժի այդ եր ևույ թը։ Թե կուզև ոչ այն քան տա րած ված (քա նի որ որոշ հա սա րա կու թյուն նե րում, 
որոնք հան դուր ժում և նույ նիսկ խրա խու սում են տղա մարդ կանց շո վի նիզմն ու կեղծ առ նա կա նու-
թյու նը) բռ նու թյու նը ար դա րաց նող և քո ղար կող մշա կու թային տե սա կետ նե րը դեռ չեն ընկր կում 
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այ սօր վա հայ հա սա րա կու թյու նում, և քա նի դեռ լավ հա մա կարգ ված և հետ ևո ղա կան ջան քեր չեն 
գոր ծադր վել հան րային ըն կա լու մը և ընդ հա նուր մտա ծե լա կեր պը փո խե լու ուղ ղու թյամբ, միշտ էլ 
հա վա նա կա նու թյուն կա, որ մի օր հին, հայ րիշ խա նա կան նոր մե րի ու գոր ծե լա կեր պի ակունք նե-
րը կա րող են գե րիշ խել՝ կա նանց են թար կե լով բռ նու թյան թաքն ված վտան գի։ Այս հե ռան կարն 
ամեն ևին են թադ րա կան չէ, քա նի որ մի շարք սո ցիալա կան խմ բեր, որոնք ու նեն հայ րիշ խա նա-
կան տե սա կետ ներ, իշ խող դիրք ու նեն հա սա րա կու թյու նում և կա րող են ազ դել և «ախ տա հա րել» 
բնակ չու թյան մեծ հատ ված նե րի։ 

�� Հետ ևա բար հա տուկ շեշտ պետք է դր վի կր թա կան նյու թե րի ստեղծ ման և օգ տա գործ ման վրա, 
որոնք փոր ձում են ներ գոր ծել վար քի և վե րա բեր մուն քի փո փո խու թյուն նե րի, ինչ պես և փոր ձի վրա 
հիմն ված ու սումն ա ռու թյան վրա, երբ մար դիկ ձեռք են բե րում գի տե լիք ներ հա կա սու թյուն նե րի 
կան խար գել ման և հաղ թա հար ման, ար դյու նա վետ մի ջանձ նային հա ղոր դակ ցու թյան և այլ նի վե-
րա բե րյալ՝ նմա նա կող (դե րային) խա ղե րի մի ջո ցով։ 

�� Անհ րա ժեշտ է մե ծաց նել կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան առող ջա պա հա կան, տն տե սա կան, քա-
ղա քա կան, սո ցիալա կան և այլ հետ ևանք նե րի ու ազ դե ցու թյուն նե րի նկատ մամբ տղա մարդ կանց 
(հատ կա պես կար ծիք ձևա վո րող նե րի, հան րու թյա նը հայտ նի և իշ խա նա կան պաշ տոն ներ զբա-
ղեց նող նե րի) դյու րազ գաց դարձ նե լու ջան քե րը։ 

�� Ա ռա ջըն թա ցը հա մար ժեք գնա հա տե լու և իրա վի ճա կը ար դյու նա վետ վե րահս կե լու նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է ըն դու նել և հետ ևո ղա կա նո րեն օգ տա գոր ծել կա նանց դեմ բռ նու թյան հա մա պա տաս-
խան ցու ցիչ նե րի հա մա պար փակ հա վա քա ծու։ Միավոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Մար դու 
իրա վունք նե րի գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա սե նյա կի (OHCHR) առա ջար կած մո տե ցու մը լավ 
մեկ նար կային կետ է։ Այդ ցու ցիչ նե րը պետք է «նե րա ռեն (պար զո րոշ հաս կա նա լի դարձ նեն) կա-
նանց նկատ մամբ բռ նու թյան վե րաց ման ոլոր տում պե տու թյուն նե րի հանձ նա ռ� թյան, ջան քե րի և 
այս ջան քե րի ար դյ�նք նե րի բո լոր կող մե րը»։ Այս պի սով՝ հա մա պա տաս խա նա բար առա ջարկ վում 
է ցու ցիչ նե րի երեք խումբ՝ կա ռ#ց ված քային ց# ցիչ ներ (ո րոնք չա փում են հանձ նա ռու թյուն նե րը), 
գոր ծըն թա ցի ց# ցիչ ներ (ո րոնք չա փում են ջան քե րը) և ար դյ#ն քի ց# ցիչ ներ (ար դյունք նե րը չա-
փող ցու ցիչ ներ)89։

89 Կանանց նկատմամբ բռն�թյան սահմանման ց�ցիչները։ Օժանդակ հետազոտ�թյ�ն 3։ Ներկայացվել է OHCHR-ի 
կողմից 2007թ. հոկտեմբերի 5-ին՝ Կանանց նկատմամբ բռնության գնահատման ցուցիչների մասին փորձագիտական 
խմբի քննարկմանը (Ժնև, 8-10-ը հոկտեմբերի 2007թ.), էջ 3։
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ÀÝïñí³Í ÏÇÝÁ Ñ»ï³Ó·»ó Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ .. 24
ÀÝïñí³Í ÏÇÝÁ Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ .......................... 25 

 
 
 
 
�²ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
í»ñ³¹³éÝ³É 
�²ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
í»ñ³¹³éÝ³É 

[  ] 3. Î³Ý³Ýó 
Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÁ Ù³ë³Ù�     
� 

â»Ý áõ½áõÙ ß³ñáõÝ³Ï»É (Ýß»É å³ï×³éÁ).  ...
 .......................................................................... 31
Ð³ñó³½ñáõÛóÇ ÙÝ³ó³Í Ù³ëÁ Ñ»ï³Ó·í»É ¿ 
ÙÇÝã¨ Ñ³ñçáñ¹ ³ÛóÁ ....................................... 32 

 
 
�²ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
í»ñ³¹³éÝ³É 

[  ] 4. Î³Ý³Ýó 
Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÁ ³Ù�áÕçáíÇÝ 
Éñ³óí³Í ¿  � 

 
 .......................................................................... 41 

 

Ð²ðò²ÂºðÂÆÎÆ Èº¼àôÜ  
²ÚÜ Èº¼àôÜ, àðàì Ð²ðò²¼ðàôÚòÀ ì²ðìºÈ  
àð²ÎÆ êîàô¶Ø²Ü ÀÜÂ²ò²Î²ð¶À ²Üò ¾ Î²òìºÈ           (1 = ³Ûá,  2 = áã) 

[     ][     ] 
[     ][     ] 

[     ] 

¸²Þî²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÆ 
ìºð²ÐêÎàÔ 

 
²ÜàôÜ    [      ][      ] 
úð             [      ][      ] 
²ØÆê       [      ][      ] 
î²ðÆ        [      ][     ][     ][     ] 

    

Ð²ðò²ÂºðÂÆÎÀ êîàô¶ºÈ ¾ 
 

²ÜàôÜ    [      ][      ] 
úð             [      ][      ] 
²ØÆê        [      ][      ] 
î²ðÆ         [      ][     ][     ][     ] 

ÊØ´²¶Æð 
¶àðÌ²Î²ÈàôÂÚ²Ü 

 
²Üì²ÜàôØ    [      ][      ] 
 

 

Øàôîø²¶ðºÈ ¾ 
 

Øàôîø²¶ðàôØ 1: __________ 
 
Øàôîø²¶ðàôØ 2: __________ 
 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
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ÀÜî²ÜºÎ²Ü ´èÜàôÂÚ²Ü ìºð²´ºðÚ²È Ð²ðòàôØ Ð²Ú²êî²ÜàôØ  

 

Ü²Ê²ÜÞàôØ 
ºðÎðÆ   Îà¸À  
îÜ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ðÀ ........................................................................... 
´Ü²Î²ì²ÚðÀ 
Ø²ð¼ ...................................................................................... 
ÎÈ²êîºð Ð²Ø²ðÀ .................................................................................. 
 
îÜ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚ²Ü ¶ÈÊ²ìàðÆ ²ÜàôÜÀ: _______________________ 

[   ]   [    ]    [   ]   [  ] 
[      ][      ] 
[      ] [      ][      ] 
[      ] [      ] 
[      ] [      ] [      ] 
 

Ð²ðò²¼ðàôò²ì²ðÆ ²ÚòºðÀ 
 1 2 3 ìºðæÆÜ ²ÚòÀ 

²Øê²ÂÆì 
 
 
Ð²ðò²¼ðàôò²ì²ðÆ 
²ÜàôÜÀ 
²ð¸ÚàôÜø*** 
 

___________ 
 
 
___________ 
___________ 
 

___________ 
 
 
___________ 
___________ 

___________ 
 
 
___________ 
___________ 

úð       [    ][    ] 
²ØÆê [    ][    ] 
î²ðÆ     [    ][    ][    ][    ] 
Ð²ðò²¼ðàôò²ì²ð    [    ][    ] 
²ð¸ÚàôÜø                [    ][    ] 
 

Ð²æàð¸ ²ÚòÀ. ²Øê²ÂÆì 
Ä²Ø 
ì²Úð 

___________ 
___________ 
___________ 
 

___________ 
___________ 
___________ 

 ²ÚòºðÆ ÀÜ¸Ð²Üàôð 
ø²Ü²ÎÀ    [      ] 

Èð²òì²Ì 
Ð²ðò²ÂºðÂÆÎÜº±ðÀ 
 
[  ] 1. Èð²òì²Ì âÎ²   � 
 

*** ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆ Îà¸ºðÀ 
 
ØºðÄì²Ì (Ýß»É å³ï×³éÁ) ............................ 
............................................................................11
´Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý ¹³ï³ñÏ ¿ Ï³Ù Ñ³ëó»Ý 
�Ý³Ï»ÉÇ ã¿ ....................................................... 12
´Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý ³í»ñí³Í ¿ ................. 13
´Ý³Ï³ÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý ãÇ ·ïÝí»É, ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ 
ÙïÝ»É ............................................................... 14
îî-Ç �áÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ �³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý 
»ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ïáí ........................................ 15
²Ûó»ÉáõÃÛ³Ý å³ÑÇÝ îî-Ç áã ÙÇ ³Ý¹³Ù ï³ÝÁ 
ã¿ñ ..................................................................... 16
 
îî-Ç Ñ³ñóíáÕÁ Ñ»ï³Ó·»É ¿ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ 17
 
îî-Ç �áÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ËáëáõÙ »Ý ³ÝÍ³ÝáÃ 
É»½íáí..................................... 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
í»ñ³¹³éÝ³É 
�²ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
í»ñ³¹³éÝ³É 
 

êîàô¶ºø îî ÀÜîðàôÂÚ²Ü 
ÒºìÀ. 
 
 
ÀÜ¸²ØºÜÀ îÜ²ÚÆÜ 
îÜîºêàôÂÚàôÜàôØ  
(Ð1) 
[      ][      ] 
 
 
ÀÜîðì²Ì ÎÜàæ îî-àôØ 
Ð²Ø²ä²î²êÊ²Ü Î²Ü²Üò 
ÂÆìÀ  
(Ð3, ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ²Úà) 
[      ][      ] 
 
 
ÀÜîðì²Ì Æ¶²Î²Ü êºèÆ 
Ð²ðòìàÔÆ Ð²Ø²ðÀ 
(Ð3) 
[      ][      ] 
 

[  ] 2. ØÇ³ÛÝ      îî 
Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏ �             

ÀÝïñí³Í ÏÇÝÁ Ù»ñÅ»ó (Ýß»É å³ï×³éÁ). 
.........................................................................21 
îÝ³ÛÇÝ ïÝ»ëáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ÏÇÝ ãÏ³ ............................................................ 22
ÀÝïñí³Í ÏÇÝÁ ï³ÝÁ ã¿ ................................ 23
 
ÀÝïñí³Í ÏÇÝÁ Ñ»ï³Ó·»ó Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ .. 24
ÀÝïñí³Í ÏÇÝÁ Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ .......................... 25 

 
 
 
 
�²ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
í»ñ³¹³éÝ³É 
�²ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
í»ñ³¹³éÝ³É 

[  ] 3. Î³Ý³Ýó 
Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÁ Ù³ë³Ù�     
� 

â»Ý áõ½áõÙ ß³ñáõÝ³Ï»É (Ýß»É å³ï×³éÁ).  ...
 .......................................................................... 31
Ð³ñó³½ñáõÛóÇ ÙÝ³ó³Í Ù³ëÁ Ñ»ï³Ó·í»É ¿ 
ÙÇÝã¨ Ñ³ñçáñ¹ ³ÛóÁ ....................................... 32 

 
 
�²ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
í»ñ³¹³éÝ³É 

[  ] 4. Î³Ý³Ýó 
Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÁ ³Ù�áÕçáíÇÝ 
Éñ³óí³Í ¿  � 

 
 .......................................................................... 41 

 

Ð²ðò²ÂºðÂÆÎÆ Èº¼àôÜ  
²ÚÜ Èº¼àôÜ, àðàì Ð²ðò²¼ðàôÚòÀ ì²ðìºÈ  
àð²ÎÆ êîàô¶Ø²Ü ÀÜÂ²ò²Î²ð¶À ²Üò ¾ Î²òìºÈ           (1 = ³Ûá,  2 = áã) 

[     ][     ] 
[     ][     ] 

[     ] 

¸²Þî²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÆ 
ìºð²ÐêÎàÔ 

 
²ÜàôÜ    [      ][      ] 
úð             [      ][      ] 
²ØÆê       [      ][      ] 
î²ðÆ        [      ][     ][     ][     ] 

    

Ð²ðò²ÂºðÂÆÎÀ êîàô¶ºÈ ¾ 
 

²ÜàôÜ    [      ][      ] 
úð             [      ][      ] 
²ØÆê        [      ][      ] 
î²ðÆ         [      ][     ][     ][     ] 

ÊØ´²¶Æð 
¶àðÌ²Î²ÈàôÂÚ²Ü 

 
²Üì²ÜàôØ    [      ][      ] 
 

 

Øàôîø²¶ðºÈ ¾ 
 

Øàôîø²¶ðàôØ 1: __________ 
 
Øàôîø²¶ðàôØ 2: __________ 
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ÎÆð²èìàôØ ¾ îÜ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚ²Ü Úàôð²ø²ÜâÚàôð â²ö²Ð²êÆ Ð²Ø²ð 
 

îÜ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚ²Ü Ð²ðò²ÂºðÂÆÎ 
 

 Ð²ðòºð ºì êîàô¶Æâ Ð²ðòºð Îà¸²ÚÆÜ ¸²ê²Î²ð¶ºðÀ  
1� Îáõ½»Ý³ÛÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó ï³É Ò»ñ ïÝ³ÛÇÝ 

ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í»ñ³�»ñÛ³É, »Ã» ¹»Ù ã»ù:    
à±ñÝ ¿ Ò»ñ ËÙ»Éáõ çñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³Õ�ÛáõñÁ: 
 
  

îî-Ç  Ìàð²ÎÆ/ÊàÔàì²ÎÆ æàôðÀ ....................... 01 
îî-Ç ¸ðêàôØ îºÔ²Î²Úì²Ì Ìàð²ÎÆ 
(ÊàÔàì²ÎÆ æàôðÀ)  ............................................... 02 
Ð²ê²ð²Î²Î²Ü Ìàð²ÎÀ  ...................................... 03 
îî-Ç ÐàðÆ æàôðÀ ....................................................... 04 
¸ðêàôØ/Ð²ê²ð²Î²Î²Ü ÐàðÀ ............................ 05 
²Ô´ÚàôðÆ æàôðÀ  ................................................... 06 
 
¶ºîÆ/²èìÆ/ÈÖ²ÎÆ/ÈÖÆ/²Ø´²ðî²ÎÆ æàôðÀ  08 
²ÜÒðºì²æàôðÀ ....................................................... 09 
´²ø/æð²î²ð ØºøºÜ² ............................................ 10 
 
²ÚÈ. _______________________________ ................. 96 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................................. 98 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 99 

 

2� Æ±Ýã ï»ë³ÏÇ ë³Ý. Ñ³Ý·áõÛóÇó »ù û·ïíáõÙ Ò»ñ 
ï³ÝÁ:  

àÔàÔìàÔ êºö²Î²Ü ¼àô¶²ð²Ü  ..................... 01 
ÎÆêàì àÔàÔìàÔ ¼àô¶²ð²Ü  ........................... 02 
ú¸²öàÊìàÔ ¸ðêÆ ¼àô¶²ð²Ü ........................ 03 
²ì²Ü¸²Î²Ü ¸ðêÆ ¼àô¶²ð²Ü  ........................ 04 
¶ºî/ ²èàô .................................................................. 05 
ê²Ü. Ð²Ü¶àôÚò âÎ²/Âàôö/¸²Þî  .................... 06 
 
²ÚÈ. _______________________________ ................. 96 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................................. 98 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 99 

 

3� ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ç±Ýã ÝÛáõÃ»ñÇó ¿ ë³ñùí³Í Ò»ñ 
ï³ÝÇùÁ:  
êîàô¶ºÈ ¶ð²èàôØÀ  
  

´Ü²Î²Ü ÜÚàôÂºðÆò î²ÜÆø ................................ 1 
Ð²ê²ð²Î î²ÜÆø (ÂÆÂºÔÚ²/êîì²ð²ÂÔÂº) . 2 
ÎÔØÆÜ¸ðº Î²Ø ´ºîàÜº î²ÜÆø ......................... 3 
ºðÎ²ÂÚ² ...................................................................... 4 
 
²ÚÈ. _______________________________ ................... 6 

â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............................. 9 

 

4� ¸áõù áõÝ»±ù. 
³) ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
�)  é³¹Çá 
·)  Ñ»éáõëï³óáõÛó 
¹ ) Ñ»é³Ëáë 
») ë³éÝ³ñ³Ý 

 
³) 

¾ÈºÎîð²Î²ÜàôÂ
ÚàôÜ 

�)  è²¸Æà 
·)  Ðºèàôêî²òàôÚò 
¹ ) Ðºè²Êàê 
») ê²èÜ²ð²Ü 

²Úà 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 

àâ 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 

â¶ 
 
8 
 
8 
8 
8 
8 

 
  

5� Ò»ñ ï³ÝÁ áñ¨¿ Ù»ÏÁ áõÝÇ±. 
³) ÙáïáóÇÏÉ»ï 
�) ³íïáÙ»ù»Ý³ 

 
³) ØàîàòÆÎÈºî 
�) ²ìîàØºøºÜ²  

²Úà 
1 
1 
 

àâ 
2 
2 
 

â¶ 
8 
8 
 

 

6� Ò»ñ ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ áñ¨¿ ÑáÕ³ï³ñ³Íù áõÝ»±Ý:  ²Úà ................................................................................. 1 
àâ .................................................................................... 2 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............................. 9 

 

7� Ò»ñ ï³ÝÁ ù³ÝÇ± ë»ÝÛ³Ï ¿ û·ï³·áñÍíáõÙ ùÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ:  
 

êºÜÚ²ÎÜºðÆ ÂÆìÀ   ...................................... [   ][   ] 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................................. 98 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 99 

 

  10 ÜÞºø Ð²ðòìàÔÆ Ð²Ø²ðÀ           Ð²Ø²ð   ................................................................. [   ][   ] 
 

 
 

Þ³ï ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ò»ñ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 
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²ÜÐ²î²Î²Ü Ð²Ø²Ò²ÚÜàôÂÚ²Ü Òºì²ÂºðÂ 
 

´³ñ¨ Ò»½, ÇÙ ³ÝáõÝÝ ¿ *****, »ë ³ßË³ïáõÙ »Ù *****:  Ø»Ýù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³Ýó »Ýù Ï³óÝáõÙ Ñ³ñóáõÙ Ï³Ý³Ýó 
³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ÏÛ³ÝùÇ ÷áñÓÇ Ù³ëÇÝ: ¸áõù å³ï³Ñ³�³ñ (íÇ×³Ï³Ñ³ÝáõÃÛ³Ù�) ÁÝïñí»É »ù áñå»ë ³Ûë Ñ³ñóÙ³Ý 
Ù³ëÝ³ÏÇó: 
 àõ½áõÙ »Ù Ò»½ Ñ³í³ëïÇ³óÝ»É, áñ Ò»ñ ïñí³Í �áÉáñ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ  ËÇëï ·³ÕïÝÇ »Ý å³Ñí»Éáõ: ºë Ò»ñ 
³ÝáõÝÝ áõ Ñ³ëó»Ý ã»Ù ·ñ³Ýó»Éáõ: ¸áõù Çñ³íáõÝù áõÝ»ù ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ, Ï³Ù �³ó 
ÃáÕÝ»Éáõ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñó, »Ã» ã»ù áõ½áõÙ å³ï³ëË³Ý»É: ÖÇßï Ï³Ù ëË³É å³ï³ëË³Ý ãÏ³: àñáß Ã»Ù³Ý»ñ ¹Åí³ñ 
ÏÉÇÝÇ ùÝÝ³ñÏ»É, ë³Ï³ÛÝ Ï³Ý³ÝóÇó ß³ï»ñÁ ¹³ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý û·ï³Ï³ñ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë 
Ëáë»Éáõ:   
 Ò»ñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÉÇáíÇÝ Ò»ñ Ï³Ùùáí ¿, �³Ûó Ò»ñ ÷áñÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ×³Ï³ï³·ñ³ÏÝ ÉÇÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÛÉ 
Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ: 
 Ð³ñó»ñ áõÝ»±ù: 
 
(Ð³ñó³½ñáõÛóÁ ï¨áõÙ ¿ Ùáï³íáñ³å»ë ***** ñáå»:)  ¸áõù Ñ³Ù³Ó³±ÛÝ »ù Ù³ëÝ³Ïó»É Ñ³ñó³½ñáõÛóÇÝ: 
 
 
ÜÞºÈ, Âº ²ð¸Úàø Ð²ðòìàÔÀ àô¼àôØ ¾ Ø²êÜ²ÎòºÈ Ð²ðò²¼ðàôÚòÆÜ, Âº àâ: 
 
 
[    ]  âÆ Ð²Ø²Ò²ÚÜàôØ Ø²êÜ²ÎòºÈ Ð²ð²ò²¼ðàôÚòÆÜ                  ÞÜàðÐ²Î²ÈàôÂÚàôÜ Ð²ÚîÜºÈ 
Ø²êÜ²ÎòÆÜ Ä²Ø²Ü²Î îð²Ø²¸ðºÈàô Ð²Ø²ð ºì ²ì²ðîºÈ 
 
[    ]  Ð²Ø²Ò²ÚÜàôØ ¾ Ø²êÜ²ÎòºÈ Ð²ðò²¼ðàôÚòÆÜ 
 
 
 
ÐÇÙ³ Ñ³ñÙ³±ñ ¿ Ò»½ Ëáë»É:   
Þ³ï Ï³ñ¨áñ ¿, áñ Ù»Ýù ³é³ÝÓÇÝ ½ñáõó»Ýù: ²Ûëï»Õ Ñ³ñÙ³±ñ ¿ ³ÝóÏ³óÝ»É Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ, Ã»± áõ½áõÙ »ù áõñÇß ï»Õ 
·Ý³É: 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________
_ 
 
äºîø ¾ Èð²òìÆ Ð²ðò²¼ðàôò²ì²ðÆ ÎàÔØÆò 
 
 
ºê ìÎ²ÚàôØ ºØ, àð Î²ð¸²òºÈ ºØ Ø²êÜ²ÎòÆÜ ìºðàÜÞÚ²È Ð²Ø²Ò²ÚÜàôÂÚ²Ü ÀÜÂ²ò²Î²ð¶À: 
 
 
êîàð²¶ðì²Ì ¾. 
 
 
____________________________________________________________ 
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Ð²ðò²¼ðàôÚòÆ ²Øê²ÂÆìÀ.  ûñ [   ][   ]   ³ÙÇë  [   ][   ]   ï³ñÇ [   ][   ][   ][   ] 
100. ¶ð²ÜòºÈ Ä²ØÀ Ä³Ù        [      ][      ]   (24 Å) 

ðáå»       [      ][      ] 
 

 
Ø²ê 1 Ð²ðòìàÔÜ àô Æð Ð²Ø²ÚÜøÀ 

 
Ð²ðòºð ºì êîàô¶Æâ Ð²ðòºð Îà¸²ÚÆÜ ¸²ê²Î²ð¶ºðÀ ²Ü

òÜ
ºÈ 

ºÃ» ¹»Ù ã»ù, áõ½áõÙ »Ù ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó ï³É §Ð²Ø²ÚÜøÆ ²ÜàôÜÀ¦ Ù³ëÇÝ: 
 
ìºðºìàôØ ºì êîàðºì Ð²ðòºðÆ Øºæ Èð²òðºø Ð²Ø²ÚÜøÆ/¶ÚàôÔÆ/´Ü²Î²ì²ÚðÆ ²ÜàôÜÀ:   
ºÂº ²ÜàôÜ âàôÜÆ, ²êºø Ð²Ø²ä²î²êÊ²Ü²´²ð §²Úê Ð²Ø²ÚÜøàôØ/¶ÚàôÔàôØ/Þðæ²ÜàôØ: 

 

106 ÐÇÙ³ Ïáõ½»Ý³ÛÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó ï³É Ò»ñ Ù³ëÇÝ: º±ñ� »ù 
ÍÝí»É (Ò»ñ ÍÝÝ¹Û³Ý ûñÁ, ³ÙÇëÁ ¨ ï³ñÇÝ): 

úð          ............................................ [      ][     ] 
²ØÆê    ............................................. [      ][     ] 
î²ðÆ    ............................. [      ][     ][     ][      ] 
î²ðÆÜ â¶ÆîºØ ...................................... 9998 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .......... 9999 

 

107 Ò»ñ í»ñçÇÝ ÍÝÝ¹Û³Ý ï³ñ»¹³ñÓÇÝ ù³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý 
¹³ñÓ³ù: 
(Øàî²ìàð²äºê) 

î²ðÆøÀ     ....................................... [      ][     ] 
 

 

108³ àñù³±Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿ ³ÝÁÝ¹Ù»ç ³åñáõÙ »ù 
§Ð²Ø²ÚÜøÆ ²ÜàôÜÀ¦:   

î²ðÆÜºðÆ ø²Ü²ÎÀ     .............. [      ][      ] 
ØºÎ î²ðàôò øÆâ ...................................... 00 
²Ø´àÔæ ÎÚ²ÜøÀ  .................................... 95 
²ÚòºÈàô ¾ (²èÜì²¼Ü 4 Þ²´²Â ²Ú¸ 

î²ÜÜ ¾)  ................................................ 96 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................. 98 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............ 99 

 
 
�10
8� 

108� Ò»½ »ñ�¨¿ ëïÇå»±É »Ý, Ï³Ù ¸áõù »ñ�¨¿ ëïÇåí³Í »Õ»±É 
»ù ÷áË»É Ò»ñ �Ý³Ï³í³ÛñÁ ½ÇÝí³Í ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ, 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³Ù ÏÛ³ÝùÇÝ ëå³éÝ³óáÕ 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ å³ï×³éáí: 

²Úà  .................................................................. 1 
àâ ...................................................................... 2 
 

 
�10
8¹ 

108· ¸³ »±ñ� ¿ñ: 
 

úð          .............................................. [      ][     ] 
²ØÆê    ............................................... [      ][     ] 
î²ðÆ    ............................... [      ][     ][     ][      ] 
î²ðÆÜ â¶ÆîºØ ...................................... 9998 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .......... 9999 

 

108¹ Æ±Ýã ÏñáÝ »ù ¹³í³ÝáõÙ: 
 
 

àâ ØÆ ÎðàÜ  ................................................ 0 
ÆêÈ²Ø  ............................................................ 1 
Î²ÂàÈÆÎ  ..................................................... 2 
´àÔàø²Î²Ü/Ø»Ãá¹Çëï  ........................... 3 
Ð²ÚÎ²Î²Ü ²è²øºÈ²Î²Ü  ..................... 4 
àôÔÔ²ö²è ................................................... 5 
²ÚÈ  .....  .......................................................... 6 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............. 9 

 

108» ¸áõù »ñ�¨¿ ï»Õ³Ñ³Ýí»±É »ù ³ÛÉ »ñÏñÇó: (ºñ�¨¿ 
÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõÝ»ó»±É »ù:)  

²Úà  1 
àâ 2  
 

 

109� ¶ñ»É ¨ Ï³ñ¹³É Ï³ñáÕ³Ýáõ±Ù »ù: ²Úà ................................................................... 1 
àâ  ..................................................................... 2 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................. 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ................ 9 

 

110� ¸áõù »ñ�¨¿ ¹åñáó Ñ³×³Ë»±É »ù: ²Úà  .................................................................. 1 
àâ ...................................................................... 2 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................. 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ................ 9 

 
�11
2 



- 175 -

�����������������������������������������������������
��

�

111� à±ñÝ ¿ ³Ù»Ý³�³ñÓñ ÏñÃ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, áñ ëï³ó»É 
»ù: ÀÜ¸¶ÌºÈ ²ØºÜ²´²ðÒð ÎðÂ²Î²Ü 
²êîÆÖ²ÜÀ: 
  

î²ðð²Î²Ü (1-3 ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ) ________ ï³ñÇ 1 
ØÆæÆÜ (4-8 ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ)_______ ï³ñÇ..... ...... 2 
²ì²¶ ¸²ê²ð²ÜÜºð (9-11 ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ) ___ 

ï³ñÇ ................................................................. 3 
ØÆæÆÜ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü ___  ï³ñÇ ............... 4 
´²ðÒð²¶àôÚÜ _________ ï³ñÇ ....................... 5 
 
êàìàðºÈàô î²ðÆÜºðÆ ø²Ü²ÎÀ  .... [     ][     ] 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ........................................ 98 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ....................... 99

 

112� ¸áõù áñï»±Õ »ù Ù»Í³ó»É: 
ÐàôÞàôØ. ØÇÝã¨ 12 ï³ñ»Ï³ÝÁ áñï»±Õ »ù 
³Ù»Ý³»ñÏ³ñÁ ³åñ»É: 
 

²Úê Ð²Ø²ÚÜøàôØ/´Ü²Î²ì²ÚðàôØ......1
²ÚÈ ¶ÚàôÔ. ´Ü²Î²ì²Úð/¶ÚàôÔ .......... 2 
²ÚÈ ²ì²Ü/ø²Ô²ø ....................................... 3 
²ÚÈ ºðÎÆð ..................................................... 4 
²ÚÈ ´Ü²Î²ì²Úð ÜàôÚÜ ²ì²ÜàôØ.......5
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................. 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ................ 9 

 

113�  Ò»ñ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ò»½ ³ÛÝù³Ý 
Ùá±ï »Ý ³åñáõÙ, áñ Ï³ñáÕ³Ý³ù ³½³ï ï»ëÝ»É/³Ûó»É»É 
Çñ»Ýó:   

²Úà ................................................................... 1 
àâ ...................................................................... 2 
²äðàôØ ¾ Ð²Úð²Î²Ü ÀÜî²ÜÆøàôØ .... 3 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................. 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ................ 9 

 
 
� 
115 

114�  Æ±Ýã Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ù� »ù ï»ëÝáõÙ Ï³Ù ËáëáõÙ Ò»ñ 
Ñ³Ûñ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï: ²ë»Ýù ·áÝ» 
ß³�³ÃÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù, Ï³Ù ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù, Ï³Ù 
ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù, Ã»±  »ñ�»ù: 
 

¶àÜº Þ²´²ÂÀ ØºÎ ²Ü¶²Ø .................... 1 
¶àÜº ²ØÆêÀ ØºÎ ²Ü¶²Ø  ...................... 2 
¶àÜº î²ðÆÜ ØºÎ ²Ü¶²Ø  ....................... 3 
ºð´ºø (¶ðºÂº ºð´ºø) ............................. 4 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................. 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ................ 9 

 

115� ºñ� û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù Ï³Ù ËÝ¹Çñ áõÝ»ù, ëáíáñ³�³ñ 
Ï³ñá±Õ »ù ÑáõÛë ¹Ý»É Ò»ñ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ 
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³ÝÁ:  

²Úà ................................................................... 1 
àâ ...................................................................... 2 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................. 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ................ 9 

 

116³ ¸áõù Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí 
Ñ³×³Ëáõ±Ù »ù ËÙ�»ñÇ, 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù 
³ëáóÇ³óÇ³Ý»ñÇ 
Ñ³í³ùÝ»ñÇÝ: 
  
ºÂº ²Úà. 
ÆÝãåÇëÇ± ËáõÙ�, 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ Ï³Ù 
³ëáóÇ³óÇ³: 
 
ºÂº àâ, ÐàôÞàôØ.  
²ë»Ýù Ï³Ý³Ýó 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù 
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ËÙ�»ñ, 
ÏñáÝ³Ï³Ý ËÙ�»ñ Ï³Ù 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëáóÇ³óÇ³Ý»ñ:  
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð 
Âì²ÌÜºðÀ 
ÐàôÞàôØ. ä²ð¼ºÈ ÊØ´Æ 
îºê²ÎÀ, ºÂº Î²ðÆø Î²: 
 
 

 
àâ ØÆ .................................................... 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü/ø²Ô²ø²Î²Ü/ØÆ
àôÂÚàôÜ .............................................. 2 
êàòÆ²È²Î²Ü 
²ÞÊ²î²Üø/´²ðº¶àðÌ²Î²Ü   .... 3 
Ø²ð¼²Î²Ü/²ðìºêî/²ðÐºêî    ..... 4 
 
îÜîºê²Î²Ü/üÆÜ²Üê²Î²Ü 
²ÎàôØ´ ................................................. 5 
Î²Ü²Üò Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜ .. 6 
 
ÎðàÜ²Î²Ü Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜ
 ................................................................. 7 
 
²ÚÈ.______________________ 
__________________________ .............. 8 

 
�  ºÂº àâ ØÆ, ²ÜòÜºÈ 118-ÇÝ 

116�. Æ±Ýã Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ù� »ù Ñ³×³ËáõÙ: 
(Ð²ðòÜºÈ ØÆ²ÚÜ 116³-áõÙ ²ØºÜ ØÆ 
ÀÜ¸¶Ìì²ÌÆ Ð²Ø²ð) 

¶áÝ» 
ß³�³ÃÁ 

Ù»Ï 
³Ý·³Ù 

 

1 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 

¶áÝ» 
³ÙÇëÁ Ù»Ï 

³Ý·³Ù 
 

 

2 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
 
 
2 
 
2 

¶áÝ» 
ï³ñÇÝ 

Ù»Ï 
³Ý·³Ù 

 

3 
 
3 
3 
 
 
3 
3 
 
 
3 
 
3 

ºñ�»ù 
(·ñ»Ã» 
»ñ�»ù) 

 

 

4 
 
4 
4 
 
 
4 
4 
 
 
4 
 
4 

117 ²Ûë ËáõÙ� (²Û¹ ËÙ�»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ) ³Ûó»ÉáõÙ »Ý 
ÙÇ³ÛÝ Ï³Ý³±Ûù:  
(²Ü¸ð²¸²èÜ²È ØÆ²ÚÜ ²ÚÜ ÊØ´ºðÆÜ, 
àðàÜò Ð²Ö²ÊàôØ ¾) 

²Úà ......................................................................................... 1
àâ ............................................................................................ 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ....................................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................................... 9 
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118 àñ¨¿ Ù»ÏÁ »ñ�¨¿ ³ñ·»É»±É ¿ Ò»½ Ñ³×³Ë»É Ñ³í³ùÇ 
Ï³Ù ÉÇÝ»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù: 
ºÂº ²Úà, Ð²ðòÜºÈ. 
à±í ¿ ³ñ·»É»É: ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð 
Ð²Ø²ä²î²êÊ²Ü ä²î²êÊ²ÜÜºðÀ 
 

âºÜ ²ð¶ºÈºÈ ..................................................................... 1
¼àô¶ÀÜÎºðÀ/²ØàôêÆÜÀ ............................................... 2
ÌÜàÔÜºðÀ ........................................................................... 3
²ØàôêÜàô/¼àô¶ÀÜÎºðàæ ÌÜàÔÜºðÀ ..................... 4
²ÚÈ,______________________________ .............................. 5
 

 

119 Ü»ñÏ³ÛáõÙë ¸áõù ³ÙáõëÝ³ó³±Í »ù, Ï³Ù 
ïÕ³Ù³ñ¹ ½áõ·ÁÝÏ»ñ áõÝ»±ù:  
 
ºÂº Ð²ðòìàÔÜ àôÜÆ îÔ²Ø²ð¸ 
¼àô¶ÀÜÎºð, Ð²ðòÜºÈ 
 ¸áõù ¨ Ò»ñ ½áõ·ÁÝÏ»ñÁ ÙÇ³ëÇ±Ý »ù ³åñáõÙ:  
 
 
 
  

ÜºðÎ²ÚàôØê ²ØàôêÜ²ò²Ì ºØ .........................1
 
²äðàôØ ºØ îÔ²Ø²ð¸àô Ðºî, ²ØàôêÜ²ò²Ì 
âºØ   ................ .............................................................3
ÜºðÎ²ÚàôØê àôÜºØ ØÞî²Î²Ü ¼àô¶ÀÜÎºð 

(êºè²Î²Ü Ð²ð²´ºðàôÂÚàôÜ), 
 ²äðàôØ ºÜø ²è²ÜÒÆÜ .................................4

 
ÜºðÎ²ÚàôØê ²ØàôêÜ²ò²Ì âºØ ¨ âºØ 

²äðàôØ îÔ²Ø²ð¸àô Ðºî (êºè²Î²Ü 
Ð²ð²´ºðàôÂÚàôÜ âàôÜºØ) ........................ 5 

� 
123 
 
� 
123 
 
 
 
� 
123 

120³ ¸áõù »ñ�¨¿ ³ÙáõëÝ³ó³Í »Õ»±É »ù Ï³Ù ³åñ»±É »ù 
ïÕ³Ù³ñ¹ ½áõ·ÁÝÏ»ñáç Ñ»ï:  
 

²Úà, ²ØàôêÜ²ò²Ì ºÔºÈ ºØ ...............................1
²Úà, ²äðºÈ ºØ îÔ²Ø²ð¸àô Ðºî, ´²Úò 

ºð´ºø âºØ  ²ØàôêÜ²òºÈ ............................3
 
àâ  .................................................................................. 5 

� 
121 
 
� 
121 
 

120� ºñ�¨¿ Ùßï³Ï³Ý ïÕ³Ù³ñ¹ ë»é³Ï³Ý ½áõ·ÁÝÏ»ñ 
áõÝ»ó»±É »ù:  

²Úà  ...............................................................................1
 
àâ ...................................................................................2 
 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............................9 

 
 
� 
Ø2 
 
� 
Ø2 

121� Ò»ñ í»ñçÇÝ ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ñ»ï Ñ³ñ³�»ñáõÃÛáõÝÝ 
³í³ñïí»É ¿ ³ÙáõëÝ³ÉáõÍáõÃÛ³±Ù� Ï³Ù 
³é³ÝÓÝ³Ý³Éá±í, Ã»± Ò»ñ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ 
Ù³Ñ³ó»±É ¿:  
 
 

²ØàôêÜ²ÈàôÌì²Ì  ................................................. 1
²è²ÜÒÜ²ò²Ì/Ðºè²ò²Ì ....................................... 2
²ÚðÆ²ò²Ì/¼àô¶ÀÜÎºðÀ Ø²Ð²ò²Ì ¾ ..............3
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................. 9 

 
 
� 
123 

122� ´³Å³ÝÙ³Ý/³é³ÝÓÝ³Ý³Éáõ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÁ ¸áõ±ù 
»ù »Õ»É, Ò»ñ ³ÙáõëÇ±ÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»±ñÁ, Ã»± ¸áõù 
»ñÏáõë¹ »ù áñáß»É, áñ å»ïù ¿ ³é³ÝÓÝ³Ý³ù:  

Ð²ðòìàÔÀ .................................................................. 1
²ØàôêÆÜÀ/¼àô¶ÀÜÎºðÀ ...................................... 2
ºðÎàôêÀ (Ð²ðòìàÔÜ àô ¼àô¶ÀÜÎºðÀ) ......... 3
 
²ÚÈ. ____________________________ ...................... 6
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ............................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................. 9 

 

123� Ò»ñ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù »ù 
³ÙáõëÝ³ó³Í »Õ»É ¨/Ï³Ù ³åñ»É ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ñ»ï 
ÙÇ³ëÇÝ: 
(²Ú¸ ÂìàôØ ÜºðÎ²ÚÆê ¼àô¶ÀÜÎºðÀ, 
ºÂº ØÆ²êÆÜ ºÜ ²äðàôØ) 

²ØàôêÜàôÂÚ²Ü/ØÆ²êÆÜ ²äðºÈàô ÂÆìÀ 
 .............................................................................. [   ][   ]
 ........................................................................ ºÂº “00”
 â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ......................................... 98
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ........................... 99 

 
 
� 
Ø2 

124� Ð³çáñ¹ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó»ñÁ  Ò»ñ Ý»ñÏ³ Ï³Ù 
³Ù»Ý³í»ñçÇÝ Ñ³ñ³�»ñáõÃÛ³Ý í»ñ³�»ñÛ³É »Ý: 
¸áõù ³åñ»±É »ù/³åñáõ±Ù »ù Ò»ñ 
³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç ÍÝáÕÝ»ñÇ Ï³Ù 
�³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ñ»ï: 

²Úà ................................................................................ 1
àâ ................................................................................... 2 
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ............................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................. 9 

 

125� ºÂº ÜºðÎ²ÚàôØê ¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ðºî ¾ 
²äðàôØ. ¸áõù ÑÇÙ³ ³åñáõ±Ù »ù Ò»ñ ÍÝáÕÝ»ñÇ 
Ï³Ù �³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ñ»ï:   
ºÂº ÜºðÎ²ÚàôØê ¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ðºî âÆ 
²äðàôØ. Ò»ñ í»ñçÇÝ Ñ³ñ³�»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
¸áõù ³åñáõ±Ù ¿Çù Ò»ñ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ï³Ù 
�³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï:  

²Úà ................................................................................ 1
àâ ................................................................................... 2
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ............................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................. 9 
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129 ¸áõù áñ¨¿ Ñ³ñë³ÝÛ³ó Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝ áõÝ»ó»±É »ù 
Ò»ñ ÙÇáõÃÛáõÝÁ å³ßïáÝ³å»ë ³Ùñ³·ñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: ÆÝãåÇëÇ± Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝ »ù áõÝ»ó»É:  
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð Ð²Ø²ä²î²êÊ²Ü 
ä²î²êÊ²ÜÜºðÀ 

àâ ØÆ ............................................................................ 1
ø²Ô. ²ØàôêÜàôÂÚàôÜ/¼²¶ê ............................ 2
ÎðàÜ²Î²Ü ²ØàôêÜàôÂÚàôÜ ............................ 3
²ì²Ü¸²Î²Ü ²ØàôêÜàôÂÚàôÜ ........................ 4
²ÚÈ. ............................................................................... 5
 

� 
Ø2 

130 à±ñ ÃíÇÝ ¿ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó»É: 
(ê² ìºð²´ºðàôØ ¾ ÜºðÎ²ÚÆê/ìºðæÆÜ 
Ð²ð²´ºðàôÂÚ²ÜÀ) 

î²ðºÂÆìÀ   ................................... [     ][     ][     ][     ]
â¶ÆîºØ .................................................................. 9998
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ....................... 9999 

 

131 ¸áõù ÇÝùÝ»±ñ¹ »ù ÁÝïñ»É Ò»ñ 
Ý»ñÏ³/³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ³ÙáõëÝáõÝ, Ù»Ï áõñÇ±ßÝ ¿ 
ÁÝïñ»É Ò»ñ ÷áË³ñ»Ý, Ã»± ÇÝùÝ ¿ ÁÝïñ»É Ò»½:  
 
ºÂº Ð²ðòìàÔÀ âÆ ÀÜîðºÈ, ÐàôÞàôØ. 
à±í ¿ ÁÝïñ»É Ò»ñ Ý»ñÏ³/³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ³ÙáõëÝáõÝ 
Ò»½ Ñ³Ù³ñ: 
 

ºðÎàôêÀ  .....................................................................1
Ð²ðòìàÔÜ ¾ ÀÜîðºÈ ..............................................2
Ð²ðòìàÔÆ ÀÜî²ÜÆøÜ ¾ ÀÜîðºÈ  ..................... 3
¼àô¶ÀÜÎºðÜ ¾ ÀÜîðºÈ ........................................ 4
¼àô¶ÀÜÎºðàæ ÀÜî²ÜÆøÜ ¾ ÀÜîðºÈ .............. 5
²ÚÈ. ____________________________  ..................... 6
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ............................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................. 9 

� 
133
* 
� 
133
* 

132 ØÇÝã¨ Ò»ñ Ý»ñÏ³/³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ³ÙáõëÝáõ Ñ»ï 
³ÙáõëÝ³Ý³ÉÁ, Ò»½ Ñ³ñóñ»É »Ý ³ñ¹Ûáù áõ½áõ±Ù »ù 
³ÙáõëÝ³Ý³É Ýñ³ Ñ»ï, Ã»± áã:  

²Úà  .......................................................................... 1
àâ ................................................................................... 2
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ............................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................. 9 

 

133 Ò»½ ³ÙáõëÝ³Ý³Éáõó ûÅÇï ïí»±É »Ý:  
 
 

²Úà ................................................................................ 1
àâ  ..................................................................................3
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ............................................8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................. 9 

� 
Ø.2 
� 
Ø.2 

134 Ò»ñ ûÅÇïÁ ³Ù�áÕçáíÇÝ ïí»±É »Ý, Ã»± ÙÇ Ù³ëÁ ¹»é 
åÇïÇ ï³Ý: 
 

²Ø´àÔæàìÆÜ îìºÈ ºÜ ......................................... 1
Ø²ê²Ø´ ºÜ îìºÈ ..................................................... 2
àâÆÜâ âºÜ îìºÈ ..................................................... 3
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ............................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................. 9 

 

135 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ù�, ÇÝã »ù Ï³ñÍáõÙ, ûÅÇïÇ ã³÷Á 
áõÝ»ó»É ¿ ¹ñ³Ï³±Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, áñ Ò»ñ 
³ÙáõëÇÝÁ ¨ Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÁ Ò»½ É³í í»ñ³�»ñ»Ý, 
�³ó³ë³Ï³±Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, Ã»± áã ÙÇ ÏáÝÏñ»ï 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: 

¸ð²Î²Ü ÜÞ²Ü²ÎàôÂÚàôÜ ................................. 1
´²ò²ê²Î²Ü ÜÞ²Ü²ÎàôÂÚàôÜ ........................ 2
àâ ØÆ ÜÞ²Ü²ÎàôÂÚàôÜ ...................................... 3
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ............................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................. 9 
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Ø²ê 2   ÀÜ¸Ð²Üàôð ²èàÔæàôÂÚàôÜ  

201� ÐÇÙ³ Ïáõ½»Ý³ÛÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó ï³É Ò»ñ 
³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ Ù³ëÇÝ: 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ù� Ò»ñ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 
Ï�ÝáõÃ³·ñ»ù áñå»ë ·»ñ³½³±Ýó, É³±í, �³í³ñ³±ñ, 
í³±ï, Ã»± ß³ï í³ï:  

¶ºð²¼²Üò  ............................................................... 1
È²ì ............................................................................... 2
´²ì²ð²ð ................................................................... 3
ì²î ............................................................................... 4
Þ²î ì²î ...................................................................... 5
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ........................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 9 

 

202� ÐÇÙ³ áõ½áõÙ »Ù Ñ³ñóÝ»É Ò»ñ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ ³Ýó³Í 4 ß³�³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ÆÝãå»±ë 
Ï�ÝáõÃ³·ñ»ù Ò»ñ ù³ÛÉ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ:  
ºë Ò»½ Ïï³Ù 5 ï³ñ�»ñ³Ï, ¹ñ³ÝóÇó á±ñÝ ¿ ³í»ÉÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ò»ñ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ. Î³ñá±Õ 
»ù ³ë»É, áñ ËÝ¹Çñ ãáõÝ»ù, ß³ï ùÇã ËÝ¹Çñ áõÝ»ù, 
áñáß ËÝ¹Çñ Ï³, ß³ï ËÝ¹ÇñÝ»ñ, Ã»± �áÉáñáíÇÝ ã»ù 
Ï³ñáÕ ù³ÛÉ»É: 

ÊÜ¸Æð âÎ² ............................................................... 1
Þ²î øÆâ ÊÜ¸ÆðÜºð ............................................. 2
àðàÞ ÊÜ¸ÆðÜºð.................................................... 3
Þ²î ÊÜ¸ÆðÜºð....................................................... 4
´àÈàðàìÆÜ âºØ Î²ðàÔ ø²ÚÈºÈ .................... 5
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ........................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 9 

 

203� ²Ýó³Í 4 ß³�³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áñ¨¿ ËÝ¹Çñ 
áõÝ»ó»±É  »ù Ò»ñ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë, 
ÇÝãå»ë ³ë»Ýù ³ßË³ï³ÉÇë, ëáíáñ»ÉÇë, ïÝ³ÛÇÝ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ù� ½�³Õí»ÉÇë, ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ï³Ù 
ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ïï³ñ»ÉÇë:  
ÊÝ¹ñáõÙ »Ù ÁÝïñ»É Ñ»ï¨Û³É 5 ï³ñ�»ñ³ÏÝ»ñÇó:  
Î³ñá±Õ »ù ³ë»É, áñ ËÝ¹Çñ ãÇ »Õ»É, ß³ï ùÇã ËÝ¹Çñ 
»ù áõÝ»ó»É, áñáß ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»ó»É »ù, ß³ï 
ËÝ¹ÇñÝ»ñ, Ã»± �áÉáñáíÇÝ ã»ù Ï³ñáÕ³ó»É Ï³ï³ñ»É 
ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ: 

ÊÜ¸Æð âÆ ºÔºÈ ...................................................... 1
Þ²î øÆâ ÊÜ¸ÆðÜºð ............................................. 2
àðàÞ ÊÜ¸ÆðÜºð.................................................... 3
Þ²î ÊÜ¸ÆðÜºð....................................................... 4
âºØ Î²ðàÔ Î²î²ðºÈ êàìàð²Î²Ü ¶àðÌºð..
 ....................................................................................... 5
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ........................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 9 

 

204� ²Ýó³Í 4 ß³�³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¸áõù ó³í»ñ Ï³Ù 
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ áõÝ»ó»±É »ù:  
ÊÝ¹ñáõÙ »Ýù ÁÝïñ»É Ñ»ï¨Û³É 5 ï³ñ�»ñ³ÏÝ»ñÇó:  
Î³ñá±Õ »ù ³ë»É �áÉáñáíÇÝ, ÙÇ Ã»Ã¨ ó³í Ï³Ù 
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ, ã³÷³íáñ, áõÅ»Õ Ï³Ù 
³Ýï³Ý»ÉÇ ó³í Ï³Ù ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ:  

àâ ØÆ ò²ì Î²Ø ²ÜÐ²Ü¶êîàôÂÚàôÜ ............. 1
ØÆ ÂºÂºì ò²ì Î²Ø ²ÜÐ²Ü¶êîàôÂÚàôÜ ... 2
â²ö²ìàð ò²ì Î²Ø ²ÜÐ²Ü¶êîàôÂÚàôÜ..... 3
àôÄºÔ ò²ì Î²Ø ²ÜÐ²Ü¶êîàôÂÚàôÜ ........... 4
²Üî²ÜºÈÆ ò²ì Î²Ø ²ÜÐ²Ü¶êîàôÂÚàôÜ ... 5
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ........................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 9 

 

205� ²Ýó³Í 4 ß³�³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ò»ñ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý 
Ï³Ù Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñ 
áõÝ»ó»±É »ù:  
ÊÝ¹ñáõÙ »Ýù ÁÝïñ»É Ñ»ï¨Û³É 5 ï³ñ�»ñ³ÏÝ»ñÇó:  
Î³ñá±Õ »ù ³ë»É áã ÙÇ ËÝ¹Çñ, ß³ï ùÇã ËÝ¹ÇñÝ»ñ, 
ß³ï ËÝ¹ÇñÝ»ñ, Ã»± ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ¨ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý 
ã³÷³½³Ýó ß³ï ËÝ¹ÇñÝ»ñ: 

àâ ØÆ ÊÜ¸Æð ........................................................... 1
Þ²î øÆâ ÊÜ¸Æð ...................................................... 2
àðàÞ ÊÜ¸Æð ºð ...................................................... 3
Þ²î ÊÜ¸Æð ............................................................... 4
â²ö²¼²Üò Þ²î ÐÆÞàÔàôÂÚ²Ü ÊÜ¸ÆðÜºð
 ....................................................................................... 5
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ........................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 9 

 

206� ²Ýó³Í 4 ß³�³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¸áõù áõÝ»ó»±É »ù. 
 
³)  øáñ 
�)  Ð»ßïáó³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
 
³)  øáñ 
�)  ÐºÞîàò²ÚÆÜ 

²ðî²¸ðàôÂÚàôÜÜºð 

²Úà 
 

1 
1 

àâ 
 

2 
2 

â¶ 
 

8 
8 

 

207� ²Ýó³Í 4 ß³�³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¸áõù ¹»Õáñ³Ûù 
ÁÝ¹áõÝ»±É »ù. 
 
³)   Ñ³Ý·ëï³Ý³Éáõ Ï³Ù ùÝ»Éáõ, 
�)    ó³íÁ Ñ³Ý·ëï³óÝ»Éáõ, 
·)     ïËáõñ Ï³Ù ×Ýßí³Í ã½·³Éáõ Ñ³Ù³ñ:  
Úàôð²ø²ÜâÚàôðÆ Ð²Ø²ð, ²Úà-Ç ¸ºäøàôØ, 
ÐàôÞàôØ. 
Æ±Ýã Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ù�: Ø»Ï Ï³Ù »ñÏáõ 
³Ý·³±Ù, ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³±Ù,Ã»± Ñ³×³Ë: 
 

 
 
 
 
 
³)   øÜ²´ºð 
�)   ò²ì²¼ðÎàÔ 
·)    îÊðàôÂÚ²Ü 

Ð²Ø²ð 
 
 

àâ
 
 
 
 

1 
1 
1 

ØºÎ 
Î²Ø 

ºðÎàô 
²Ü¶²Ø 

 
2 
2 
2 

ØÆ 
ø²ÜÆ 

²Ü¶²Ø
 
 

3 
3 
3 

Ð²Ö²
Ê 
 
 
 

4 
4 
4 
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208� ²Ýó³Í 4 ß³�³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ò»½ í³ï ½·³Éáõ 
å³ï×³éáí ¸áõù ¹ÇÙ»±É »ù �ÅßÏÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ù³ëÝ³·»ïÇ, 
Ï³Ù ³í³Ý¹³Ï³Ý �ÅßÏáõÃÛ³Ù� �áõÅáÕÇ: 
 
ºÂº ²Úà. àõ±Ù »ù ¹ÇÙ»É: 
 
ÐàôÞàôØ. àñ¨Çó¿ ³ÛÉ ³ÝÓÇ ÝáõÛÝå»ë ¹ÇÙ»±É »ù:   

àâ ØºÎÆ âºØ ¸ÆØºÈ ................................................... 1
 
´ÄÞÎÆ. ..............................................................................2 
´àôÄøàôÚðÆ (ú¶Ü²Î²ÜÆ)  ...................................... 3
Ø²ÜÎ²´²ðÒàôÐàô  ...................................................... 4
´àôÄÊàðÐð¸²îàô ....................................................... 5
¸ºÔ²¶àðÌÆ ................................................................... 6
²ì²Ü¸²Î²Ü ´ÄÎàôÂÚ²Ø´ ´àôÄàÔÆ  ............... 7
²ì²Ü¸²Î²Ü Ø²ÜÎ²´²ðÒÆ  .................................... 8
 
²ÚÈ. _________________________________ .................. 9 

 

209� Ð³çáñ¹ Ñ³ñó»ñÁ í»ñ³�»ñáõÙ »Ý ³ÛÉ ëáíáñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, 
áñ ÙÇ·áõó» ³ÝÑ³Ý·ëï³óñ»É »Ý Ò»½ ³Ýó³Í 4 ß³�³ÃÝ»ñÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ: ºÃ» áõÝ»ó»É »ù ³Û¹ ËÝ¹ÇñÁ ³Ýó³Í 4 ß³�³ÃÝ»ñÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ, å³ï³ëË³Ý»ù §³Ûá¦: ºÃ» ã»ù áõÝ»ó»É ³Û¹ ËÝ¹ÇñÁ 
³Ýó³Í 4 ß³�³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, å³ï³ëË³Ý»ù §áã¦: 
 
³)   Ð³×³±Ë »ù ·ÉË³ó³í»ñ áõÝ»ÝáõÙ: 
�)   ì³±ï ³ËáñÅ³Ï áõÝ»ù: 
·)   ì³±ï »ù ùÝáõÙ: 
¹)   Ð»±ßï »ù í³Ë»ÝáõÙ: 
 
»)   Ò»ñ  Ó»éù»ñÁ ¹áÕáõ±Ù »Ý: 
½) Ü»ñí³ÛÝ³ó³Í, É³ñí³Í Ï³Ù ³ÝÑ³Ý·Ç±ëï »ù ½·áõÙ Ò»½: 
¿)   ì³±ï Ù³ñëáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»ù: 
Á)   Ðëï³Ï Ùï³Í»Éáõ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ áõÝ»±ù: 
 
Ã)   ¸áõù Ò»½ ¹Å�³±Ëï »ù ½·áõÙ: 
Å)   êáíáñ³Ï³ÝÇó ³í»ÉÇ Ñ³×³±Ë »ù É³óáõÙ: 
Ç)   ¸Åí³±ñ ¿ Ò»½ Ñ³×áõÛù ëï³Ý³É Ò»ñ ³Ù»ÝûñÛ³ ·áñÍ»ñÇó: 
É)   ¸Åí³ñ³Ýáõ±Ù »ù áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»É: 
 
Ë)   Ò»ñ ³Ù»ÝûñÛ³ ³ßË³ï³ÝùÁ ïáõÅáõ±Ù ¿: 
 
Í)   â»ù Ï³ñáÕ³Ýáõ±Ù û·ï³·³ñ ÉÇÝ»É ÏÛ³ÝùáõÙ: 
Ï)  Îáñóñ»±É »ù Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ �³Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å, áñ 

ëáíáñ³�³ñ Ñ³×áõÛù ¿ÇÝ Ò»½ å³ï×³éáõÙ:  
Ñ)   Ò»½ ³ÝåÇï³Ý Ù³ñ¹ »±ù ½·áõÙ:  
 
Ó)   ÎÛ³ÝùÇÝ í»ñç ï³Éáõ ÙÇïù áõÝ»ó»±É »ù:  
Õ)   ²ÝÁÝ¹Ñ³ï Ñá·Ý³±Í »ù ½·áõÙ: 
×)   êï³ÙáùëáõÙ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ »±ù ½·áõÙ: 
Ù)   Þáõ±ï »ù Ñá·ÝáõÙ:  

 
 
 

 
 
 
³)   ¶ÈÊ²ò²ìºð 
�)   ²ÊàðÄ²Î 
·)   ì²î øÜºÈ 
¹)   ì²Êºò²Ì 
 
 
»)   ÒºèøºðÆ ¸àÔ 
½)   Üºðì²ÚÆÜ 
¿)   Ø²ðêàÔàôÂÚàôÜ 
Á)   Øî²ÌºÈ 
 
Ã)   ¸Ö´²Êî 
Å)   Þ²î È²òºÈ 
Ç)   Ð²ÖàôÚø âêî²Ü²È 
É)   àðàÞàôØÜºð 
 
Ë)   îàôÄàôØ ¾       

²ÞÊ²î²ÜøÀ 
Í)   ú¶î²Î²ð Ø²ê 
Ï)   ÎàðºÈ ¾ 

Ðºî²øðøðàôÂÚàôÜÀ 
Ñ)   ²ÜäÆî²Ü 
 
Ó)  ìºðæ î²È ÎÚ²ÜøÆÜ 
Õ)   Ðà¶Ü²Ì ÈÆÜºÈ 
×)   êî²Øàøê 
Ù)   Þàôî Ðà¶ÜºÈ 

 
 
 
 

²Úà 
 

1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

 
 
 
 

àâ 
 
2 
2 
2 
2 
 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
 
 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

 

210� øÇã ³é³ç Ëáë»óÇÝù ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñ Ï³ñáÕ 
¿ÇÝ ³ÝÑ³Ý·ëï³óñ³Í ÉÇÝ»É Ò»½ ³Ýó³Í 4 
ß³�³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: àõ½áõÙ »Ù ÑÇÙ³ Ò»½ 
Ñ³ñóÝ»É. Ò»ñ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñ�¨¿ áõÝ»ó»±É »ù 
ÏÛ³ÝùÇÝ í»ñç ï³Éáõ ÙÇïù:    

²Úà  ................................................................... 1 
àâ    ................................................................... 2 
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 
�212 

211� ºñ�¨¿ ÷áñÓ»±É »ù ÇÝùÝ³ëå³Ý ÉÇÝ»É:  ²Úà  ................................................................... 1 
àâ  ................................................................... 2 
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 

212� ²Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ 
ï³ñ»±É »ù (�³óÇ Ï»ë³ñÛ³Ý Ñ³ïáõÙÇó): 

²Úà ............................................................................ 1
àâ ............................................................................... 2
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ........................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ......................... 9 

 

213� ²Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áñ¨¿ ·Çß»ñ 
ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ ³±Ýó »ù Ï³óñ»É ÑÇí³Ý¹ ÉÇÝ»Éáõ 
å³ï×³éáí (�³óÇ ÍÝÝ¹³�»ñ»Éáõó): 
ºÂº ²Úà. ù³ÝÇ± ·Çß»ñ ³Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ: 

¶ÆÞºð ÐÆì²Ü¸²ÜàòàôØ   ................ [    ][    ] 
àâ ØÆ  .................................................................. 00 
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ................................... 98 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................... 99 
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214� ¸áõù ÑÇÙ³ ÍËáõÙ »ù....  
1.� ³Ù»Ý û±ñ  
2.� »ñ�»±ÙÝ  
3.� �áÉáñáíÇ±Ý  
 

²ØºÜ úð ............................................................... 1 
ºð´ºØÜ ................................................................ 2 
´àÈàðàìÆÜ ........................................................ 3 
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

�216 
�216 
 

215� ¸áõù Ò»ñ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñ�¨¿ ÍË»±É »ù: ºñ�¨¿ 
ÍË»±É »ù` 
1.� ³Ù»Ý ûñ  (ÍË»É »ù ·áÝ» ûñÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù) 
2.� »ñ�»ÙÝ (³éÝí³½Ý 100 ÍË³Ëáï, �³Ûó áã ³Ù»Ý 

ûñ) 
3.� �áÉáñáíÇÝ (�áÉáñáíÇÝ, Ï³Ù ³Ù�áÕç ÏÛ³ÝùÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ 100 ÍË³ËáïÇó ùÇã)� 

²ØºÜ úð ............................................................... 1 
ºð´ºØÜ ................................................................ 2 
´àÈàðàìÆÜ ........................................................ 3 
 
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 
 
 
 
 
 
 

216� Æ±Ýã Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ù� »ù á·»ÉÇó ËÙÇãù 
û·ï³·áñÍáõÙ: ²ë»Ýù` 
1.� ³Ù»Ý ûñ, Ï³Ù ·ñ»Ã» ³Ù»Ý ûñ 
2.� ß³�³ÃÁ  Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ³Ý·³Ù 
3.� ³ÙÇëÁ 1 – 3 ³Ý·³Ù 
4.� »ñ�»ÙÝ, ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³ÙÇó ùÇã 
5.� »ñ�»ù 
 

 
²ØºÜ úð Î²Ø ¶ðºÂº ²ØºÜ úð .................. 1 
Þ²´²ÂÀ ØºÎ Î²Ø ºðÎàô ²Ü¶²Ø .............. 2 
²ØÆêÀ 1 – 3 ²Ü¶²Ø .......................................... 3 
²ØÆêÀ ØºÎ ²Ü¶²ØÆò øÆâ ........................... 4 
ºð´ºø  ................................................................... 5 
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 
 
 
 
 
 
�Ø.3 

217� ²Ýó³Í 4 ß³�³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÛÝ ûñ»ñÇÝ, »ñ� 
ËÙ»É »ù, Ùáï³íáñ³å»ë Ç±Ýã ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý á·»ÉÇó 
ËÙÇãù »ù ëáíáñ³�³ñ ËÙ»É ûñ³Ï³Ý:  

ÊØÆâøÆ ø²Ü²ÎÀ  ................................ [     ][     ] 
²Üò²Ì 4 Þ²´²ÂÜºðÆ ÀÜÂ²òøàôØ àâ ØÆ 
à¶ºÈÆò ÊØÆâø .................................................. 00
 

 

218� ²Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ»ï¨Û³É 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ Í³·»±É ¿ Ò»ñ ËÙ»Éáõ Ñ»ï 
Ï³åí³Í. 
³)  ¹ñ³ÙÇ ËÝ¹Çñ 
�)   ³éáÕç³Ï³Ý ËÝ¹Çñ 
·)   ÁÝï³ÝÇùÇ Ï³Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ÏáÝýÉÇÏï 
¹)   å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï ËÝ¹ÇñÝ»ñ 

(ëñ×³ñ³ÝÇ ï»ñ/áëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝ, ¨ ³ÛÉÝ) 
x)   ³ÛÉ, �ÝáõÃ³·ñ»ù: 
 
 

 
 
³)  ¸ð²ØÆ ÊÜ¸Æð 
�)  ²èàÔæ²Î²Ü ÊÜ¸Æð 
·)  ÀÜî²ÜÆøÆ Î²Ø 

ÀÜÎºðÜºðÆ Ðºî 
ÎàÜüÈÆÎî  

¹)  äºî²Î²Ü Ø²ðØÆÜÜºðÆ 
Ðºî ÊÜ¸Æð Üºð 

x) ²ÚÈ. _________________ 

²Úà 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 

àâ 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
2 
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Ø²ê 3  ìºð²ðî²¸ðàÔ²Î²Ü ²èàÔæàôÂÚàôÜ 

 ÐÇÙ³ áõ½áõÙ »Ù Ñ³ñó»ñ ï³É ³ÛÝ �áÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñ Ï³ñáÕ ¿Çù áõÝ»Ý³É Ò»ñ ÏÛ³ÝùÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ: 

 

301� ¸áõù »ñ�¨¿ ÍÝÝ¹³�»ñ»±É »ù: ø³ÝÇ± »ñ»Ë³ »ù áõÝ»ó»É, áñ 
Ï»Ý¹³ÝÇ »Ý ÍÝí»É: (²Ú¸ ÂìàôØ ²ÚÜ ÌÜàôÜ¸ÜºðÀ, 
ºð´ ºðºÊ²Ü ºðÎ²ð âÆ ²äðºÈ) 

ÌÜì²Ì ºðºÊ²ÜºðÆ ø²Ü²ÎÀ ........... [    ][    ] 
                                    ºÂº 1 Î²Ø ²ìºÈÆ       . �
àâ ØÆ  ................................................................... 00  

 
�303 

302� ¸áõù »ñ�¨¿ ÑÕÇ³ó»±É »ù: 
 

²Úà ......................................................................... 1
àâ ............................................................................ 2
ØÆ ¶àôòº/Ð²Øà¼ì²Ì âºØ ............................. 3
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ...................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

�304 
�310 
�310 
�310 
�310 

303� ø³ÝÇ± »ñ»Ë³ »ù áõÝ»ó»É, áñáÝù áÕç »Ý ÑÇÙ³: 
¶ð²Üòºø  ÂÆìÀ 

ºðºÊ²Üºð   ............................................ [     ][     ]
àâ ØÆ  ................................................................... 00 

 
 

304� ºñ�¨¿ áõÝ»ó»±É »ù ïÕ³ Ï³Ù ³ÕçÇÏ, áñ Ï»Ý¹³ÝÇ »Ý 
ÍÝí»É, �³Ûó Ñ»ïá Ù³Ñ³ó»É »Ý: ò³ÝÏ³ó³Í ï³ñÇùáõÙ: 
ºÂº àâ, ÐàôÞàôØ. »Õ»±É ¿ »ñ»Ë³, áñ ÍÝí»ÉÇë ×ã³ó»É ¿ 
Ï³Ù ÏÛ³ÝùÇ Ýß³ÝÝ»ñ ¿ óáõÛó ïí»É, �³Ûó ³åñ»É ¿ ÙÇ³ÛÝ 
ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù Ï³Ù ûñ: 

²Úà  .................................................................. 1
àâ  ........................................................................... 2
 
 

 
�306 

305� ³)   ø³ÝÇ± áñ¹Ç ¿ Ù³Ñ³ó»É: 
�)   ø³ÝÇ± ¹áõëïñ ¿ Ù³Ñ³ó»É: 
(ê² ìºð²´ºðàôØ ¾ ´àÈàð î²ðÆøÜºðÆÜ) 

³) Ø²Ð²ò²Ì àð¸ÆÜºð   ..................... [     ][     ]
�) Ø²Ð²ò²Ì ¸àôêîðºð ....................... [     ][     ]
ºÂº âÎ² Øàôîø²¶ðºÈ §00¦ 

 

306� Ò»ñ �áÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ï»Ýë³�³Ý³Ï³Ý Ñ³ÛñÁ Ýáõ±ÛÝ ¿ 
(¿ñ), Ã»± ï³ñ�»ñ »Ý (¿ÇÝ): 
 

ÜàôÚÜÀ ................................................................. 1
î²ð´ºð .................................................................. 2
àâ ØÆ (ÎºÜ¸²ÜÆ ºðºÊ² ºð´ºø âºØ 
àôÜºòºÈ) .............................................................. 7
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ...................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 
 
� 308 
 

307� Ò»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇó ù³ÝÇ±ëÝ »Ý ëï³ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
û·ÝáõÃÛáõÝ Çñ»Ýó ÑáñÇó (Ñ³Ûñ»ñÇó): àã Ù»±ÏÁ, áÙ³±Ýù, 
Ã»± �áÉáñÁ: 
 
ºÂº ØÆ²ÚÜ ØºÎ ºðºÊ² ¾ ºì Ü² ²êàôØ ¾ §²Úà¦ 
Îà¸À §3¦  (§´àÈàðÀ¦); 

àâ ØºÎÀ ................................................................ 1
àØ²Üø ................................................................... 2
´àÈàðÀ .................................................................. 3
âÎ²  ........................................................................ 7
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ...................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 

308� ø³ÝÇ± ³Ý·³Ù »ù ÑÕÇ³ó»É: Ü»ñ³éÛ³É ³ÛÝ 
ÑÕÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý ³í³ñïí»É Ï»Ý¹³ÝÇ ÍÝáõÝ¹áí, 
¨ »Ã» ÑÇÙ³ ÑÕÇ »ù, Ý³¨ Ý»ñÏ³ ÑÕÇáõÃÛáõÝÁ:  
ÐàôÞàôØ. ø³ÝÇ± ÑÕÇáõÃÛáõÝ ¿ »Õ»É »ñÏíáñÛ³Ï, 
»éíáñÛ³Ï: 

³) ÐÔÆàôÂÚàôÜÜºðÆ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÂÆìÀ. [   
][   ] 
�) ºðÎìàðÚ²ÎÜºðàì  ÐÔÆàôÂÚàôÜÜºðÀ  
[    ] 
·) ºèìàðÚ²ÎÜºðàì ÐÔÆàôÂÚàôÜÜºðÀ....
 .............................................................................. [    ] 

 

309� ºñ�¨¿ áõÝ»ó»±É »ù ÑÕÇáõÃÛáõÝ, áñ íÇÅ»É »ù Ï³Ù åïáõÕÁ 
Ù³Ñ³ó»É ¿:  
ÐàôÞàôØ. ø³ÝÇ± ³Ý·³Ù »ù íÇÅ»É, ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù ¿ 
åïáõÕÁ Ù³Ñ³ó»É, ¨ ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù »ù ÁÝ¹Ñ³ï»É 
ÑÕÇáõÃÛáõÝÁ: 
 

³)  ìÆÄàôØ   ............................................ [     ][     ]
�)  Ø²Ð²ò²Ì äîàôÔ    ........................... [     ][     ]
·) ÐÔÆàôÂÚ²Ü ÀÜ¸Ð²îàôØÜºð ..... [     ][     ]
 
ºÂº âÎ² Øàôîø²¶ðºÈ §00¦ 

 

310� ¸áõù ÑÇÙ³ ÑÕÇ± »ù: ²Úà ......................................................................... 1
àâ ............................................................................ 2
ØÆ¶àôòº ............................................................... 3 

� ² 
� ´ 
� ´ 

 
Î²î²ðºø ²-Ý Î²Ø ´-Ý.                   ºÂº ÐÆØ² ÐÔÆ ¾ ==> 
 
 
                                                     ºÂº ÐÆØ² ÐÔÆ â¾ ==> 
 
Ð²Øà¼ìºø, àð ¶àôØ²ðÀ ÜàôÚÜ ¾ êî²òìàôØ: ºÂº âÆ 
êî²òìàôØ ÜàðÆò ºì ÖÆÞî öàðÒºø:  

 
²    [301]  ____  +  [309 ³+�+·]  _____ + 1 = 
       [308³] ____+ [308�] ____ + [ 2x308·] ____ =  ___ 
 
´    [301]  ____  +  [309 ³+�+·]  _____  = 
       [308³] _____+ [308�] ____ + [ 2x308·] ____ = ___ 
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311� ºñ�¨¿ û·ïí»±É »ù ÇÝã-áñ ÙÇçáóÇó, Ï³Ù ÷áñÓ»±É »ù ÇÝã áñ 
Ï»ñå Ñ»ï³Ó·»É Ï³Ù Ëáõë³÷»É ÑÕÇáõÃÛáõÝÇó: 

²Úà .................................................................. 1
àâ  .................................................................... 2
ºð´ºø âºØ ÎºÜ²ÎòºÈ   .......................... 3
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ .............................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............. 9 

 
�315 
�Ø.5 

312� ²ÛÅÙ ÇÝã-áñ �³Ý ³Ýáõ±Ù »ù Ï³Ù ÇÝã-áñ Ù»Ãá¹ 
û·ï³·áñÍáõ±Ù »ù Ñ»ï³Ó·»Éáõ Ï³Ù Ëáõë³÷»Éáõ 
ÑÕÇáõÃÛáõÝÇó:  

²Úà .................................................................. 1
àâ ..................................................................... 2
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ .............................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............. 9 

 
�315 

313� Æ±Ýã (ÑÇÙÝ³Ï³Ý) Ù»Ãá¹ »ù ³ÛÅÙ ÏÇñ³éáõÙ: 
 
ºÂº ØºÎÆò ²ìºÈ ¾ ÀÜ¸¶ÌºÈ ØÆ²ÚÜ 
ÐÆØÜ²Î²Ü ØºÂà¸À 

Ð²´ºð ........................................................... 01
Üºð²ðÎàôØÜºð ....................................... 02
ÆØäÈ²Üî (ÜàðäÈ²Üî) .......................... 03
Üºð²ð¶²Ü¸²ÚÆÜ ä²ðàôÚð .............. 04
¸Æ²üð²¶Ø²/öðöàôð/¸àÔ¸àÔ ........ 05
úð²òàôò²ÚÆÜ ØºÂà¸ .......................... 06
Î²Ü²òÆ ìÆð²Ð²î²Î²Ü ²ØÈ²òàôØ . 07
ä²Ðä²Ü²Î ................................................. 08
îÔ²Ø²ð¸àô ìÆð²Ð²î²Î²Ü 
²ØÈ²òàôØ ................................................... 09
ÀÜ¸Ð²îì²Ì ²Îî ...................................... 10
 
´àôÚêºð ..................................................... 11
²ÚÈ. ___________________________ ........ 96
 
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ ............................ 98
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............ 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
�315 
�315 
�315 

314� Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ ·ÇïÇ±, áñ ¸áõù 
ÏÇñ³éáõÙ »ù ³Û¹ Ù»Ãá¹: 

²Úà .................................................................. 1
àâ ..................................................................... 2
ÜºðÎ²ÚàôØê ¼àô¶ÀÜÎºð âàôÜºØ  .. 7
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ .............................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............. 9 

 

315� Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë/³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ »ñ�¨¿ 
Ññ³Å³ñí»±É ¿ ÏÇñ³é»É  Ù»Ãá¹Ý»ñ Ï³Ù ÷áñÓ»±É ¿ ³ñ·»É»É 
Ò»½ ÏÇñ³é»Éáõ Ù»Ãá¹ ÑÕÇáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

²Úà .................................................................. 1
àâ   ................................................................... 2
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ .............................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............. 9 

 
�317 
�317 
�317 

316� Æ±Ýã Ó¨áí ¿ Ý³ Ò»½ Ñ³ÛïÝ»É, áñ ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ 
ÑÕÇáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ:  
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð Ð²Ø²ä²î²êÊ²Ü 
ä²î²êÊ²ÜÜºðÀ 

²êºò, àð âÆ ÀÜ¸àôÜàôØ ....................... 1
´Ô²ìºò/´²ðÎ²ò²ì ................................. 2
êä²èÜ²ò ÌºÌºÈ ....................................... 3
êä²èÜ²ò Ðºè²Ü²È/ÆÜÒ î²ÜÆò 

¸àôðê ²ÜºÈ ............................................ 4
ÌºÌºò ÆÜÒ/Ð²ðÒ²Îìºò ìð²ê ............. 5
ÊÈºò Î²Ø ìºð²òðºò ØºÂà¸À ........... 6
 
²ÚÈ  ................................................................. 7 

 

317� ´³óÇ ³ÛÝ ³Ù»ÝÇó, ÇÝã ÇÝÓ ³ë»óÇù, ÑÇÙ³ áõ½áõÙ »Ù ÙÇ 
ù³ÝÇ Ñ³ïáõÏ Ñ³ñó»ñ ï³É å³Ñå³Ý³ÏÝ»ñÇ 
í»ñ³�»ñÛ³É:   
Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë/³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ½áõ·ÁÝÏ»ñáç Ñ»ï »ñ�¨¿ 
å³Ñå³Ý³Ï û·ï³·áñÍ»±É »ù:  
 

²Úà .................................................................. 1
àâ ..................................................................... 2
 
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ .............................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............. 9 

 
�318 

317³ ì»ñçÇÝ ³Ý·³Ù Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë/³Ù»Ý³í»ñçÇÝ 
½áõ·ÁÝÏ»ñáç Ñ»ï ë»ùëáí ½�³Õí»ÉÇë å³Ñå³Ý³Ï 
û·ï³·áñÍ»±É »ù:  

²Úà .................................................................. 1
àâ ..................................................................... 2
 
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ .............................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............. 9 

 

318� ºñ�¨¿ Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë/³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ½áõ·ÁÝÏ»ñáçÁ 
ËÝ¹ñ»±É »ù å³Ñå³Ý³Ï û·ï³·áñÍ»É:  

²Úà .................................................................. 1
àâ ..................................................................... 2
 
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ .............................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............. 9 
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319� Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë/³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ »ñ�¨¿ 
Ññ³Å³ñí»±É ¿ å³Ñå³Ý³Ï û·ï³·áñÍ»Éáõó:  
  

²Úà .................................................................. 1
àâ  .................................................................... 2
 
â¶ÆîºØ/ âºØ ÐÆÞàôØ .............................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............. 9
 

 
�Ø.4 
 
�Ø.4 
�Ø.4 
 

320� Æ±Ýã Ó¨áí ¿ Ý³ Ò»½ Ñ³ÛïÝ»É, áñ ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ 
å³Ñå³Ý³ÏÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ: 
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð Ð²Ø²ä²î²êÊ²Ü 
ä²î²êÊ²ÜÜºðÀ 

²êºò, àð âÆ ÀÜ¸àôÜàôØ ....................... 1
´Ô²ìºò/´²ðÎ²ò²ì ................................. 2
êä²èÜ²ò ÌºÌºÈ  ...................................... 3
êä²èÜ²ò Ðºè²Ü²È/ÆÜÒ î²ÜÆò 

¸àôðê ²ÜºÈ ............................................ 4
ÌºÌºò ÆÜÒ/Ð²ðÒ²Îìºò ìð²ê ............. 5
ÊÈºò Î²Ø ìºð²òðºò ØºÂà¸À ........... 6
ÆÜÒ ØºÔ²¸ðºò ²ÜÐ²ì²î²ðÆØ/ì²î 
ÎÆÜ ÈÆÜºÈàô Øºæ ..................................... 7
ÌÆÌ²Ôºò/ÆÜÒ Èàôðæ âÀÜ¸àôÜºò ..... 8
²ê²ò, ¸ð² Î²ðÆøÀ âÎ² ......................... 9
 
²ÚÈ. ............................................................... 10 
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Ø²ê 4   ºðºÊ²Üºð    

êîàô¶Æâ Ð²ðò. 
Ð. 308 
 
(Ù4ÍÙ)  

àðºì¾ ÎºÜ¸²ÜÆ ÌÜàôÜ¸ 
               [   ] 
                 � 
(1)

        àâ ØÆ ÎºÜ¸²ÜÆ ÌÜàôÜ¸      [   ]  � 
 
 
(2)

�Ø.5 

401� ºë áõ½áõÙ »Ù Ñ³ñóÝ»É Ò»ñ í»ñçÇÝ ÍÝÝ¹³�»ñáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ (Î»Ý¹³ÝÇ ÍÝáõÝ¹Ç Ù³ëÇÝ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó ³Û¹ 
»ñ»Ë³Ý ÑÇÙ³ Ï»Ý¹³ÝÇ ¿, Ã» áã): ²Û¹ »ñ»Ë³Ý »±ñ� ¿ 
ÍÝí»É: 

úð             ........................................... [     ][     ] 
²ØÆê       ........................................... [     ][     ] 
î²ðÆ         ........................... [     ][     ][     ][     ] 

 

402� Ò»ñ í»ñçÇÝ »ñ»Ë³ÛÇ ³ÝáõÝÝ Ç±Ýã ¿/¿ñ:  
 
(²ÜàôÜÀ) ³ÕçÇ±Ï ¿, Ã»± ïÕ³:  

²ÜàôÜ. ____________________ 
 
îÔ² .................................................................... 1
²ÔæÆÎ .............................................................. 2 

 

403� Ò»ñ í»ñçÇÝ »ñ»Ë³Ý (²ÜàôÜÀ) ¹»é Ï»Ý¹³ÝÇ ¿: ²Úà .................................................................... 1
àâ ....................................................................... 2 

 
�405 

404� ø³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý ¹³ñÓ³í (²ÜàôÜÀ) Çñ í»ñçÇÝ 
ï³ñ»¹³ñÓÇÝ: 
Èð²òÜºÈ î²ðÆøÀ Àêî Èð²ò²Ì î²ðÆÜºðÆ 
êîàô¶ºÈ î²ðÆøÀ ÌÜÜ¸Ú²Ü Âìàì 

î²ðÆøÀ î²ðºÂìºðàì       .............. [    ][    ]
 ºÂº 1 î²ðÆÜ ¸ºè âÆ Èð²òºÈ  ............. 00 

�406 
�406 

405� ø³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ (²ÜàôÜÀ), »ñ� Ý³ Ù³Ñ³ó³í: î²ðºÎ²Ü    ............................................. [   ][   ]
²Øê²Î²Ü  (ºÂº 1 î²ðºÎ²ÜÆò öàøð ¾ )
 ................................................................... [   ][   ]
úð²Î²Ü (ºÂº 1 ²Øê²Î²ÜÆò öàøð ¾) .. [   
][   ] 

 

406� êîàô¶ºÈ, Âº ²ð¸Úàø ìºðæÆÜ ºðºÊ²Ü ÌÜìºÈ 
¾  (Ð 401-áõÙ) Øàî²ìàð²äºê 5 î²ðÆ ²è²æ 
 

5 Î²Ø ²ìºÈÆ î²ðÆÜºð ²è²æ .................. 1
5 î²ðàôò øÆâ ................................................. 2 

�417 

407� àõ½áõÙ »Ù Ñ³ñóÝ»É Ò»ñ í»ñçÇÝ ÑÕÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ºñ� 
ÑÕÇ³ó³ù ³Ûë »ñ»Ë³Ûáí (²ÜàôÜÀ), ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï 
áõ½áõ±Ù ¿Çù ÑÕÇ³Ý³É, áõ½áõÙ ¿Çù ÙÇ ùÇã áõ±ß ÑÕÇ³Ý³É, 
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë (³ÛÉ¨ë) »ñ»Ë³ ã¿Çù áõ½áõ±Ù, Ã»± ³Ù»Ý 
¹»åùáõÙ ¹»Ù ã¿Çù: 

àô¼àôØ ¾Æ ÐÔÆ²Ü²È ................................... 1
²ìºÈÆ àôÞ ....................................................... 2
ºðºÊ²Üºð â¾Æ àô¼àôØ ............................ 3
²ØºÜ ¸ºäøàôØ ¸ºØ â¾Æ .......................... 4
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ .................................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9 

 

408� ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñ� ÑÕÇ³ó³ù ³Ûë »ñ»Ë³Ûáí (²ÜàôÜÀ) 
Ò»ñ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ áõ½áõ±Ù ¿ñ, áñ ¹áõù ÑÕÇ³Ý³ù, 
³í»ÉÇ áõ±ß ÑÕÇ³Ý³ù, (³ÛÉ¨ë) »ñ»Ë³ ã¿ñ áõ½áõ±Ù, Ã»± ³Ù»Ý 
¹»åùáõÙ ¹»Ù ã¿ñ: 

àô¼àôØ ¾ð ÐÔÆ²Ü²È ................................... 1
²ìºÈÆ àôÞ ....................................................... 2
ºðºÊ²Üºð â¾ð àô¼àôØ............................. 3
²ØºÜ ¸ºäøàôØ ¸ºØ â¾ð .......................... 4
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ .................................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9 

 

409� ºñ� ÑÕÇ³ó³ù ³Û¹ »ñ»Ë³Ûáí (²ÜàôÜÀ) ÑÕÇáõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óùÇ ëïáõ·áõÙÝ»ñ ÇÝã-áñ Ù»ÏÇ Ùáï ³Ýó»±É »ù: 
ºÂº ²Úà. àõ±Ù Ùáï »ù ³Ýó»É: 
              àõñÇ±ß: 
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð Ð²Ø²ä²î²êÊ²Ü 
ä²î²êÊ²ÜÜºðÀ 

àâ ØºÎÆ  ........................................................... 1
 
´ÄÆÞÎ ............................................................... 2
Ø²ÜÎ²´²ðÒ/¶ÆÜºÎàÈà¶ ......................... 3
øàôÚð/Ø²ÜÎ²´²ðÒ ..................................... 4
øàôÚð ú¶Ü²Î²Ü .......................................... 5
²ì²Ü¸²Î²Ü Ø²ÜÎ²´²ðÒ ........................ 6
²ÚÈ._____________________________ 
 ............................................................................. 7 

 

410� Ò»ñ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ Ò»½ ãÇ± ÃáÕ»É, Ýå³ëï»±É ¿, Ã»± 
ÁÝÑ³Ýñ³å»ë ãÇ Ñ»ï³ùñùñí»É, Ã» ³ñ¹Ûáù ÑÕÇáõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ ¸áõù ëïáõ·í»±É »ù, Ã»± áã:   

âÆ ÂàÔºÈ ........................................................ 1
Üä²êîºÈ ¾ ...................................................... 2
âÆ Ðºî²øðøðìºÈ ......................................... 3
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ .................................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9 

 

411� ºñ� ÑÕÇ ¿Çù ³Ûë »ñ»Ë³Ûáí, Ò»ñ ³ÙáõëÇÝÝ Ý³ËÁÝïñáõÙ 
¿ñ áõÝ»Ý³É áñ¹Ç±, ¹áõ±ëïñ, Ã»± ë»éÁ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ:   

àð¸Æ .................................................................. 1
¸àôêîð ............................................................. 2
ÜÞ²Ü²ÎàôÂÚàôÜ âàôÜºð ....................... 3
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ .................................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9 
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412� ²Ûë ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ áñ¨¿ á·»ÉÇó ËÙÇãù 
û·ï³·áñÍ»±É »ù: 

²Úà  ............................................................... 1
àâ  ............................................................... 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ .................................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9 

 

413� ²Ûë ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ áñ¨¿ ÍË³Ëáï ÍË»±É »ù, Ï³Ù 
ÃáõÃáõÝ û·ï³·áñÍ»±É »ù:  
 

²Úà  ............................................................... 1
àâ   ...................................................................... 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ .................................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9 

 

414� ÌÝÝ¹³�»ñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá 6 ß³�³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñ�¨¿ 
³Ýó»±É »ù (Ñ»ïÍÝÝ¹Û³Ý) ëïáõ·áõÙ: 

²Úà ..................................................................... 1
àâ ........................................................................ 2
àâ, ºðºÊ²Ü ¸ºè 6 Þ²´²Â²Î²Ü âÎ² . 3
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ .................................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9 

 

415� ²Û¹ »ñ»Ë³ÛÇÝ (²ÜàôÜÀ) ÍÝí»Éáõó Ïßé»±É »Ý: 
 

²Úà ..................................................................... 1
àâ   ...................................................................... 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ .................................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9 

 
�417 
�417 

416� Üñ³ ù³ßÁ ÇÝãù³±Ý ¿ñ: 
¶ð²ÜòºÈ ´ÄÞÎ²Î²Ü ø²ðîÆò, ºÂº ÐÜ²ð²ìàð ¾  

Î¶ ø²ðîÆò                         [   ].[   ] ................. 1
Î¶ ÐÆÞºÈàì                     [   ].[   ] .................. 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ .................................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9 

 

417� 5-Çó 12 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñ áõÝ»±ù:  ø³ÝÇ± »ñ»Ë³ 
(Ý»ñ³éÛ³É 5 ï³ñ»Ï³Ý ¨  12 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÁ): 

ø²Ü²ÎÀ      ........................................... [    ][    ]
àâ ØÆ ............................................................... 00 

 
�Ø.5 

418� ³) ø³ÝÇ±ëÝ »Ý ïÕ³: 
�)  ø³ÝÇ±ëÝ »Ý ³ÕçÇÏ: 

³) îÔ² ............................................................ [   ]
�) ²ÔæÆÎ ....................................................... [   ] 

 

419� ²Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇó ù³ÝÇ±ëÝ »Ý (5-Çó 12 ï³ñ»Ï³Ý) 
Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³åñáõÙ Ò»½ Ñ»ï: ÐàôÞàôØ. 
³) ø³ÝÇ± ïÕ³:   
�)  ø³ÝÇ± ³ÕçÇÏ: 

³) îÔ² ............................................................ [   ]
�) ²ÔæÆÎ ....................................................... [   ]
ºÂº ºðÎàô êºèÜ ¾È §0¦ ¾==== 
²ÜòÜºÈ� 

 
 
 
�Ø.5 

420� ²Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ (5-Çó12 ï³ñ»Ï³Ý).  
 
³) Ñ³×³Ë³ÏÇ áõÝ»Ýáõ±Ù ¿ ÙÕÓ³í³Ýç: 
�)  ÍÍáõ±Ù ¿ �áõÃ Ù³ïÁ Ï³Ù Ù³ïÝ»ñÁ: 
·)  Ñ³×³Ë³ÏÇ Ãñçáõ±Ù ¿ Çñ ³ÝÏáÕÇÝÁ: 
¹) ³Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇó áññ¨¿ Ù»ÏÁ ³Ù³ãÏáï Ï³Ù   

ÇÝùÝ³Ù÷á±÷ ¿:  
»)  Üñ³ÝóÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ Ò»ñ Ï³Ù ³ÛÉ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å 

³·ñ»ëÇ±í ¿: 

 
 
³)  ØÔÒ²ì²Üæ 
�)   ´àôÂÀ ÌÌºÈ 
·)   Â²ò ²ÜÎàÔÆÜ 
¹)   ²Ø²âÎàî 
»)   ²¶ðºêÆì 

²Úà 
 

1 
1 
1 
1 
1 

àâ 
 

2 
2 
2 
2 
2 

â¶ 
 

8 
8 
8 
8 
8 

 

421� ²Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇó (5-Çó12 ï³ñ»Ï³Ý) ù³ÝÇ± ³ÕçÇÏ ¨ 
ù³ÝÇ± ïÕ³ »Ý  »ñ�¨¿ ÷³Ë»É ïÝÇó:  
 

³) ö²Ê²Ì îÔ²ÜºðÆ ø²Ü²ÎÀ .............. [   ]
�) ö²Ê²Ì ²ÔæÆÎÜºðÆ ø²Ü²ÎÀ ......... [   ]
ºÂº àâ ØÆ Øàôîø²¶ðºÈ §0¦ 

 

422� ²Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇó (5-Çó12 ï³ñ»Ï³Ý) ù³ÝÇ± ³ÕçÇÏ ¨ 
ù³ÝÇ± ïÕ³ »Ý ëáíáñáõÙ ¹åñáóáõÙ:   

³) îÔ² ............................................................ [   ]
�) ²ÔæÆÎ ....................................................... [   ]
ºÂº ºðÎàô êºèÜ ¾È §0¦ ¾==== 
²ÜòÜºÈ� 

 
 
 
�Ø.5 

423� ²Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ ÙÝ³ó»±É ¿ ÝáõÛÝ 
¹³ë³ñ³ÝáõÙ: 
 
Ð²Øà¼ìºø, àð ØÆ²ÚÜ 5-Çó 12 î²ðºÎ²Ü 
ºðºÊ²ÜºðÜ ºÜ: 

²Úà ..................................................................... 1
àâ ........................................................................ 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ .................................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9 

 

424� ²Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ïáí 
¹³¹³ñ»±É ¿ ¹åñáó ·Ý³É Ï³Ù ¹áõñë ÙÝ³ó»±É ¿ ¹åñáóÇó:  
Ð²Øà¼ìºø, àð ØÆ²ÚÜ 5-Çó 12 î²ðºÎ²Ü 
ºðºÊ²ÜºðÜ ºÜ: 

²Úà ..................................................................... 1
àâ ........................................................................ 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ .................................. 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9 

 

425�³ ºñ�¨¿ Ò»½ ëïÇå»±É »Ý ³ñÑ»ëï³Ï³Ýáñ»Ý ¹³¹³ñ»óÝ»É 
ÑÕÇáõÃÛáõÝÁ: 
 
 
 

 

²Úà ..................................................................... 1
àâ ........................................................................ 2
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9
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425� ºÂº ²Úà, Ç±ÝãÝ ¿ñ å³ï×³éÁ: ºðºÊ²ÚÆ êºèÀ ............................................. 1
êàòÆ²È²Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÀ ................... 2
êàòÆ²È-îÜîºê²Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÀ ..... 3
´ÄÎ²Î²Ü òàôòàôØÜºðÀ ........................... 4
²ÚÈ ..................................................................... 5 

 

426�³ ºñ� ÑÕÇ ¿Çù, ¹Åí³±ñ ¿ »Õ»É ³Ûó»É»É Ï³Ý³Ýó 
ÏáÝëáõÉï³óÇ³Ý»ñÇ: 
 
 

 

²Úà ..................................................................... 1
àâ ........................................................................ 2
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9
 

 

426 � ºÂº ²Úà, Ç±ÝãÝ ¿ñ å³ï×³éÁ: Ð²Ø²ÚÜøàôØ ´ÄÆÞÎ âÎ²ð ...................... 1
´ÄÆÞÎÀ îÔ²Ø²ð¸ ¾ð ................................. 2
îð²Üêäàðî âÎ²ð ........................................ 3
êîàô¶Ø²Ü Î²ðÆø âÎ²ð............................4
²ØàôêÆÜÀ ¸ºØ ¾ð ....................................... 5
Ø²ÚðÀ ¸ºØ ¾ð ................................................ 6
êÎºêàôðÀ ¸ºØ ¾ð ........................................ 7
²ÚÈ ..................................................................... 8 

 

427�³ ¸áõù Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí Ñ³×³Ë»±É »ù ·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý 
ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ:  
 

 

²Úà ..................................................................... 1
àâ ........................................................................ 2
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................. 9
 

 

427 � ºÂº àâ, Ç±ÝãÝ ¿ñ å³ï×³éÁ: Ð²Ø²ÚÜøàôØ ´ÄÆÞÎ âÎ²ð ...................... 1
´ÄÆÞÎÀ îÔ²Ø²ð¸ ¾ð ................................. 2
îð²Üêäàðî âÎ²ð ........................................ 3
êîàô¶Ø²Ü Î²ðÆø âÎ²ð............................4
²ØàôêÆÜÀ ¸ºØ ¾ð ....................................... 5
Ø²ÚðÀ ¸ºØ ¾ð ................................................ 6
êÎºêàôðÀ ¸ºØ ¾ð ........................................ 7
²ÚÈ ..................................................................... 8 
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Ø²ê  5   ÜºðÎ²ÚÆê Î²Ø ²ØºÜ²ìºðæÆÜ ¼àô¶ÀÜÎºðÀ 

êîàô¶Æâ 
Ð²ðò. 
Ð.118 ºì 
Ð.120³ ºì 
Ð.120� 
 
 
(Ù5³Ùáõë) 

Ð.118 = 1, 3 Î²Ø 4 
ÜºðÎ²ÚàôØê ²ØàôêÜ²ò²Ì 
¾, Î²Ø ²äðàôØ ¾ 
îÔ²Ø²ð¸àô/êºøêàô²È 
¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ðºî 
                             [     ] 
         � 
(1) 

Ð.120³ = 1 Î²Ø 3  
   Î²Ø Ð.120� = 1 
Ü²ÊÎÆÜàôØ 
²ØàôêÜ²ò²Ì ¾ 
ºÔºÈ/²äðàôØ ¾ 
îÔ²Ø²ð¸àô/êºøêàô²È 
¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ðºî 
                               [    ]    
(2)      � 

Ð.120³ = 2 / Ð.120� = 2 
ºð´ºø ²ØàôêÜ²ò²Ì 
âÆ ºÔºÈ/ ºð´ºø âÆ 
²äðºÈ îÔ²Ø²ð¸àô 
Ðºî (ºð´ºø êºøêàôÈ 
¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ðºî) 
                                [    ]   �
(3) 

 
 
 
 
 
�Ø.6 

501� ÐÇÙ³ Ïáõ½»Ý³ÛÇ, áñ ÇÝÓ ÙÇ ùÇã å³ïÙ»ù Ò»ñ 
Ý»ñÏ³ÛÇë/³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç Ù³ëÇÝ:  
ø³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý ¹³ñÓ³í Ò»ñ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ 
Çñ í»ñçÇÝ ÍÝÝ¹Û³Ý ï³ñ»¹³ñÓÇÝ: 
ÐàôÞàôØ. Øàî²ìàð²äºê 
ºÂº ²ØºÜ²ìºðæÆÜ ¼àô¶ÀÜÎºðÀ Ø²Ð²òºÈ ¾. 
ø³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý ÏÉÇÝ»ñ ÑÇÙ³ Ý³, »Ã» Ï»Ý¹³ÝÇ ÉÇÝ»ñ:  

î²ðÆøÀ (î²ðÆÜºðÀ)  ........................... [    ][    ] 
 

 

502� à±ñ ï³ñáõÙ ¿ Ý³ ÍÝí»É: î²ðÆÜ ........................................... [    ][    ][    ][    ] 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ  .............................. 9998 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............... 9999 

 

503� Ü³ ·ñ»É ¨ Ï³ñ¹³É ·ÇïÇ± (·Çï»ñ): ²Úà ........................................................................ 1 
àâ  .......................................................................... 2 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................... 9 

 

504� Ü³ »ñ�¨¿ ¹åñáó Ñ³×³Ë»±É ¿: ²Úà  ................................................................ 1 
àâ     ................................................................ 2 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................... 9 

 
�506 

505� à± ñÝ ¿ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³�³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÁ, áñ Ý³ 
ëï³ó»É ¿: ÀÜ¸¶ÌºÈ ²ØºÜ²´²ðÒð ²êîÆÖ²ÜÀ: 
 
_________ 

î²ðð²Î²Ü (1-3 ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ) ________ ï³ñÇ 1
ØÆæÆÜ (4-8 ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ)_______ ï³ñÇ..... .......2
²ì²¶ ¸²ê²ð²ÜÜºð (9-11 ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ) ___ 

ï³ñÇ ..................................................................3
ØÆæÆÜ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü ___  ï³ñÇ ...............4
´²ðÒð²¶àôÚÜ _________ ï³ñÇ ........................5
 
êàìàðºÈàô î²ðÆÜºðÆ ø²Ü²ÎÀ  ..... [     ][     ]
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ....................................... 98
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ................... 99 

 

506� ºÂº ÜºðÎ²ÚàôØê ¼àô¶ÀÜÎºð Î². Ü³ ÑÇÙ³ 
³ßË³ïáõ±Ù ¿, ³ßË³ï³Ýù ¿ ÷Ýïñáõ±Ù, Ã»± 
·áñÍ³½áõñÏ ¿, Ãáß³ÏÇ ¿ ³Ýó»É Ï³Ù ëáíáñáõÙ ¿:  
ºÂº ÜºðÎ²ÚàôØê ¼àô¶ÀÜÎºð âÎ². Ò»ñ 
Ñ³ñ³�»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ Ý³ ³ßË³ïáõ±Ù 
¿ñ, ³ßË³ï³Ýù ¿ñ ÷Ýïñáõ±Ù, Ã»± ·áñÍ³½áõñÏ ¿ñ, 
Ãáß³ÏÇ ¿ñ ³Ýó»É Ï³Ù ëáíáñáõÙ ¿ñ:  

²ÞÊ²îàôØ ¾  ..................................................... 1 
²ÞÊ²î²Üø ¾ öÜîðàôØ/¶àðÌ²¼àôðÎ ..... 2 
ÂàÞ²ÎÆ ²Üò²Ì ............................................... 3 
àôê²ÜàÔ  ........................................................... 4 
Ð²ÞØ²Ü¸²Ø/ºðÎ²ð²Ä²ØÎºî ÐÆì²Ü¸ . 5 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................... 9 

�508 
 
�508 
�509 

507� Üñ³ í»ñçÇÝ ³ßË³ï³ÝùÁ »±ñ� ¿ ³í³ñïí»É: ²Ýó³Í 4 
ß³�³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõ±Ù, 4 ß³�³ÃÇó 12 ³ÙÇë ³é³±ç, 
Ã» ¹ñ³ÝÇó ³é³ç: (²ØºÜ²ìºðæÆÜ 
²ØàôêÜàô/¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ð²Ø²ð. Ò»ñ 
Ñ³ñ³�»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ 4 ß³�³ÃÝ»ñÇ± ÁÝÃ³óùáõÙ, 
Ã»± í»ñçÇÝ 12 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:) 

ìºðæÆÜ 4 Þ²´²ÂÜºðÆ ÀÜÂ²òøàôØ ....... 1 
4 Þ´Â. - 12 ²ØÆê ²è²æ ................................... 2 
²ìºÈÆ ø²Ü 12 ²ØÆê ²è²æ .......................... 3 
ºð´ºø ²ÞÊ²î²Üø âÆ àôÜºòºÈ ................ 4 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................... 9 

 
 
 
�509 

508� Æ±Ýã ï»ë³ÏÇ ³ßË³ï³Ýù ¿ Ý³ ëáíáñ³�³ñ 
Ï³ï³ñáõÙ/Ï³ï³ñ»É: 
 
Ü²Ê²ÜÞºÈ ²ÞÊ²î²ÜøÆ îºê²ÎÀ 
 
 

äðàüºêÆàÜ²È: ____________________ ..... 01 
ØÆæÆÜ àð²Î²ìàðØ²Ü.. .............................. 02 
²è²Üò àð²Î²ìàðØ²Ü/²ðÐºêî²ìàð..... 03
¼ÆÜìàð²Î²Ü/àêîÆÎ²Ü ............................. 04 
 
²ÚÈ. ____________________________96 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................... 98 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ................... 99 
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509� àñù³±Ý Ñ³×³Ë ¿ñ Ò»ñ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ á·»ÉÇó 
ËÙÇãù û·ï³·áñÍáõÙ:  
1.� ²Ù»Ý ûñ Ï³Ù ·ñ»Ã» ³Ù»Ý ûñ 
2.� Þ³�³ÃÁ Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ³Ý·³Ù 
3.� ²ÙÇëÁ 1–3 ³Ý·³Ù 
4.� ºñ�»ÙÝ, ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³ÙÇó ùÇã 
5.� ºñ�»ù 

²ØºÜ úð Î²Ø ¶ðºÂº ²ØºÜ úð ................. 1 
Þ²´²ÂÀ ØºÎ Î²Ø ºðÎàô ²Ü¶²Ø ............. 2 
²ØÆêÀ 1–3 ²Ü¶²Ø ........................................... 3 
²ØÆêÀ ØºÎ ²Ü¶²ØÆò øÆâ .......................... 4 
ºð´ºø  ................................................................. 5 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................... 9 

 
 
 
 
 
�512 

510� ²Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (Ò»ñ í»ñçÇÝ 
Ñ³ñ³�»ñáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ 12 ³ÙÇëÝ»ñÇÝ), ÇÝãù³±Ý 
Ñ³×³Ë »ù ï»ë»É Ò»ñ ³ÙáõëÝáõÝ/½áõ·ÁÝÏ»ñáçÁ 
Ñ³ñ�³Í: ²ë»Ýù, ß³±ï ³Ý·³Ù, ß³�³±ÃÁ Ù»Ï, ³ÙÇ±ëÁ 
Ù»Ï, ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³ÙÇó ùÇã, Ã»± »ñ�»ù:  

Þ²î ²Ü¶²Ø ........................................................ 1 
Þ²´²ÂÀ ØºÎ ..................................................... 2 
²ØÆêÀ ØºÎ ......................................................... 3 
²ØÆêÀ ØºÎ ²Ü¶²ØÆò øÆâ .......................... 4 
ºð´ºø  ................................................................. 5 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................... 9 

 

511� ²Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (Ò»ñ í»ñçÇÝ 
Ñ³ñ³�»ñáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ 12 ³ÙÇëÝ»ñÇÝ), áõÝ»ó»±É »ù 
Ñ»ï¨Û³É ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ Ï³åí³Í Ò»ñ 
³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç ËÙ»Éáõ Ñ»ï: 
 
³) ¸ñ³ÙÇ ËÝ¹Çñ 
�)   ÀÝï³Ý»Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ»ñ 
x)� ²ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñ, �ÝáõÃ³·ñ»É: 

 
 
³) ¸ð²ØÆ ÊÜ¸Æð  
�) ÀÜî²ÜºÎ²Ü ÊÜ¸ÆðÜºð  
 
x) ²ÚÈ. 
 _______________ 

²Úà 
 
1 
1 
 
1 
 

àâ
 

2 
2 
 

2 
 

 

512� Ò»ñ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ »ñ�¨¿ ÃÙñ³ÝÛáõÃ 
û·ï³·áñÍ»±É ¿/¿ñ: 
²ë»Ýù`  
1.� ²Ù»Ý ûñ Ï³Ù ·ñ»Ã» ³Ù»Ý ûñ 
2.� Þ³�³ÃÁ Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ³Ý·³Ù 
3.� ²ÙÇëÁ 1 – 3 ³Ý·³Ù 
4.� ºñ�»ÙÝ, ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³ÙÇó ùÇã 
5.� ºñ�»ù 
 
 

²ØºÜ úð Î²Ø ¶ðºÂº ²ØºÜ úð ................. 1 
Þ²´²ÂÀ ØºÎ Î²Ø ºðÎàô ²Ü¶²Ø ............. 2 
²ØÆêÀ 1–3 ²Ü¶²Ø ........................................... 3 
²ØÆêÀ ØºÎ ²Ü¶²ØÆò øÆâ .......................... 4 
ºð´ºø  ................................................................. 5 
²ÜòÚ²ÈàôØ, àâ ÐÆØ² .................................... 6 
 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................... 9 

 

513� ²ÛÝ å³ÑÇó ëÏë³Í ÇÝã ×³Ý³ãáõÙ »ù Çñ»Ý, Ý³ »ñ�¨¿ 
Ý»ñ·ñ³íí³Í »Õ»±É ¿ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Í»ÍÏéïáõùÇ Ù»ç ³ÛÉ 
ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ñ»ï: 

²Úà  ................................................................ 1 
àâ   ......................................................................... 2 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................... 9 

 
�515 
�515 

514� ²Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (Ò»ñ í»ñçÇÝ 
Ñ³ñ³�»ñáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ 12 ³ÙÇëÝ»ñÇÝ), ¹³ »ñ�»±ù ãÇ 
å³ï³Ñ»É, å³ï³Ñ»É ¿ Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ³Ý·³±Ù, ÙÇ 
ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù, Ã»± ß³ï ³Ý·³ÙÝ»ñ:  

ºð´ºø .................................................................. 1 
ØºÎ Î²Ø ºðÎàô ²Ü¶²Ø ................................ 2 
ØÆ ø²ÜÆ (3-5) ²Ü¶²Ø ..................................... 3 
Þ²î (5 ²Ü¶²ØÆò Þ²î) ²Ü¶²ØÜºð ........... 4 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................... 9 

 

515� Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë/³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ 
áñ¨¿ ³ÛÉ ÏÝáç Ñ»ï Ñ³ñ³�»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç »Õ»±É ¿ Ò»½ Ñ»ï 
ÉÇÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï:   

²Úà ........................................................................ 1 
àâ ........................................................................... 2 
ØÆ¶àôòº  ............................................................ 3 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................... 9 

 
�Ø.6 
 
�Ø.6 

516� Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë/³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ 
áñ¨¿ ³ÛÉ ÏÝáçÇó »ñ»Ë³ áõÝ»ó»±É ¿ Ò»½ Ñ»ï ÉÇÝ»Éáõ 
Å³Ù³Ý³Ï:   

²Úà  ................................................................ 1 
àâ   ................................................................ 2 
ØÆ¶àôòº ............................................................. 3 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................... 9 
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Ø²ê 6   ìºð²´ºðØàôÜø 

 ²Ûë Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ï³Ù ³ÛÉ í³Ûñ»ñáõÙ, Ù³ñ¹ÇÏ ï³ñ�»ñ Ï³ñÍÇùÝ»ñ áõÝ»Ý ÁÝï³ÝÇùÇ Ù³ëÇÝ, ¨ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» 
ï³ÝÁ ÇÝãÝ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ í³ñù³·ÇÍ ïÕ³Ù³ñ¹áõ ¨ ÏÝáç Ñ³Ù³ñ: ºë ÑÇÙ³ ÏÏ³ñ¹³Ù ÙÇ ß³ñù 
¹ñáõÛÃÝ»ñ ¨ Ïáõ½»Ý³ÛÇ, áñ ÇÝÓ ³ë»Çù, Ã» ÁÝÑ³Ýáõñ ³éÙ³Ù� Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »ù ³Û¹ ¹ñáõÛÃÇ Ñ»ï, Ã» áã: ÖÇßï 
Ï³Ù ëË³É å³ï³ëË³ÝÝ»ñ ãÏ³Ý:  

 

601� È³í ÏÇÝÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ Çñ ³ÙáõëÝáõÝ ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ã¿:   
 

Ð²Ø²Ò²ÚÜ ºØ .......................................................... 1 
Ð²Ø²Ò²ÚÜ âºØ ....................................................... 2 
â¶ÆîºØ....................................................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 9 

 

602� ÀÝï³Ý»Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ùÝÝ³ñÏí»Ý 
ÙÇ³ÛÝ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï: 

Ð²Ø²Ò²ÚÜ ºØ .......................................................... 1 
Ð²Ø²Ò²ÚÜ âºØ ....................................................... 2 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................................ 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 9 

 

603� îÕ³Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ Çñ 
ÏÝáçÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñáõÑáõÝ óáõÛó ï³É Ã» áí ¿ 
·ÉË³íáñÁ:  

Ð²Ø²Ò²ÚÜ ºØ .......................................................... 1 
Ð²Ø²Ò²ÚÜ âºØ ....................................................... 2 
â¶ÆîºØ....................................................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 9 

 

604� ÎÇÝÁ å»ïù ¿ Ï³ñáÕ³Ý³ Çñ»Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñ/áõÑÇÝ»ñ 
ÁÝïñ»É, ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» ³ÙáõëÇÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ãÉÇÝÇ: 

Ð²Ø²Ò²ÚÜ ºØ .......................................................... 1 
Ð²Ø²Ò²ÚÜ âºØ ....................................................... 2 
â¶ÆîºØ....................................................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 9 

 

605� ÎÇÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ë»ùëáí ½�³Õí»É ³ÙáõëÝáõ Ñ»ï, 
ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» ÇÝùÁ ãÇ ó³ÝÏ³ÝáõÙ: 

Ð²Ø²Ò²ÚÜ ºØ .......................................................... 1 
Ð²Ø²Ò²ÚÜ âºØ ....................................................... 2 
â¶ÆîºØ....................................................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 9 

 

606� ºÃ» ³ÙáõëÇÝÁ í³ï ¿ í»ñ³�»ñáõÙ Çñ ÏÝáçÁ, 
ÁÝï³ÝÇùÇó ¹áõñë Ù³ñ¹ÇÏ å»ïù ¿ ÙÇç³Ùï»Ý: 
 

Ð²Ø²Ò²ÚÜ ºØ .......................................................... 1 
Ð²Ø²Ò²ÚÜ âºØ ....................................................... 2 
â¶ÆîºØ....................................................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 9 

 

607� ÀÝï³Ý»Ï³Ý �éÝáõÃÛáõÝÁ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ËÝ¹Çñ ¿, 
áñÇÝ ûñ»ÝùÁ ãå»ïù ¿ ÙÇç³ÙïÇ: 

Ð²Ø²Ò²ÚÜ ºØ .......................................................... 1 
Ð²Ø²Ò²ÚÜ âºØ ....................................................... 2 
â¶ÆîºØ....................................................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................ 9 

 

608� Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ �³í³ñ³ñ 
å³ï×³±é ¿ Ë�»É Çñ ÏÝáçÁ, »Ã». 
³) Ý³ ïÝ³ÛÇÝ ·áñÍ»ñÁ ãÇ Ï³ï³ñ»É ³ÛÝå»ë, áñ 

³ÙáõëÇÝÁ ·áÑ ÉÇÝÇ, 
�)  Ý³ ãÇ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ³ÙáõëÝáõÝ, 
·) Ý³ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³�»ñáõÃÛáõÝ 

áõÝ»Ý³É ³ÙáõëÝáõ Ñ»ï, 
¹) ÏÇÝÁ Ñ³ñóÝáõÙ ¿ ³ÙáõëÝáõÝ, Ã» ³ñ¹Ûáù Ý³  

ëÇñáõÑÇÝ»ñ áõÝÇ,  
») ³ÙáõëÇÝÁ Ï³ëÏ³ÍáõÙ ¿, áñ ÏÇÝÁ Ñ³í³ï³ñÇÙ ã¿ 
½)  ³ÙáõëÇÝÁ å³ñ½áõÙ ¿, áñ ÏÇÝÁ Ñ³í³ï³ñÇÙ ã¿  

 
 
 
³)  îÜ²ÚÆÜ ¶àðÌºð  
�)   âÆ ºÜÂ²ðÎìàôØ 
·)   Ðð²Ä²ðìàôØ ¾ êºøêÆò 
¹)   êÆðàôÐÆÜºð 
»)   Î²êÎ²ÌÜºð  
½)   ²ÜÐ²ì²î²ðÆØ 

 
²Úà 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
àâ 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
â¶ 

 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

609� Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí ³ÙáõëÝ³ó³Í ÏÇÝÁ Ï³ñá±Õ ¿ 
Ññ³Å³ñí»É ë»ùëáí ½�³Õí»É Çñ ³ÙáõëÝáõ Ñ»ï, »Ã». 
³) ÏÇÝÁ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ  
�)  ³ÙáõëÇÝÁ Ñ³ñ�³Í ¿ 
·)  ÏÇÝÁ ÑÇí³Ý¹ ¿ 
¹)  ³ÙáõëÇÝÁ í³ï ¿ í»ñ³�»ñáõÙ ÏÝáçÁ 

  
 
³) ò²ÜÎàôÂÚàôÜ âàôÜÆ 
�)  Ð²ð´²Ì ¾ 
·)  ÐÆì²Ü¸ ¾ 
¹)  ì²î ¾ ìºð²´ºðàôØ 

 
²Úà 

1 
1 
1 
1 

 
àâ 
2 
2 
2 
2 

 
â¶ 

8 
8 
8 
8 
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610� Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí Ñ»ï¨Û³É ¹»åù»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³Ýáõ±Ù »Ý 
·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ �éÝáõÃÛáõÝ. 
³) ³ÙáõëÝáõ í³ñù³·ÇÍÁ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÇÝÁ 

ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý íÝ³ëí³Íù ¿ ëï³ÝáõÙ 
�) �³Ý³íáñ íÇñ³íáñ³ÝùÁ (³Û¹ ÃíáõÙ, 

½ñå³ñï»ÉÁ, ã³ñ³Ëáë»ÉÁ, �Õ³í»ÉÁ) 
·)  Ññ³å³ñ³Ï³í ÏÝáçÁ ëïáñ³óÝ»ÉÁ 
¹) �³Ý³íáñ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É 

�³Å³Ýí»Éáõ ¨  íÝ³ëí³Íù Ñ³ëóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ 
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ 

»)  ÷áÕÇó ½ñÏ»ÉÁ 
½)  ÏÝáçÁ ï³ÝÇó ¹áõñë ³ßË³ï»É ³ñ·»É»ÉÁ 
¿) ëïÇåáÕ³Ï³Ý ë»é³Ï³Ý Ï»Ý³ÏóáõÙÁ ³ÙáõëÇÝ-

ÏÇÝ Ñ³ñ³�»ñáõÃÛáõÝáõÝ 

  
 
³) üÆ¼ÆÎ²Î²Ü ìÜ²êì²Ìø 
 
�)  ´²Ü²ìàð ìÆð²ìàð²Üø 
 
·)  êîàð²òÜºÈ 
¹)  ´²Ü²ìàð êä²èÜ²ÈÆøÜºð 
»)  ¼ðÎºÈ 
½)  ²ð¶ºÈºÈ 
¿ )  êîÆäàÔ²Î²Ü êºøê 
 

²Úà 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

àâ 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 
2 

â¶ 
 

8 
 

8 
 

8 
8 
8 
8 
8 
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Ø²ê 7   Ð²ðòìàÔÜ àô Æð ¼àô¶ÀÜÎºðÀ  

êîàô¶Æâ Ð²ðò. 
Ð.118 ºì Ð.120³ ºì 
Ð120� 
 
 
(Ù7³Ùáõë)  

Ð.118 = 1, 3, Î²Ø 4  
      Î²Ø Ð.120³ = 1 Î²Ø 3 
      Î²Ø Ð.120� = 1 
ºð´ºì¾ ²ØàôêÜ²ò²Ì ºÔºÈ ¾/ ºð´ºì¾ 
²äðºÈ ¾ îÔ²Ø²ð¸àô/êºøêàô²È 
¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ðºî  
                                                 [    ]    
           � 
(1) 

Ð.120³ = 5 / Ð.120� = 2 
ºð´ºø ²ØàôêÜ²ò²Ì âÆ ºÔºÈ/ºð´ºø 
âÆ ²äðºÈ îÔ²Ø²ð¸àô/êºøêàôÈ 
¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ðºî 
                                  [    ]   � 
(2) 

 
 
 
 
�Ø.10 

 ºñ� »ñÏáõ Ñá·Ç ³ÙáõëÝ³ÝáõÙ Ï³Ù ³åñáõÙ »Ý ÙÇ³ëÇÝ, Ýñ³Ýù ëáíáñ³�³ñ ÏÇëáõÙ »Ý ¨ í³ï, ¨ É³í å³Ñ»ñÁ: ÐÇÙ³ Ïáõ½»Ý³ÛÇ ÙÇ 
ù³ÝÇ Ñ³ñó ï³É Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë ¨ Ý³ËÏÇÝ Ñ³ñ³�»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ã» ÇÝãå»ë ¿ Ò»ñ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ 
í»ñ³�»ñáõÙ (í»ñ³�»ñ»É) Ò»½:  ºÃ» áñ¨¿ Ù»ÏÁ Ý»ñë ÙïÝÇ, »ë Ëáë³ÏóáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý Ï÷áË»Ù: ÜáñÇó áõ½áõÙ »Ù Ñ³í³ï³óÝ»É Ò»½, 
áñ Ò»ñ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ·³ÕïÝÇ »Ý å³Ñí»Éáõ ¨, »Ã» ã»ù áõ½»Ý³ å³ï³ëË³Ý»É ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñóÇÝ, Ï³ñáÕ »ù ãå³ï³ëË³Ý»É: 
Î³ñá±Õ »Ù ß³ñáõÝ³Ï»É: 

701� ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ù�, ¸áõù ¨ Ò»ñ (Ý»ñÏ³ÛÇë Ï³Ù 
³Ù»Ý³í»ñçÇÝ) ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ ÙÇ³ëÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ±Ù 
(ùÝÝ³ñÏ»±É) »ù Ñ»ï¨Û³É Ã»Ù³Ý»ñÁ. 
³) ÆÝã ¿ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ýñ³ Ñ»ï å³ï³Ñ»É 
�)  ÆÝã ¿ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ å³ï³Ñ»É Ò»½ Ñ»ï 
·)  Ò»ñ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ 
¹)  Üñ³ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ 

 
 
³)  Üð² úðÀ 
�)  Òºð úðÀ 
·)  Òºð 

²ÜÐ²Ü¶êîàôÂÚàôÜÜºð
À 

¹)  Üð² 
²ÜÐ²Ü¶êîàôÂÚàôÜÜºð
À  

²Úà 
 

1 
1 
1 
 

1 

àâ  
 

2 
2 
2 
 

2 

â¶ 
 

8 
8 
8 
 

8 

 

702� Ò»ñ (Ý»ñÏ³ÛÇë Ï³Ù ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ) ³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç 
Ñ»ï Ñ³ñ³�»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñù³±Ý Ñ³×³Ë  »ù íÇ×áõÙ: 
Ð³½í³¹»±å, »ñ�»±ÙÝ, Ã»± Ñ³×³Ë: 

Ð²¼ì²¸ºä  .................................................................. 1 
ºð´ºØÜ .......................................................................... 2 
Ð²Ö²Ê ............................................................................ 3 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................................ 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9 

 

703� ÐÇÙ³ Ñ³ñóÝ»Éáõ »Ù ³ÛÝåÇëÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù 
ÇñáÕáõÃÛáõÝ »Ý ß³ï Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ: Øï³Í»ù Ò»ñ 
(Ý»ñÏ³ÛÇë Ï³Ù ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ) ³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç 
Ù³ëÇÝ, Ï³ñá±Õ »ù ³ë»É, áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ù� ×ßÙ³ñÇï ¿ 
³ÛÝ, áñ Ý³. 
³) ÷áñÓáõÙ ¿ ãÃáÕÝ»É Ò»½ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ Ò»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï 
�)  ÷áñÓáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É Ò»ñ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ 

Ñ»ï ß÷áõÙÁ 
·)  å³ñï³¹Çñ å»ïù ¿ ÙÇßï ÇÙ³Ý³ Ò»ñ áñï»Õ ÉÇÝ»ÉÁ 
¹)  ³éÑ³Ù³ñáõÙ ¿ Ò»½ ¨ ³Ýï³ñ�»ñ ¿ Ò»ñ ÝÏ³ïÙ³Ù� 
»)  ½³Ûñ³ÝáõÙ ¿, »ñ� ³ÛÉ ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ñ»ï »ù ËáëáõÙ 
½)  Ñ³×³Ë ¿ Ï³ëÏ³ÍáõÙ, áñ ¸áõù ³ÝÑ³í³ï³ñÇÙ »ù 
¿ )  íëï³Ñ ¿, áñ Çñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ í»ñóÝ»ù �ÅßÏÇ 

¹ÇÙ»Éáõó ³é³ç 

 
 
 
 
³) ÀÜÎºðÜºðÆÜ 

Ð²Ü¸ÆäºÈ 
�)  ÞöìºÈ ÀÜî²ÜÆøÆ Ðºî 
·)  àô¼àôØ ¾ ÆØ²Ü²È 
¹)  ²ðÐ²Ø²ðÐàôØ ¾ Òº¼ 
»)  ¼²Úð²ÜàôØ ¾ 
½)  Î²êÎ²ÌàôØ ¾ 
¿)  ´àôÄÎºî 

 
 

²Úà 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

àâ 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 

â¶
 

8 
 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

 

704� Ð³çáñ¹ Ñ³ñó»ñÁ ³ÛÝåÇëÇ �³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ 
»Ý, áñ ß³ï Ï³Ý³Ýó Ñ»ï »Ý å³ï³Ñ»É, ¨ áñ 
Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë ½áõ·ÁÝÏ»ñÁ Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ 
ïÕ³Ù³ñ¹ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ³Ý»É Ò»½ Ñ»ï:  
 
Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ, Ï³Ù 
áñ¨¿ ³ÛÉ ½áõ·ÁÝÏ»ñ »ñ�¨¿ ... 
  

²)  
(ºÂº ²Úà 
ß³ñáõÝ³Ï»É 
´-Ý: 
 ºÂº àâ 
³ÝóÝ»É 
ÙÛáõëÇÝ) 
 

 
�

²Úà     àâ 

´) 
¸³ å³ï³Ñ»±É 
¿ ³Ýó³Í 12 
³ÙÇëÝ»ñÇÝ: 
(ºÂº ²Úà 
Ñ³ñóÝ»É ÙÇ³ÛÝ 
¶-Ý: ºÂº àâ 
Ñ³ñóÝ»É ÙÇ³ÛÝ 
¸-Ý:) 
 

²Úà     àâ 

¶) 
²Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇÝ 
¹³ å³ï³Ñ»É ¿ Ù»±Ï 
³Ý·³Ù, ÙÇ ù³ÝÇ± 
³Ý·³Ù, Ã»± Ñ³×³Ë: (¶-
Ý å³ï³ëË³Ý»Éáõó 
Ñ»ïá ³ÝóÝ»É ÙÛáõëÇÝ) 
 
 
 
Ø»Ï     ØÇ ù³ÝÇ     Þ³ï  

¸) ²Ýó³Í 12 
³ÙÇëÝ»ñÇó ³é³ç ¹³ 
å³ï³Ñ»É ¿   
Ù»±Ï ³Ý·³Ù, ÙÇ ù³ÝÇ± 
³Ý·³Ù, Ã»± Ñ³×³Ë: 
 
 
 
�
 
Ø»Ï   ØÇ ù³ÝÇ Þ³ï 

³) ìÇñ³íáñ»±É ¿ Ò»½ Ï³Ù  Ò»½ ¹ñ»É ¿ 
³ÝÑ³ñÙ³ñ íÇ×³ÏÇ Ù»ç: 

�) Üí³ëï³óñ»É Ï³Ù ëïáñ³óñ»±É ¿ Ò»½ ³ÛÉ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï: 

·) ¸Çï³íáñÛ³É ³ÛÝåÇëÇ �³Ý»ñ ³ñ»±É ¿, áñ 
í³Ë»óÝÇ Ò»½ (ûñ. ÇÙÇçÇ³ÛÉáó Ý³Û»É ¿ 
Ò»ñ íñ³` �Õ³í»Éáí Ï³Ù Çñ»ñ 
ç³ñ¹»Éáí): 

¹)  êå³éÝ³ó»±É ¿ íÝ³ë»É Ò»½ Ï³Ù Ò»ñ 
ëÇñ»ÉÇ Ù»ÏÇÝ: 

1� 2 
 

1� 2 
 

1� 2 
 
 

1� 2 
 

1� 2 
 

1 2 
 

1 2 
 
 

1� 2 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 
 

1 2 3 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 
 

1 2 3 
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705�  
 
 
Ü³ Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ ½áõ·ÁÝÏ»ñ »ñ�¨¿ ...  

²)  
(ºÂº ²Úà 
ß³ñáõÝ³Ï»É 
´-Ý: 
 ºÂº àâ 
³ÝóÝ»É 
ÙÛáõëÇÝ) 
 

 
²Úà   àâ 

´) 
¸³ å³ï³Ñ»±É 
¿ ³Ýó³Í 12 
³ÙÇëÝ»ñÇÝ: 
(ºÂº ²Úà 
Ñ³ñóÝ»É ÙÇ³ÛÝ 
¶-Ý: ºÂº àâ 
Ñ³ñóÝ»É ÙÇ³ÛÝ 
¸-Ý:) 

²Úà     àâ 

¶) 
²Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇÝ 
¹³ å³ï³Ñ»É ¿ Ù»±Ï 
³Ý·³Ù, ÙÇ ù³ÝÇ± 
³Ý·³Ù, Ã»± ß³ï 
³Ý·³ÙÝ»ñ: (¶-Ý 
å³ï³ëË³Ý»Éáõó Ñ»ïá 
³ÝóÝ»É ÙÛáõëÇÝ) 
 
Ø»Ï     ØÇ ù³ÝÇ     Þ³ï 

¸) 
²Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇó 
³é³ç ¹³ å³ï³Ñ»É ¿  
Ù»±Ï ³Ý·³Ù, ÙÇ ù³ÝÇ± 
³Ý·³Ù, Ã»± ß³ï 
³Ý·³ÙÝ»ñ: 
 
�
�
Ø»Ï ��ØÇ ù³ÝÇ    Þ³ï 

³) ³åï³Ï»±É ¿ Ï³Ù áñ¨¿ �³Ý ¿ 
ßåñï»±É  Ò»½ íñ³, áñ Ï³ñáÕ ¿ñ 
ó³í³óÝ»É Ò»½: 

�) Ðñ»É Ï³Ù Ñ³ñí³Í»É Ï³Ù Ù³½»ñÇó 
ù³ß»±É ¿:  

·) ´éáõÝóùáí Ï³Ù ÇÝã-áñ ³ÛÉ �³Ýáí 
Ë�»±É ¿ Ò»½, áñ Ï³ñáÕ ¿ñ Ò»½ 
íÝ³ë»É: 

¹) àïùáí Ñ³ñí³Í»É, ù³ß ïí»É Ï³Ù 
Í»Í»±É ¿ Òº½: 

») ¸Çï³íáñÛ³É Ë»Õ¹»É Ï³Ù ³Ûñ»±É ¿ 
Ò»½: 

½) êå³éÝ³ó»±É ¿ û·ï³·áñÍ»É Ï³Ù 
Çñ³Ï³ÝáõÙ Ò»ñ íñ³ û·ï³·áñÍ»±É ¿ 
Ññ³ó³Ý, ¹³Ý³Ï Ï³Ù ³ÛÉ ½»Ýù: 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 

706�  
 
 
 

²)  
(ºÂº ²Úà 
ß³ñáõÝ³Ï»É 
´-Ý: 
 ºÂº àâ 
³ÝóÝ»É 
ÙÛáõëÇÝ) 

 
 
 

²Úà   àâ 

´) 
¸³ å³ï³Ñ»±É 
¿ ³Ýó³Í 12 
³ÙÇëÝ»ñÇÝ: 
(ºÂº ²Úà 
Ñ³ñóÝ»É ÙÇ³ÛÝ 
¶-Ý: ºÂº àâ 
Ñ³ñóÝ»É ÙÇ³ÛÝ 
¸-Ý:) 
 

²Úà     àâ 

¶) 
²Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇÝ 
¹³ å³ï³Ñ»É ¿ Ù»±Ï 
³Ý·³Ù, ÙÇ ù³ÝÇ± 
³Ý·³Ù, Ã»± ß³ï 
³Ý·³ÙÝ»ñ: (¶-Ý 
å³ï³ëË³Ý»Éáõó Ñ»ïá 
³ÝóÝ»É ÙÛáõëÇÝ) 
 
 
Ø»Ï     ØÇ ù³ÝÇ     Þ³ï 

¸) 
²Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇó 
³é³ç ¹³ å³ï³Ñ»É ¿  
Ù»±Ï ³Ý·³Ù, ÙÇ ù³ÝÇ± 
³Ý·³Ù, Ã»± ß³ï 
³Ý·³ÙÝ»ñ: 
 
 
 
 
Ø»Ï   ØÇ ù³ÝÇ Þ³ï 

³) Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ 
Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ ïÕ³Ù³ñ¹ »ñ�¨¿ 
ýÇ½ÇÏ³å»ë ëïÇå»±É ¿ Ò»½ 
ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³�»ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É, 
»ñ� ¸áõù ã»ù áõ½»É: 

�) ¸áõù »ñ�¨¿ ë»é³Ï³Ý 
Ñ³ñ³�»ñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó»±É »ù, »ñ� 
ÇÝùÝ»ñ¹ ã»ù áõ½»É, áñáíÑ»ï¨ 
í³Ë»ó»É »ù, Ã» ÇÝã Ï³ÝÇ Ò»ñ 
½áõ·ÁÝÏ»ñÁ Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ ½áõ·ÁÝÏ»ñ: 

·) Ò»ñ ½áõ·ÁÝÏ»ñÁ Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ 
ïÕ³Ù³ñ¹ »ñ�¨¿ ëïÇå»±É ¿ Ò»½ áñ¨¿ 
ë»ùëáõ³É �³Ý ³Ý»É, áñÁ Ò»ñ 
Ï³ñÍÇùáí ëïáñ³óÝáÕ ¨ Ýë»Ù³óÝáÕ 
¿ñ:  

1 2 
 
 
 

1 2 
 
 
 

1 2 
 

1 2 
 
 
 

1 2 
 
 
 

1 2 
 

1 2 3 
 
 
 

1 2 3 
 
 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 
 
 

1 2 3 
 
 
 

1 2 3 
 

707� êîàô¶ºÈ, Âº ²ð¸Úàø üÆ¼ÆÎ²Î²Ü 
´èÜàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ àðºì¾ Ð²ðòÆ 
ä²î²êÊ²ÜÀ ºÔºÈ ¾ ²Úà   
îºê Ð²ðò 705-Á 

²Úà, üÆ¼ÆÎ²Î²Ü ´èÜàôÂÚàôÜ ............ 1 
àâ ØÆ üÆ¼ÆÎ²Î²Ü ´èÜàôÂÚàôÜ  ........ 2 
 

 

708� êîàô¶ºÈ, Âº ²ð¸Úàø êºøêàô²È 
´èÜàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ àðºì¾ Ð²ðòÆ 
ä²î²êÊ²ÜÀ ºÔºÈ ¾ ²Úà   
îºê Ð²ðò 706-Á 

²Úà, êºøêàô²È ´èÜàôÂÚàôÜ ................ 1 
àâ ØÆ êºøêàô²È ´èÜàôÂÚàôÜ  ............ 2 
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êîàô¶Æâ 
Ð²ðò : 
Ð.302, 
Ð.308 ºì 
Ð.310 

(Ù7ÑÕ) 
 
 

(Ù7ÑÕÃ) 
 

(Ù7Ý»ñÑÕ) 
 

 

 Ð.302 ºð´ºì¾ ÐÔÆ²òºÈ ¾ 
            (1) [   ]     
      �  
Ð.308 ÐÔÆàôÂÚ²Ü ø²Ü²ÎÀ          [    ][    ] 
      �  
Ð.310 ÜºðÎ²ÚàôØê ÐÔÆ±  ¾       ²Úà….1 
        àâ…. 2 
      � 

Ð.302 ºð´ºø 
ÐÔÆ âÆ 
ºÔºÈ 
       (2)    [    ] � 

 
 
�  Ù716Ý»ñ* 

709� ¸áõù ³ë»óÇù, áñ ÑÕÇ³ó»É »ù ÀÜ¸²ØºÜÀ ³Ý·³Ù: 
ºñ�¨¿ å³ï³Ñ»±É ¿, áñ Ò»ñ ½áõ·ÁÝÏ»ñÁ (Ýñ³ÝóÇó 
áñ¨¿ Ù»ÏÁ) Ò»½ ³åï³ÏÇ, Ë�Ç Ï³Ù Í»ÍÇ ÑÕÇ »Õ³Í 
Å³Ù³Ý³Ï:  

²Úà ............................................................... 1
àâ .................................................................. 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ........... 9 

 
�  Ù716Ý»ñ* 

�  Ù716Ý»ñ* 

�  Ù716Ý»ñ* 
710� 
 

ºÂº Ð²ðòìàÔÀ ÐÔÆ²òºÈ ¾ ØÆ²ÚÜ ØºÎ 
²Ü¶²Ø, Øàôîø²¶ðºÈ §01¦   
 
ºÂº Ð²ðòìàÔÀ ÐÔÆ²òºÈ ¾ ²ìºÈÆ ø²Ü ØºÎ 
²Ü¶²Ø. ¸³ å³ï³Ñ»É ¿ Ù»±Ï ÑÕÇáõÃÛ³Ý, Ã»± Ù»ÏÇó 
³í»ÉÇ ÑÕÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï: ø³ÝÇ± ÑÕÇáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï »Ý Ò»½ Í»Í»É:  

ÐÔÆàôÂÚàôÜÜºðÆ ø²Ü²ÎÀ, ºð´ ÌºÌºÈ 
ºÜ  ................................................................[   ][   ]
 
 

 

710³ ¸³ å³ï³Ñ»±É ¿ í»ñçÇÝ ÑÕÇáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 
 
ºÂº Ð²ðòìàÔÀ ÐÔÆ²òºÈ ¾ ØÆ²ÚÜ ØºÎ 
²Ü¶²Ø Þðæ²Ü²ÎÆ Øºæ ìºðòÜºÈ Îà¸ §1¦-Á: 

²Úà ........................................................................ 1
àâ ........................................................................... 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................... 9 

 

711� ÐÕÇ »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï, »ñ�¨¿ Ò»ñ ÷áñÇÝ Ñ³ñí³Í»É 
Ï³Ù áïùáí Ë�»±É »Ý:  

²Úà ........................................................................ 1
àâ ........................................................................... 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................... 9 

 

 
ºÂº ´èÜàôÂÚàôÜ ¾ ¶ð²ÜòìºÈ ²ìºÈÆ ø²Ü ØºÎ ÐÔÆàôÂÚ²Ü Ä²Ø²Ü²Î, Ð²æàð¸ Ð²ðòºðÀ 
ìºð²´ºðàôØ ºÜ ìºðæÆÜ/²ØºÜ²ìºðæÆÜ ÐÔÆàôÂÚ²ÜÀ, àðÆ Ä²Ø²Ü²Î ´èÜàôÂÚàôÜ ¾ 
Î²î²ðìºÈ 

 

712� ²Ù»Ý³í»ñçÇÝ ÑÕÇáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, »ñ� Ò»½ Í»Í»É 
»Ý, ³ÛÝ Ù³ñ¹Á, áí Ò»½ ³åï³Ï»É, Ë�»É Ï³Ù Í»Í»É ¿ 
³Û¹ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³±ÛñÝ ¿ñ:  
 

²Úà  .................................................................. 1
àâ  .................................................................. 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................... 9 

 

713� ¸áõù ³Û¹ Ù³ñ¹áõ Ñ»±ï ¿Çù ³åñáõÙ, »ñ� ¹³ 
å³ï³Ñ»ó: 

²Úà  .................................................................. 1
àâ   .................................................................. 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................... 9 

 

714� ²Û¹ Ù³ñ¹Á Ò»½ Ñ»ï Ý³ËÏÇÝáõÙ ÝáõÛÝå»±ë ³Û¹å»ë ¿ 
í³ñí»É, »ñ� ÑÕÇ ã¿Çù:  

²Úà  ............................................................. 1
àâ      ............................................................. 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............... 9 

 
� Ù716Ý»ñ*

� Ù716Ý»ñ* 

715� ºÃ» Ñ³Ù»Ù³ï»Ýù ÙÇÝã¨ ÑÕÇ³Ý³ÉÁ ¨ Ñ»ïá, ³å³ 
ÑÕÇáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³åï³Ï»ÉÁ/Í»Í»ÉÁ 
(²Ü¸ð²¸²èÜ²È Ð²ðòìàÔÆ Ü²ÊÎÆÜ 
ä²î²êÊ²ÜÜºðÆÜ) ³í»ÉÇ ùã³ó³±í, ·ñ»Ã» ÝáõÛÝÁ 
ÙÝ³±ó, Ã»± ³í»ÉÇ í³ï³ó³í: ì³ï³Ý³É ³ë»Éáí, 
ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ù ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë Ï³Ù ³í»ÉÇ ¹³Å³Ý:  

²ìºÈÆ øÆâ ................................................... 1
ØÜ²ò ¶ðºÂº ÜàôÚÜÀ ............................. 2
²ìºÈÆ ì²î²ò²ì ........................................ 3
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............... 9 
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�

*êîàô¶Æâ 
Ð²ðò.  
Ð.118 ºì 
Ð.123 
 

(Ù716Ý»ñ) 
 
 

(Ù716ÃÇí) 

Ð.118:  ÜºðÎ²ÚàôØê ²ØàôêÜ²ò²Ì ¾ ºì/Î²Ø ²äðàôØ ¾ îÔ²Ø²ð¸àô Ðºî    ²Úà….1
                               àâ…   2
 
Ð.123:   ²ØàôêÜàôÂÚ²Ü/îÔ²Ø²ð¸àô Ðºî ²äðºÈàô ø²Ü²ÎÀ   
 
         [   ][   ]     ºÂº  00 � Ø 8  
 

êîàô¶Æâ 
Ð²ðò.  
Ð.707 ºì 
Ð.708 
 
(Ù7ëï·) 

ÎÜàæ Ð²Ü¸ºä âÆ ºÔºÈ üÆ¼ÆÎ²Î²Ü Î²Ø 
êºøêàô²È ´èÜàôÂÚàôÜ  

§àâ¦ ºðÎàô ¸ºäøàôØ Ð.707 ºì Ð.708  
                                 [   ] 
Ð²ðòÜºÈ ØÆ²ÚÜ ³ ºì � êÚàôÜ²ÎÜºðÀ        � 
 
(1) 

ÎÜàæ Ð²Ü¸ºä ºÔºÈ ¾ ´èÜàôÂÚàôÜ 
§²Úà¦  Ð.707 ºì/Î²Ø Ð.708       
                
Ð²ðòÜºÈ ³-Çó » êÚàôÜ²ÎÜºðÀ  [    ]   
(´àÈàð ¼àô¶ÀÜÎºðÜºðÆ Ð²Ø²ð)  
                                                         �   
 
(2) 

716� ºÂº Ð²ðòìàÔÜ ²ØàôêÜ²ò²Ì ¾/²äðºÈ ¾ ØÆ²ÚÜ ØºÎ ¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ðºî, Ð²ðòÜºÈ. 
ÐÇÙ³ Ï³ñá±Õ »ù ÙÇ ùÇã ÇÝÓ å³ïÙ»É Ò»ñ ½áõ·ÁÝÏ»ñáç Ù³ëÇÝ: 
 
ºÂº Ð²ðòìàÔÜ ²ØàôêÜ²ò²Ì ¾/²äðºÈ ¾ ²ìºÈÆ ø²Ü ØºÎ ¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ðºî, Ð²ðòÜºÈ. 
¸áõù ÇÝÓ ³ë»óÇù, áñ ³ÙáõëÝ³ó»É »ù Ï³Ù ³åñ»É »ù ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ñ»ï ÀÜ¸²ØºÜÀ ³Ý·³Ù:  
ÐÇÙ³ ÇÝÓ ÙÇ ùÇã Ïå³ïÙ»ù Ò»ñ ³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç(½áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ) Ù³ëÇÝ:   
(êÏë»ù Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë Ï³Ù ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ½áõ·ÁÝÏ»ñáçÇó): 

³) ¸áõù »±ñ� ëÏë»óÇù 
ÙÇ³ëÇÝ ³åñ»É: * 

 
ºÂº ÜºðÎ²ÚàôØê 
²ØàôêÜ²ò²Ì ºÜ Î²Ø 
²äðàôØ ºÜ ØÆ²êÆÜ, 
êÎêºÈ 1-Çó:  

ºÂº àâ, êÎêºÈ 2-Çó: 

�) º±ñ� 
Ñ³ñ³�»ñáõÃÛáõÝÁ 
³í³ñïí»ó (»±ñ� 
¹³¹³ñ»óÇù 
ÙÇ³ëÇÝ ³åñ»É): 

·) Ü³ Ò»½ Ñ»ï 
ýÇ½ÇÏ³å»ë Ï³Ù ë»ùëáõ³É 
³éáõÙáí í³ï  í³ñí»±É ¿: 
** 
 
ºÂº àâ, ²ÜòÜºÈ 

ØÚàôê 
¼àô¶ÀÜÎºðàæÀ,  

ºÂº ²Úà, 
Þ²ðàôÜ²ÎºÈ 

¹) º±ñ� å³ï³Ñ»ó 
³é³çÇÝ ¹»åùÁ: 

») ºñ� å³ï³Ñ»ó 
í»ñçÇÝ ¹»åùÁ: 

 
1. 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ 
 

       ²Úà  ……1  � 
 

àâ  ……2    
   � 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ 
 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ
 

 
2.   

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ 
 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ
 

      ²Úà    ……1  � 
 

àâ  ……2    
   � 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ 
 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ
 

 
3.   

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ 
 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ
 

      ²Úà    ……1  � 
 

àâ  ……2    
   � 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ 
 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ
 

 
4.   

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ 
 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ
 

      ²Úà    ……1  � 
 

àâ  ……2    
   � 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ 
 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ
 

 
5.  

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ 
 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ
 

      ²Úà    ……1  � 
 

àâ  ……2    
  

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ 
 

 
[  ][  ]        ²ØÆê 
[  ][  ][  ][  ]  î²ðÆ
 

  
êîàô¶ºÈ, ²ð¸Úàø ´àÈàð ¼àô¶ÀÜÎºðÜºðÜ ºÜ Üºð²èì²Ì; 
 
* î²ðÆÜ ²ÜÐ²Úî ¾. 9998, Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ². 9999 
**ÐàôÞàôØ ú¶î²¶àðÌºÈàì ²ÚÜ ¸ºäøºðÀ, àð Ð²ðòìàÔÀ ÜÞºÈ ¾ 705-áõÙ ºì/Î²Ø 706-áõÙ: 
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�

 
Ø²ê 8   ìÜ²êì²ÌøÜºð  

êîàô¶Æâ 
Ð²ðò. 
Ð.707 ºì 
 Ð.708 
 
 
(Ù8ýë) 

ÎÜàæ Ð²Ü¸ºä ºÔºÈ ¾ üÆ¼ÆÎ²Î²Ü Î²Ø 
êºøêàô²È ´èÜàôÂÚàôÜ 
 
§²Úà¦  Ð.707 ºì/Î²Ø Ð.708       
                                                              [    ] 
              �   
(1) 

ÎÜàæ Ð²Ü¸ºä âÆ ºÔºÈ üÆ¼ÆÎ²Î²Ü 
Î²Ø êºøêàô²È ´èÜàôÂÚàôÜ  

§àâ¦ ºðÎàô ¸ºäøàôØ Ð.707 ºì Ð.708  
     
     [   ] �  
(2)    

 
 
 
 
�Ø.10 

 ÐÇÙ³ Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÇÙ³Ý³É Ò»ñ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñ ëï³ó»É »ù Ò»ñ (áñ¨¿) ½áõ·ÁÝÏ»ñáç 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáÝó Ù³ëÇÝ Ù»Ýù Ëáë»óÇÝù (ÐÜ²ð²ìàð ¾ Î²ðÆø ÈÆÜÆ ²Ü¸ð²¸²èÜ²È àðàÞ²ÎÆ 
¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÆÜ, àð Ð²ðòìàÔÀ ÜÞºò Ø²ê 7-áõÙ): ìÝ³ëí³Íù ³ë»Éáí, »ë ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
íÝ³ëí³ÍùÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ó¨, ³Û¹ ÃíáõÙ Ïïñí³ÍùÝ»ñ, Ó·áõÙÝ»ñ, ³Ûñí³ÍùÝ»ñ, Ïáïñí³ÍùÝ»ñ Ï³Ù Ïáïñí³Í ³ï³ÙÝ»ñ, Ï³Ù 
ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ �³Ý»ñ: 
 

801� ¸áõù »ñ�¨¿ Ò»ñ (áñ¨¿) ³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç 
(½áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ) ³Û¹ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
íÝ³í³Íù ëï³ó»±É »ù: ÊÝ¹ñáõÙ »Ù Ùï³ó»ù ³ÛÝ 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó Ù³ëÇÝ Ëáë»óÇÝù: 

²Úà  .................................................................... 1 
àâ      .................................................................... 2 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ......................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 
�804³ 

802�³ Ò»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ, Ò»ñ (áñ¨¿) ³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç 
(½áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ) ÏáÕÙÇó ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù »ù íÝ³ëí³Íù 
ëï³ó»É: 
²ë»Ýù Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ± ³Ý·³Ù, ÙÇ ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù, Ã» ß³ï 
³Ý·³ÙÝ»ñ:  

ØºÎ/ºðÎàô ........................................................... 1 
ØÆ ø²ÜÆ (3-5) ²Ü¶²Ø ...................................... 2 
Þ²î (5 ²Ü¶²ØÆò ²ìºÈ) ²Ü¶²ØÜºð .......... 3 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ......................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 
 

802��  ¸³ å³ï³Ñ»±É ¿ ³Ýó³Í 12 ³ÙëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ²Úà  .................................................................... 1 
àâ      .................................................................... 2 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ......................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 

803�³  
Æ±Ýã ï»ë³ÏÇ 
íÝ³ëí³Íù »ù 
áõÝ»ó»É: ÊÝ¹ñáõÙ »Ù 
Ýß»É Ò»ñ (áñ¨¿) 
³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñ
áç 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
ëï³ó³Í 
ó³ÝÏ³ó³Í 
íÝ³ëí³ÍùÇ Ù³ëÇÝ, 
³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, Ã» 
»ñ� ¿ ¹³ å³ï³Ñ»É: 
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ 
´àÈàðÀ 
 
ÐàôÞàôØ.  
àñ¨¿ ³ÛÉ 
íÝ³ëí³±Íù: 

 
 
 
 
 
 
Îîðì²ÌøÜºð,  Ì²Î²ÌÜºð, ÎÌ²ÌÜºð ....... 1
øºðÌì²ÌøÜºð, ìºðøºð, Î²äîàôÎÜºð .. 2
Ò¶àôØÜºð, Ðà¸²Ê²Êîºð ............................. 3
²Úðì²ÌøÜºð ..................................................... 4
ÊàðÀ ìÜ²êì²ÌøÜºð, Îîðì²ÌøÜºð, 

ìºðøºð ............................................................. 5
ÂØ´Î²Â²Ô²ÜÂÆ ä²îèì²Ìø, ²âøÆ 
ìÜ²êì²ÌøÜºð .................................................. 6
Îàîðì²ÌøÜºð, Îàîðì²Ì àêÎàðÜºð ....... 7
Îàîðì²Ì ²î²ØÜºð .......................................... 8
ÜºðøÆÜ ìÜ²êì²ÌøÜºð ................................ 9
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É). ____________________ 
 ................................................................................ 10 

�) Ð²ðòÜºÈ ØÆ²ÚÜ 803 ³-áõÙ 
ÀÜ¸¶Ìì²Ì ä²î²êÊ²ÜÜºðÆ 
Ð²Ø²ð.   
¸³ å³ï³Ñ»±É ¿ ³Ýó³Í 12 
³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:  
    
 ²Úà            àâ                â¶ 

 

1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 

2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 

8 
8 
8 
8 
 
8 
8 
8 
8 
 
8 

804�³ Ò»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ, »ñ�¨¿ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ïáñóñ»±É »ù Ò»ñ 
(áñ¨¿) ³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç (½áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ) Ò»ñ Ñ³Ý¹»å 
·áñÍ³Í ³ñ³ñùÇ Ñ»ï¨³Ýùáí:  
 

²Úà  .................................................................. 1
àâ  .................................................................. 3
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ........................................ 8

Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 
�805³ 
 
�805³ 

804�� 
 

 ¸³ å³ï³Ñ»±É ¿ ³Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:  ²Úà  .................................................................... 1
àâ      .................................................................... 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ........................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 

805�³ Ò»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ, »ñ�¨¿ Ò»ñ (áñ¨¿) ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ 
(½áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ) Ò»½ íÝ³ë»±É »Ý ³ÛÝù³Ý í³ï, áñ ¹áõù 
�ÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý³ù (ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» ã»ù 
ëï³ó»É): 
ºÂº ²Úà. ø³ÝÇ± ³Ý·³Ù: ºÂº Ð²Øà¼ì²Ì âºø. 
Ùáï³íáñ³å»±ë: 

ø²ÜÆ ²Ü¶²Ø ´àôÄ. ú¶ÜàôÂÚ²Ü Î²ðÆø  
 ........................................................................ [   ][   ]
 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .................... 99
 
Î²ðÆø âÆ ºÔºÈ ............................................... 00 

 
 
 
 
�Ø.9 

805 � 
 

 ¸³ å³ï³Ñ»±É ¿ ³Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ²Úà  ............................................................. 1
àâ      ............................................................. 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............. 9 
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806� Ò»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ, »ñ�¨¿ ³Ûë íÝ³ëí³ÍùÇ 
(íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ) Ñ³Ù³ñ �áõÅ. û·ÝáõÃÛáõÝ ëï³ó»±É »ù:  
²ë»Ýù »ñ�»±ÙÝ, ÙÇ±ßï, Ã»± »ñ�»ù: 
 

²Úà, ºð´ºØÜ .............................................. 1
²Úà, ØÆÞî .................................................... 2
àâ, ºð´ºø .................................................... 3
 â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .............. 9 

 
 
�Ø.9 

807� Ò»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ, »ñ�¨¿ ëïÇåí³Í »Õ»±É »ù ·Çß»ñ»É 
ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ íÝ³ëí³ÍùÇ/íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ 
å³ï×³éáí:  
ºÂº ²Úà. ø³ÝÇ± ·Çß»ñ (Øàî²ìàð²äºê): 

ÐÆì²Ü¸²ÜàòàôØ ²ÜòÎ²òð²Ì 
¶ÆÞºðÜºðÆ ø²Ü²ÎÀ ..................... [   ][   ]
ºÂº àâ ØÆ, Øàôîø²¶ðºÈ §00¦  
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................ 98
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............ 99 

 

808� ´áõÅ. ³ßË³ïáÕÇÝ ³ë»±É »ù íÝ³ëí³ÍùÇ Çñ³Ï³Ý 
å³ï×³éÁ: 

²Úà  ............................................................. 1
àâ      ............................................................. 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............... 9 
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Ø²ê 9   ²¼¸ºòàôÂÚàôÜÀ ºì Ð²Ü¸àôðÄºÈÀ 

 
ÐÇÙ³ Ïáõ½»Ý³ÛÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó ï³É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» ÇÝã ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É Ò»ñ ³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç ³ñ³ñùÝ»ñÁ Ò»ñ íñ³: 
²ñ³ñùÝ»ñ ³ë»Éáí, ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ù… (²Ü¸ð²¸²èÜ²È ²ÚÜ Ð²îàôÎ ²ð²ðøÜºðÆÜ, àð Ð²ðòìàÔÀ ÜÞºÈ ¾ Ø²ê 7-áõÙ):  
 
ºÂº ¶ð²ÜòìºÈ ¾ ²ìºÈÆ ø²Ü ØºÎ ´èÜ²òàÔ ¼àô¶ÀÎºð, ²ìºÈ²òÜºÈ. Îáõ½»Ý³ÛÇ, áñ å³ï³ëË³Ý»ù ³Ûë Ñ³ñó»ñÇÝ 
Ï³åí³Í Ò»ñ ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ½áõ·ÁÝÏ»ñáç Ñ»ï, áí Ï³ï³ñ»É ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÁ Ò»ñ Ñ³Ý¹»å...  
 
êîàô¶Æâ Ð²ðò. 
Ð.707 ºì Ð.708 
 
 
(Ù9ýÇ½) 

ÎÜàæ Ð²Ü¸ºä ºÔºÈ ¾ üÆ¼ÆÎ²Î²Ü 
´èÜàôÂÚàôÜ  
 
§²Úà¦ Ð.707-ÇÝ  [   ] 
                      �  
(1) 

ÎÜàæ Ð²Ü¸ºä ºÔºÈ ¾ ØÆ²ÚÜ  êºøêàô²È 
´èÜàôÂÚàôÜ  
 
§àâ¦. Ð.707-ÇÝ ºì §²Úà¦ Ð.708-ÇÝ 
     
     [   ] � 
(2)     

 
 
 
 
�906 

901� Î³±Ý ÇÝã-áñ Ñ³ïáõÏ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ, áñáÝù Ñ³×³Ë 
¹ñ¹áõÙ »Ý Ò»ñ ³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç ³Û¹ å³Ñí³ÍùÇÝ:  
²Ü¸ð²¸²èÜ²È ìºðàÜÞÚ²È üÆ¼ÆÎ²Î²Ü 
´èÜàôÂÚ²Ü ²ð²ðøÜºðÆÜ: 
 
ÐàôÞàôØ. àñ¨¿ ³ÛÉ Çñ³¹ñáõÃÛáõ±Ý: 
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð ÜÞì²ÌÜºðÀ 

àâ ØÆ Ð²îàôÎ ä²îÖ²è ........................................... 1 
ºð´ îÔ²Ø²ð¸À Ð²ð´²Ì ¾ ...................................... 2 
¶àôØ²ð²ÚÆÜ ÊÜ¸ÆðÜºð ...................................... 3 
Æð ²ÞÊ²î²ì²ÚðàôØ ¸Äì²ðàôÂÚàôÜÜºð .... 4 
ºð´ ²ÞÊ²î²Üø âàôÜÆ ........................................... 5 
î²ÜÀ àôîºÈÆø âÎ² ................................................... 6 
Æð Î²Ø ÎÜàæ ÀÜî²ÜÆøÆ Ðºî ÊÜ¸ÆðÜºð ....... 7 
ÎÆÜÀ ÐÔÆ ¾ ................................................................... 8 
Ü² Ê²Ü¸àôØ ¾ ÎÜàæÀ ............................................ 9 
ÎÆÜÀ Ðð²Ä²ðìàôØ ¾ êºøêÆò ............................ 10 
ÎÆÜÀ âÆ ºÜÂ²ðÎìàôØ ......................................... 11 
 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É). ........................................................ 12 

 

êîàô¶Æâ Ð²ðò.  
Ð.303 
 
(Ù9»ñ»Ë) 

àôÜÆ ÎºÜ¸²ÜÆ ºðºÊ²Üºð  [   ] 
                � 
 
(1) 

 àâ ØÆ ÎºÜ¸²ÜÆ ºðºÊ²    [   ]  � 
 
 
(2) 

�903 

902� ²Ûë å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï Ò»ñ 
»ñ»Ë³Ý»ñÁ Ý»ñÏ³± ¿ÇÝ Ï³Ù Éë»±É »Ý, Ã» ÇÝãå»ë »Ý Ò»½ 
Í»ÍáõÙ: 
ºÂº ²Úà. àñù³±Ý Ñ³×³Ë: ²ë»Ýù, Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ± 
³Ý·³Ù. ÙÇ ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù, Ã»± ·ñ»Ã» ÙÇßï:   

ºð´ºø ............................................................................ 1 
ØºÎ Î²Ø ºðÎàô ²Ü¶²Ø .......................................... 2 
ØÆ ø²ÜÆ ²Ü¶²Ø ........................................................ 3 
Þ²î ²Ü¶²ØÜºð/¶ðºÂº ØÆÞî .............................. 4 
â¶ÆîºØ .................................................................. 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9 

 

903� ´éÝáõÃÛ³Ý ¹»åùÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù ¹»åùÇó Ñ»ïá, Ý³ 
»ñ�¨¿ ëïÇå»±É ¿ Ò»½ ë»ùëáí ½�³Õí»É: ÐàôÞàôØ. 
êïÇå»±É ¿ ë»ùëáí ½�³Õí»É Ò»ñ Ï³ÙùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï:  
ºÂº ²Úà.  àñù³±Ý Ñ³×³Ë: ²ë»Ýù, Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ± 
³Ý·³Ù. ÙÇ ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù, Ã»± ·ñ»Ã» ÙÇßï: 

ºð´ºø ............................................................................. 1 
ØºÎ Î²Ø ºðÎàô ²Ü¶²Ø .......................................... 2 
ØÆ ø²ÜÆ ²Ü¶²Ø......................................................... 3 
Þ²î ²Ü¶²ØÜºð/¶ðºÂº ØÆÞî .............................. 4 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ......................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9 

 

904� ²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñ� Ò»½ Ë�»É »Ý, ¸áõù »ñ�¨¿ 
Ñ³Ï³Ñ³ñí³Í Ñ³ëóñ»±É »ù Ò»½ å³ßïå³Ý»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: 
ºÂº ²Úà.  àñù³±Ý Ñ³×³Ë: ²ë»Ýù, Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ± 
³Ý·³Ù. ÙÇ ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù, Ã»± ·ñ»Ã» ÙÇßï: 

ºð´ºø ............................................................................ 1 
ØºÎ Î²Ø ºðÎàô ²Ü¶²Ø .......................................... 2 
ØÆ ø²ÜÆ ²Ü¶²Ø ........................................................ 3 
Þ²î ²Ü¶²ØÜºð/¶ðºÂº ØÆÞî .............................. 4 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ................................... .....8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9 

�905 

904 ³ Æ±Ýã ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í �éÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù Ò»ñ 
Ñ³Ï³Ñ³ñí³ÍÁ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï: ²ë»Ýù, áã ÙÇ 
³½¹»óáõÃÛáõ±Ý, �éÝáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ß³ï³ó³±í, 
�éÝáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ùã³ó³±í, Ã»± �éÝáõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñ»ó, 
·áÝ» ³Û¹ å³ÑÇÝ:  
 

àâ ØÆ öàöàÊàôÂÚàôÜ/àâ ØÆ ²¼¸ºòàôÂÚàôÜ
 .......................................................................................... 1 
´èÜàôÂÚàôÜÜ ²ìºÈÆ Þ²î²ò²ì ....................... 2 
´èÜàôÂÚàôÜÜ ²ìºÈÆ øâ²ò²ì .......................... 3 
´èÜàôÂÚàôÜÀ ¸²¸²ðºò ...................................... 4 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ........................................ 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9 

 

905� ¸áõù »ñ�¨¿ Ë�»É Ï³Ù ³ÛÉ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ñ³ñí³Í 
Ñ³ëóñ»±É »ù Ò»ñ ³ÙáõëÝáõÝ/½áõ·ÁÝÏ»ñáçÁ, »ñ� 
ÇÝùÁ Ò»½ ã¿ñ Ë�áõÙ Ï³Ù ýÇ½ÇÏ³å»ë í³ï ã¿ñ 
í³ñíáõÙ: 
ºÂº ²Úà.  àñù³±Ý Ñ³×³Ë: ²ë»Ýù, Ù»Ï Ï³Ù 
»ñÏáõ± ³Ý·³Ù. ÙÇ ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù, Ã»± ·ñ»Ã» ÙÇßï: 

ºð´ºø .................................................................... 1 
ØºÎ Î²Ø ºð¶àô ²Ü¶²Ø ................................ 2 
ØÆ ø²ÜÆ ²Ü¶²Ø ............................................... 3 
Þ²î ²Ü¶²ØÜºð................................................. 4 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ...................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 
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906� Î³ñá±Õ »ù ³ë»É, áñ Ò»ñ ³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç 
í³ñù³·ÇÍÁ Ò»ñ Ñ³Ý¹»å ³½¹»É ¿ Ò»ñ 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Ùï³íáñ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³: 
Î³ñáÕ »ù ³ë»É, áñ áã ÙÇ± ³½¹»óáõÃÛáõÝ, ÙÇ ùÇ±ã 
³½¹»óáõÃÛáõÝ, Ã»± Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ:  
²Ü¸ð²¸²èÜ²È üÆ¼ÆÎ²Î²Ü ºì/Î²Ø 
êºøêàô²È ´èÜàôÂÚ²Ü Ð²îàôÎ 
²ð²ðøÜºðÆÜ, àð Ü² ÜÎ²ð²¶ðºÈ ¾ð 

àâ ØÆ ²¼¸ºòàôÂÚàôÜ .................................. 1 
øÆâ ......................................................................... 2 
Þ²î ......................................................................... 3 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ...................................... 8 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................... 9 

 

907� Æ±Ýã Ó¨»ñáí ¿ Ò»ñ ³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç í³ñùÁ 
(�éÝáõÃÛáõÝÁ) Ë³Ý·³ñ»É Ò»ñ ³ßË³ï³ÝùÇÝ Ï³Ù 
³ÛÉ »Ï³Ùáõï �»ñáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, »Ã» 
Ë³Ý·³ñ»É ¿:   
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð Ð²Ø²ä²î²êÊ²Ü 
ä²î²êÊ²ÜÜºðÀ 
 
  

âÎ² (²ÞÊ²î²Üø âàôÜÆ) .............................. 1 
²ÞÊ²î²ÜøÆÜ âÆ Ê²Ü¶²ðºÈ .................... 2 
¼àô¶ÀÜÎºðÀ Ê²Ü¶²ðºÈ ¾ ²ÞÊ²î²ÜøÆÜ
 ................................................................................. 3 
âÆ Î²ðàÔ²òºÈ ÎºÜîðàÜ²Ü²È ................. 4 
âÆ Î²ðàÔ²òºÈ ²ÞÊ²îºÈ/ÐÆì²Ü¸àôÂÚ²Ü 
²ðÒ²Îàôð¸ ........................................................ 5 
ÎàðòðºÈ ¾ ìêî²ÐàôÂÚàôÜÀ Æð 
Î²ðàÔàôÂÚàôÜÜºðÆ Ð²Ü¸ºä ................. 6 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É).. ............................................... 7 

 

908� àõ±Ù »ù å³ïÙ»É Ýñ³ í³ñùÇ Ù³ëÇÝ:  
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð ÜÞì²ÌÜºðÀ  
 
ÐàôÞàôØ. àõñÇß áñ¨¿ Ù»ÏÁ±: 

àâ ØºÎÆÜ ............................................................ 1 
ÀÜÎºðÜºðÆÜ ..................................................... 2 
ÌÜàÔÜºðÆÜ ....................................................... 3 
ºÔ´àðÀ Î²Ø øðàæÀ ........................................ 4 
øºèÆ/ÐàðºÔ´²Úð Î²Ø 
Øàð²øàôÚð/Ðàð²øàôÚð ............................... 5 
²ØàôêÜàô/¼àô¶ÀÜÎºðàæ ÀÜî²ÜÆøÆÜ . 6 
ºðºÊ²ÜºðÆÜ .................................................... 7 
Ð²ðºì²ÜÜºðÆÜ ............................................... 8 
àêîÆÎ²ÜàôÂÚàôÜ .......................................... 9 
´ÄÞÎÆ/²èàÔæ²ä²ÐàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²îàÔÆ ...... 10 
ø²Ð²Ü²ÚÆ ........................................................ 11 
Æð²ì²´²Ü-ÊàðÐð¸²îàôÆ ........................ 12 
ÐÎ/Î²Ü²Üò Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ........... 13 
îÆØ ....................................................................... 14 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É) ............................................... 15 

 

909� àñ¨¿ Ù»ÏÁ »ñ�¨¿ ÷áñÓ»±É ¿ Ò»½ û·Ý»É: 
 
ºÂº ²Úà, à±í ¿ û·Ý»É:  
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð ÜÞì²ÌÜºðÀ  
 
ÐàôÞàôØ. àõñÇß áñ¨¿ Ù»ÏÇ±Ý: 

àâ ØºÎÀ ................................................................ 1 
ÀÜÎºðÜºðÀ ........................................................ 2 
ÌÜàÔÜºðÀ ........................................................... 3 
ºÔ´²ÚðÀ Î²Ø øàôÚðÀ ................................... 4 
øºèÆÜ/ÐàðºÔ´²ÚðÀ Î²Ø 
Øàð²øàôÚðÀ/Ðàð²øàôÚðÀ .......................... 5 
²ØàôêÜàô/¼àô¶ÀÜÎºðàæ ÀÜî²ÜÆøÀ .... 6 
ºðºÊ²ÜºðÀ ........................................................ 7 
Ð²ðºì²ÜÜºðÀ ................................................... 8 
àêîÆÎ²ÜàôÂÚàôÜÀ ........................................ 9 
´ÄÞÎÆ/²èàÔæ²ä²ÐàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²îàÔÀ ..... 10 
ø²Ð²Ü²Ü ........................................................... 11 
Æð²ì²´²Ü-ÊàðÐð¸²îàô............................ 12 
ÐÎ/Î²Ü²Üò Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÀ ....... 13 
îÆØ........................................................................ 14 
 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É) ................................................ 15 
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910�³  

 
 
 
ºñ�¨¿ û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»±É »ù 
Ñ»ï¨Û³É Ýßí³ÍÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ:  
Î²ð¸²È Úàôð²ø²ÜâÚàôðÀ 
 
 
³)  àêîÆÎ²ÜàôÂÚàôÜ 
�)   ÐÆì²Ü¸²Üàò/ 

²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü  ÎºÜîðàÜ 
·)   êàò. Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ 
¹)   Æð²ì²´²Ü²Î²Ü 

ÊàðÐð¸²îì²Î²Ü ÎºÜîðàÜ 
 
»)   ¸²î²ð²Ü 
½)   ²ä²êî²ð²Ü 
¿ )  îÆØ 
Á)   Î²Ü²Üò Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜ  
 
 
Å)    ø²Ð²Ü², ÎðàÜ²Î²Ü 

²è²æÜàð¸  
 
 
x)� àñ¨¿ ³±ÛÉ ï»Õ: àõ±ñ:_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
³)  àêîÆÎ²ÜàôÂÚàôÜ 
�)   ÐÆì²Ü¸²Üàò/ 

²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü  ÎºÜîðàÜ 
·)   êàò. Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ 
¹)   Æð²ì²´²Ü²Î²Ü 

ÊàðÐð¸²îì²Î²Ü ÎºÜîðàÜ 
 
»)   ¸²î²ð²Ü 
½)   ²ä²êî²ð²Ü 
¿ )  îÆØ 
Á)   Î²Ü²Üò 

Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜ.  
______________________ 

Å)   ø²Ð²Ü², ÎðàÜ²Î²Ü 
²è²æÜàð¸  

 
x)� ²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É)._____ 

_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

²Úà 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 
 

1 
 

1 
 

* 

 
 
 
 
 
 
 

àâ 
 

2 
2 
 

2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
 
 

2 
 

2 
 

** 

910 �. 
Ð²ðòÜºÈ ØÆ²ÚÜ 
910 ³-áõÙ ²Úà 
ä²î²êÊ²Ü²ÌÜº
ðÆ Ð²Ø²ð: ¸áõù 
·á±Ñ »ù Ò»½ 
ïñ³Ù³¹ñí³Í 
û·ÝáõÃÛáõÝÇó

²Úà 
 

1 
1 
 

1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
 
 

1 
 

1 
 

àâ 
 

2 
2 
 

2 
2 
 
 

2 
2 
2 
2 
 
 

2 
 

2 

êîàô¶Æâ 
Ð²ðò. 
Ð³ñó 
 910³ * ** 
 
(Ù9ëïáõ·) 

ÜÞºÈ, ºÂº Ð.910³-áõÙ Î² ²Úà (Þðæ²¶Ìì²Ì ¾ 
¶àÜº ØºÎ §1¦ *-áí ÜÞì²Ì êÚàôÜ²ÎàôØ)      
   [    ]  
     �   
(1) 

ÜÞºÈ, ºÂº ´àÈàð àâ 
ä²î²êÊ²ÜÜºðÀ Þðæ²¶Ìì²Ì 
ºÜ (ØÆ²ÚÜ §2¦ ºÜ Þðæ²¶Ìì²Ì 
**)                
 [   ] 
 
(2) 

 
 
�912 

911� Æ±ÝãÁ ¹ñ¹»ó ¹ÇÙ»Éáõ û·ÝáõÃÛ³Ý: 
 
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð ÜÞì²ÌÜºðÀ ¨ 
²ÜòÜºÈ 913-ÇÝ 
 

ø²æ²ÈºðºÈ ºÜ ÀÜÎºðÜºðÀ/ÀÜî²ÜÆøÀ ................. 1
²ÚÈºìê â¾ð Î²ðàÔ Ð²Ü¸àôðÄºÈ............................. 2
ì²î ìÜ²êì²Ìø ¾ êî²òºÈ ............................................. 3
²ØàôêÆÜÀ êä²èÜ²òºÈ ¾ Î²Ø  
öàðÒºÈ ¾ êä²ÜºÈ ÆðºÜ ................................................ 4
²ØàôêÆÜÀ êä²èÜ²òºÈ ¾ Î²Ø 
Ê´ºÈ ¾ ºðºÊ²ÜºðÆÜ ..................................................... 5
îºê²ì, àð ºðºÊ²ÜºðÀ î²è²äàôØ ºÜ ................... 6
î²ÜÆò ¸àôðê ºÜ ÞäðîºÈ ............................................. 7
ì²ÊºÜàôØ ¾ð êä²ÜºÈ ²ØàôêÜàôÜ ........................ 8
ì²ÊºÜàôØ ¾ð, àð ²ØàôêÆÜÀ Îêä²ÜÆ ÆðºÜ ....... 9
 
²ÚÈ  (�ÝáõÃ³·ñ»É), .............................................................. 10 

 
 
 
´àÈàð 
î²ð´ºð
²ÎÜºðÆ 
Ð²Ø²ð 
²ÜòÜºÈ 
913-ÇÝ 
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912� Æ±ÝãÝ ¿ñ å³ï×³éÁ, áñ áã Ù»ÏÇÝ 
ã¹ÇÙ»óÇù: 
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð ÜÞì²ÌÜºðÀ  
 
 
 

â¶ÆîºØ/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................................... 1 
êä²èÜ²ÈÆøÆ/Ðºîºì²ÜøÜºðÆ/²ìºÈÆ Þ²î 
´èÜàôÂÚ²Ü ì²ÊÀ ........................................................... 2 
´èÜàôÂÚàôÜÀ ÜàðØ²È ¾/Èàôðæ â¾ .......................... 3 
ÞöàÂì²Ì ¾ð/²Ø²âàôØ ¾ð/ì²ÊºÜàôØ ¾ð, àð âºÜ 
Ð²ì²î² Î²Ø ÆðºÜ ÎØºÔ²¸ðºÜ  ................................ 4 
Ð²ì²îàôØ ¾ð, àð âºÜ ú¶ÜÆ/¶Æîºð ØºÎ ²ÚÈ 
ÎÜàæ, àð âºÜ ú¶ÜºÈ ...................................................... 5 
ì²ÊºÜàôØ ¾ð, àð Ð²ð²´ºðàôÂÚ²ÜÀ ìºðæ Î¸ÜÆ 
 ................................................................................................... 6 
ì²ÊºÜàôØ ¾ð ÎàðòÜºÈ ºðºÊ²ÜºðÆÜ ................... 7 
ì²î Ð²Ø´²ì Î´ºðºð ÀÜî²ÜÆøÆÜ  ............................ 8 
 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É). 
____ ........................................................................... 9 

 

913� Î³± ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ, áñÇó Ïáõ½»Ý³ÛÇù 
(³í»É) û·ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É: àõ±ÙÇó: 
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð ÜÞì²ÌÜºðÀ 
 
 
 

àâ ØºÎ âÜÞìºò ................................................................. 1
ÀÜî²ÜÆøÀ ............................................................................ 2
Æð Ø²ÚðÀ .............................................................................. 3
²ØàôêÜàô Ø²ÚðÀ .............................................................. 4
²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü ÎºÜîðàÜ ........................................ 5
àêîÆÎ²ÜàôÂÚàôÜ ............................................................ 6
ø²Ð²Ü²/ÎðàÜ²Î²Ü ²è²æÜàð¸ ................................. 7
 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É). _________________________________ 8 

 

914� ¸áõù »ñ�¨¿ Ýñ³ í³ñùÇ å³ï×³éáí 
Ñ»é³ó»±É »ù ïÝÇó, Ã»Ïáõ½ Ù»Ï 
·Çß»ñáí: 
ºÂº ²Úà. ø³ÝÇ± ³Ý·³Ù 
(Øàî²ìàð²äºê) 

Ðºè²Ü²Èàô ø²Ü²ÎÀ ............................................... [   ][   ]
ºð´ºø ................................................................................... 00
âÎ² (ØÆ²êÆÜ âºÜ ²äðàôØ)  ....................................... 97
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................................... 98
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................................... 99 

 
�919 
�Ø.10 

915� Æ±ÝãÁ ¹ñ¹»ó Ò»½ Ñ»é³É³Ý ïÝÇó 
í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù: 
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð ÜÞì²ÌÜºðÀ 
 
 

àâ ØÆ Ð²îàôÎ ä²î²Ð²ð .................................................. 1
ø²æ²ÈºðºÈ ºÜ ÀÜÎºðÜºðÀ/ÀÜî²ÜÆøÀ .................. 2
²ÚÈºìê â¾ð Î²ðàÔ Ð²Ü¸àôðÄºÈ ............................. 3
ì²î ìÜ²êì²Ìø ¾ êî²òºÈ ............................................. 4
²ØàôêÆÜÀ êä²èÜ²òºÈ ¾ Î²Ø  
öàðÒºÈ ¾ êä²ÜºÈ ÆðºÜ ................................................ 5
²ØàôêÆÜÀ êä²èÜ²òºÈ ¾ Î²Ø Ê´ºÈ ¾ 
ºðºÊ²ÜºðÆÜ ...................................................................... 6
îºê²ì, àð ºðºÊ²ÜºðÀ î²è²äàôØ ºÜ .................... 7
îÜÆò ¸àôðê ºÜ ÞäðîºÈ ................................................. 8
ì²ÊºÜàôØ ¾ð êä²ÜºÈ ²ØàôêÜàôÜ ......................... 9
Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜ ¾ ø²æ²ÈºðºÈ. .................. 10
ì²ÊºÜàôØ ¾ð, àð ²ØàôêÆÜÀ Îêä²ÜÆ ÆðºÜ ...... 11
 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É). ................................................................ 12
 

 

916� ì»ñçÇÝ ³Ý·³Ù áõ±ñ ·Ý³óÇù: 
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ØºÎÀ 

Æð ´²ðºÎ²ØÜºðÆ Øàî .................................................. 01
²ØàôêÜàô ´²ðºÎ²ØÜºðÆ Øàî .................................. 02
Æð ÀÜÎºðÜºðÆ/Ð²ðºì²ÜÜºðÆ Øàî ........................ 03
ÐÚàôð²Üàò/ì²ðÒàì îàôÜ ........................................... 04
öàÔàò .................................................................................. 05
ºÎºÔºòÆ/Ø²îàôè ............................................................ 06
²ä²êî²ð²Ü ....................................................................... 07
 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É). ________________________________ 96
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ..................................................... 98
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ..................................... 99 

 

917� ÆÝãù³±Ý Å³Ù³Ý³Ïáí Ñ»é³ó³ù 
í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù: 
¶ð²ÜòºÈ úðºðÆ Î²Ø 
²ØÆêÜºðÆ ø²Ü²ÎÀ 

úðºðÆ ø²Ü²ÎÀ (ºÂº 1 ²ØêÆò øÆâ ¾) .................. [   ][   ] ..1
²ØÆêÜºðÆ ø²Ü²ÎÀ (ºÂº 1 ²ØÆê ¾ ¨ ²ìºÈÆ) ... [   ][   ] ..2
 
ÈøºÈ ¾ ¼àô¶ÀÜÎºðàæÀ/âÆ 
ìºð²¸²ðÒºÈ/¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ðºî â¾  ................................ 3 

 
 
 
�Ø.10 
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918� Æ±ÝãÝ ¿ñ å³ï×³éÁ, áñ í»ñ³¹³ñÓ³ù: 
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð ÜÞì²ÌÜºðÀ 
ºì ²ÜòÜºÈ Ø²ê 10-ÇÝ 

â¾ð àô¼àôØ ÈøºÈ ºðºÊ²ÜºðÆÜ................................. 1
²ØàôêÜàôÂÚ²Ü êð´àôÂÚàôÜÀ ................................. 2
Ð²ÜàôÜ ÀÜî²ÜÆøÆ/ºðºÊ²ÜºðÆ  
(ÀÜî²ÜÆøÆ ä²îÆìÀ) ........................................................ 3 
â¾ð Î²ðàÔ ²ä²ÐàìºÈ ºðºÊ²ÜºðÆÜ ...................... 4
êÆðàôØ ¾ð Üð²Ü ................................................................ 5
Ü² ÊÜ¸ðºò ÆðºÜ ìºð²¸²èÜ²È ............................... 6
ÀÜî²ÜÆøÀ ²êºò ìºð²¸²èÜ²È .................................. 7
Üºðºò Üð²Ü ........................................................................ 8
Øî²òºÌ ²ØàôêÆÜÀ ÎöàÊìÆ ........................................ 9
êä²èÜ²ò ÆðºÜ/ºðºÊ²ÜºðÆÜ ................................. 10
â¾ð Î²ðàÔ ØÜ²È ²ÚÜîºÔ (àôð ¶Ü²òºÈ ¾ð) ........ 11
´èÜàôÂÚàôÜÀ ÜàðØ²È ¾/Èàôðæ â¾  ....................... 12
 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É).   .............................................................. 13 

 
 
 
´àÈàð 
î²ð´ºð
²ÎÜºðÆ 
Ð²Ø²ð 
²ÜòÜºÈ 
Ø²ê 10-
ÇÝ 

919� Æ±ÝãÝ ¿ñ å³ï×³éÁ, áñ ëïÇå»ó Ò»½ 
ÙÝ³É: 
 
ÀÜ¸¶ÌºÈ ´àÈàð ÜÞì²ÌÜºðÀ  
 

â¾ð àô¼àôØ ÈøºÈ ºðºÊ²ÜºðÆÜ................................. 1
²ØàôêÜàôÂÚ²Ü êð´àôÂÚàôÜÀ ................................. 2
âºð àô¼àôØ ÀÜî²ÜÆøÀ Ê²Úî²è²ÎºÈ  .................... 3
â¾ð Î²ðàÔ ²ä²ÐàìºÈ ºðºÊ²ÜºðÆÜ ...................... 4
êÆðàôØ ¾ð Üð²Ü ................................................................ 5
âºð àô¼àôØ ÈÆÜºÈ ØÆ²ÚÜ²Î ...................................... 6
ÀÜî²ÜÆøÀ ²êºò ØÜ²È .................................................... 7
Üºðºò Üð²Ü ........................................................................ 8
Øî²Ìºò ²ØàôêÆÜÀ ÎöàÊìÆ ........................................ 9
êä²èÜ²ò ÆðºÜ/ºðºÊ²ÜºðÆÜ ................................. 10
îºÔ âàôÜºð ¶Ü²Èàô ..................................................... 11
´èÜàôÂÚàôÜÀ ÜàðØ²È ¾/Èàôðæ â¾ ........................ 12
 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É).  ............................................................... 13 
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Ø²ê 10   ²ÚÈ öàðÒ 

 Þ³ï Ï³Ý³Ûù Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ï³ñ�»ñ ï»ë³ÏÇ �éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ»Ýó 
�³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ, ³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáÝó ×³Ý³ãáõÙ »Ý, ¨/Ï³Ù ³ÝÍ³ÝáÃÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ºÃ» ¹»Ù ã»ù, Ïáõ½»Ý³ÛÇ 
ß³ï Ñ³Ù³éáï Ñ³ñóÝ»É Ò»½ ³Û¹ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇ Ù³ëÇÝ: ²ÛÝ, ÇÝã Ï³ë»ù, Ïå³ÑíÇ ·³ÕïÝÇ: 
Î³ñá±Õ »Ù ß³ñáõÝ³Ï»É:  

 

1001�³  
 
15 ï³ñ»Ï³ÝÇó ëÏë³Í,  
áñ¨¿ Ù»ÏÁ (²ÚÜ 
Î²Ü²Úø, àðàÜø 
àôÜºÜ ÜºðÎ²ÚÆê 
Î²Ø Ü²ÊÎÆÜ 
¼àô¶ÀÜÎºð. �³óÇ Ò»ñ 
³ÙáõëÝáõó/½áõ·ÁÝÏ»ñáçÇó
) »ñ�¨¿ Ò»½ Í»Í»É Ï³Ù ³ÛÉ 
Ï»ñå ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý íÝ³ë 
Ñ³ëóñ»±É »Ý:   
 
ºÂº ²Úà.  
à±í ¿ ³Û¹å»ë í³ñí»É: 
 
ÐàôÞàôØ. 
ÆëÏ áñ¨¿ �³ñ»Ï³±Ù: 
ÆëÏ ¹åñáóáõÙ Ï³Ù 
³ßË³ï³í³ÛñáõÙ áñ¨¿ 
Ù»±ÏÁ: 
ÆëÏ ÁÝÏ»ñ Ï³Ù Ñ³ñ¨³±Ý: 
²ÝÍ³ÝáÃ Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ 
³±ÝÓ: 

àâ ØºÎ ..................................................... 1 
 
 
 
 
 
 
 

Ð²ÚðÀ ....................................................... 2
ÊàðÂ Ð²ÚðÀ ......................................... 3
ÀÜî²ÜÆøÆ ²ÚÈ îÔ²Ø²ð¸ ²Ü¸²Ø 4
ÀÜî²ÜÆøÆ ÎÆÜ ²Ü¸²Ø .................... 5
 
àôêàôòÆâ ............................................... 6
àêîÆÎ²Ü/¼ÆÜìàð .............................. 7
ÀÜî²ÜÆøÆ îÔ²Ø²ð¸ ÀÜÎºð .......... 8
ÀÜî²ÜÆøÆ ÎÆÜ ÀÜÎºð  .................... 9
 
êÆð²Ì Ø²ð¸À ..................................... 10
²ÜÌ²ÜàÂ ............................................. 11
²ÞÊ²î²ì²ÚðàôØ ØºÎÀ ................. 12
ø²Ð²Ü²Ü/ÎðàÜ²Î²Ü ²è²æÜàð¸
 .................................................................. 13
 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É).  ................................ 14
 

� 1002 

�) Ð²ðòÜºÈ ØÆ²ÚÜ ÀÜ¸¶Ìì²ÌÜºðÆ 
Ð²Ø²ð:  
ø³ÝÇ± ³Ý·³Ù ¿ ¹³ å³ï³Ñ»É: 
Ø»Ï Ï³Ù »ñÏáõ± ³Ý·³Ù, ÙÇ ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù, 
Ã»± ß³ï ³Ý·³ÙÝ»ñ 
Ø»Ï Ï³Ù 

»ñÏáõ 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 

ØÇ ù³ÝÇ 
³Ý·³Ù 

2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
 

2 
 

2 

Þ³ï 
³Ý·³Ù

3 
3 
3 
3 
 

3 
3 
3 
3 
 

3 
3 
3 
 

3 
 

3 

 

1002�³  
 
15 ï³ñ»Ï³ÝÇó ëÏë³Í,  
áñ¨¿ Ù»ÏÁ (²ÚÜ 
Î²Ü²Úø, àðàÜø 
àôÜºÜ ÜºðÎ²ÚÆê 
Î²Ø Ü²ÊÎÆÜ 
¼àô¶ÀÜÎºð. �³óÇ Ò»ñ 
³ÙáõëÝáõó/½áõ·ÁÝÏ»ñáçÇó
) »ñ�¨¿ ëïÇå»É ¿ Ò»½ 
ë»ùëáí ½�³Õí»É Ï³Ù 
ë»é³Ï³Ý ³Ïï Ï³ï³ñ»É, 
»ñ� ¸áõù ã»ù áõ½»É: 
 
ºÂº ²Úà.  
à±í ¿ ³Û¹å»ë í³ñí»É: 
 
ÐàôÞàôØ. 
ÆëÏ áñ¨¿ �³ñ»Ï³±Ù: 
ÆëÏ ¹åñáóáõÙ Ï³Ù 
³ßË³ï³í³ÛñáõÙ áñ¨¿ 
Ù»±ÏÁ: 
ÆëÏ ÁÝÏ»ñ Ï³Ù Ñ³ñ¨³±Ý: 
²ÝÍ³ÝáÃ Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ 
³±ÝÓ: 

àâ ØºÎ ..................................................... 1 
 
 
 
 
 
 
 

Ð²ÚðÀ ....................................................... 2
ÊàðÂ Ð²ÚðÀ ......................................... 3
ÀÜî²ÜÆøÆ ²ÚÈ îÔ²Ø²ð¸ ²Ü¸²Ø 4
ÀÜî²ÜÆøÆ ÎÆÜ ²Ü¸²Ø .................... 5
 
àôêàôòÆâ ............................................... 6
àêîÆÎ²Ü/¼ÆÜìàð .............................. 7
ÀÜî²ÜÆøÆ îÔ²Ø²ð¸ ÀÜÎºð .......... 8
ÀÜî²ÜÆøÆ ÎÆÜ ÀÜÎºð  .................... 9
 
êÆð²Ì Ø²ð¸À ..................................... 10
²ÜÌ²ÜàÂ ............................................. 11
²ÞÊ²î²ì²ÚðàôØ ØºÎÀ ................. 12
ø²Ð²Ü²Ü/ÎðàÜ²Î²Ü ²è²æÜàð¸
 .................................................................. 13
 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É) .................................. 14
 

� 1003 

�) Ð²ðòÜºÈ ØÆ²ÚÜ ÀÜ¸¶Ìì²ÌÜºðÆ 
Ð²Ø²ð:  
ø³ÝÇ± ³Ý·³Ù ¿ ¹³ å³ï³Ñ»É: 
Ø»Ï Ï³Ù »ñÏáõ± ³Ý·³Ù, ÙÇ ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù, 
Ã»± ß³ï ³Ý·³ÙÝ»ñ 
Ø»Ï Ï³Ù 

»ñÏáõ 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 

ØÇ ù³ÝÇ 
³Ý·³Ù 

2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
 

2 
 

2 

Þ³ï 
³Ý·³Ù

3 
3 
3 
3 
 

3 
3 
3 
3 
 

3 
3 
3 
 

3 
 

3 
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1003�³  

ØÇÝã¨ 15 
ï³ñ»Ï³ÝÁ, 
ÑÇßáõ±Ù »ù, áñ Ò»ñ 
ÁÝï³ÝÇùÇó áñ¨¿ 
Ù»ÏÁ Ò»½ 
ë»ùëáõ³É Ó¨áí 
Ó»éù ï³, Ï³Ù 
ëïÇåÇ Ò»½ 
ë»é³Ï³Ý 
Ýå³ï³Ïáí áñ¨¿ 
�³Ý ³Ý»É, áñ ¸áõù 
ã¿Çù áõ½áõÙ:  
 
ºÂº ²Úà.  
à±í ¿ ³Û¹å»ë 
í³ñí»É: 
 
ºÂº ²Úà Î²Ø 
àâ 
Þ²ðàôÜ²ÎºÈ. 
ÆëÏ ¹åñáóáõÙ ÇÝã-
áñ Ù»±ÏÁ: ÆëÏ 
ÁÝÏ»ñ Ï³Ù 
Ñ³ñ¨³±Ý: àñ¨¿ 
³ÛÉ Ù»ÏÁ ³Û¹å»ë 
í³ñí»±É ¿ Ò»½ 
Ñ»ï: 
 
ºÂº ²Úà.  
à±í ¿ ¹³ »Õ»É: 
 
 

àâ ØºÎ .................................................... 1
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ð²ÚðÀ ........................................................ 2
ÊàðÂ Ð²ÚðÀ ......................................... 3
ÀÜî²ÜÆøÆ ²ÚÈ îÔ²Ø²ð¸ ²Ü¸²Ø 4
ÀÜî²ÜÆøÆ ÎÆÜ ²Ü¸²Ø .................... 5
 
àôêàôòÆâ............................................... 6
àêîÆÎ²Ü/¼ÆÜìàð .............................. 7
ÀÜî²ÜÆøÆ îÔ²Ø²ð¸ ÀÜÎºð ......... 8
ÀÜî²ÜÆøÆ ÎÆÜ ÀÜÎºð  .................... 9
 
êÆð²Ì Ø²ð¸À .................................... 10
²ÜÌ²ÜàÂ ............................................ 11
²ÞÊ²î²ì²ÚðàôØ ØºÎÀ................. 12
ø²Ð²Ü²Ü/ÎðàÜ²Î²Ü ²è²æÜàð¸
 .................................................................. 13
 
²ÚÈ (�ÝáõÃ³·ñ»É).  ................................ 14
 

� 1004 
Ð²ðòÜºÈ ØÆ²ÚÜ 1003³-áõÙ ÀÜ¸¶Ìì²ÌÜºðÆ 
Ð²Ø²ð 
�) ø³ÝÇ± 
ï³ñ»Ï³Ý 
¿Çù, »ñ� ¹³ 
å³ï³Ñ»ó 
³Û¹ ³ÝÓÇ 
Ñ»ï 
³é³çÇÝ 
³Ý·³Ù 
(Ùáï³íáñ
³å»ë) 

·) ø³ÝÇ± 
ï³ñ»Ï³Ý 
¿ñ ³Û¹ 
³ÝÓÁ: 
 
ÐàôÞàôØ 
Ùáï³íáñ
³å»ë  

¹) ø³ÝÇ± ³Ý·³Ù ¿ ¹³ 
å³ï³Ñ»É: 

 
 
Ø»Ï/
»ñÏáõ 

 
 
ØÇ 
ù³ÝÇ 

 
 
Þ³ï 
³Ý·³Ù 

 
[   ][   ] 
[   ][   ] 
[   ][   ] 
[   ][   ] 

 
[   ][   ] 
[   ][   ] 
[   ][   ] 
[   ][   ] 

 
[   ][   ] 
[   ][   ] 
[   ][   ] 

 
[   ][   ] 

 
[   ][   ] 

 

 
[   ][   ] 
[   ][   ] 
[   ][   ] 
[   ][   ] 

 
[   ][   ] 
[   ][   ] 
[   ][   ] 
[   ][   ] 

 
[   ][   ] 
[   ][   ] 
[   ][   ] 

 
[   ][   ] 

 
[   ][   ] 

â¶ = 98 
 

 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 

 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
 

2 
 

2 

 
3 
3 
3 
3 
 

3 
3 
3 
3 
 

3 
3 
3 
 

3 
 

3 

1004� ø³ÝÇ± ï³ñ»Ï³ÝáõÙ »ù ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù 
ë»ùëáí ½�³Õí»É: 

î²ðÆøÀ î²ðÆÜºðàì (Øàî²ìàð²äºê)  ...[   ][   ]
âÆ ¼´²ÔìºÈ êºøêàì ............................................ 95
 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................. 99 

 
�1006 

1005�  ÆÝå»±ë ÏÝÏ³ñ³·ñ»ù ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ò»ñ 
ë»ùëáí ½�³Õí»ÉÁ: ¸áõù áõ½áõ±Ù ¿Çù ë»ùëáí 
½�³Õí»É, ã¿Ç±ù áõ½áõÙ ë»ùëáí ½�³Õí»É, �³Ûó 
¹³ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ å³ï³Ñ»ó, Ã»± Ò»½ 
ëïÇå»É »Ý ë»ùëáí ½�³Õí»É: 

àô¼ºÈ ¾ êºøêàì ¼´²ÔìºÈ  .................................. 1
âÆ àô¼ºÈ, ´²Úò ¼´²ÔìºÈ ¾ êºøêàì  ............... 2
êîÆäºÈ ºÜ êºøêàì ¼´²ÔìºÈ  ........................... 3
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9 

 

1005³ 
 

Î³Ý³Ýó áõÝ»Ýó³Í ë»ùëáõ³É ½áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ï³ñ�»ñ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï ï³ñ�»ñ ¿: àñáß Ï³Ý³Ûù ³ëáõÙ »Ý, áñ ÙÇ³ÛÝ 
Ù»Ï ½áõ·ÁÝÏ»ñ »Ý áõÝ»ó»É, ÙÛáõëÝ»ñÁ 2 Ï³Ù ³í»ÉÇ, ¨ Ï³Ý, áñ 
³ëáõÙ »Ý ß³ï, ÝáõÛÝÇëÏ 50 Ï³Ù ³í»É: Ò»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ ù³ÝÇ± 
ï³ñ�»ñ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï »ù ë»ùëáí ½�³Õí»É:  
ºÂº Î²ðÆø Î² ÐàôÞàôØ. Øáï³íáñ³å»ë, »ë Ï³ñÇù 
ãáõÝ»Ù ëïáõÛ· ÃÇíÝ ÇÙ³Ý³É:  
 

  
¼àô¶ÀÜÎºðÜºð ......... [    ][   ][    ]
 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............ 998
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ²999

 
 
 

1005� 
 

ºÂº ØºÎ ¼àô¶ÀÜÎºð ¾ 1005³-áõÙ, Ð²ðòÜºÈ.  
²Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ë»ùëáí ½�³Õí»±É »ù: ºÂº 
²Úà, Øàôîø²¶ðºÈ §01¦ 
   ºÂº àâ, Øàôîø²¶ðºÈ §00¦ 
 
ºÂº ØºÎ ¼àô¶ÀÜÎºðàæÆò ²ìºÈ ¾ 1005³-áõÙ, 
Ð²ðòÜºÈ. 
²Û¹ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ù³ÝÇëÇ± Ñ»ï »ù ë»ùëáí ½�³Õí»É 
³Ýó³Í 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
 
 

  
¼àô¶ÀÜÎºðÜºð ............ [    ][    ] 
 
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ........... 98 
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² .....
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1006�  ºñ� »ñ»Ë³ ¿Çù, Ò»ñ Ñ³ÛñÇÏÁ (Ï³Ù Ù³ÛñÇÏÇ 
³ÙáõëÇÝÁ Ï³Ù ëÇñ³Í Ù³ñ¹Á) Ë�áõ±Ù ¿ñ Ò»ñ 
Ù³ÛñÇÏÇÝ: 

²Úà ............................................................................ 1
àâ ............................................................................... 2
ÌÜàÔÜºðÀ ØÆ²êÆÜ â¾ÆÜ ²äðàôØ .............. 3
â¶ÆîºØ .................................................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ......................... 9
 

 
�Ù10³Ùáõ
ë* 
�Ù10³Ùáõ
ë* 
�Ù10³Ùáõ
ë* 

1007�  ºñ»Ë³ Å³Ù³Ý³Ï, ¸áõù ï»ë»É Ï³Ù Éë»±É »ù 
³Ûë �éÝáõÃÛáõÝÁ: 

²Úà .................................................................................. 1
àâ ..................................................................................... 2
â¶ÆîºØ .......................................................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9
 

 

* êîàô¶Æâ 
Ð²ðò. 
Ð.118 ºì 
Ð.120³ ºì 
Ð.120´  
 
(Ù10³Ùáõë) 

Ð.118 = 1, 3, Î²Ø 4  
      Î²Ø Ð.120³ = 1 Î²Ø 3 
      Î²Ø Ð.120� = 1 
ºð´ºì¾ ²ØàôêÜ²ò²Ì ºÔºÈ ¾/ºð´ºì¾ 
²äðºÈ ¾ îÔ²Ø²ð¸àô /êºøêàô²È 
¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ðºî      
                                           [    ]    
          � 
(1) 

Ð.120³ = 5 / Ð.120� = 2 
ºð´ºø ²ØàôêÜ²ò²Ì âÆ 
ºÔºÈ/ºð´ºø îÔ²Ø²ð¸àô Ðºî âÆ 
²äðºÈ  
                                              [    ]   �
 
(2) 

 
 
 
�Ø.11 

1008� ÆÝãù³Ýáí áñ ¸áõù ï»ÕÛ³Ï »ù, Ò»ñ 
(³Ù»Ý³í»ñçÇÝ) ½áõ·ÁÝÏ»ñáç Ù³ÛñÇÏÇÝ Ýñ³ 
³ÙáõëÇÝÁ Ë�»É Ï³Ù Í»Í»±É ¿:  

²Úà .................................................................................. 1
àâ ..................................................................................... 2
ÌÜàÔÜºðÀ ØÆ²êÆÜ âºÜ ²äðºÈ  ........................ 3
â¶ÆîºØ .......................................................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9 

 
�1010 
�1010 
�1010 

1009� Ò»ñ (³Ù»Ý³í»ñçÇÝ) ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ 
ï»ë»É Ï³Ù Éë»±É ¿ ³Û¹ �éÝáõÃÛáõÝÁ: 
 

²Úà .................................................................................. 1
àâ ..................................................................................... 2
â¶ÆîºØ .......................................................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9 

 

1010� ÆÝãù³Ýáí áñ ¸áõù ï»ÕÛ³Ï »ù, Ò»ñ 
(³Ù»Ý³í»ñçÇÝ) ³ÙáõëÝáõÝ/½áõ·ÁÝÏ»ñáçÁ Çñ 
ÁÝï³ÝÇùÇ áñ¨¿ ³Ý¹³Ù å³ñ�»ñ³�³ñ Ë�»É 
Ï³Ù Í»Í»±É ¿:   

²Úà .................................................................................. 1
àâ ..................................................................................... 2
â¶ÆîºØ .......................................................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9 
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Ø²ê 11  üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ÜÎ²ÊàôÂÚàôÜ 

ÐÇÙ³ Ïáõ½»Ý³ÛÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó ï³É Ò»ñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ »Ï³ÙïÇ Ù³ëÇÝ: Ø»½ ³Ûë ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù »Ý Ù»ñ ûñ»ñáõÙ 
Ï³Ý³Ýó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
1101�  ÊÝ¹ñáõÙ »Ù ÇÝÓ ³ë»É, Ã» Ñ»ï¨Û³É ó³ÝÏÇó áñ¨¿ �³Ý 

Ñ³Ý¹Çë³Ýáõ±Ù ¿ Ò»ñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë 
ÙÇ³ÛÝ Ò»ñ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³Ù³ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:   
 
³)  ÐáÕ³ï³ñ³Íù 
�)   Ò»ñ ïáõÝÁ 
·)   ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ï³Ù �Ç½Ý»ë 
 
¹)   Êáßáñ ³Ý³ëáõÝÝ»ñ (Ïáí»ñ, ÓÇ»ñ, ¨ ³ÛÉÝ) 
»)   öáùñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ (Ñ³í, Ëá½, ³ÛÍ, ¨ ³ÛÉÝ) 
½)   àñáß³ÏÇ ¹³ßï»ñÇó Ï³Ù Í³é»ñÇó ëï³óí³Í 
³åñ³ÝùÁ ¨ �»ñùÁ 
 
¿)   Ø»Í Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Çñ»ñ (Ð»éáõëï³óáõÛó, 
Ù³Ñ×³Ï³É, ·³½ûç³Ë) 
Á)    ¼³ñ¹»ñ, áëÏ»Õ»Ý Ï³Ù ³ÛÉ ³ñÅ»ù³íáñ Çñ»ñ 
Ã)    Ø»ù»Ý³ 
Å)    ÊÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ �³ÝÏáõÙ 
x)� ²ÛÉ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, �ÝáõÃ³·ñ»É 
 
Úàôð²ø²ÜâÚàôðÆ Ð²Ø²ð, ÐàôÞàôØ. ²Û¹ 
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ò»±ñ 
ë»÷³Ï³Ý³áõÃÛáõÝÁ, Ã» ³ÛÝ ÏÇëáõÙ »ù áõñÇßÝ»ñÇ 
Ñ»ï: 

                                                     ²Úà             ²Úà         àâ 
                                                   ØÇ³ÛÝ Çñ      Ð³Ù³       â¶   
                                                        ë»÷.            ë»÷.                

 

³) ÐàÔ²î²ð²Ìø 
�)  îàôÜ  
·)  ÀÜÎºðàôÂÚàôÜ 
 
¹)  ÊàÞàð ²Ü²êàôÜÜºð 
»)  öàøð ÎºÜ¸²ÜÆÜºð 
½)  ²ðî²¸ð²Üø 
 
¿ )  ÎºÜò²Ô²ÚÆÜ Æðºð 
Á)   ¼²ð¸ºÔºÜ 
Ã)   ØºøºÜ² 
Å)   ÊÜ²ÚàÔàôÂÚàôÜÜºð 

´²ÜÎàôØ 
x)� ²ÚÈ 

êºö²Î²ÜàôÂÚàôÜ 
_____________________ 
 

1             2              3 
1             2              3 
1             2              3 
 
1             2              3  
1             2              3 
1             2              3 
 
1             2              3 
1             2              3 
1             2              3 
1             2              3 

1102�  ³)  ¸áõù ÇÝùÝ»±ñ¹ »ù ÷áÕ 
í³ëï³ÏáõÙ:  
ºÂº ²Úà. Æ±Ýã »ù ³ÝáõÙ ÷áÕ 
í³ëï³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  
Ð²ðòÜºÈ ´àÈàðÀ: 
´ÜàôÂ²¶ðºÈ. 
�)    ²ßË³ï³Ýù 
·)    Æñ»ñ í³×³é»Éáí, ³é¨ïáõñ 
¹)    ê»½áÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù 

³Ý»Éáí 
x)� àñ¨¿ ³ÛÉ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, 

�ÝáõÃ³·ñ»É 

àâ .................................................................................... ² 
 
 
 
 
�) ²ÞÊ²î²Üø .................................................................  
·) ì²Ö²èø/²èºìîàôð ...............................................  
¹) êº¼àÜ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²Üø ......................................  
x) ²ÚÈ ................................................................................  
 

� 
 
 

*Ù11³Ùáõë 
 

²Úà 
 

1 
1 
1 
1 
 

àâ 
 
2 
2 
2 
2 
 

 

* êîàô¶Æâ 
Ð²ðò  
Ð.118 
 
(Ù11³Ùáõë) 

Ð. 118 = 1 
ÜºðÎ²ÚàôØê ²ØàôêÜ²ò²Ì ¾/²äðàôØ 
¾ îÔ²Ø²ð¸àô Ðºî  
                  [    ]    
      � 
(1) 

Ð. 118 = ²ÚÈ 
ÜºðÎ²ÚàôØê ²ØàôêÜ²ò²Ì â¾ Î²Ø âÆ 
²äðàôØ îÔ²Ø²ð¸àô/ÜºðÎ²ÚÆê Î²Ø 
Ü²ÊÎÆÜ êºøêàô²È ¼àô¶ÀÜÎºðàæ Ðºî  
[    ]   � 
 
(2) 

 
 
 
�Ø.12 

êîàô¶Æâ 
Ð²ðò 1102 

1. î²ð´ºð²ÎÜºð �) ·) ¹) Ï³Ù x) 
ÀÜ¸¶Ìì²Ì ºÜ     [   ]  
                                    � 

2. î²ð´ºð²Î ³) ÀÜ¸¶Ìì²Ì ¾         [    ] � �1105 

1103�  ¸áõù Ï³ñáÕ³Ýáõ±Ù »ù ïÝûñÇÝ»É Ò»ñ ³ßË³ï³Í 
·áõÙ³ñÁ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë áõ½áõÙ »ù, Ã»± å»ïù ¿ ¹ñ³ 
ÙÇ Ù³ëÁ Ï³Ù ³Ù�áÕçÁ ï³ù Ò»ñ 
³ÙáõëÝáõÝ/½áõ·ÁÝÏ»ñáçÁ:   

ÆÜøÀ/Æð ÀÜîðàôÂÚ²Ø´ ......................................... 1
ØÆ Ø²êÀ î²È ²ØàôêÜàôÜ/¼àô¶ÀÜÎºðàæÀ .... 2
²Ø´àÔæÀ î²È ²ØàôêÜàôÜ/¼àô¶ÀÜÎºðàæÀ .. 3
â¶ÆîºØ ......................................................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9 

 

1104�  Î³ñá±Õ »ù ³ë»É, áñ ³ÛÝ ·áõÙ³ñÁ, áñ ïáõÝ »ù �»ñáõÙ 
³í»ÉÇ ß³±ï ¿, ù³Ý Ò»ñ ³ÙáõëÝáõ/½áõ·ÁÝÏ»ñáç 
ÁÝï³ÝÇùÇÝ ïñ³Ù³¹ñ³Í ·áõÙ³ñÁ, ³í»ÉÇ ùÇ±ã ¿, Ã»± 
·ñ»Ã» ÝáõÛÝ ¿:  

²ìºÈÆ Þ²î, ø²Ü ²ØàôêÆÜÀ/¼àô¶ÀÜÎºðÀ ..... 1
²ìºÈÆ øÆâ, ø²Ü ²ØàôêÆÜÀ/¼àô¶ÀÜÎºðÀ .... 2
¶ðºÂº ÜàôÚÜÀ .......................................................... 3
â¶ÆîºØ ......................................................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9 

 

1105�  ºñ�¨¿ ÃáÕ»±É »ù/Ññ³Å³ñí»±É »ù ³ßË³ï³ÝùÇó ÷áÕÇ 
å³ï×³éáí, áñáíÑ»ï¨ Ò»ñ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ ã¿ÇÝ 
áõ½áõÙ, áñ ¸áõù ³ßË³ï»ù:   

²Úà .................................................................................. 1
àâ .................................................................................... 2
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ............................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ............................... 9 
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1106�  Ò»ñ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ »ñ�¨¿ Ò»ñ 
í³ëï³Ï³Í ·áõÙ³ñÁ í»ñóñ»±É ¿ Ò»½ÝÇó Ò»ñ 
Ï³ÙùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï:  
ºÂº ²Úà. ¸³ å³ï³Ñ»É ¿ Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ± 
³Ý·³Ù, ÙÇ ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù, Ã»± ß³ï ³Ý·³ÙÝ»ñ: 

ºð´ºø .................................................................... 1
ØºÎ Î²Ø ºðÎàô ²Ü¶²Ø ................................. 2
ØÆ ø²ÜÆ ²Ü¶²Ø ............................................... 3
Þ²î ²Ü¶²ØÜºð/ØÆÞî ..................................... 4
âÎ² (ÊÜ²ÚàÔàôÂÚàôÜÜºð/ºÎ²Øàôî 
âàôÜÆ) .................................................................. 7
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ...................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 

1107�  Ò»ñ ³ÙáõëÇÝÁ/½áõ·ÁÝÏ»ñÁ »ñ�¨¿  Ññ³Å³ñí»±É ¿ 
Ò»½ ·áõÙ³ñ ï³É Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ Ñ³Ù³ñ, 
»Ã» Ý³ áõÝ»ó»É ¿ ·áõÙ³ñ ³ÛÉ �³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  
ºÂº ²Úà. ¸³ å³ï³Ñ»É ¿ Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ± 
³Ý·³Ù, ÙÇ ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù, Ã»± ß³ï ³Ý·³ÙÝ»ñ: 

ºð´ºø .................................................................... 1
ØºÎ Î²Ø ºðÎàô ²Ü¶²Ø ................................. 2
ØÆ ø²ÜÆ ²Ü¶²Ø ............................................... 3
Þ²î ²Ü¶²ØÜºð/ØÆÞî ..................................... 4
âÎ² (¼àô¶ÀÜÎºðÀ öàÔ âÆ ì²êî²ÎàôØ)7
â¶ÆîºØ/âºØ ÐÆÞàôØ ...................................... 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 

 

1108�  ²ñï³Ï³ñ· Çñ³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ,  Ï³ñÍáõÙ »ù, áñ 
¸áõù ÙÇ³ÛÝ³Ï Ï³ñá±Õ »ù �³í³Ï³Ý³ã³÷ 
·áõÙ³ñ Ñ³ÛÃ³ÛÃ»É Ò»ñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ 4 ß³�³Ã 
ï³ÝÇùáí ¨ áõï»ÉÇùáí ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¸³ 
Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ûñÇÝ³Ï Ò»½ å³ïÏ³ÝáÕ ÇÝã-áñ 
Çñ»ñ í³×³é»Éáõ Ï³Ù Ò»ñ Í³ÝáÃÝ»ñÇ, �³ÝÏÇó 
Ï³Ù í³ñÏ³ïáõÝ»ñÇó ·áõÙ³ñ å³ñïùáí 
í»ñóÝ»Éáõ ÙÇçáóáí: 

²Úà ......................................................................... 1
àâ ............................................................................ 2
 
â¶ÆîºØ  ................................................................ 8
Ðð²Ä²ðìºò/ä²î²êÊ²Ü âÎ² ...................... 9 
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Ø²ê 12.  Ð²ðò²¼ðàôÚòÆ ²ØöàöàôØÀ  

1201� ºë áõ½áõÙ »Ù Ò»½ ï³É ù³ñï: ²Ûë ù³ñïÇ íñ³ å³ïÏ»ñí³Í ¿ »ñÏáõ å³ïÏ»ñ: 
àã ÙÇ áõñÇß ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ³ÛÝ ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ: ²é³çÇÝ å³ïÏ»ñÁ ïËáõñ 
¹»Ùù ¿, »ñÏñáñ¹Á` áõñ³Ë ¹»Ùù:    
 
²ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, Ã» ÇÝã »ù ÇÝÓ ³ë»É, Ïáõ½»Ý³ÛÇ, áñ Ýß»ù ïËáõñ ¹»ÙùÇ ï³Ï, 
»Ã» ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ »ñ�¨¿ »ÝÃ³ñÏ»É ¿ Ò»½ ë»é³Ï³Ý áïÝÓ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ (Ó»éù ¿ 
ïí»É), »ñ� ¸áõù 15 ï³ñ»Ï³Ý ¹»é ãÏ³ÛÇù: ÊÝ¹ñáõÙ »Ù Ýß»ù áõñ³Ë ¹»ÙùÇ 
ï³Ï, »Ã» ÝÙ³Ý �³Ý Ò»½ Ñ»ï »ñ�»ù ãÇ å³ï³Ñ»É: 
ºñ� Ýß»ù ù³ñïÁ, ËÝ¹ñáõÙ »Ù Í³É»ù ³ÛÝ ¨ ¹ñ»ù Íñ³ñÇ Ù»ç: ¸³ 
Ï»ñ³ßË³íáñÇ, áñ »ë ã»Ù ÇÙ³Ý³ Ò»ñ å³ï³ëË³ÝÁ: 
 
Ð²ðòìàÔÆÜ îìºø ø²ðîÀ ºì ¶ðÆâ, Ð²Øà¼ìºø, àð Ð²ðòìàÔÀ 
Ì²ÈÆ ø²ðîÀ, ¸ÜÆ ²ÚÜ Ìð²ðÆ Øºæ ºì ÎÜøÆ ²ÚÜ Ü²Êø²Ü Òº¼ 
ìºð²¸²ðÒÜºÈÀ: Ð²ðò²¼ðàôÚòÜ ²ì²ðîºÈàôò àô Ðºè²Ü²Èàôò 
²è²æ Ìð²ðÀ ²ä²Ðàì Îºðäàì Îòºø Ð²ðò²ÂºðÂÆÎÆÜ (Î²Ø 
Ìð²ðÆ ìð² ¶ðºø Ð²ðò²ÂºðÂÆÎÆ Îà¸À):  
 

 
²ì²ðîØ²Ü Ð²Ø²ð 

îðìºÈ ¾ ø²ðî .. 1 
 
²ì²ðîØ²Ü Ð²Ø²ð 

âÆ îðìºÈ ø²ðî...2 

 

1202� Ø»Ýù ÑÇÙ³ í»ñç³óñ»óÇÝù Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ: àõÝ»±ù áñ¨¿ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù ó³ÝÏ³Ýáõ±Ù »ù ÇÝã-áñ �³Ý 
³í»É³óÝ»É: 

 

 __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

1203� ºë Ò»½ ß³ï ¹Åí³ñ �³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ñó»ñ ïí»óÇ: ÆÝãå»±ë ¿Çù ½·áõÙ 
Ò»½ ³Û¹ Ã»Ù³Ý»ñáí Ëáë»ÉÇë:  
 
¶ðÆ ²èÜºÈ Ð²ðòìàÔÆ ÎàÔØÆò îðì²Ì ò²ÜÎ²ò²Ì ä²î²êÊ²Ü
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 

È²ì/²ìºÈÆ È²ì ............. 1
 
ì²î/²ìºÈÆ ì²î ............. 2
 
ÜàôÚÜÀ/ àâ ØÆ 
î²ð´ºðàôÂÚàôÜ ......... 3 

 

1204� ì»ñçÇÝÁ, ¸áõù ¹»Ù ã»±ù, áñ Ù»Ýù ÝáñÇó Ò»½ ¹ÇÙ»Ýù, »Ã» Ï³ñÇù ÉÇÝÇ ÙÇ 
ù³ÝÇ Éñ³óáõóÇã Ñ³ñó ï³É Ò»½ å³ñ½³�³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:   
 

²Úà .............................. 1 
àâ ................................. 2 
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²ì²ðîÆ ²è²æÆÜ î²ð´ºð²Î – ºÂº Ð²ðòìàÔÀ Ð²ÚîÜºÈ ¾ äðà´ÈºØÆ/´èÜàôÂÚ²Ü 
Ø²êÆÜ 

 

  
àõ½áõÙ »Ù ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É Ò»½ Ù»½ û·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¶Ý³Ñ³ïáõÙ »Ù Ò»ñ ïñ³Ù³¹ñ³Í 
Å³Ù³Ý³ÏÁ: È³í ·Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ ³Ûë Ñ³ñó»ñÇÝ ¹Åí³ñ ¿ñ å³ï³ëË³Ý»É, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ³ÛÝ Ï³Ý³Ýó 
Éë»Éáí ¿, áñ Ï³ñáÕ »Ýù Çñ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ëÏ³Ý³É Ýñ³Ýó ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³Ýó ¹»Ù ÏÇñ³éíáÕ �éÝáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ:  
 
Ò»ñ å³ïÙ³ÍÇó Ï³ñáÕ »Ù »ÝÃ³¹ñ»É, áñ Ò»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ ß³ï ¹Åí³ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ »Ý »Õ»É: àã Ù»Ï 
Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ñ»ï ³Û¹å»ë í³ñí»É: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ò»ñ å³ïÙ³ÍÝ»ñÇó »ë Ý³¨ ï»ëÝáõÙ 
»Ù, áñ ¸áõù áõÅ»Õ ÏÇÝ »ù, ¨ Ï³ñáÕ³ó»É »ù Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ß³ï ¹Åí³ñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ:  
 
²Ñ³ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, áñáÝù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³Ý³Ýó ïñ³Ù³¹ñáõÙ »Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ, 
Çñ³í³�³Ý³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ ¨ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÊÝ¹ñáõÙ »Ù ³Ýå³ÛÙ³Ý ¹ÇÙ»É Ýñ³Ýó, 
»Ã» áõ½áõÙ »ù áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ñ»ï Ëáë»É Ò»ñ Çñ³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ: Üñ³Ýó Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýí×³ñ »Ý ¨ ³ÛÝ 
³Ù»ÝÁ ÇÝã Ï³ë»ù Ýñ³Ýó, ÙÝáõÙ ¿ ·³ÕïÝÇ: Î³ñáÕ »ù ·Ý³É, »ñ� å³ïñ³ëï ½·³ù Ò»½, Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï 
³Ýó Ï³Ù ³í»ÉÇ áõß: 
 

 

 ²ì²ðîÆ ºðÎðàð¸ î²ð´ºð²Î - ºÂº Ð²ðòìàÔÀ âÆ Ð²ÚîÜºÈ äðà´ÈºØÆ/´èÜàôÂÚ²Ü 
Ø²êÆÜ 

 

  
àõ½áõÙ »Ù ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É Ò»½ Ù»½ û·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¶Ý³Ñ³ïáõÙ »Ù Ò»ñ ïñ³Ù³¹ñ³Í 
Å³Ù³Ý³ÏÁ: È³í ·Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ ³Ûë Ñ³ñó»ñÇÝ ¹Åí³ñ ¿ñ å³ï³ëË³Ý»É, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ³ÛÝ Ï³Ý³Ýó 
Éë»Éáí ¿, áñ Ï³ñáÕ »Ýù Çñ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ëÏ³Ý³É Ýñ³Ýó ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ÏÛ³ÝùÇ ÷áñÓÇ Ù³ëÇÝ: 
 
ºÃ» »ñ�¨¿ Éë»ù Ù»Ï ³ÛÉ ÏÝáç Ù³ëÇÝ, áñÝ û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ, ³Ñ³ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ó³ÝÏÁ, áñáÝù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³Ý³Ýó ïñ³Ù³¹ñáõÙ »Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ, Çñ³í³�³Ý³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ ¨ 
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÊÝ¹ñáõÙ »Ýù ³Ýå³ÛÙ³Ý ¹ÇÙ»É Ýñ³Ýó, »Ã» ¸áõù Ï³Ù Ò»ñ 
Í³ÝáÃÝ»ñÇó Ï³Ù �³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ: Üñ³Ýó Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýí×³ñ 
»Ý ¨ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ ÇÝã ó³ÝÏ³ó³Í Ù»ÏÁ Ýñ³Ýó ³ëáõÙ ¿, ÙÝáõÙ ¿ ·³ÕïÝÇ: 
 

 

1205 ¶ð²ÜòºÈ Ð²ðò²¼ðàôÚòÜ ²ì²ðîºÈàô Ä²ØÀ.  Ä³ÙÁ [    ][    ]  (24 Å) 
                    ðáå»Ý»ñÁ [    ][    ] 

1206 Ð²ðòÜºÈ Ð²ðòìàÔÆÜ: Æ±Ýã »ù Ï³ñÍáõÙ, Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ áñù³±Ý ï¨»ó:   
     Ä³ÙÁ [    ] ðáå»Ý»ñÁ [    ][    ] 

 
Ð²ðò²¼ðàôò²ì²ðÆ ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ Èð²òìàôØ ºÜ Ð²ðò²¼ðàôÚòÜ ²ì²ðîºÈàôò Ðºîà 
 ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
   


